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1. INTRODUCCIÓ 

 

1.1. L’ARGOT JUVENIL 

 

“L'argot català [...] pateix d'un mal mortal: el d'haver passat a ser constituït, de manera 

gairebé exclusiva, de calcs de l'espanyol”. La frase és de Lluís (2011) però serveix per 

resumir una opinió compartida per un gran nombre de persones que reflexionen sobre la 

llengua col·loquial, tant professionals de la llengua com aficionats. Que el català no crea 

argot o que es limita a adaptar-lo de l’espanyol és una sentència tan reiterada que ha 

arribat a ser un tòpic que es repeteix —moltes vegades sense basar-se en cap estudi 

concret— gairebé cada vegada que es parla d’aquest tema.  

 

Però, és certa l’afirmació de Lluís (2011)? Sembla lògic pensar que el pes de la llengua 

espanyola en l’argot català, per veïnatge i convivència entre les dues llengües, ha de ser 

considerable però també sembla sensat creure que, encara que sigui en un percentatge 

petit, el català també deu ser capaç de generar lèxic argòtic genuí i d’importar-ne i 

d’adaptar-ne d’altres llengües que no siguin el castellà. Si s’accepta que una part 

important de la població usa el català habitualment —en major o menor mesura— és 

lògic pensar que hi ha d’haver expressions que tinguin el seu origen en la llengua 

mateixa. A més, en un món globalitzat com l’actual, amb l’omnipresència de les 

tecnologies 2.0 en les nostres vides, la influència de la llengua anglesa com a llengua 

franca mundial s’ha de fer palesa d’alguna manera en la nostra llengua en les seves 

varietats més col·loquials. En aquest punt, però, sempre serà difícil establir quins 

anglicismes han arribat a l’argot català directament des de l’anglès i quins ho han fet 

mitjançant el castellà. 

 

D’altra banda, també seria ingenu negar que, en un context on la majoria de parlants són 

bilingües, on el castellà juga un paper decisiu en els mitjans de comunicació de masses i 

a internet, els manlleus del castellà són una de les principals vies de formació d’argot. 

Caldrà veure si tenen raó els que afirmen que és pràcticament l’única. 

 

 

1.2. ELS JOVES I EL CODI D’ESCRIPTURA 

 

“Los SMS aumentan un 40 % las faltas de ortografía de los escolares de León” (San 

Juan, 2005: 1). Davant d’aquesta afirmació tan rotunda apareguda en un titular del Diario 

de León l’any 2005, es podria comprendre que els pares haguessin prohibit l’ús del mòbil 

als escolars. Si van continuar llegint l’article també seria comprensible que els haguessin 

prohibit l’ús del Messenger, ja que al principi de l’article també se l’assenyala com a 

coculpable de les limitacions ortogràfiques dels escolars lleonesos. Si els pares 

haguessin continuat llegint l’article amb esperit crític haurien vist que aquesta afirmació 

que sembla amagar un estudi seriós i científic al darrere es basa, simplement, en l’opinió 

d’una professora d’ESO que afirma que “en tan sólo un año el porcentaje de faltas 

ortográficas ha aumentado entre los alumnos, al menos, en un 40 %” i que aquest 

fenomen es deu al fet que “el uso continuado de las nuevas tecnologías por parte de los 

escolares acarrea graves consecuencias, ya que se acostumbran a este modelo de 
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escritura y luego, inconscientemente, lo trasladan incluso a los exámenes” (San Juan, 

2005). El rigor d’aquestes afirmacions és bastant dubtós: es determina el percentatge 

d’increment de faltes d’ortografia i se n’identifica la suposada causa sense recolzar-se en 

cap estudi seriós. 

 

Tot i que l’article citat és un cas extrem, fa uns anys, quan els SMS i certes formes de 

comunicació en línia encara no estaven tan assentats a la societat, era més habitual 

escoltar opinions com la d’aquesta professora que preveien un futur apocalíptic per a 

l’ortografia i la gramàtica amb l’ús de les noves tecnologies. Una institució tan important 

com el Parlament de Catalunya va arribar a discutir l’any 2004 una proposició no de llei 

per instar al Govern de la Generalitat a establir (Parlament, 2004: 2) “una normativa 

codificadora de la llengua catalana susceptible d’ésser adaptada pels usuaris del Short 

Message Service (sms) en telefonia mòbil”. Entre els arguments que es donaven, la 

diputada Carme-Laura Gil sostenia (Parlament, 2004: 25) que calia “una guia, unes 

normes que puguin fer que no s’empobreixi la llengua catalana en aquest ús”. Si bé la 

idea de crear una guia pels usuaris que vulguin emprar una forma d’escriptura adaptada 

a les exigències dels formats tecnològics i al mateix temps respectuosa amb la llengua 

no sembla una mala idea, el que ens interessa, sobretot, és aquesta percepció dels nous 

codis com un “empobriment” de la llengua. 

 

Avui en dia, encara que aquests estereotips persisteixen en la percepció popular, han 

perdut potència i es comença a mirar aquesta manera d’escriure més positivament. Els 

estudis acadèmics tendeixen a afirmar que els nous codis responen a noves necessitats 

sorgides de nous contextos d’ús de la llengua escrita que no podrien satisfer-se 

mitjançant la llengua escrita tradicional i no al desconeixement de la normativa (Torres i 

Payrató, 2003: 13). En un discurs directe en primera persona, l’expressivitat, els estats 

d’ànim, el to de veu, etc., no es podrien reflectir en un text escrit sense transgredir la 

norma o fer molt feixucs els textos. La voluntat (i, en molts casos, necessitat) de brevetat 

en la mida del missatge o en el temps d’escriptura tampoc es podrien resoldre sense 

aquestes transgressions. Paral·lelament, Cassany (2011: 52-53) considera aquests usos 

com l’adquisició d’una nova competència més que com la deformació d’una competència 

ja adquirida. En altres paraules, l’individu és capaç d’interpretar la llengua normativa 

apresa a l’escola com un codi i la llengua que empra a internet i als SMS com un altre de 

diferent que no s’interfereixen mútuament, igual que una persona amb un domini escrit 

sòlid d’una llengua no perd competència quan en comença a estudiar una de nova. 

 

 

1.3. OBJECTIUS I HIPÒTESIS INICIALS  

 

El treball pretén fer una anàlisi del discurs escrit juvenil en contextos informals amb un 

enfocament dual: conèixer les característiques de l’argot juvenil i determinar quines són 

les peculiaritats del codi d’escriptura emprat en aquest context. 

 

Els objectius del treball relacionats amb l’estudi de l’argot es poden resumir en els 

següents punts: 
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 Determinar quins són els processos de creació de lèxic i expressions argòtiques i 

veure’n la productivitat i la recurrència. 

 

 Establir quin és el pes dels processos interns de la llengua catalana i quin el dels que 

es deuen al préstec d’altres llengües (manlleus i calcs) —en especial del castellà 

però també d’altres com ara l’anglès. 

 

En relació amb el codi d’escriptura, els objectius es resumeixen en els següents: 

 

 Identificar les transgressions del codi d’escriptura normatiu i les innovacions 

expressives i estilístiques i classificar-les i analitzar-ne la recurrència i la productivitat. 

 

 Explicar les motivacions que poden originar aquests processos més enllà del 

desconeixement de la norma. 

 

Aquests objectius serviran per validar o refutar les següents hipòtesis prèvies: 

 

 L’origen de l’argot juvenil utilitzat en llengua catalana és divers i s’explica tant per la 

creativitat interna de la llengua com per l’aportació d’altres llengües que hi tenen 

alguna relació per motius de veïnatge o d’influència cultural.  

 

 La voluntat d’agilitzar el procés d’escriptura, d’aconseguir nivells d’expressivitat 

semblants als de la llengua oral i de projectar una determinada imatge es troba a 

l’origen de molts usos innovadors en l’escriptura informal en entorns digitals —encara 

que en alguns recursos d’estalvi tipogràfic es fa difícil determinar quin pes hi té el 

desconeixement de la norma. 

 

2. MARC TEÒRIC 

 

2.1. LA LLENGUA COL·LOQUIAL I L’ARGOT JUVENIL 

 

Partint de la divisió feta per Coseriu (1996: 25-29), els tipus de variacions de la llengua 

es divideixen en dos grups: les variacions diacròniques i les sincròniques. El primer grup 

aglutina aquelles variacions que presenta una llengua en funció del moment històric en 

què s’ha produït. El segon grup, el de les variacions sincròniques, es divideix, al seu torn, 

en tres tipus de variacions segons el lloc geogràfic (variació diatòpica), l’origen social del 

parlant (variació diastràtica) i el context (variació diafàsica). El mateix Coseriu, però, 

remarca que parlar de variacions sincròniques sense tenir en compte les variacions 

diacròniques és una abstracció irreal necessària per a l’estudi de la llengua.  

 

En aquest estudi, seguint la nomenclatura usada tradicionalment en l’àmbit català i que 

cita Payrató (1996: 52), s’agruparan els tres primers tipus de variacions que s’han 

mencionat anteriorment (Payrató fa servir la mateixa denominació per als dos primers 

mentre que per al tercer fa servir el terme variació social) sota l’etiqueta de varietats 

dialectals i el quart tipus de variació (que Payrató anomena variació funcional) 
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s’anomenaran varietats funcionals o contextuals. Com Payrató (1996: 53), per sintetitzar, 

quan ens referim a les varietats dialectals es parlarà de dialecte (com remarca Payrató 

“en sentit ampli, no merament geogràfic”) i quan es faci referència a les varietats 

contextuals es parlarà de registres. 

 

 

2.1.1. DEFINICIÓ DE LLENGUA COL·LOQUIAL 

 

Per a Payrató (1996: 27), “la caracterització d’una modalitat lingüística va aparellada amb 

la del context o àmbit d’ús en què s’utilitza” i, en el cas del llenguatge col·loquial, es 

refereix al context amb l’expressió món col·loquial i el defineix així: “el món col·loquial 

s’identifica en bona mesura amb la vida quotidiana entesa aquesta com un conjunt 

d’activitats que es porten a terme de manera regular, ordinària, no excepcional, dins d’un 

cercle vital més o menys ampli i de contorns més o menys difusos”. Per caracteritzar el 

context d’ús d’un registre, Payrató (1996: 59) segueix el model proposat per Halliday, 

McIntosh i Strevens (1964) i reformulat per Gregory i Carroll (1978) que es fixa en 

aquests quatre aspectes: camp (la quotidianitat en el cas del col·loquial), mode (oral 

espontani), tenor (interactiu) i to (informal). 

 

Quan un individu parla usa la llengua pròpia del seu temps (variació diacrònica), la 

modalitat pròpia del seu lloc de procedència (dialecte en el sentit restringit, variació 

diatòpica), els girs propis de la seva procedència social (variació diastràtica) i les 

expressions adequades al context en el qual es troba el parlant (variació diafàsica). En 

aquest sentit, encara que qualsevol discurs emès es podrà analitzar des de qualsevol 

d’aquests quatre vessants, per definir la llengua col·loquial aquest estudi se centrarà en 

el quart (la variació diafàsica) i farà abstracció (si això és possible) dels altres tres. Per 

aquest motiu, es parlarà a partir d’ara de registre col·loquial.  

 

 

2.1.2. DEFINICIÓ D’ARGOT JUVENIL 

 

Per la seva funció de marca de classe social, es podria dir que un argot és una varietat 

dialectal i, més concretament, una varietat social segons la distinció de Payrató (1996) o 

una varietat diastràtica utilitzant la terminologia de Coseriu (1996), però, si tenim en 

compte que un argot funciona també com una adequació al context on es troba el 

parlant, també es pot concloure que és una varietat contextual o registre segons Payrató 

o una varietat diafàsica segons Coseriu.  

 

De fet, com afirma Payrató (1996: 176), “un argot neix del registre col·loquial o corrent, 

amb el qual conviurà i del qual sempre continuarà aprofitant materials”. I, en certa 

manera, continua formant part de la llengua col·loquial i n’esdevé un subsistema 

particular dins d’un sistema més ampli. S’hi pot afegir que l’aportació de materials no 

serà unidireccional, l’argot aprofitarà materials de la llengua col·loquial però, alhora, la 

llengua col·loquial també es nodrirà de recursos creats dins d’un argot per enriquir-se, en 

paraules de Pujolar (1997: 81):  
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És sabut que part del vocabulari de l'argot sol passar als parlars populars d'ús general i fins 

arriba, amb el temps, als nostres diccionaris, com ha passat amb alguns mots del caló dels 

gitanos. Això vol dir que hi ha uns processos d'incorporació dels recursos lingüístics de grups 

marginals. 

 

Per tant, l’argot compartirà la majoria de característiques que són pròpies de la llengua 

col·loquial. En què es diferencia, doncs, l’argot juvenil del registre col·loquial? En dues 

característiques pròpies: 

 

 La primera diferència és que un argot té la vocació d’esdevenir un codi de 

comunicació propi d’aquells que l’utilitzen i vedat als qui no formen part del grup, 

mentre que la llengua col·loquial té la voluntat de ser compartida per tothom en 

un context determinat. Segons Payrató (1996: 174),“quan l’ús d’una varietat 

lingüística dut a terme per un grup d’usuaris respon al propòsit —almenys 

originàriament— que la varietat esdevingui inintel·ligible per als qui no són 

membres del grup, podem parlar d’un argot o d’una varietat críptica”. En 

definitiva, l’argot afegeix la dimensió diastràtica a la dimensió diafàsica pròpia de 

la llengua col·loquial. Per a Pujolar (1997: 82), “quan adoptem les formes 

d'expressió d’un grup social concret, els parlants estem intentant també adoptar 

d'alguna manera les formes de pensament, de projecció d'imatge i els valors 

d’aquest grup, encara que sigui ‘en broma’ o ‘per jugar’”. Així doncs, quan el 

parlant es decanta per l’ús de mots d’un determinat argot està intentant mostrar 

als qui l’escolten que és part integrant d’aquell grup. 

 

 En segon lloc, l’ús de determinades formes argòtiques juvenils respon a la 

voluntat de projectar una imatge determinada, que situï l’emissor com a membre 

d’un grup, però que, alhora, el distingeixi de la resta d’integrants del grup. En 

paraules de Payrató (1996: 177), “conjuntament amb les finalitats pràctiques 

críptiques, la recerca d’expressivitat és fonamental en el naixement d’un argot, i 

trasllueix una voluntat estilística comparable a la de qualsevol escrit literari”. 

 

En resum, doncs, podem considerar l’argot una especialització dins del llenguatge 

col·loquial, amb el qual comparteix el camp, el mode, el tenor i el to: es tracta d’una 

especialització en termes diafàsics ja que es tracta d’un registre adequat a un context 

més restringit (la conversa informal entre gent jove, o, si més no, amb audiència juvenil) 

que el col·loquial (restringit només a un context informal). Per altra banda, es tracta 

també d’una especialització en termes diastràtics (i, per tant, de varietat dialectal), ja que 

el grup social al qual va dirigit (el jovent) és molt més limitat. Per Payrató (1996: 175), 

encara que un argot presenta característiques de varietat funcional (registre) cal 

considerar-lo com una varietat social (i, més genèricament, varietat dialectal) perquè el 

pes de l’adequació diastràtica és molt més important per la seva voluntat d’esdevenir 

críptic per als que no formen part del grup social. 
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2.2. LA LLENGUA ESCRITA A L’ENTORN DIGITAL 

 
Payrató (1996: 62)1, considera que el llenguatge col·loquial escrit només existeix en les 

obres literàries (en una obra de Pitarra, per exemple) i que, per tant, es tracta d’una 

col·loquialitat planificada que no es pot considerar genuïna. Alhora, també parla d’alguns 

exemples de col·loquialitat escrita en textos com ara les anotacions a l’agenda o en una 

llista de la compra que considera un registres simplificats de la llengua ja que tendeixen a 

emprar simplificacions com ara l’ús de l’infinitiu en lloc de les formes conjugades. 

Cassany (2011: 63), en plena era digital, reprèn els mateixos exemples (anotacions a 

l’agenda, llistes de la compra, diaris personals...) de l’aportació de Payrató (feta en una 

era predigital) per parlar del concepte de vernacle. Per Cassany (2011: 63):  

 

La denominació vernacle (pràctica vernacla, domini vernacle) fa referència precisament a les 

formes lletrades de l’àmbit privat (familiar o d’amistats), que ocorren fora de l’escola (a casa, al 

carrer o als espais de relació personal). Les persones les fan per voluntat pròpia i sense 

normes preestablertes; cadascú llegeix i escriu aquests textos vernacles com vol i amb els 

seus recursos personals, a voltes manllevats d’altres dominis. 

 

En els nostres dies, a part de les pràctiques vernacles tradicionals (diaris personals, 

receptes de cuina) que han vist multiplicat el seu públic gràcies a la xarxa, cal sumar-hi, 

segons Cassany (2011: 64), “tot un reguitzell de noves formes de comunicació que ens 

han portat les noves tecnologies: xats, fòrums, xarxes socials, blocs...” I s’hi podrien 

afegir els SMS, els serveis de missatgeria instantània gratuïts, els fanfic2... Torres i 

Payrató (2003: 5) també distingeixen entre una “llengua estàndard que s’usa en registres 

formals” i que s’aprèn a l’escola i unes “varietats informals que s’empren 

espontàniament” en contextos d’ús de tecnologies digitals. Torres (2003: 80) proposa un 

nom per a aquesta manera d’escriure que també utilitza Cassany (2011: 50) i que aquí 

s’utilitzarà a partir d’ara: escriptura ideofonemàtica. En paraules de Cassany (2011: 51): 

“...aquest tipus d’escriptura que aprofita els recursos del teclat per emular la transcripció 

fonètica (que hem quedat > kem kedat; qué hacemos > keasemos) i que incorpora 

signes i icones (“estic content” > ) per representar les emocions que cara a cara 

mostrem amb gestos i expressions facials”. Així doncs, sota l’etiqueta d’escriptura 

ideofonemàtica s’hi poden trobar les emoticones, l’ús de xifres i signes matemàtics per 

representar sons, l’ús de consonants amb caràcter sil·làbic, etc. Evidentment, els que 

l’usen no l’anomenen així col·loquialment i, en aquest sentit, és destacable per la seva 

expressivitat la denominació idioma Messenger que cita Cassany (2011: 51).  

 

Reprenent el concepte de registre simplificat que s’ha citat més amunt, Payrató (1996: 

168) al·ludeix a les necessitats que poden portar a simplificar una varietat i les resumeix 

en “circumstàncies contextuals, en especial segons els interlocutors i segons el canal de 

transmissió”. En aquest sentit, l’escriptura ideofonemàtica pot considerar-se un registre 

simplificat (tot i que en aquest estudi es preferirà parlar de codis simplificats com ho fan 

Torres (2003: 80) i Cassany (2011: 51) perquè s’ha cregut que es tracta més aviat de la 

                                                 
1
 Encara que l’edició consultada en l’elaboració del present estudi va ser publicada l’any 1996, cal tenir en 

compte que la primera edició d’aquest llibre és de 1988 i, en aquells moments, la presència d’internet a la 
societat era nul·la. 
2
 Acrònim de fan fiction; ficcions creades pels fans de pel·lícules, llibres o grups de música. 
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plasmació gràfica d’un registre que d’un registre pròpiament dit), ja que acompleix 

aquestes dues característiques:  

 

 S’adapta al canal de transmissió. Ho fa, segons Torres (2003: 77-79) per dos motius: 

 

o Mida del missatge:  

 

- Un dels motius que sembla més important en el naixement de l’escriptura 

ideofonemàtica és la llargada limitada dels SMS, limitada per una capacitat de 

buffer (espai limitat per a escriure el missatge) de 160 caràcters. Alhora, el 

format de les finestretes dels xats (i actualment dels microblogs com ara 

Twitter) on s’escriu el missatge convida a ser breu.  

 

- Torres parla també de “les normes de netiqueta”3, entre elles la norma de 

cortesia d’escriure textos breus que no robin gaire temps al lector. Per altra 

banda, als xats, els missatges llargs trencarien la fluïdesa de la conversa. 

 

o Mitjà de comunicació mediada per ordinador: 

 

- Sobretot en el cas del xat, cal ser ràpid a l’hora d’escriure intervencions per no 

perdre el torn de paraula o quedar exclòs de la conversa i per mantenir la 

fluïdesa de la comunicació. Per tant, doncs, trobar maneres d’estalviar temps 

a l’hora d’escriure serà un estímul important per desenvolupar un codi 

simplificat. 

 

- Torres i Payrató (2003: 16) parlen de les emoticones com a “recurs per a 

transmetre afectivitat [...] però també per a guiar inferències”. És a dir, les 

emoticones s’usen per expressar estats d’ànim o sentiments però també per 

resoldre dubtes en la interpretació de certs enunciats que en la conversa oral 

es poden resoldre mitjançant expressions facials, gestos o modulacions de la 

veu. 

 

 S’adapta als interlocutors: si el punt anterior intentava explicar els motius pràctics que 

van provocar el naixement d’aquest tipus d’escriptura, aquest apartat hauria de 

permetre explicar per què s’ha estès a àmbits i usos tan diferents als que el van 

originar (bàsicament, SMS i xats), com poden ser fòrums, blogs, xarxes socials, 

correu electrònic, etc., on la seva utilització perd la justificació pràctica i respon, més 

aviat, a una voluntat estilística de l’emissor. 

 

Tot i que popularment pugui persistir el tòpic que l’escriptura ideofonemàtica és una 

mostra del desconeixement de la llengua escrita normativa, els estudis que tenim avui en 

dia demostren que l’ús d’aquest codi és fruit d’una decisió conscient. Els qui l’utilitzen 

tenen clar en quins contextos cal usar-la i en quins cal decantar-se per l’estàndard; 

segons Cassany (2011: 52), “l’anàlisi dels seus escrits digitals mostra que són conscients 

de la diversitat de registres i que usen selectivament l’ideofonemàtic segons la situació”. 

                                                 
3
 Que Torres relaciona amb la màxima de relació o pertinença de Grice (1975). 
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Els joves, doncs, apliquen a la llengua escrita el mateix criteri que a la llengua oral: 

s’adequa el missatge (el codi en el cas dels contextos escrits) en funció del grau de 

formalitat del context i dels interlocutors. Per tant, per als joves, la utilització de 

l’escriptura ideofonemàtica no deixa de ser un tipus d’adequació diafàsica i, en la mesura 

que també s’usa per mostrar la pertinença al grup social dels joves, diastràtica. Per a 

Cassany (2011: 52), “[...] els joves distingeixen els escrits dels seus amics més propers 

per la manera particular d’utilitzar els recursos...”. Així doncs, la voluntat estilística dels 

joves en usar l’escriptura ideofonemàtica transcendeix el concepte de registre i arriba a 

esdevenir un idiolecte, ja que els joves intenten distingir-se de la resta. 

 

3. ESTAT DE LA QÜESTIÓ 

 

3.1. ESTUDIS SOBRE L’ARGOT JUVENIL CATALÀ 

 

L’estudi de Bernal i Sinner (2009), on s’analitza la manera d’expressar-se dels joves 

oients del programa de ràdio Prohibit als pares, s’aproxima bastant a aquest treball pel 

que fa al corpus que s’hi estudia. Tot i que en aquell cas les intervencions dels joves 

havien passat per un filtre de correcció ortogràfica mentre que en el nostre cas no, el 

públic objectiu a qui anava destinat aquell programa i els temes que s’hi tractaven no 

difereixen gaire dels del web adolescents.cat –del qual s’extraurà la mostra estudiada4. 

Les conclusions que n’extreuen els autors en aquell cas són que “les formes que podem 

considerar típiques del llenguatge juvenil s’ajusten perfectament als processos de 

formació de mots de la llengua catalana” (Bernal i Sinner, 2009: 31). En definitiva, doncs, 

l’estudi de Bernal i Sinner (2009) conclou que la formació d’un tipus de parla juvenil 

catalana es fa recorrent als mateixos mecanismes emprats habitualment per la llengua 

catalana. Sobre la suposada influència omnipresent del castellà en la formació d’argot 

català, els autors afirmen que, encara que molts mots poden explicar-se com a calcs, 

també es pot afirmar que es tracta de casos de convergència o de casos que, tot i haver 

nascut en la pròpia llengua, s’han vist beneficiats per la convergència. Pel que fa a 

aquest aspecte també destaquen que “la influència lingüística externa forma part dels 

processos innovadors de la llengua que demostren la seva mobilitat i flexibilitat i que, a la 

fi, són una bona prova de la vitalitat de la llengua” (Bernal i Sinner, 2009: 31). Així doncs, 

no cal estigmatitzar qualsevol influència del castellà, ja que és normal que una llengua 

adquireixi mots d’una altra per crear argot. Per altra banda, el castellà no és l’única 

llengua de la qual es nodreix el català per crear argot; la influència que exerceix l’anglès 

com a font de neologismes i manlleus sobre gran part de les llengües del món és 

innegable.  

 

A la tesi de Pujolar (1997), per bé que l’autor es fixa sobretot en la manera de relacionar-

se de dues colles de joves barcelonins i en els rols i identitats que adopten els integrants 

de cada colla, l’autor també para atenció a la llengua que utilitzen. En aquest sentit, és 

significatiu el recull de vocabulari d’argot (una mena de petit diccionari) amb les entrades 

en català i castellà en la majoria de casos (moltes vegades només es tracta d’una 

adaptació ortogràfica al català) que s’hi inclou. Tot i que Pujolar (1997) circumscriu les 

                                                 
4
 A l’apartat 3.1 es presenta el web i la s’explica mostra. 
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conclusions del seu estudi als casos dels dos grups de joves que estudia, arriba a 

consideracions generals com ara que “l’argot català és majoritàriament manllevat de 

l’espanyol” (Pujolar, 1997: 110).  

 

Per altra banda, encara que es refereix més aviat als motius que guien l’elecció d’una o 

altra llengua (català o castellà), l’explicació que l’autor dóna a aquest fet ens pot servir 

perfectament per entendre la presència abundant de lèxic castellà en l’argot català. 

Segons Pujolar (1997: 284), “la cultura catalana posseeix, naturalment, un ric repertori de 

veus transgressives i oposicionals. Però, pel que es veu, aquestes no tenen la difusió de 

les seves equivalents castellanes [...]. Les veus transgressives no es poden ensenyar a 

l’escola perquè pertanyen per definició a manifestacions culturals simbòlicament 

subversives”. Seguint el fil d’aquestes paraules, es pot entendre que el fet que els joves 

adoptin lèxic del castellà a l’hora de crear el seu argot es deu a la manca de referents 

transgressors en llengua catalana. Encara que avui en dia els mitjans de comunicació en 

català són molt variats i tenen unes quotes d’audiència considerables, potser no 

ofereixen als joves els referents transgressors que ells desitgen. En aquest mateix sentit, 

si la llengua emprada pels professors a les escoles és majoritàriament el català, no ens 

hauria de sorprendre que els joves associïn el català normatiu amb una figura d’autoritat 

de qui cal distanciar-se i que la tria d’un lèxic que subverteixi la norma esdevingui una 

mostra de transgressió. Un dels referents transgressors que identifica Pujolar (1997: 110-

111) per a una de les colles que estudia són les bandes de joves de classe baixa 

pròximes al món de la delinqüència que s’expressen en castellà i d’ells n’assimilen l’argot 

que usen quan parlen en castellà. El que a vegades s’ha vist com un canvi en la 

procedència de l’argot català —fins als anys seixanta el lèxic de l’argot venia 

majoritàriament del caló i ara ve del castellà) (Payrató, 1996: 176) — es podria entendre 

com la continuïtat d’un mateix procés: el món de la delinqüència actua com una autoritat 

transgressora de la qual s’agafen mots i expressions amb independència que l’argot de 

la delinqüència provingui d’una llengua o d’una altra. En canviar de llengua i passar al 

català, les expressions argòtiques es mantenen amb una mínima adaptació fonètica.  

 

A l’estudi de Galtés (2010), que analitza el llenguatge utilitzat en un episodi de Plats 

bruts, una comèdia de situació juvenil emesa entre 1999 i 2003, també es conclou que 

“de tots els casos detectats com a expressions argòtiques, la majoria, de manera 

aclaparadora, són calcs i manlleus del castellà” (Galtés 2010: 31). Encara que la mostra 

és bastant diferent ja que es tracta d’una col·loquialitat planificada (Payrató, 1996: 62) 

caldria esperar que es busqués un argot juvenil versemblant que connectés amb 

l’audiència i que, per tant, reflectís la realitat. En tractar-se, com s’ha dit abans, d’una 

col·loquialitat planificada, sembla que l’elecció d’un lèxic d’origen majoritàriament castellà 

per reflectir el jovent catalanoparlant caldria atribuir-la a les mancances de la llengua: el 

català només té argot si s’usen manlleus del castellà. Caldria, doncs, que un guionista 

que es trobés en aquesta situació hagués de triar entre la genuïnitat i la versemblança. 

Per altra banda, aquesta abundància de manlleus del castellà també es podria explicar 

com un recurs humorístic més: posar en boca d’algú una manera de parlar que no li 

escau sol ser un recurs efectiu per fer riure (els personatges de la sèrie s’allunyen una 

mica de l’edat i l’extracció de la gent que es consideraria normal que fes servir aquest 

tipus d’argot). Prenent les expressions argòtiques del castellà es pot exagerar encara 
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més el recurs que si s’utilitzessin expressions genuïnament catalanes. Galtés (2010: 30), 

citant Segarra (2009), ho sintetitza així: “tant la mescla de llengües com el canvi de codi 

són emprats per fer riure, ridiculitzar situacions i també per caracteritzar personatges.” 

 

Les conclusions de l’estudi de Barber (2007: 23), que intenta trobar equivalències 

catalanes per a les expressions argòtiques i col·loquials extretes d’un còmic en castellà, 

són molt descoratjadores per al català: 

 

1. El percentatge de col·loquialismes catalans en ús és molt baix. 

2. Bona part dels col·loquialismes catalans que es proposen com a 

equivalències de col·loquialismes castellans presenten una clara pèrdua de 

matisos, tant de significat com d’expressivitat. 

3. Determinades equivalències que es presenten com a equivalents de 

formes castellanes tenen significats completament divergents o, si més no, 

molt inexactes. 

4. Pràcticament la meitat dels col·loquialismes que s’han recollit no té una 

forma equivalent en català.  

 

L’estudi analitza l’argot del català des de la perspectiva de la traducció i es fixa en les 

eines a disposició de l’usuari per a traduir textos col·loquials i argòtics del castellà al 

català. La conclusió a la qual s’arriba mitjançant diccionaris bilingües és la següent: 

moltes expressions del castellà no disposen d’un equivalent en català o amb la traducció 

es perd informació. Tot i això, sobre la pèrdua de matisos entre mots més o menys 

equivalents de llengües diferents, es podria afegir-hi, en paraules de Carner citat per 

Valls (1998: 52), que “no es tradueix per paraules destriades, sinó per frases senceres”. 

A més, més enllà dels diccionaris, la llengua potser disposa d’expressions argòtiques 

equivalents que, per algun motiu (perquè es tracta de localismes, per exemple), no 

gaudeixen de prou difusió. 

 

Tot i les objeccions que s’hagin pogut fer sobre alguns dels estudis que s’han comentat 

fins aquí, cal admetre que la principal conclusió a la qual arriben tots és que l’argot del 

català estudiat prové majoritàriament del castellà, encara que la lectura que se’n fa 

depèn de cada cas. En un estudi que analitza les divergències entre el llenguatge juvenil 

i el llenguatge dels mitjans de comunicació que es dirigeixen a la gent jove, Wieland 

(2009: 6) sosté que “... es fa palès el conflicte entre la norma i la creació individual de la 

llengua i entre el castellà i el català. Per als joves, quan es comuniquen entre ells, aquest 

conflicte és relativament poc important”. Amb aquesta afirmació, l’autora vol posar de 

manifest que, en usar calcs i manlleus del castellà, els joves no ho fan de manera 

conscient o, si en són conscients, no hi donen massa importància, ja que per ells és molt 

més important la voluntat expressiva o estilística que la normativitat d’una expressió. 

També és interessant l’explicació que dóna a la gran presència de manlleus i calcs del 

castellà en l’argot dels joves catalans (Wieland, 2009: 6): 

 

Tot i així, el bilingüisme constitueix un component interessant. El fet que els joves se saltin les 

normes lingüístiques manllevant elements castellans no impedeix la comunicació, encara que 

la presència d’aquests elements en el català sigui molt forta. La intel·ligibilitat per a tots els 

participants bilingües de la conversa […] queda garantida en tot moment. 
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Si més amunt s’apuntava la manca de referents transgressors en català (i, en canvi, 

s’admetia l’existència d’aquests referents en castellà) com a factor determinant per 

l’assumpció del castellà com a font prioritària de creació d’argot, amb la reflexió de 

Wieland (2009) es pot comprendre per què el cabal lèxic provinent del castellà és tan 

majoritari en l’argot dels joves: el bilingüisme efectiu de tots els joves catalanoparlants 

permet la inclusió d’expressions castellanes sense cap mena d’adaptació ni cap filtre.  

 

 

3.2. ESTUDIS SOBRE EL CODI D’ESCRIPTURA A L’ENTORN DIGITAL 

 

Sobre la vella polèmica sobre la influència negativa del tipus d’escriptura dels joves a 

internet i al mòbil en les habilitats d’escriptura tradicionals, cal dir que, en el món 

acadèmic, no suposa la primera preocupació ni de bon tros. En els estudis que hi fan 

referència la conclusió sol ser que unes habilitats no interfereixen en les altres. Simón 

(2011: 14) opina que:  

 

Las incorrecciones ortográficas y de puntuación de los estudiantes, fundamentalmente de 

secundaria, no se ven agravadas por el uso de los géneros electrónicos, sino que la 

desatención, junto con la ausencia de hábito lector, está en la base de estos errores 

ortográficos que se cometen en esta etapa escolar; y suele originarse en una actitud de 

indeferencia hacia la escritura correcta. 

 

Cassany (2011: 53), per la seva banda, va més enllà i citant un estudi de Plester i Wood 

(2009) assenyala que la pràctica habitual d’enviar i rebre SMS afavoreix les capacitats de 

lectoescriptura dels joves i n’incrementa “l’ús i la sofisticació lingüística”. Paral·lelament, 

com a efecte positiu col·lateral, també afirma que els autors de l’estudi consideren que 

aquesta pràctica també pot “afavorir la consciència fonològica dels usuaris.” 

 

Els estudis sobre aquest tipus d’escriptura són molts i molt variats, alguns tan innovadors 

com el de Pedrola (2009), que compara les abreviacions usades en l’escriptura dels SMS 

amb les que s’usaven en els manuscrits medievals. Per Pedrola, els motius que van 

portar a l’ús d’abreviacions en època medieval coincideixen amb els que han provocat les 

innovacions en l’escriptura d’SMS: per una banda, en tots dos casos, l’espai disponible 

per escriure el text és limitat (en el cas dels SMS per la limitació de caràcters propi 

d’aquest sistema de comunicació i per l’elevat preu del pergamí en el cas dels textos 

medievals). En segon lloc, en època medieval els textos es reproduïen manualment i, per 

tant, calia economitzar al màxim el temps per tal d’aconseguir una productivitat més 

elevada. En el cas dels SMS, la necessitat de la immediatesa en les comunicacions 

també ha provocat una simplificació del codi per tal d’agilitzar l’escriptura. Un tercer 

motiu, que Pedrola només apunta, és una certa voluntat estilística ja que, en tots dos 

casos, es detecten abreviacions que no s’expliquen ni per l’estalvi de temps ni per 

l’estalvi d’espai, sinó que només es poden justificar per una voluntat de deixar una 

empremta personal en el text. De la comparació que es fa dels dos sistemes de 

simplificació el que sorprèn més és que alguns recursos que poden semblar molt 

moderns ja s’usaven en època medieval: només cal comparar, per exemple, l’abreviació 

nq (‘nunc quondam’) amb la moderna pq (‘per què’). En aquesta aportació, també es 

posen exemples d’altres codis simplificats d’escriptura que hi ha hagut al llarg de la 
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història justificats també per la voluntat d’estalvi d’espai (els telegrames, per exemple), o 

de temps (la taquigrafia).  

  

En aquest camp, en l’àmbit català, cal destacar l’aportació de Torres (2003) amb 

diferents articles i estudis on s’aborden diferents aspectes de la pragmàtica i l’escriptura 

dels SMS i els xats5 i fòrums d’internet. La seva aportació més important és la 

denominació escriptura ideofonemàtica (Torres, 2003: 80) per referir-se al codi simplificat 

d’escriptura usat en comunicacions mediades per ordinador o telèfon mòbil. Aquesta 

denominació, que ha estat aprofitada per altres autors com Cassany (2011), té com a 

principals virtuts la capacitat d’englobar sota una mateixa denominació diferents 

processos d’innovació en el codi (ús d’emoticones, abreviacions, números amb valor 

fonètic, etc.) i la de ser un terme vàlid per referir-se a diferents contextos (una virtut que 

no tenen altres termes proposats com ara llenguatge SMS, llenguatge Messenger, 

llenguatge xat, etc.).  

 

També és destacable l’estudi de Torres (2004) sobre la netiqueta. Sota la denominació 

netiqueta s’hi agrupen les normes de cortesia que haurien d’observar tots aquells que es 

relacionen amb els altres en contextos mediats per ordinadors. El terme és l’adaptació al 

català de netiquette, la contracció de network etiquette, extret de diferents versions 

d’aquestes normes: Shea (1994), Rinaldi (1995), Hambridge (1995), entre d’altres. La 

netiqueta afecta bàsicament els aspectes més pragmàtics del llenguatge, però per al 

present treball també ens interessa, ja que Torres també la relaciona amb les alteracions 

en el codi d’escriptura que es donen en aquests contextos. Les emoticones, per exemple, 

serveixen per evitar tensions ja que poden ajudar a explicar el sentit d’una frase (com 

ara, perquè s’entengui la ironia, la complicitat o la voluntat humorística). L’ús de 

l’escriptura ideofonemàtica també contribueix a la netiqueta ja que ajuda a produir 

missatges més curts que contribueixen a assolir la norma que diu que cal respectar el 

temps dels altres usuaris. S’hi podria afegir que l’ús del codi ideofonemàtic també 

contribueix a acomplir el principi de la netiqueta que demana adequació de l’enunciat al 

context, ja que, en un context informal, on la gent es relaciona utilitzant aquest codi, 

participar-hi respectant l’ortografia normativa seria contrari al que dicten aquestes 

normes. 

 

Per al present estudi també són interessants les aportacions de Torres (1999, 2001) a 

l’estudi de les emoticones i les seves funcions. En aquests articles, Torres cita els 

repertoris proposats per Godin (1993) o Sanderson (1993) i posa exemples de cada un 

dels tipus d’emoticones proposats. Més que el repertori, però, el que ens interessa més 

d’aquestes contribucions és la proposta que fa —ampliant les que havien fet Wilson 

(2003) i Marcoccia (en premsa)— de classificació de funcions de les emoticones en el 

context d’una conversa informal mediada per ordinador. L’autora divideix les emoticones 

en cinc funcions principals: 

 

                                                 
5
 A partir d’ara, sempre que es parli de xats, es farà en sentit ampli. En aquesta denominació s’hi inclouen 

també altres recursos diferents dels xats originals (on la gent no s’agrupava per coneixement previ sinó per 
afinitats, procedència geogràfica, etc.) com ara el xat del Facebook, el Messenger, etc. 
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 Emoticones que expressen l’emoció que sent l’emissor: expressen els sentiments 

del qui els usa. 

 

 Emoticones que ajuden a la interpretació del missatge: sobretot ajuden a la 

interpretació dels missatges com a irònics o humorístics. 

  

 Emoticones de complicitat: funcionen com a marca o demostració que es 

comparteix un codi determinat i, per tant, que es pertany a un determinat grup 

social. 

 

 Emoticones preservadores de la imatge o “anti AAI6”: ajuden a desfer 

interpretacions ofensives o equivocades de determinats enunciats. En un context 

oral aquesta informació es transmetria amb gestos facials.  

 

 Emoticones amenaçadores de la imatge o “pro AAI”: remarquen el caràcter 

burleta o ofensiu d’algun comentari. Per bé que tenen un caràcter mofeta no són 

necessàriament ofensius, ja que en un context de confiança entre emissor i 

receptor poden ser entesos com una broma. 

 

4. METODOLOGIA 

 

4.1. JUSTIFICACIÓ DE LA MOSTRA I CONFECCIÓ DEL CORPUS 

 

Per al camp d’estudi i els objectius del treball, es va optar per triar una font que aportés 

una mostra fidel i representativa de la realitat. Després de sospesar altres possibilitats 

com ara l’enquesta directa a joves, buidatges de revistes adreçades a públic juvenil, etc., 

es va decidir optar per buscar una mostra ja existent, creada d’una manera espontània i 

no dirigida i que no hagués passat cap mena de filtre ortogràfic, lingüístic o de censura 

de continguts: el web adolescents.cat es va revelar com el més adequat per als objectius 

que es pretenen assolir. El web té uns espais que no difereixen gaire de les revistes 

tradicionals en paper per a adolescents: notícies de famosos, consells per lligar, tests per 

saber si s’està enamorat, moda, acudits, entre d’altres. Però, a diferència d’aquestes 

revistes tradicionals en paper, la part que el fa interessant, des del punt de vista del 

treball, és que permet la interacció entre lectors del web i amb els redactors. 

Adolescents.cat, va néixer el juliol de 2010 i forma part del grup Nació Digital (Aquitània, 

SL) de mitjans de comunicació. 

 

La part del web més important per a l’estudi, de la qual s’ha extret la major part del 

corpus que s’ha analitzat, és el fòrum on els joves proposen els temes i interactuen 

sense interferències dels redactors. En comunicació personal, els administradors del 

portal van confirmar que no hi ha cap mena de censura ni correcció per part dels 

administradors i redactors, que els únics que poden decidir que un comentari és 

                                                 
6
 Actes d’amenaça de la imatge. Actes que poden ser entesos com un atac directe vers una persona. 
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inapropiat són els mateixos usuaris utilitzant un sistema de votació de positius i negatius 

que permet amagar comentaris votant amb un negatiu.  

 

El seguiment del fòrum ha durat dos mesos, des del 17 d’octubre de 2012 al 17 de 

desembre de 2012. En principi, el seguiment havia de durar tres mesos però, veient la 

gran quantitat d’intervencions al fòrum (més de 6.600 en dos mesos), es va decidir que la 

mostra ja era prou extensa amb aquest període. El fòrum funciona de la manera següent: 

a mesura que els participants van afegint nous temes de conversa es van eliminant els 

temes més antics. L’espai del fòrum té de sis a vuit pàgines (en funció de la quantitat de 

respostes) i els temes solen ser accessibles durant sis o set dies en funció de l’activitat. 

Davant la negativa per part de l’equip d’adolescents.cat a facilitar l’accés a un arxiu amb 

les intervencions del fòrum es va haver de crear manualment un registre que serviria de 

base per a l’anàlisi posterior (vegeu ANNEX I. MOSTRA. Recull d'intervencions al fòrum 

del web adolescents.cat del 17/10/2012 al 17/12/2012) i d’on s’han tret tots els exemples 

que apareixen al treball. 

 

 

4.2. MÈTODE D’ANÀLISI 

 

Després d’haver recollit totes les intervencions al fòrum, es va fer una lectura de tota la 

mostra tot recollint les expressions i el lèxic que s’aparten del llenguatge estàndard i les 

convencions gràfiques (emoticones, abreviacions, etc.) que s’allunyen de les pautes 

habituals. A mesura que s’anaven detectant exemples rellevants dels processos que es 

pretenia estudiar, s’anaven marcant per, posteriorment, classificar-los i analitzar-los més 

detalladament. Durant aquest procés es van presentar un parell de problemes: d‘una 

banda, a l’hora de seleccionar quines expressions s’han de considerar argot juvenil i 

quines són expressions col·loquials. Tal com diu Payrató (1996: 176): “Un argot neix del 

registre col·loquial o corrent, amb el qual conviurà i del qual sempre continuarà aprofitant 

materials”. S’hi podria afegir que el registre col·loquial també aprofita materials dels 

argots. Aquesta interacció fa que les fronteres entre un i altre siguin difuses i, a vegades, 

costi destriar què es propi de cadascun. Per altra banda, a l’hora de seleccionar quins 

usos gràfics són marques estilístiques, també es presenten algunes dificultats. L’ús 

d’emoticones o abreviacions és fàcilment constatable però, a l’hora de detectar altres 

usos estilístics (majúscules, transgressió de la norma ortogràfica com ara l’ús de la k o 

l’ús de y en lloc de ll, etc.) és difícil establir quins es deuen a una voluntat expressiva de 

l’autor o es deuen, simplement, al desconeixement de la norma o a la deixadesa.  

 

En una segona etapa, amb l’ajuda de la bibliografia consultada, es va procedir a fer una 

classificació més acurada i, en alguns casos, a redistribuir els exemples detectats a la 

mostra analitzada. En aquesta fase, també es va fer una petita anàlisi estadística —

mitjançant un programa informàtic de fulls de càlcul— de les dades obtingudes per tal 

d’obtenir dades absolutes i relatives dels nombres de casos i aparicions de cadascun 

dels processos per tal de determinar-ne la productivitat i la recurrència. Totes les taules 

que es veuran en els apartats d’anàlisi de les dades es van elaborar durant aquest 

període a partir de les dades obtingudes a la mostra. 
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5. PRINCIPALS PROCESSOS DE CREACIÓ D’ARGOT 

 
En aquest apartat s’analitzaran els principals processos de creació de lèxic detectats a la 

mostra. Per fer la divisió dels diferents processos s’ha pres com a referència la proposta 

de Vila i Castañedo (2012), tot adaptant-lo a les necessitats del present estudi i obviant 

aquells processos que no s’han documentat al corpus.  

 

A la Taula 1 podem veure els diferents processos de formació d’argot, la seva 

productivitat, la seva recurrència i els percentatges de productivitat i recurrència sobre el 

total: 

 

 

5.1. DERIVACIÓ  

 
Segons l’IEC (2004: 291), “la derivació és el procés que permet obtenir noves unitats 

lèxiques mitjançant l’adjunció d’un afix a un radical”. En aquest apartat, doncs, veurem 

aquells mots detectats a la mostra que s’han format per aquest procés mitjançant l’ús de 

prefixos i sufixos. 

 

5.1.1. PREFIXACIÓ 

 

El prefix més productiu a la mostra estudiada és, sens dubte, el prefix super-, que 

apareix utilitzat 113 vegades en més de 70 formes diferents (vegeu la Taula 2). El seu ús 

més habitual és el de modular adjectius i adverbis (la forma més utilitzada, 26 vegades, 

és superbé) per afegir un matís d’intensitat al significat de la base similar al que aportaria 

l’ús de l’adverbi molt o del sufix -íssim. Tot i això, encara que el seu ús és més residual, 

també apareix acompanyant substantius fent la funció d’un adjectiu o d’un adverbi 

(superescrit ‘escrit molt bo’, superpollastre ‘pollastre extraordinari’). Cal destacar dos 

casos que s’han observat de recursivitat en l’ús del prefix super-, ja sigui reduplicant-lo 

(supersuperamics, supersuperbé) o encadenant-lo amb altres prefixos 

(superextramegadirectionner) (vegeu Exemples 1, 2 i 3). L’ús d’aquest recurs té una 

finalitat intensificadora que no n’altera el significat original (IEC, 2004: 315) i es deu, 

probablement, al fet que l’ús reiteratiu d’aquest prefix li ha fet perdre expressivitat. 

 

En alguns casos —en un ús que també es dóna en la llengua col·loquial— també s’usa 

lexicalitzat, sense acompanyar el substantiu, per referir-se als supermercats. En un cas, 

però, s’usa sense acompanyar cap base per denotar que una persona té qualitats 

extraordinàries.  

 

El prefix ex-, queda totalment restringit per referir-se a antigues relacions de parella 

(exnòvio, ex-xicota) i, en la majoria dels casos (24 de 26), apareix lexicalitzat com a 

substantiu sense acompanyar cap substantiu i amb el mateix significat (vegeu Exemple 

4).  
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El prefix anti- és molt poc productiu i, generalment, apareix en mots habituals en la 

llengua estàndard com ara anticonceptives o antiestètic. Només a antibullying s’utilitza 

com a procés creatiu per crear un neologisme per definir l’actitud contrària a la base a la 

qual precedeix.  

 

El prefix des-, amb el valor d’inversió de la base a la qual s’adjunta, apareix utilitzat tres 

vegades acompanyant un verb: desenfadar, desenamorar i desinstal·lar; dues en forma 

d’adjectiu: descerebrada i desgenerada (sic), i una acompanyant un nom: desmotivació7. 

 

 

5.1.2. SUFIXACIÓ 

 

S’ha dividit l’ús de sufixos (vegeu Taula 3) segons la seva aportació a la base a la qual 

s’incorporen: apreciatius, quan donen un matís de significat al radical, i derivatius, quan 

modifiquen la categoria gramatical, el gènere o donen un nou significat al mot.  
 

En el primer grup els més productius són sufixos plenament catalans com el diminutiu -et 

-eta (40 mots i 74 aparicions) que s’adjunta a bases catalanes (culet, noieta) o a 

manlleus del castellà (pijeta) i que en molts casos s’han d’entendre com un recurs 

estilístic més enllà del diminutiu. El seu equivalent castellà -ito -ita només apareix al 

costat d’arrels castellanes en mots com piquito o bomboncito i la seva productivitat és 

molt limitada. També s’han detectat altres diminutius castellans amb una connotació 

estilística més marcada, com -ete, que només s’usa en dos mots (rollete i xoxete), i, 

sobretot, -illo -illa que s’adjunta a arrels castellanes (catxondillo, guarrilla) però també a 

arrels existents en català (culturilla, truquillo). Tots aquests casos d’ús de sufixos 

diminutius castellans s’han considerat manlleus del castellà ja que la limitació de casos 

observats i el fet que s’adjuntin sempre a bases existents en aquesta llengua indueixen a 

creure que s’han manllevat els mots sencers i no els sufixos.  

 

La productivitat del superlatiu -íssim -íssima és molt elevada (27 mots i 119 aparicions) i 

acompanya principalment a adjectius (contentíssim) però també a adverbis (tantíssim). 

Els casos que s’han trobat de mots amb el mateix sufix modificant arrels d’origen castellà 

(feíssima, loquíssima) s’han comptabilitzat com a manlleus (apartat 5.7) perquè s’ha 

considerat que —tot i que en tots dos casos s’escriu el sufix amb ss, com en català— el 

procés de sufixació s’ha dut a terme en castellà. 

  

S’han detectat casos de sufixos apreciatius castellans amb sentit augmentatiu com -ón 

(problemón, putón, bajón), -ote (malote, pechotes), -orro -orra (buenorra, calentorro), -

azo -aza (anyazos, textazos) i -aco -aca (pestaca). En tots els casos, es tracta de sufixos 

que modulen bases castellanes —fins i tot en el cas de currasso en què el sufix s’adapta 

                                                 
7
 Sota aquesta denominació (usada en català i en castellà però que té el seu origen en l’anglès demotivation) 

s’inclou tot un gènere que té el seu origen en la paròdia dels cartells motivacionals amb fotografies 
acompanyades d’una sentència de caràcter humorístic. L’eslògan d’una web que ven productes d’aquest 
tipus (despair.com) és bastant aclaridor: “Motivational products don’t work. But our Demotivator® products 
don’t work even better”. En el seu pas al castellà i el castellà s’ha perdut una mica la referència paròdica 
inicial i s’entén per desmotivació un format d’una fotografia amb una sentència però no és necessàriament 

paròdica ni tan sols humorística; en molts casos és, fins i tot, melancòlica. 
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a la fonètica catalana— i que, per tant, s’analitzaran com a manlleus a l’apartat 5.7. L’ús 

del sufix apreciatiu augmentatiu català -ot -ota, si bé no és gaire elevat (set casos), sí 

que és un recurs plenament productiu (gaiot, bonot, guapota, etc.).  

 

Curiosament, els sufix derivatiu -er no s’ha detectat cap cop amb un ús argòtic original —

més enllà de les paraules comunes amb la llengua col·loquial. El sufix derivatiu castellà -

ero s’analitzarà a l’apartat de manlleus 5.7 ja que només apareix dos cops (pajero, 

poligonero) adjuntat a bases castellanes. En el cas del femení -era, per la coincidència 

entre les formes catalana i castellana, tot i que és més difícil determinar en quina llengua 

s’ha fet el procés de sufixació, classificarem bollera (lesbiana) com un manlleu i trempera 

‘erecció’ i metalera ‘aficionada als estils de música metal’ com un procés de sufixació —

encara que el cas de metalera és difícil afirmar amb rotunditat que no es tracta d’un 

manlleu. Cal destacar l’ús que es fa del sufix equivalent en anglès -er8, sobretot en mots 

que es consideraran com un manlleu de l’anglès (belieber ‘fan de Justin Bieber’, 

directioner ‘fan de One Direction’, youtuber ‘aficionat al Youtube’, hater ‘persona que odia 

alguna cosa’) perquè, en ajuntar-se a mots procedents d’aquesta llengua, es pot 

considerar que el manlleu s’ha fet amb la forma ja derivada. 

 

El sufix derivatiu -ada, afegit a verbs, s’usa per formar substantius (quedada, ratllada) i 

afegit a un substantiu genera un altre substantiu amb un nou significat (putada). La seva 

productivitat és força limitada, es redueix als tres exemples que s’han citat. En el cas de 

ratllada, cal entendre el seu significat com a ‘preocupació’ i no confondre’l amb el de 

‘persona preocupada’ (vegeu Exemples 5 i 6) que també pot tenir el mateix mot i que 

s’analitza a l’apartat 5.5. 

 

El sufix -ejar (putejar, xulejar, trolejar) és usat per crear verbs a partir de substantius. El 

sufix -ció forma un substantiu deverbal en el cas de trolació pel procés 

trola>trolar>trolació.  

 

El sufix anglès -ing, tot i que apareix en nombroses ocasions en manlleus on el procés de 

sufixació s’ha dut a terme en la llengua d’origen, apareix dues vegades en una mateixa 

intervenció amb un ús innovador bàsicament estilístic —ludolingüístic— per emular la 

llengua anglesa (maribeeling, calenting) (vegeu Exemple 7). 

 

 

5.2. COMPOSICIÓ 

 

En aquest apartat s’hi tractaran aquells mot nous creats a partir de la suma de dos mots 

existents. Vila i Castañedo (2012: 28), citant Almela (1999: 130), defineix el resultat del 

procés com “una unidad cuyo significado ni es deducible necesariamente del significado 

de sus componentes ni es ajeno al mismo”.  

 

La productivitat d’aquest recurs no és gaire gran (només tres casos, vegeu Exemples 8, 

9 i 10) però cal prendre’l en consideració per la seva expressivitat i cal tenir en compte 

                                                 
8
 Encara que la forma coincideix amb la patrimonial -er, s’ha considerat que s’utilitza la forma anglesa perquè 

es combina amb arrels angleses. 
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que només s’han inclòs en l’estudi aquells casos que no formen part del llenguatge 

estàndard. Els casos que s’han observat són la suma d’un verb i un substantiu 

(xupaculs), la suma de dos substantius (ànegahorse) i un substantiu amb un sintagma 

preposicional amb valor de complement del nom en què s’omet la preposició 

(caraprinceses). En tots tres casos el resultat és un substantiu.  

 

En dos dels tres casos s’utilitza algun mot manllevats d’altres llengües (xupar i horse). 

Pel que fa al procés de composició de caraprinceses, amb l’elisió de la preposició de, és 

propi de la llengua catalana i es dóna en altres casos de composició com ara a filferro 

(IEC, 2004: 326).  

 

5.3. ONOMATOPEIES 

 

Encara que, com apunta Vila i Castañedo (2012: 30) “no es un fenómeno muy productivo 

dentro de los procedimietos de formación de palabras en el argot”, s’han detectat alguns 

casos d’ús d’onomatopeies amb significat lèxic més enllà de la simple imitació d’un so 

(aquest ús es tractarà al punt 6.1.2). Els casos detectats són els següents (vegeu Taula 

4): 

 

 Fap-fap: l’onomatopeia imita el so de la masturbació masculina i s’usa com a 

eufemisme per referir-se a aquesta acció (vegeu Exemples 11, 12 i 13). 

 

 Mua/muac/muacs-muacs: l’ús de l’onomatopeia (repetida o no) del petó adquireix el 

valor d’una interjecció de comiat que substitueix petó o petons (vegeu Exemples 11, 

12 i 13).  

 

 Xof: reprodueix el so d’alguna cosa que cau i xoca contra alguna superfície i d’aquí 

pren el significat de ‘decaigut’ o ‘deprimit’9 i s’usa com a adjectiu (vegeu Exemples 

11, 12 i 13).  

 

5.4. ABREVIACIÓ 

 

En la mostra analitzada s’han detectat quatre processos d’abreviació: l’apòcope, l’afèresi, 

la siglació i els acrònims (vegeu Taula 5 i Exemples 14,15, 16 i 17). L’apòcope 

(abreviació de la paraula eliminant l’última o les últimes síl·labes), que Payrató (1996: 

179), citant Vinyoles (1978), destaca com un dels procediments de recerca 

d’expressivitat típics de la formació d’argot, és el més productiu: se n’han trobat vint-i-un 

casos diferents utilitzats en 417 intervencions. El més repetit (179 vegades) és face per 

referir-se a la xarxa social Facebook i el segon més utilitzat és insti per abreujar institut. 

Com apunten Bernal i Sinner (2009: 26), predominen els “mots que resulten de la 

truncació de cultismes o compostos a la manera culta, llatins o grecs, fet que demostra 

clarament la tendència a la truncació i, així, ‘adequació’ dels cultismes al llenguatge 

juvenil”; mots com hetero, bi, lesbi, pel·li, col·le, profe, admi, popu o disco en són una 

                                                 
9
 Segons Bernal i Sinner (2009: 27), “es va popularitzar gràcies a una campanya de tampons l’any 2002”. 
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bona prova. Cal destacar també altres abreviacions de mots d’origen menys culte com 

tranqui o bote (com a apòcope de botellon). Un cas curiós és el de nopopu, paraula 

composta a partir de l’apòcope popu (de popular, persona amb èxit social) i l’adverbi no.  

El segon procés detectat, amb una productivitat molt menor (només dos mots i quatre 

aparicions) és el d’afèresi (abreviació de la paraula eliminant la primera o les primeres 

síl·labes de mot). El primer cas és el de joputa eliminant la primera síl·laba de la 

lexicalització (hijoputa) del sintagma castellà hijo de puta. L’altre cas també prové d’un 

mot manllevat del castellà (cachondo -a) però segueix, com apunten Bernal i Sinner 

(2009: 27), “les pautes d’hipocorització en català, és a dir, a partir de la síl·laba tònica” 

per formar xondo -a.  

 

En aquest apartat també s’hi han inclòs els processos de siglació i acronimització de 

sintagmes per crear lèxic argòtic. El primer, la siglació, pel fet de tractar-se d’un mitjà 

escrit, és difícil de determinar amb precisió si es tracta d’un recurs d’estalvi tipogràfic 

(que s’estudiarà més endavant) o d’un reflex gràfic d’un procés oral. En tot cas, s’ha 

limitat l’estudi a aquells casos en què, per context, s’interpreta que la pronunciació 

equival a la realització fonètica de les sigles. A part de les més clàssiques (CD, SMS i 

PC) que ja formen part de la llengua col·loquial i han estat recollides pel TERMCAT, se 

n’han detectat de més innovadores com ara MG (sorgida de la xarxa social Facebook i 

amb el significat de me gusta) o BF/BFF (best friend forever), que actua com a correlat 

femení de l’acrònim BEFFO que s’ha detectat dues vegades a la mostra. El fet que 

sempre que es refereix a una persona de sexe femení s’utilitzin les sigles mentre que 

quan es refereix a una persona de sexe masculí s’opti per l’acrònim demostra que la 

pronunciació d’un i altre només varia en l’última vocal. A la mostra s’ha detectat, a més, 

la siglació equivalent en català (MA) tot i que en aquest cas no és tan clar que no es 

degui únicament a un procés d’economia tipogràfica. 

 

 

5.5. RESEMANTITZACIÓ 

 

En aquest punt es tractaran aquells mots que han sofert un procés de transformació del 

seu significat. Com es pot veure a la Taula 6, s’han dividit els mots objecte d’aquest tipus 

de canvi en tres categories diferents: 

 

 Ampliació del significat: aquells mots que han passat de tenir un significat més 

restringit a un de més general. No és un procés gaire productiu quant a varietat (tres 

mots) però sí que és molt freqüent (entre tots tres apareixen en 417 intervencions). El 

cas del verb encantar és un bon exemple: des d’un significat més restringit (‘sotmetre 

a una influència irresistible, fascinar’, segons el DIEC) s’ha passat a un significat molt 

més ampli equivalent al del verb agradar (vegeu Exemples 18 i 19). Ha sofert el 

mateix procés el mot perfecte —que segons el DIEC significa “que té totes les 

qualitats requerides, que no li manca res” — que ha patit una extensió en el seu 

significat que fa que, en algun cas, s’hagi d’especificar que una cosa és ‘molt 

perfecta’ (vegeu Exemples 18 i 19). 
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 Canvi de significat: quan un mot, bàsicament per processos metafòrics veu alterat el 

seu significat original. De fet, per ser precisos, s’ha de dir que conserva el seu 

significat original però que n’hi afegeix un de nou. Per exemple, el verb petar, per un 

procés metafòric ha passat de significar ‘una cosa que es trenca [...] fent un cop sec’ 

(DIEC) a ser emprat per expressar que una cosa va bé o està molt bé (petar-ho; 

vegeu Exemples 20 i 21). També s’observen altres exemples de canvis originats per 

metàfores abstractes com ara ratllar (fer-se pesat), ratllar-se (capficar-se) o ser 

orgasme una cosa (ser una cosa molt bona, vegeu Exemples 20 i 21). Un exemple de 

metàfora menys abstracta basada en una semblança més formal és el cas de 

lleterada per referir-se a l’ejaculació masculina. 

 

 Restricció de significat: el significat dels mots continguts en aquest grup ha sofert un 

procés de limitació en l’abast del seu significat. Els adjectius popular i marginat han 

vist reduïts els seus significats a dos extrems d’una escala imaginària d’èxit social en 

els àmbits adolescents (vegeu Exemples 22, 23, 24 i 25). Verbs com obrir i seguir 

emprats en les xarxes socials Facebook i Twitter respectivament tenen un significat 

molt més restringit: ”obrir el xat” en el primer cas i “seguir els comentaris d’algú” en el 

segon (vegeu Exemples 22, 23, 24 i 25). 

 

 

5.6. INCORPORACIONS 

 

En aquest punt s’hi inclouen mots procedent d’altres registres o argots que s’incorporen a 

l’ús de l’argot juvenil. S’han detectat incorporacions de tres àmbits diferents (vegeu Taula 

7): 

 

 Incorporacions de registres científics: es tracta de mots procedents de registres 

científics que s’han adoptat amb el mateix significat o amb poques variacions. 

Bullying s’ha adoptat amb el mateix significat ja que no hi havia una paraula 

equivalent en català i que la que s’ha proposat (assetjament escolar) no s’ha 

popularitzat. Masturbar-se i masturbació (95 aparicions en total), s’han incorporat a 

l’argot juvenil per referir-se sobretot a la masturbació femenina, que fins no fa gaires 

anys era tabú i per això no tenia les formes populars de referir-s’hi de què disposava 

la masculina. Potser el cas més paradigmàtic és el de tragus (el cartílag situat al 

davant del conducte auditiu), un mot que és necessari perquè des de fa un temps s’hi 

posen pírcings (vegeu Exemple 26).  

 

 Incorporacions del caló: encara que en altres èpoques aquesta era una de les vies de 

formació d’argot català més importants (Payrató, 1996: 176), en aquest estudi només 

s’ha detectat paio (vegeu Exemple 27). 

 

 Incorporacions de dialectalismes: s’ha classificat en aquest apartat l’ús del verb 

comodí cardar (vegeu Exemple 28) propi de la llengua col·loquial o vulgar d’una part 

del domini lingüístic.10  

                                                 
10

 Segons Pujolar (1997: 143), “degut a la manca d'un llenguatge popular generalment reconegut, he detectat 
el fenomen que molts barcelonins catalanoparlants adopten expressions provinents de parlars de la 
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5.7. MANLLEUS 

 

Segons Payrató (1984: 53), un manlleu és “un procés d'importació o trasllat d'un element 

d'una llengua A a una llengua B i element lingüístic (de qualsevol nivell) que ha sofert el 

procés”. En aquest apartat s’hi inclouen aquells mots o expressions que no es poden 

explicar per processos interns de la llengua i s’ha d’atribuir el seu ús a aquest fenomen. 

En total, s’han detectat 1.940 casos d’ús de manlleus dividits en 190 expressions 

diferents (vegeu Taula 8) repartits en manlleus provinents de cinc llengües: castellà, 

anglès, francès, italià i japonès (vegeu Exemples 29, 30, 31, 32 i 33). 

  

La llengua que té un pes més important en la creació d’argot català és el castellà amb 

1.396 (71,96 % del total) repartits en 117 (61,58 % del total) mots o expressions 

diferents. La diferència entre el percentatge d’usos i el de varietat d’expressions es deu a 

l’ús recurrent d’algunes formes (tio/tia, liar-se, polla, guarro/guarra, lio) que sumen 878 

aparicions. La recurrència d’aquests mots denota que estan tan plenament integrats a la 

llengua i que els parlants no són capaços d’identificar-los com a manlleus o que, en tot 

cas, els equivalents genuïns no són prou expressius per ser emprats.11 

 

L’anglès és la segona llengua en ordre d’importància com a font d’adquisició d’argot amb 

451 usos (23,25 % del total) dividits en 69 casos diferents (36,32 % del total). En el cas 

de l’anglès, els mots no s’usen amb tanta recurrència però, en canvi, el recurs gaudeix 

d’una productivitat molt elevada. Només alguns mots com link, like (en l’ús que se’n fa a 

Facebook per comentar aportacions), freaky, cam, ok i please s’usen de manera més o 

menys habitual i semblen plenament assumits pels joves com a expressions pròpies. Els 

altres casos varien entre alguns mots que, encara que tenen poca presència, s’han creat 

en anglès per definir conceptes nous (swag ‘manera de vestir i comportar-se relacionada 

amb el rap’, fanfic ‘acrònim de fan fiction; ficcions creades pels fans de pel·lícules, llibres 

o grups de música’), d’altres que substitueixen mots existents en català (track ‘cançó’; 

cover ‘versió d’una cançó’) i d’altres que tenen un ús plenament estilístic. Mostra 

d’aquest ús estilístic de l’anglès, que Bernal i Sinner (2009: 30) defineixen així: “els 

manlleus de l’anglès responen a la voluntat, més o menys inconscient, de mostrar 

modernitat i, fins i tot, poden explicar-se per un cert regust esnob”, és la inserció de 

frases en anglès en intervencions escrites en català sense que hi hagi un motiu aparent 

més enllà de l’estilístic. 

 

L’aportació de les altres tres llengües és molt reduïda. En el cas del francès es limita a 

l’aparició de merci que és un mot present en el llenguatge col·loquial. En el cas de l’italià, 

l’únic mot que s’ha documentat és birra. Si bé es podria considerar que birra ha arribat al 

català per via del castellà també és possible que hagi arribat directament de l’italià o que 

hi hagi hagut un doble procés d’adquisició. En aquest sentit, també és complicat delimitar 

                                                                                                                                                   
Catalunya interior (per exemple, el famós verb "cardar", equivalent al verb "fotre" usat com a comodí verbal)”. 
I també “els joves de fora de Barcelona que conec exageren la ruralitat del seu parlar perquè això forma part 
dels jocs, actuacions i escenificacions propis de les seves formes de cultura juvenil”. 

 
11

 Lluís (2011) ho exemplifica en el cas de polla: “Així, la paraula que sembla avui en situació d'obtenir el 
monopoli gairebé absolut per descriure el sexe masculí en català és la paraula espanyola polla. Adéu-siau 

pixes, pardals, perdius i cigales...” 
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quins anglicismes ens han arribat per via directa o ho han fet a través del castellà. Un 

altre cas on es planteja aquest dubte és en el cas dels dos manlleus japonesos que s’han 

documentat (hentai ‘còmic japonès de contingut pornogràfic’ i bukkake ‘pràctica de sexe 

en grup’); si bé poden haver arribat per la via de l’anglès —que les hauria pres 

prèviament—, també poden haver arribat al català per la via del còmic manga japonès 

(sobretot en el cas de hentai). 

 

 

5.8. CONVERSIÓ SINTÀCTICA 

 

5.8.1. CONVERSIÓ SINTÀCTICA DE MOTS 

 

A la mostra s’han detectat sis casos de conversió sintàctica de mots: tres casos de mots 

utilitzats com a interjeccions: déu, merda i avera (vegeu Exemples 34, 35 i 36) i dos 

casos de prefixos lexicalitzats (vegeu Taula 9). El primer cas és el d’ex- que ha passat 

de ser un ‘prefix que indica que algú ha deixat d’ésser el que diu el radical’ (DIEC) a 

utilitzar-se com a substantiu amb el significat d’‘exparella’. L’altre prefix que ha canviat de 

categoria és super-, que ha passat a un ús adverbial amb el significat de ‘molt’ (vegeu 

Exemples 34, 35 i 36). Super també ha canviat de categoria per convertir-se en un 

substantiu per designar supermercat (vegeu Exemples 34, 35 i 36). 

 

 

5.8.2. CONVERSIÓ SINTÀCTICA DE SINTAGMES 

 

Dels 45 casos observats de conversió sintàctica d’expressions, la majoria (38) són 

estructures verbals. La resta es divideixen en sintagmes preposicionals amb valor 

adverbial (4; a saco, de pena, del pal i de puta mare); sintagmes adverbials amb el 

mateix valor (1; com el cul) i una construcció amb valor pronominal (tot déu).  

 

Tot i que dels casos que s’han inclòs en aquest grup alguns són clarament calcs del 

castellà (pillar-se per, sudar de, posar palote, a saco) i d’altres es poden considerar, amb 

tota probabilitat, un calc (suar de, del pal), en gran part d’ells és difícil d’establir amb 

certesa si es tracta de calcs del castellà o de processos paral·lels en ambdues llengües 

(de puta mare, voler polla, anar pet, cagar-se en tot, engegar a cagar, fer pal...) (vegeu 

Exemples 37,38, 39 i 40).  

 

Per altra banda, també s’han trobat casos en què el procés sembla que s’hagi dut a 

terme en català ja que s’han format usant verbs comodins molt característics del català 

col·loquial (o vulgar) com són fotre i cardar (cardar pena, fotre pena, fotre merda) (vegeu 

Exemples 37,38, 39 i 40). 

 

El mot més productiu a l’hora de formar expressions és el substantiu merda que apareix 

en set casos (dir merda de, enviar a la merda, estar fet una merda, fotre merda, sentir-se 

com una merda, ser com una merda, ser una merda). Cal destacar també la productivitat 

del substantiu sexe que intervé en la creació de quatre construccions (fer sexe, practicar 

sexe, voler sexe, tenir sexe) (vegeu Exemples 37,38, 39 i 40). 
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5.9. CALCS 

 

Segons Payrató (1984: 54) es pot parlar de calc quan ens trobem davant d’un cas 

especial de manlleu “en què s'importa un model (= serveix d'inspiració), però que es 

realitza amb elements propis del sistema receptor”. Un dels problemes principals que ens 

trobem a l’hora de classificar els calcs és la de determinar si un mot o una expressió s’ha 

incorporat al català seguint el patró del castellà i adaptant-ne els mots o bé si hi ha hagut 

un procés paral·lel en les dues llengües. Es fa difícil, per exemple, constatar si l’ús de 

merda com a interjecció o en expressions com engegar a la merda es deuen calcs dels 

seus equivalents castellans o s’han format mitjançant els processos de formació d’argot 

que s’han analitzat en els apartats precedents. Davant d’aquesta dificultat, encara que 

durant tot aquest estudi s’han analitzat com a processos genuïns tots aquells mots o 

expressions que es podien explicar d’aquesta manera, en aquest punt veurem quins 

mots i expressions es poden explicar com a calcs del castellà.  

 

Descomptats els casos de manlleu (190) —que s’han analitzat al punt 5.7 —, han restat 

358 mots o expressions considerades com a argòtiques (vegeu Taula 10). D’aquests, 90 

casos s’han localitzat en un diccionari d’argot castellà (Sanmartín, 2006)12, un altre 

(perfa) que no apareix al diccionari esmentat però sembla clar que s’ha format adaptant 

la forma castellana (porfa) als mots catalans i quatre casos de manlleus de l’anglès 

relacionats amb la tecnologia (cd, pc) i les xarxes socials (seguir) i l’acrònim ma ‘millor 

amic’ (calc de l’acrònim anglès beffo ‘best friend forever’).  

 

Tot i això, a les dificultats que s’han esmentat anteriorment cal afegir-n’hi d’altres 

derivades del contacte constant entre dues llengües que comparteixen molts àmbits com 

el català i el castellà. Durant la recerca de mots al diccionari d’argot castellà s’han 

detectat dos casos il·lustratius: paio i trempera. La definició que dóna el diccionari per 

paio no es correspon amb el significat que té en català (equivalent al tio castellà) sinó 

que té el significat de ‘policia’ o ‘guàrdia civil’. Si tenim en compte que en la definició, a 

més, s’apunta que l’expressió té el seu origen en un mot usat pels gitanos catalans, 

sembla més lògic pensar que el procés d’incorporació en català no té res a veure amb el 

castellà. D’altra banda, a la definició del mot trempera, s’apunta que és habitual en 

català, sobretot en el sintagma trempera matinera. A la definició del verb trempar es diu 

que es tracta d’un catalanisme. Aquests dos casos ens serveixen per comprovar que, 

encara que en aquest apartat s’hagi considerat com a calcs aquells mots que apareixen 

en un diccionari d’argot castellà, no podem assegurar de cap manera que ho siguin ni 

que el procés no hagi estat invers i que hagin passat del català al castellà. 

 

 

6. CONVENCIONS GRÀFIQUES  

 

                                                 
12

 El procés que s’ha utilitzat per classificar els calcs és el mateix que s’utilitza a Bernal i Sinner (2009). 
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Els processos que s’analitzaran en aquest apartat són —amb alguna mínima diferència— 

els que Cassany (2011: 51) inclou en la denominació escriptura ideofonemàtica. Els 

processos que cita Torres (2003: 80-81), en proposar el terme per primera vegada, són 

més restringits i es corresponen amb l’apartat Estratègies d’economia tipogràfica del 

present estudi. Els apartats Recursos expressius i Recursos estilístics formen part de la 

redefinició més àmplia del terme que fa Cassany (2011: 51). 

 

A la Taula 11 següent podem veure les diferents convencions gràfiques innovadores, la 

seva productivitat, la seva recurrència i els percentatges de productivitat i recurrència: 

 

 

6.1. RECURSOS EXPRESSIUS 

 

Els recursos expressius emprats en l’escriptura en entorns informals mediats per 

ordinador es caracteritzen per la voluntat d’aportar a l’expressió escrita les informacions 

no verbals pròpies de la conversa col·loquial i dels registres informals de la llengua. La 

manca dels recursos de la gestualitat i l’entonació en aquest contextos s’intenta 

compensar amb l’ús dels recursos gràfics que veurem a continuació.  

 

 

6.1.1. EMOTICONES 

 
Analitzant la mostra, s’han detectat 2.858 usos del que s’anomena emoticona i que 

Torres (1999) defineix com un tipus pictogrames que, mitjançant l’ús de lletres i signes 

del teclat, representen expressions facials. Se n’han documentat 52 tipus diferents que 

van de la poca productivitat de (H) (una cara amb ulleres de sol), amb una única aparició, 

a l’omnipresent  que, amb diferents versions, arriba a aparèixer 1.050 vegades dins 

una mostra de 6.636 intervencions (a la Taula 12 es pot veure el nombre d’aparicions de 

cada emoticona i una petita explicació del seu significat).  

 

En parlar d’emoticones, cal fer una petita distinció entre les emoticones tradicionals 

(occidentals) que suggereixen els trets de l’estat d’ànim facial de forma horitzontal (:-D, 

per exemple) i les emoticones kaomoji (japoneses), que, segons Goda (2012), imiten 

l’expressivitat d’una cara de manera vertical (*_*, per exemple): mentre que per 

descodificar els primers cal girar-los 90°, els segons es poden llegir tal com estan escrits. 

L’altra gran diferència entre uns i altres que aporta l’autora rau en el fet que l’expressivitat 

de les emoticones japoneses es localitza, bàsicament, en l’expressió dels ulls mentre que 

en les occidentals es concentra en l’expressió de la boca i, en una mesura molt més 

reduïda, en l’expressió de la boca. De la mostra analitzada, un 69,23 % dels diferents 

tipus d’emoticones detectades són emoticones del tipus occidental i, del total d’aparicions 

d’emoticones, només el 9,83 % són emoticones japoneses (vegeu Taula 13). Es pot 

observar, doncs, que les emoticones de tipus occidental —que tenen una tradició més 

gran en català— segueixen gaudint d’una posició hegemònica però cal destacar 

l’assumpció de les emoticones kaomoji —molt més recent— com una mostra d’innovació 

estilística molt més que expressiva ja que, si bé els repertoris d’emoticones japoneses 

ofereixen solucions per representar infinitat de coses, les que s’utilitzen més 
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freqüentment tenen un correlat occidental que les faria innecessàries des del punt de 

vista expressiu (vegeu Exemples 41 i 42). 

 

Per altra banda, a part de l’ús d’emoticones amb voluntat estilística, el seu ús primordial 

és l’expressivitat entesa com una manera de mostrar sentiments o matisar o emfasitzar 

el sentit d’un missatge. Com s’apuntava a l’apartat 3.2, Torres (1999: 121) divideix les 

emoticones en cinc categories segons la seva aportació comunicativa dins del missatge 

—ampliant el nombre de categories que havien teoritzat Wilson (2003) i Marcoccia (en 

premsa)— (a la Taula 14 es pot veure les emoticones dividides segons la funció 

expressiva que tenen dins del text i als Exemples 43, 44, 45 i 46, exemples d’ús). Com 

es pot veure a la Taula 14, la funció que predomina en l’ús d’emoticones és la de mostrar 

els sentiments de l’emissor; fins i tot quan no és vital per la comprensió del missatge. El 

segon ús en ordre d’importància és el de desambiguar el sentit d’aquelles intervencions 

que poden tenir més d’una interpretació seguit de les emoticones usades com a mostra 

de complicitat. L’ús anti AAI va gairebé sempre lligat a la funció de desambiguació del 

missatge ja que ambdós processos actuen d’una manera combinada desfent malentesos 

en el sentit del missatge i eliminar així les interpretacions ofensives que en podrien fer els 

al·ludits. Per acabar, l’ús pro AAI és el més residual ja que, per utilitzar-lo, cal un grau alt 

de confiança entre dues persones o una voluntat evident d’ofendre la persona a qui va 

dirigit el comentari i en el fòrum no es dóna cap dels dos casos amb freqüència. 

 

 

6.1.2. ONOMATOPEIES 

 

Més enllà de l’ús d’onomatopeies com a procés de creació de lèxic que s’ha vist en 

l’apartat 5.3, s’han detectat en les intervencions del fòrum multitud d’expressions 

d’onomatopeiques desproveïdes de significat lèxic. Payrató (1996: 132), en parlar de la 

llengua col·loquial oral, inclou aquest fenomen dins els mecanismes paralingüístics de la 

llengua i diu que “personalitzen el discurs i ens donen una mostra de l’idiolecte [...] del 

parlant, que els utilitza completant el text verbal”.  

 

Així doncs, l’ús en la llengua informal oral d’onomatopeies i sons per completar el discurs 

es reflecteix en el fòrum amb l’ús de determinades onomatopeies gràfiques com a 

elements contextualitzadors del missatge. Com en el cas de les emoticones —que s’ha 

vist a l’apartat anterior— les onomatopeies serveixen a l’emissor per afegir informació al 

text pròpiament dit.  

 

L’ús d’onomatopeies amb aquesta funció (que s’han anomenat contextualitzadores), en 

comparació amb les onomatopeies lexicalitzades que s’han tractat al punt 5.3, és molt 

més generalitzat (587 aparicions d’onomatopeies contextualitzadores per 21 de 

lèxiques). Per l’analogia que presenta aquest ús d’onomatopeies en la comunicació 

mediada per ordinador amb l’ús d’emoticones, s’han classificat seguint el mateix criteri 

proposat per Torres (1999: 121) per a les emoticones que s’explicava al punt 3.2 En la 

totalitat dels casos es reconeix una voluntat d’expressar sentiments o emocions, sobretot 

alegria o risibilitat (454) expressada amb diferents onomatopeies (haha, jaja, jeje, hehe...) 

(vegeu Taula 15 i Exemples 47 i 48). També és notable l’ús d’onomatopeies que 
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representen que representen el cansament o la decepció mitjançant esbufecs (pff, 

buff...), la ira mitjançant grunyits (grr) o l’expressió de dubte o reflexió (mmm, emm...). En 

l’ús de les onomatopeies usades per mostrar la rialla també s’hi pot apreciar la voluntat 

de desambiguar missatges per tal que s’entenguin amb un sentit humorístic o irònic. De 

l’estudi dels diferents exemples se’n desprèn que les onomatopeies que imiten la rialla 

amb a (jaja, haha) es poden entendre més clarament com a hilaritat mentre que quan 

s’usen altres sons la interpretació té més matisos irònics o sarcàstics. Com a apunt, cal 

destacar que només en un 17,40 % dels casos detectats s’opta per representar la rialla 

amb forma normativa en català, amb hac aspirada mentre que en la resta s’utilitza la jota 

fricativa velar pròpia del castellà. 

 

 
6.1.3. ALTRES RECURSOS EXPRESSIUS 

 

En aquest apartat s’hi inclouen uns quants recursos de caràcter expressiu, bàsicament 

emfasitzadors que no tenen cabuda en altres apartats però que, per la seva recurrència, 

no es podien passar per alt. En total s’han observat tres processos (vegeu Taula 16): 

 

 Repetició de signes de puntuació: la repetició de signes d’interrogació (307) i 

d’exclamació (867) s’usen molt correntment per remarcar la intensitat de la 

interrogació o l’exclamació quan, a parer de l’autor, amb l’ús d’un sol signe aquesta 

intensitat no queda reflectida (vegeu Exemples 49, 50 i 51). 

 

 Repetició de vocals: aquest recurs (detectat en 2.134 intervencions, gairebé una 

tercera part de les intervencions) pretén reflectir en l’escriptura matisos de la prosòdia 

del discurs oral (vegeu Exemples 49, 50 i 51). 

 

 Ús de majúscules: en 707 casos els participants del fòrum utilitzen les majúscules per 

escriure un fragment del text (592) o tot el text (115). L’ús de les majúscules pretén 

reflectir que s’està cridant o parlant en un to de veu molt alt (vegeu Exemples 49, 50 i 

51). 

 

 
6.2. ESTRATÈGIES D’ESTALVI TIPOGRÀFIC 

 

Com s’explicava a l’apartat 2.2, una de les característiques més importants de 

l’escriptura ideofonemàtica és la voluntat d’agilitzar el procés d’escriptura i reduir la mida 

total del missatge. En el context d’ús d’un fòrum com el que s’ha analitzat, la necessitat 

de reduir la mida del missatge no té gaire importància, ja que l’espai disponible és molt 

extens (el missatge més llarg arriba a 1.095 paraules). La voluntat d’agilitzar l’escriptura, 

en canvi, sí que hi és present i també l’ús de “l’escriptura ideofonemàtica per construir 

una identitat personal a la xarxa, per distingir la seva escriptura de la resta” (Cassany, 

2011: 52). 

 

 

6.2.1. CODI SIMPLIFICAT 



29 

 

 

En aquest apartat s’analitzen aquells usos que s’aparten de la normativa de la llengua 

escrita i que tenen com a finalitat agilitzar el procés d’escriptura o reduir la mida del 

missatge. 

I. Elisions vocàliques 

 

Torres (2003: 80), afirma que “normalment, s’elideixen les vocals neutres, en menor 

mesura la e i la a tòniques i quasi mai la i, o i u”. En la mostra que s’han estudiat (vegeu 

Taula 17) es compleix que l’elisió de la vocal neutra és la que s’elideix en la gran majoria 

de casos13 (794 de 945, 84,02 %) seguida per la e a molta distància (84 casos entre e 

oberta i e tancada), o (42 casos entre o oberta i o tancada) i molt residualment u (14), a 

(2) i i (1). L’afirmació de Torres (2003: 80) es compleix en tots els casos amb l’excepció 

de la a que s’elideix només dues vegades. S’ha detectat una única elisió (amb dos 

exemples) on la vocal elidida no queda del tot clara: prfa ‘porfa/perfa’. No es pot afirmar 

amb exactitud que la grafia es correspongui amb cap de les dues formes ja que, com es 

veurà a l’apartat III s’han detectat totes dues formes abreviades a la mostra. També s’ha 

detectat un únic cas (bno ‘bueno’), amb sis aparicions, en què s’elideix un grup de vocals 

ue. 

 

Cal destacar que la majoria d’elisions de vocals es concentra en preposicions (d ‘de’, pr 

‘per’), conjuncions (k ‘que’, q ‘que’, perq ‘perquè’, perk ‘perquè’, etc.), pronoms de relatiu 

(k ‘que’, q ‘que’), pronoms (k ‘què’, q ‘què’); molt habituals en la llengua i amb formes 

molt recurrents que poden ser fàcilment descodificades pel lector. En el cas de l’elisió 

d’o, per exemple la majoria d’usos es concentra en mlt ‘molt’, n ‘no’, nse ‘no sé’ i cm 

‘com’ (vegeu Exemples 52, 53, 54 i 55). 

 

 

II.  Reduccions de grups consonàntics 

 

Tot i que la productivitat d’aquest recurs és elevada —s’observa en 962 casos (vegeu 

laTaula 18)— es reparteix en només cinc processos (gu ‘w’, qu ‘k’, qu ‘q’, w ‘bu’ i ñ ‘ny’) 

(vegeu Exemples 56, 57, 58, 59 i 60). Torres (2003: 80), apunta tres d’aquests 

processos (qu ‘k’, qu ‘q’ i w ‘gu’) amb els mateixos resultats que s’han detectat a la 

mostra. Una aclaparadora majoria de casos d’aquest procés es concentra en la reducció 

del grup qu (894 casos de 962, 92,93 %). L’ús de k per representar el fonema [k] és tan 

elevat que s’ha estès a altres contextos (grups ka, ko i ku) on no s’explica per la reducció 

del grup consonàntic (s’analitzarà al punt 6.3). A molta distància es troba l’ús de w per 

reduir el grup gu amb només 32 aparicions i un 3,33 % del total. 

 

Cal destacar dos processos més que s’han observat a la mostra: per una banda, l’ús de 

w per reduir el grup bu encara que el seu ús es limita al castellanisme bueno i es pot 

deure també al reflex d’una pronunciació del mot elidint la b i amb una u 

                                                 
13

 S’ha considerat pro>però i vritat>veritat (169 aparicions en total) com casos d’elisió vocàlica. Es pot 
qüestionar que aquests casos es deguin a una elisió vocàlica i que, en canvi, corresponguin a un reflex de la 
llengua oral del català oriental que tendeix a elidir la pronunciació de la vocal pretònica seguida d’erra 
bategant. En tot cas, encara que s’elimini aquests casos del recompte total les conclusions no varien, ja que 
el percentatge d’elisió de vocal neutra és superior al 80 %. 
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semiconsonàntica [‘weno]. D’altra banda, també s’ha observat l’ús d’ñ per representar el 

fonema [ɲ] i escriure d’aquesta manera aquest so amb un únic caràcter en lloc del dígraf 

propi del català. El nombre d’aparicions (31 casos, només un menys que d’us de w ‘bu’) i 

el fet que es tracta d’un coneixement tan elemental de la llengua catalana obliguen a 

considerar aquest ús com un recurs voluntari. 

 

 

III.  Abreviacions formals 

 

En aquest apartat s’hi inclouen aquells processos que tenen com a finalitat reduir el 

nombre de caràcters necessaris per escriure un mot i que es deuen a usos 

convencionalitzats i no a mecanismes recurrents com els que s’han vist en els dos punts 

precedents. En aquest cas, doncs, les paraules es representen amb algunes de les 

lletres sense un criteri constant. Cal no confondre aquestes abreviacions amb les que 

s’ha tractat al punt 5.4: si en aquell cas es tractava d’abreviacions sorgides en la llengua 

oral, en aquest cas s’analitzen només quan s’usen com a recurs d’estalvi tipogràfic.  

 

En la mostra estudiada s’han detectat tres processos d’abreviació: la contracció, la 

suspensió i la siglació14 (vegeu la Taula 19). Tot i això, s’ha trobat un únic cas de 

contracció pura (tbe ‘també’) i cap cas de suspensió pura, ja que es tracta, segons Capó i 

Veiga (1997: 12), d’un tipus d’abreviació que “seguint els criteris de contracció o 

suspensió, afegeix alguna lletra de l’interior del mot, generalment consonants”.  

 

A part del cas de contracció pura que s’ha apuntat anteriorment, se n’ha detectat un altre 

de contracció a la qual s’afegeix una lletra de l’interior del mot (dps ‘després’). També 

s’han considerat casos de contracció alguns usos on conflueix aquest procés amb els 

processos d’elisió vocàlica i reducció de grups consonàntics que s’han vist en els dos 

punts precedents. Així doncs, els casos de pk ‘perquè’ i pq ‘perquè’ s’han interpretat com 

una contracció ja que —gràcies als dos processos citats— k i q representen el final del 

mot (què). En el cas de tb ‘també’ el procés d’abreviació conflueix només amb el d’elisió 

vocàlica: b representa l’última síl·laba de la paraula (bé). 

 

De casos de suspensió amb la incorporació d’alguna lletra de l’interior del mot se n’han 

trobat tres tgn ‘Tarragona’, bcn ‘Barcelona’ i tmp ‘tampoc’. Mentre que els dos primers 

són processos més institucionalitzats i usats fins i tot pels respectius consistoris, el tercer 

sí que es pot considerar un procés plenament creatiu. 

 

El procés d’abreviació més productiu és el de siglació15, que afecta sintagmes i no mots 

sols. Els exemples d’aquest procés detectats van des dels més tradicionals (PS ‘Post 

Scriptum’, PD ‘Post Data’) a alguns incorporats directament de l’anglès (WTF ‘what’s the 

fuck’, GTFO ‘get the fuck out’ i lol ‘laughing out loud’) o a d’altres que s’han incorporat per 

                                                 
14

 Entenem per suspensió l’abreviació que es fa utilitzant només respectant la part inicial del mot mentre que 

per contracció entenem la representació d’un mot per les primeres (o la primera) i les últimes (o l’última) 

lletres que el formen (Capó i Veiga, 1997: 12) .  

 
15

 Segons Capó i Veiga (1997; 20), “considerem sigles estrictes les que estan formades només per la primera 
lletra de cada mot ple (substantius, adjectius, verbs i adverbis)”. 
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referir-se a les noves tecnologies (FB ‘Facebook’, BB ‘Blackberry’ i MG ‘me gusta’). A 

banda d’aquestes, cal destacar altres formes que, si bé no es pot descartar que l’origen 

es trobi en un manlleu o un calc del castellà, es poden explicar com un procés dut a 

terme en català (FM ‘festa major’, MA ‘millor amiga’ i DPM ‘de puta mare’, NS ‘no sé’, PF 

‘per favor’).  

 

També s’han detectat 64 casos d’ús de les abreviacions dels ordinals (vegeu la Taula 

20). En la majoria de casos se segueix la norma (Capó i Veiga, 1997: 18) d’abreviar els 

ordinals amb la xifra corresponent i l’última lletra del mot (1r, per exemple). Els casos que 

no segueixen la norma són 12 dividits entre 1er, 2on, 3er, 3era, 4rt i 4ta (aquest últim, 

amb sis exemples, és el que es repeteix més vegades). 

 

 

IV. Omissió d’accents, dièresis i apòstrofs 

 

Per analitzar aquest aspecte d’ús de codi simplificat s’ha de tenir en compte que l’omissió 

de diacrítics (accents i dièresis) es pot deure a un desconeixement de la norma per part 

de l’autor del missatge o a un error de picatge a l’hora de teclejar (tant en diacrítics com 

en l’apòstrof). Per aquest motiu, s’ha optat per excloure de l’estudi totes aquelles 

intervencions on s’usava un signe en un cas però no en altres. Tot i això, ja que no es pot 

establir amb exactitud si es tracta d’un ús deliberat, d’un error o de desconeixement de la 

norma, els resultats obtinguts s’han d’interpretar més aviat com a tendències que com a 

valors absoluts. A la Taula 21 següent es pot observar el nombre de missatges on s’ha 

detectat l’absència total de cada signe malgrat que hi fossin necessaris. 

 

Com es pot veure a la Taula 21, en el cas dels accents, el percentatge d’omissió és 

especialment significatiu ja que un 45,17 % d’omissió del total d’intervencions que el 

requereixen reflecteix que el fenomen està molt estès. L’ús de dièresi és més respectat 

pels usuaris del fòrum (74,19 %) que l’accent, probablement perquè, en ser un diacrític 

amb menys presència, la seva omissió representa un estalvi menor. En el cas de 

l’apòstrof, encara que la seva omissió no arribi al 10 %, el resultat és prou significatiu 

perquè la seva absència dificulta la delimitació i comprensió dels mots (vegeu Exemples 

61, 62 i 63).  

 

 

V. Omissió de majúscules a l’inici del torn de paraula i després de punt 

 

De tota la mostra analitzada (6.636 intervencions al fòrum), 2.399 intervencions (un 36,04 

% del total) s’inicien sense tenir en compte el requisit formal d’encapçalar un text amb 

majúscula (vegeu Taula 22). Tot i tenir en compte que l’omissió de la majúscula a principi 

de mot es pot deure a un oblit per part de l’emissor, el percentatge és prou significatiu 

per afirmar que, encara que no es tracta d’un procés majoritari, sí que està molt estès. 

Cal tenir en compte, a més, que la rapidesa a l’hora d’escriure una intervenció és molt 

més important en mitjans de comunicació instantània (com el xat, per exemple) que en 

un fòrum, on el procés d’acció i reacció es duu a terme amb molta menys sincronicitat. 

Tot i això, si s’analitza la longitud de les intervencions en què es dóna aquest fenomen 
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s’observarà que la mitjana del nombre de paraules per missatge (28) és inferior a la 

longitud mitjana del total de la mostra (41 paraules). L’omissió de la majúscula a principi 

del text es deu, doncs, en molts casos, a una voluntat d’immediatesa més gran que en 

altres intervencions i a una planificació menor del contingut.  

 

Segons Torres (2003: 80), l’omissió de majúscules després de punt es dóna molt més 

“rarament” que a l’inici del text. En l’estudi del corpus (vegeu Taula 22) es confirma 

l’afirmació ja que només s’observa en 311 casos (un 4,69 % del total) en comparació 

amb els 2.399 casos d’omissió a l’inici (36,15 %). D’aquests 311, 171 casos inclouen un 

espai entre el punt i la primera lletra i 140 l’escriuen a continuació del punt. La major 

generalització de l’omissió de la majúscula a l’inici del text que després d’un punt 

s’explica perquè, en el segon cas, la manca de majúscula dificulta la percepció del signe 

de puntuació com a pausa dins del text. Quan també s’omet l’espai que segueix el punt, 

la dificultat d’interpretació s’accentua, ja que el signe perd visibilitat (vegeu Exemples 64, 

65 i 66). 

 

 

6.2.2. PROCESSOS CREATIUS 

 

I. Ús de números amb valor fonètic 

 

Es parla d’ús de números amb valor fonètic quan s’utilitza el so d’una xifra per escriure 

un mot de manera abreujada. L’ús del símbol numèric estalvia caràcters al text per tal 

d’agilitzar el procés d’escriptura o reduir la mida del text. L’ús d’aquest recurs al fòrum 

adolescents.cat és molt limitat ja que es redueix a quatre casos (vegeu Taula 23): tres en 

què s’utilitza el valor fonètic en anglès del número quatre per escriure el mot anglès 

forever (4ever) i un únic cas en què s’utilitza el calor fonètic d’una xifra en català (10) 

representar la paraula adéu (a10) (vegeu Exemples 67 i 68). 

 

 

II. Ús de signes matemàtics amb valor fonètic 

 

De manera anàloga al procés que s’ha explicat en el punt anterior per als números, el 

valor fonètic d’alguns signes matemàtics també s’utilitza per reduir el cos del missatge o 

agilitzar-ne l’escriptura. Com es pot veure a la Taula 24, el signe matemàtic més 

productiu és el de la multiplicació (x), que s’utilitza per representar tres mots diferents, un 

d’ells amb tres representacions (xo ‘però’; xk/xq/xq ‘perquè’; x ‘per’) i que, en total, 

apareix 105 vegades (vegeu Exemples 69 70, 71, 72 i 73).  

 

El signe de l’addició (+) apareix només disset vegades, la majoria sense acompanyar cap 

lletra (+ ‘més’) i en una única ocasió combinat amb lletres per representar el mot només 

(no+). Pel que fa al símbol de l’equivalència, s’han trobat 11 exemples de la seva 

utilització i sempre equival a la realització fonètica del símbol (= ‘igual’). També s’utilitza 

onze vegades el símbol del percentatge (%). Curiosament, no s’ha detectat cap utilització 

del símbol de la resta (–). Als Exemples 74 75, 76 i 77 es poden veure usos d’aquest 

símbols en el seu context. 
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III. Usos especials dels signes 

 

En aquest punt s’hi inclouen diversos usos no normatius d’alguns signes o símbols als 

quals s’ha donat un nou ús codificat o icònic (vegeu Taula 25). Per una banda, s’ha 

considerat l’ús de diferents signes (!!*!! o //*//, per exemple) per dibuixar la senyera 

estelada (apareix 28 vegades en total) fora de l’apartat de les emoticones perquè el seu 

ús no serveix per reforçar o clarificar el missatge sinó que es tracta de l’expressió d’una 

determinada ideologia; fins i tot quan la intervenció no té res a veure amb 

l’independentisme. D’altra banda, hi ha altres signes que s’utilitzen com una convenció 

consensuada en certs àmbits. El signe més productiu és l’asterisc, que s’usa per 

substituir lletres quan s’escriu una paraulota, per citar una intervenció anterior i per 

corregir faltes d’ortografia d’una intervenció tant si la fa el mateix autor com un de 

diferent. El primer ús de l’asterisc té el seu origen en l’ús paral·lel que se’n fa als subtítols 

de sèries i programes de televisió quan el so original es tapa amb un xiulet. El guió baix 

(_) també s’utilitza amb aquesta finalitat. Els altres dos, tenen el seu origen en l’ús de 

l’asterisc per citar o per marcar comentaris al peu però adapten els seu ús al mitjà per fer 

referències entre textos diferents. Per citar la lletra d’una cançó s’usa el número vuit 

entre parèntesis. 

 

Les claus ({ }) s’utilitzen per fer acotacions o indicacions que no tenen res a veure amb el 

tema del missatge. Per acabar, cal destacar l’ús del coixinet (#) per citar etiquetes de 

webs de microblogging (Twitter) reals o simulades per marcar que s’està parlant d’un 

tema concret (vegeu Exemples 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 i 86) 

 

 

6.3. RECURSOS ESTILÍSTICS  

 

En aquest apartat s’hi inclouen uns quants processos que no tenen en el seu origen en 

una voluntat d’estalvi tipogràfic ni expressiu pròpiament dit sinó que només es poden 

explicar des de la voluntat de l’autor de projectar una determinada imatge de si mateix. 

Són els recursos següents (vegeu Taula 26): 

 

 Ús de k en lloc de c o q no explicable per processos de reducció de grups 

consonàntics: en l’apartat 6.2.1. II es tractava l’ús de la k per simplificar el grup 

consonàntic qu. Probablement a partir d’aquest ús s’ha estès (encara que els casos 

observats, 55, no arriben a un 1 %) en altres casos que no tenen cap més explicació 

que una voluntat de transgressió de la norma ortogràfica (vegeu Exemples 87, 88, 

89, 90, 91 i 92). 

 

 Deformació de mots: l’ús del mot sepsi en comptes de sexi i dues utilitzacions de 

guapixima en lloc de guapíssima són els tres únics casos que s’han documentat 

(vegeu Exemples 87, 88, 89, 90, 91 i 92). 
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 Idioma xoni: aquesta és la definició que fa un dels participants del fòrum d’una 

manera d’escriure el castellà farcida de hacs a final de mot precedides d’apòstrof, ús 

reiteratiu d’accents, dièresis i circumflexos en llocs on no estan justificats, etc. (vegeu 

Exemples 87, 88, 89, 90, 91 i 92). Aquesta manera d’escriure vol imitar la manera de 

parlar d’un cert grup del jovent. És possible que en alguns casos l’autor sigui una 

persona que es considera d’aquest grup però en altres casos és evident que es tracta 

més aviat d’un ús que satiritza aquest grup social. 

 

 

7. CONCLUSIONS 

 
L’estudi dels processos de formació d’argot juvenil català demostra que les estratègies i 

els recursos emprats són equiparables als que Cabré (2006) enumera per a la llengua 

estàndard, tant en català com en castellà, i als que l’IEC (2004) descriu per al català. 

També coincideixen amb els que proposa Vila i Castañedo (2012) en l’anàlisi dels 

processos de formació d’argot detectats en la llengua castellana. Així doncs, quant a 

recursos productius, l’argot juvenil català no es diferencia gaire dels registres més cultes 

ni dels registres equivalents en altres llengües. D’altra banda, podem concloure que, 

gràcies a l’ús dels diversos mecanismes detectats, és capaç d’acomplir les finalitats d’un 

argot esmentades a l’apartat 2.1.2: esdevenir críptic per als qui no formen part del grup i 

projectar una determinada imatge —de pertinença a un grup i de diferenciació dins del 

mateix grup. 

 

Si bé s’ha confirmat la diversitat d’orígens del lèxic emprat pels joves, l’existència de 

l’estereotip que l’argot català ha estat substituït pel castellà pot tenir el seu origen en la 

gran productivitat i, sobretot, recurrència del recurs dels manlleus i mots que es poden 

explicar com a calcs de la llengua castellana. L’omnipresència d’alguns mots d’origen 

castellà (lio, polla o guarro/guarra, etc.) pot fer que siguin vistos com a prototípics de 

l’argot juvenil i contribuir decisivament a aquesta percepció. D’altra banda, cal destacar 

també que el recurs del préstec d’altres llengües és vist en tots els estudis com un 

procés més d’adquisició de lèxic i que, encara que l’ús d’un mot o una expressió es pugui 

explicar per la via del calc, en moltes ocasions també es pot explicar per processos 

interns del català paral·lels als que es donen en altres idiomes. Per últim, en un context 

de convivència de llengües tan properes com el que es dóna a Catalunya, els límits entre 

els processos interns i els préstecs a vegades són poc clars. 

 

Si es parla de la influència del castellà en l’argot juvenil català tampoc es pot menysprear 

la influència creixent de l’anglès. La influència de les noves tecnologies i la globalització 

de modes i fenòmens socials i culturals també estan donant lloc a un ús significatiu de 

calcs i manlleus d’aquesta llengua amb una voluntat clarament estilística. Així doncs, 

l’estudi de la mostra reflecteix —a més de l’existència i diversitat de recursos propis de la 

llengua— que els préstecs d’altres llengües no es limiten als que provenen del castellà. 

 

En la vessant dels usos propis de l’escriptura ideofonemàtica, podem concloure que la 

majoria dels processos analitzats es deuen a innovacions sorgides en les varietats 

informals escrites de la llengua per tal de solucionar algunes mancances derivades del 
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canal de comunicació. Els recursos expressius emprats (emoticones, onomatopeies, ús 

de majúscules, repetició de signes de puntuació, etc.) només es poden explicar per la 

voluntat dels emissors de desambiguar el contingut del missatge, empatitzar amb el 

receptor, reflectir sentiments, etc., i aportar tota aquella informació no verbal que en la 

conversa oral s’aporta mitjançant l’expressió facial, gestual i les modulacions de la veu. 

Els recursos creatius emprats (ús de nombres i signes matemàtics amb valor fonètic i els 

usos especials de signes) es deuen a la voluntat de l’emissor d’escurçar i agilitzar el 

procés d’escriptura del missatge. Per la seva banda, els recursos estilístics —encara que 

tenen un ús molt limitat— només s’expliquen per la voluntat de l’emissor de projectar una 

determinada imatge davant la resta de membres del grup al qual s’adreça i, alhora, de 

mostrar la seva pertinença a aquest grup. Aquesta projecció de la imatge, encara que no 

es trobi a l’origen de tots els processos, sí que —per la generalització de l’ús d’aquests 

recursos— influeix en la seva utilització recurrent encara que no siguin imprescindibles 

en un context com un fòrum on la disponibilitat d’espai i de temps per redactar i matisar 

el missatge no són limitats.  

 

El tòpic popular que presenta l’escriptura ideofonemàtica com una prova del 

desconeixement de la norma per part dels que l’utilitzen té el seu origen, molt 

probablement, en les estratègies d’estalvi tipogràfic de simplificació del codi d’escriptura. 

Si bé en alguns casos, com en l’omissió de vocals (pr ‘per’), la simplificació de grups 

consonàntics (ke ‘què’) o l’abreviació (tbe ‘també’) es fa difícil creure que l’emissor pensi 

que les formes utilitzades són les normatives, en altres casos, com ara l’omissió 

d’accents, de dièresis o de majúscules després de punt o a l’inici del missatge, la frontera 

entre els usos voluntaris i els inconscients és molt difusa. De totes maneres, l’elevat grau 

d’utilització d’algun d’aquests recursos (l’omissió dels accents, per exemple, arriba 

gairebé a la meitat de les intervencions que en requereixen l’ús tot i haver comptabilitzat 

com a exemples d’utlització tots aquells missatges on apareixia com a mínim un cop) és 

difícilment explicable únicament per desconeixement de la norma. 

 

En resum, més enllà dels diversos tòpics populars existents —tant pel que fa a l’argot 

com al codi—, podem concloure que el grau de creativitat del llenguatge i l’escriptura 

dels joves és molt elevat. D’altra banda, cal destacar que la diversitat i la riquesa dels 

processos detectats mostren la capacitat de la llengua de renovar-se i enriquir-se sense 

dependre únicament d’unes poques vies d’innovació. 
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ANNEX I. MOSTRA. Recull d'intervencions al fòrum del web adolescents.cat del 17/10/2012 al 17/12/2012 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

es cosaa meva, o hi ha un 
tencament temporal a 

facebook? 
17/10/2012 - 19:08:38 Nom: ninnnnaa 

uaaaaa? nois, algu en sap alguna cosa, esq acabo de entrar i em diu que hi ha un tankament temporal!!geeent! que no 
ens el poden tancar!petons! 

es cosaa meva, o hi ha un 
tencament temporal a 

facebook? 
17/10/2012 - 19:11:36 

pppppppppppppppp
pppp 

com que hi ha un tancament?!??!?! 
no em poden deixar un dia sense fb!!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 jajaj :D 

 

es cosaa meva, o hi ha un 
tencament temporal a 

facebook? 
17/10/2012 - 19:12:29 lelelele:) 

ami em va geniial! jajajaja putser es problema del teu PC! 
Cuiidat, petonss:):* 

 
N. 

SER LA MILLOR AMIGA 
DE UNA NENA POPULAR 
EM FARA DESTACAR O 

SERE INVISIBLE ?? 

17/10/2012 - 20:25:17 yoMIZMA 

Bueno veureu la meva amiga es molt popular idestaca molt amb els nois.... 
 

jo desde petites em set molt amigues i res trencaria la nostraa amistat 
 
 

creieu k ser la seva amiga fara k jo sigui mes popular o fara k io sigui invisible. 
 
 

no us malpenseu NOO m'intento aprofitar d'ella ni res. 
 
 

A GENT K US AGI PASAT CONTESTEU GRACIES PER OBRIR !! 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

SER LA MILLOR AMIGA 
DE UNA NENA POPULAR 
EM FARA DESTACAR O 

SERE INVISIBLE ?? 

17/10/2012 - 20:25:18 yoMIZMA 

Bueno veureu la meva amiga es molt popular idestaca molt amb els nois.... 
 

jo desde petites em set molt amigues i res trencaria la nostraa amistat 
 
 

creieu k ser la seva amiga fara k jo sigui mes popular o fara k io sigui invisible. 
 
 

no us malpenseu NOO m'intento aprofitar d'ella ni res. 
 
 

A GENT K US AGI PASAT CONTESTEU GRACIES PER OBRIR !! 

SER LA MILLOR AMIGA 
DE UNA NENA POPULAR 
EM FARA DESTACAR O 

SERE INVISIBLE ?? 

17/10/2012 - 20:49:16 avera.. si a tu te cau b sigues la seva amiga si no no. I ja esta coooooooony! 

Sisplau..necesito ajuda 
urgent 

17/10/2012 - 20:45:44 Marinaaa 

Hola adolescents, em dic Marina i vaig a segon deso, lany passat vaig canviarme de cole perque el cole on anava 
sacabava a sise, i lany passat encara no estava molt integrada, pero aquest any si, el que passa es que tinc 

moltissimes paranoies, pfff, osigui mimaginu que tot el fals. que no li caic be a ningu, i coses aixi, i de tant imaginarmu 
mu acabo creien, pero no la gent em diu que yo caic be, mobren preguntanme que com estic, i es preucupen per mi, 
pero nose, pensu que nose que dissimulen segur i qur tutom modia i pff, pero yo crec que si tu li caus malment a una 

persona simplement, suda de tu o et tira indirectes,no esta amb tu, no te perque ser tan fals, u passu fatal. no puc mes, 
nose que fer ya, ajudeume sisplau 

Sisplau..necesito ajuda 
urgent 

17/10/2012 - 21:03:00 Noia:) 

Hola!segurament son coses teves, se que ho deus pasar molt malament i el qe pots fer es parlar amb algu qe i tinguis 
cunfiansa i qe sapiges qe tajudara i qe segu qe estara en tot moment:) pero sobretot no intentis canviar la teva forma de 

ser perque aixo es lu pitjor qe pots fer! 
 

PD: perdo per les faltes:S espero qe et serveixi:) 

Enamorada pero confosa... 
NECESSITO AJUDAA!!! 

17/10/2012 - 20:56:11 Joooooohanaa 

A veure fa un temps a l'estiu vaig estar mig sortint amb un noi, per vam tallar, pero esque crec qe encara sento algo per 
ell i no se... 

I d'altra banda hi ha un noi de la meva classe que no se si magrada o si nomes m'atreu, ancara que crec que stic una 
mica pillada per ell, pero el cas es que es molt mes baixet que jo i no se si aixo es un problema... 

I ara no se que he de fer, m'oblido del meu ex i em fixo mes en el de la meva classe o al reves o els deixo es dos o que 
faig?? Enseriu estic desesperada ajudeumee!! 

 

Enamorada pero confosa... 
NECESSITO AJUDAA!!! 

17/10/2012 - 20:56:12 Joooooohanaa  
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Enamorada pero confosa... 
NECESSITO AJUDAA!!! 

17/10/2012 - 20:56:13 Joooooohanaa  

Enamorada pero confosa... 
NECESSITO AJUDAA!!! 

17/10/2012 - 21:24:23 asdfghjklñ!!! passa dels dos i fes la teva vida! 

Si teniu problemes envieu 
missatge! 

17/10/2012 - 21:23:27 MarinaBelca 

Hooola! Nois i noies! M'agrada molt ajudar a la gent i normalement em diuen que sóc bastan bona pero no sóc una 
creguda eh? Numés m'agrada ajudar a la gent! Així que si teniu algun problema envieu un missatge al correu: 

marinabelca17@gmail.com 
Petons! 

somni ballarina 17/10/2012 - 21:33:47 clauditah!Q 

Aveure del nom no en feu cas, em dic Claudia, el cas és que m'agrada molt el ballet i potser mi dedico es a dir que 
segurament farè un bastxillerat d'arts escèniques (ja el tinc triat) tinc 15 anys de petita vaig fer ballet tinc coll de signe i 

cames llargues i superlaxes sóc prima i bones puntes, ara aquest curs he començat m'agrada molt, sé una mica el 
principi de la tècnica... però creieu que puc arribar a ser una gran ballarina amb esforç? o és massa tard? 

somni ballarina 17/10/2012 - 21:56:57 Mar 

Holaaa.. 
 

es clar que pots aconseguir-ho!! 
 

Amb esforç, ganes i dedicació o pots aconseguir, mai es tard per fer el que de veritat t'agrada!! 
 

MOLTA SORT!! 

somni ballarina 17/10/2012 - 22:18:07 maripo 

EVIDENTMENT Q POTS! 
 

Tu dic jo q estic fent la carrera de dansa al Insitut del Teatre, i des de petit sempre he tingut claríssim q es això el que 
vull fer. Si vols ballar no et conformis amb un batx darts esceniques ( q tamb serveix) apuntat a cursets, presentat a 

proves...... però sobretot mantente en forma! 
 
 

un petó i molta sort! 

somni ballarina 18/10/2012 - 14:36:56 Turururututururu 
És clar que pots! Molts ànims, però sobretot NO et dediquis mai a cap carrera de lletres perquè amb 15 anys i escriure 

cigne amb S és molt greu!!!! 

somni ballarina 18/10/2012 - 21:20:24 shjkvsjkvgsbk 
Clar que pots! Amb moltíssim esforç, però és posible. Jo vaig fer 3 anys de rítmica i aquest any he començat dansa 

contemporania, i amb aquest anys de ritmica ara tinc molta flexibilitat. 
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somni ballarina 18/10/2012 - 21:27:57 clauditah!Q 

jajajajjaaja ho sentoo per la S ..... 
 

esta clar que no em dedicare a les lletres ! 
i si?? genial doncs moltiiisissiiimes gràciess! no us conec i ja em caieu bé :))) 

 

somni ballarina 
GILIPOLLES 

18/10/2012 - 23:07:16 asdfgyh sobretot faràs batsxillerat o com ho hagis escrit........... Pena 

AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

17/10/2012 - 21:38:12 aannoonniimmaa 

Tinc 14 anys i sempre penso q la meva vida és perfecta, els meus amics no causen molt bona impressió a la gent que 
no els coneixen (xonis i canis) pero son els millors del mon! surtim de festa, anem de botellon...etc. No tinc noviu i quan 

surtu em lio amb tius (lu tipic)... no trec males notes, no hem keda cap assignatura trec bé i algun notable i de mates 
sempre em keda sufi... Pero fins aqui he arribat, la meva millor amiga fuma porros i té la mateixa edat q io, (io tmb fumo 
pero nomes quan vaix de festa i no porrus) s esta anat cap al mon de les drogues i no s ajunta amb bones influencies... 

estic molt preocupada és la millor persona del mon, val moltissim:( 
com la puc ajudar? 

AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

17/10/2012 - 21:54:33 Mar 

HOLAAAA 
 

Una molt bona manera de ajudar-la es parlar amb ella i fer-li veure que el mon de les drogues és molt perillós. Si de 
veritat és amiga teva et farà cas!! 

 
MOLTA SORT. 

AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

17/10/2012 - 22:17:20 sara@ 

el millo en aket cas es fer k sen oblidi. 
jo personalmen conec una noia k sabia enganxat a les drogues i la seva millo amiga la portava cada cap de setmana 

algun lloc on stigues proibit fuma ni res (com als SPA, els cines, a les botigues...) i com que no li deixava tems per sortir 
a fora, un cap de setmana sense fumar, un altre, i un altre... sen va oblidar. tambe a vase de ferli veure videos sobre els 

efectes de les drogues i els seus componens, al final la nena es va traumar i no u va fer més. 
 
 
 

espero haverte ajudat! ànims i sort 
 

AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

18/10/2012 - 20:08:19 qqqqqqqqqqqhhhhh 

Jo penso que si tu fumes encara que només sigui els caps de setmana però també fas el botellon....la teva millor amiga 
per no quedar-se desplaçada de tu també ho farà i tu seràs la culpable de k hagi segui cap aquest canto po si ets una 

noia forta segur k ten sortiràs i la sabràs controlar!!1 
Molta sort i un petó adolecents !!! 

AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

19/10/2012 - 19:39:20 aannoonniimmaa Això ya o e fet i funciona fins q té un porro davant! 
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AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

19/10/2012 - 19:40:58 aannoonniimmaa ahahah Gràcies!!! Ya probare aixo dels videos(: 

AJUDA SIUSPLAU NO ÉS 
UNA TONTERIA! 

19/10/2012 - 19:43:13 aannoonniimmaa Només fumo a les festes i vaix començar a fumar quan ens vam fer amigues aixi q no sóc yo qui la mal influència! 

obriu( qui tingui canal de 
youtube ) 

17/10/2012 - 21:41:51 adcplayer99 
obriu( qui tingui canal de youtube ) 

 
 

:P 17/10/2012 - 22:09:35 Mar 
Per què segueixo pensant amb ell? Per que encara l'estimu tant? Si se que cada vegada em fa mes mal..i mes 

putades..i se ke no es bo per mi?!!! 

Algú sap com es diu el 
video d'un nen que 

explica... 
17/10/2012 - 22:17:29 ànonim 

Hola! Fa temps vaig veure un video d'un nen que havia superat uns atacs de cor o algu per l'estil i que t'explicava com 
ho havia superat i que volia disfrutar el màxim de la vida, al final però aquest nen mort poc despres de penjar el video, 

algu sap quin video es? Com es deia el nen? 
 

P.D:Moltes gràcies! Hos recomano mirar-lo! Petons 

Algú sap com es diu el 
video d'un nen que 

explica... 
17/10/2012 - 22:39:05 dijnfrtn 

crec que el noi es deia Ben Breedlove o algo aixi..:S no m'enrecordo... 
espero haverte ajudaat de totes maneres!:) 

Algú sap com es diu el 
video d'un nen que 

explica... 
17/10/2012 - 22:53:24 Sii! Siiii! Moltes gràcies! Un petó! 

Algú sap com es diu el 
video d'un nen que 

explica... 
18/10/2012 - 14:09:46 AnònimA:$ 

Et juro que estava a punt de preguntar el mateix que tu. Una amiga em va dir que aquesta pagina havia penjat el vídeo i 
que el veies, però no el vaig trobar... 

Algú em pot dir què ha 
passat? 

17/10/2012 - 22:28:59 Cukishumushu 

Aquest estiu jo tontejava amb un noi, rèiem junts, anàvem sempre junts, ens abraçàvem... N'estava segura de que li 
molava i ell a mi també, però vem estar sense veure'ns una setmana, i al retrobar-nos el veia distant, no em tractava 
com abans i semblava una mica que m'evités. Dies més tard, li va demanar per sortir a una amiga meva, a la qual 

estimo moltíssim, i ella va acceptar i ara són parella. Jo continuo estimant-los a tots i no li tinc cap ràbia amb la meva 
amiga perquè ella no ho sabia, però des de aquells dies d'estiu ell no m'ha tractat igual. Jo SÉ que no m'ho estava 

imaginant, ho veia molt clar, però no sé que va passar durant la setmana que ens vem deixar de veure. Algú té alguna 
explicació? 

OBRIU SISPLAU, 
NECESSITO AJUDA, 

TINC POR 
17/10/2012 - 23:16:50 sjsddfhjdfhdjx 

Per les nits no dormo, no dormo gens, tinc por, es com si em miresin, noto que m'observen i noto coses rarisimes, no 
puc parar de pensar que hi ha algú a la meva habitacio i no puc dormir, em moro de por. 

Com puc fer per parar de pensar-hi i poder dormir? 
OS HO SUPLICO, TINC MOLTISSIMA POR 

OBRIU SISPLAU, 
NECESSITO AJUDA, 

TINC POR 
18/10/2012 - 14:44:13 

WATAFULKLFBEHS
JJK 

MIRA EL QUE HAS DE FER PRIMER DE TOT ES NO PANSAARI GENS II SI AIXIS ENCARA NO TEN SURTS DONC 
A LA FARMACIA VENEN UNES PASTILLES QUE TA RALAXEEN!!:D 

SORT!!:D 
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marranots 18/10/2012 - 00:25:29 Uri fucking grohl Un pajarito ma dit que els del forum sou mes guarros que els del xat d'adolescens,... que nopineuu marranots??? 

marranots 18/10/2012 - 00:27:45 Meeel tu si quets un guarro 

marranots 18/10/2012 - 00:27:51 asdfsafsa Uri gayot jejejejejejeejjeje 

Si 18/10/2012 - 00:26:56 afasdfasdfadf Jo crec que ets marica uri, sin0rament i sense ofendre.......................... 

em fa vergonya obrir-lo x 
xat del face 

18/10/2012 - 00:46:40 xxxxxx  

Holaaaaaa hi ha un noi k m'agrada i krec k jo a ell tmb pro no ens veiem casi mai i kuan ens veiem no tenim temps x 
parlar. Li vaig enviar una solicitud d'amistat al face i m'ha acceptat i nose si obrir-lo esk em fa vergonya. Si espero a k 

m'obri ell? 
siusplau ajudaa 

em fa vergonya obrir-lo x 
xat del face 

18/10/2012 - 13:25:24 renjwg  
el q has de fer és esperar uns dies a si t obra ell i si no l obres tú, pel face no t ha de fer vergonya! pero no li diguis res x 

el face q no li diries a la cara eh(: 

em fa vergonya obrir-lo x 
xat del face 

18/10/2012 - 20:49:07 rgtjkladfh 

em passa exactament el mateix!!!!! les meves amigues em van dir: NO L'OBRIS, SI LI IMPORTES T'OBRIRA ELL. i no 
u vaig puder sopurtar i el vaig obrir!! i ara no menarepenteixo daveru fet. Pensa q si la cagues, tard o dora lacabaras 

oblidant i narribara un altre... aixo si: NO ET FACIS PESDADA, XQ ELS TIOS NO U SUPORTEN AIXO!!! 
 
 
 

molta sort buniqqaaa 
 

balle ajuda 18/10/2012 - 11:03:21 brrrr 

hola mireu tinc 14 anys i m'encvanta el ballet, desde els 4 anys en faig pero aket any ho e deixat perque entre els 
estudis i tot dons no ho puc combinar i ara nopmes faog voley, pero m'encvantaria tornar a fer ballet peor no on ho feia 
avans ( que esta super be, peor hem arribat a un punt que ja no pujem mes de nivell sempre fem el mateix i ames no es 
profecional) m'encantaria anar a figueres amb una amiga on en fan de ballet profecional, es un dels meus somnis peor 

no se com dirlia la meva mare perque li vaig dir i me va dir( a que has deixat el ballet ( d'on ho feia) pero els estudis 
dons aquest any nomes voley) pero ske tinc por de que amb un any sense fer ballet m'hen oblidi de tot:( ajuda 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:12:35 Chill Shot http://www.youtube.com/watch?v=gRQ6uRAOIj8&feature=plcp 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:13:13 Claudia Baurier Uaaaala!! bebe! :) 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:14:35 Anoooonim Joder jajaja bastant be! 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:16:40 devjoadngonf No esta mal, si tuvieseis un micro mejor... Sonaria mejor. Aún asi se nota que sabeis tocar muy bien, asi como cantar :) 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:17:54 nobody Aveure... el so es una merda pero no ho feu malament! seguiu treballant! 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:18:57 Marta POrta ooohh! yo ls cnozco, los vi en youtube hace una smana!! jajaja q monos :$ 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:24:32 qefvfbr ja mel sabia aquest grup, nosta mal 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 13:25:33 Jordi Pagès Tinc un grup desde fa 4 anys i estem buscant vocalistes, ens interesseu, siuplau contesteu!! 

QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 16:46:19 lauraaaaa jo estia interessada des de petita que estic a una coral. De quina part sou?(: 
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QUE TAL ENS SURT? 18/10/2012 - 22:13:02 Jordi Pagès Som de barcelona, pero estem buscant nois vocalistes... 

TEENSTAR! 18/10/2012 - 13:33:22 
Arnau Salisi Foguet 

(@ArnauSalisi) 

Hola guapos i guapes! Sóm el Guille i l'Arnau i us volem presentar el nostre cover per al concurs Teen Star! Esperem 
que us encanti! 

 
 

http://www.youtube.com/watch?v=OHZElgIFpkw 

Ajuda! Noies 18/10/2012 - 13:42:09 NadiaLoveEliza 

Mireu de qui poquet es el sat de a meva millor amiga i l'hi he escrit un text, que en penseu? Us agrada? El penjariau a 
un grup del face que tenim les dos? SIUSPLAU SINCERITAT 

 
Tot aixó ha estat abandonat, perque? No ho se. Suposo perque va arribar l'estiu, vam dir adeu als llibres, ordinadors i 

hola a piscines i nits a la fresca, no ho se aquesta és la meva teoria. 
 

Vols un rollo, redacció,escrit, dedicatoria, com ni vulguis dir? Dacord si no el vols el tindras igual! Jijiji^^ 
 

Després de tot aquest temps al teu costat, ja tretze anyets^^ que sincerament em deixen sense paraules, solament et 
puc donar les gràcies, gràcies per haver-me ensenyat el significat de la veritable amistat . 

 
En tot aquest temps, hi ha hagut moments dolents i bons com tothom dels quals sempre tindre un gran record de 

cadascun d’ells. 
L’amistat no solament és riure, saltar, cantar,.. També hi ha moments dolents, durs, difícils, en els quals penses que tot 

s’ha acabat, però nosaltres sempre hem sabut conservar-la i hem lluitat perquè t 

Ajuda! Noies 18/10/2012 - 14:42:53 Aina_15 Es precióós!!!! M'encanta, casi ploroo!!! :D 

Ajuda! Noies 18/10/2012 - 17:14:05 Noia! Segu qe lii encanta^^ 

vaga urgen 18/10/2012 - 13:42:42 praaaa 
hem podeu explicxar de que v ala vaga d'avui siusplau?? 

es molt urgents siusplau 
 

vaga urgen 18/10/2012 - 13:52:26 Turururututururu 
La vaga és per l'apujada dels preus de les matrícules de les universitats. 

 
Apart de que tot el sistema educatiu públic és penós ara el fan més car. 

AJUDA URGENT 
SISPLAU!!! 

18/10/2012 - 14:41:13 wataafhsdjhf COM FER QUE ELS TEU PARES TA COMPRIN LA COSA QUE MES BOS ?? GRÀCIES:D 

Blog moda i altres 18/10/2012 - 15:21:15 Julietta99 

Hola:) 
 

Entreu, _ 
 
 
 

http://juliacoquetta.blogspot.com 



47 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Futur 18/10/2012 - 15:57:06 
Mitjons, petons i 

americana 

Bona tarda adolescents! 
Estic fent quart d'ESO, però tinc molts de dubtes envers al meu futur. 

M'agradaria obtenir informació sobre diferentes opcions, i, si pogués ser, algun que altre test que m'ajudés a 
encaminar-me bé per al meu futur. 

 
També m'agradaria saber si fan els cursets de PRE-MONITOR a l'hivern i a on. 

Moltes gràcies. 

NOTICIA MARIO CASAS 18/10/2012 - 16:11:27 
NOTICIA MARIO 

CASAS 

Olaa adoleees !! 
Tinc una noticia no gaire interesan pero jo m' he quedat de pedra mara meva... Mireu el nou pentinat de Mario Casas !! 

O_O 
 
 
 

http://www.televisionando.es/articulo/mario-casas-llama-la-atencion-con-su-nuevo-loook-marine-fotos/30053/ 
 
 
 

Us mola el pentinat ... 
a mi noo, el tenia millor abans tio 

 
Mario Casa tio buenoo :$ 

 
Emma :) 

sub x sub (youtube) 18/10/2012 - 16:12:34 adcplayer99 

suscribiuvos al meu canal i jo al vostre canal. 
Aixi wanyem els 2 ! :) 

el meu canal: 
http://www.youtube.com/user/AdcPlayer99/videos?view=0 

 

MERDA FÒRUM 18/10/2012 - 16:13:43 
aaannnooonnniiimm

m/aaa 

Akest fòrum no serveix x res. 
Merda gent la q va x aqui "solucionant" problemes de persones q no coneix i merda gent la q va publicant els seus 

problemes, per algu es tenen amics, familia... gent q et coneixen bé o molt bé a tu i tu a ells no 4 friquis q no en tenen ni 
idea de la vida! viciats;) 

MERDA FÒRUM 18/10/2012 - 16:41:11 ...gangnam stylee!!! 
merda tu.. aquest forum si que serveix... perque si et fa vergonya preguntalsi a la familia o als amics alguna cosa.. dons 
tens el forum, i com que ningu et coneix.. no et fa res posar-ho.. i hi ha persones que de veritat ajuden.. tot i que hi ha 

alguns missatges que no calen.. petons adolescennts!! 

MERDA FÒRUM 18/10/2012 - 17:04:34 apm-er 4 ever ole tu gangnam-style! 
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Rap espontani! :O 18/10/2012 - 16:34:38 cityy_caat! 

Hola adolescents! 
M'agradaria saber si sou capaços de fer rap mentres parleu, com una cosa espontania, sense tenir una lletra 

prepearada abans... 
Gracies x ajudar-me!! 

AJUDA AMB SEXE 18/10/2012 - 16:41:16 LIIIRL 
HOLA!:) SOC UNA NOIA I ES NORMAL QUE DESPRÉS DE MESTURBAR-TE TINGUIS PESSIGOLLES ALS 

CLITORIS I ET SENTIS CASADA PER CAMINAR? 
PETONS 

AJUDA AMB SEXE 18/10/2012 - 16:42:00 jljñljsfd siii a mi també em passa, però perque? es perillos? 

AJUDA AMB SEXE 18/10/2012 - 16:59:26 queraltamade a mi tambe em passa.... bf... 

AJUDA AMB SEXE 18/10/2012 - 19:14:00 Carles_90 

Noies, no us masturbeu tant, i feu mes l'amor, que és més maco :) 
 

Si voleu, jo m'ofereixo voluntari per fer l'amor amb vosaltres. Deixeu-me el vostre e-mail o facebook i us agrego 
 

GRACIES GUAPES!!! I MOLT D'AMOR! 
 

AJUDA AMB SEXE 18/10/2012 - 20:07:24 criistiinaa_998 a mi magradariia mm... jajaja yo soc molt guarra testimuu :$ 

AJUDA AMB SEXE 18/10/2012 - 21:50:39 Carles_90 passa el msn o face cristina!! i quedem, i fem l'amor dins del meu cotxeee!!! 

AJUDA AMB SEXE 20/10/2012 - 00:05:37 ajajjaaj 
meu face 

https://www.facebook.com/cristina.fernandeztolos 
(guuariilla) 

añlsjdf 18/10/2012 - 16:43:26 XXX calenta 
holaaa! 

es normal que quan mires porno et posis calenta i et vinguin ganes de masturbar-te? 

añlsjdf 18/10/2012 - 20:22:48 : jajajaja yy sii bueno yo almenys si jajajjjjaja buuuaa tinc unas ganas cada vegada que .... :$ 

busco novia de tarragona 
o voltants 

18/10/2012 - 17:03:24 noiiii tgnnn hola noies busco novia de tarragona o voltants paseu faces o msn 

busco novia de tarragona 
o voltants 

18/10/2012 - 18:13:36 yiaah! mira nen, a cascartela sol a caseta ;) desesperat..com us aburriu els nois xd 

busco novia de tarragona 
o voltants 

18/10/2012 - 20:15:01 MM... PUES YOO :$ olaa bueno yo soc hospiitalet de llobregat :$ cuants anyys tens? XD 

TREURE EL TEEN STAR I 
POSAR LU DE LA 
INDEPENDENCA 

18/10/2012 - 18:00:09 
Gerard 

(@juantwothree689) 
EI!! Weno po esoo jo considero que els vots per la independencia catalana haurien de ser la notícia principal i treure 

azo del teen star, que vamos canto de pena i no hi participaré xD 

TREURE EL TEEN STAR I 
POSAR LU DE LA 
INDEPENDENCA 

18/10/2012 - 18:12:11 Catalunya lliure! ||*|| 
TOTALMENT D'ACORD AMB TU! Tampoc cal que ho treguin, però si que podien posar la independència com a tema 

principal! Visca Catalunya lliure! 

"correrse" 18/10/2012 - 18:24:20 "correrse" 
Bones, mm.. les noies ens podem correr sense tenir relacions i sense tocarnos?, com ho podem saber si es aixi?.. 

gracies! petons. 
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"correrse" 18/10/2012 - 18:36:36 anonimaaaa ;) Si que pudem!! simplament si taxitas o vegadas ni cal ja ta surt la mucosa o com sa digui i ja esta! 

"correrse" 18/10/2012 - 20:13:46 jajajaja_7 ajajja si que ens correm ajjaja yo buaa.. a clase un tio em tokaba les cames i anava pujant i buua em corria:$ 

Arrecades i més 18/10/2012 - 18:33:02 Nina :3 

Olaa! 
Mireu aqesta noia es la mev idol en cuant a roba accessoris... 

Em podrieu dir on comprar alguu? 
(pricipalment les arrecade pero si veieu mes coses..) Mersiiiiiiiiiii 

Arrecades i més 18/10/2012 - 21:22:41 ????? em kina noiiaa? 

M'HE ENFADAT MOLT! 18/10/2012 - 18:49:51 mancu mireu que enfadat 

M'HE ENFADAT MOLT! 18/10/2012 - 20:50:38 fvrbtb simplement m'encantes! jajajajaj 

M'HE ENFADAT MOLT! 18/10/2012 - 21:17:42 :):):):)) ole tuu 

:$ ajaajaja 18/10/2012 - 20:05:29 criistiiinaaa_988 a mi magradariia mm... jajaja yo soc molt guarra testimuu :$ 

:$ ajaajaja 19/10/2012 - 18:18:58 n nnooii123@hotmail.com 

YYO :$ 18/10/2012 - 20:10:53 ACER EL AMOR ME DAIIIS CONSEJOS ABER ESQ ME DA COSA ACERLO ES DECIR FOLLLAR :$$ 

OLAAAAAAA ABRIIR :$$ 18/10/2012 - 20:16:32 JJAJAJAJJA (*) MABUUREIIXO QUE US POSA CALENTS :$ 
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Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

18/10/2012 - 21:13:32 marietta:=( 

Hola gent=/ 
Jo No Soc una noia de les "pringadetes" de la clase...nono, jo em portava "be" amb tutom:D 

 
Pero Desde lany passat patexu si sen pot dir "bullying" pero casi res...la gent minsulta es fica amb mi... 

 
Pero avans de ahir va ser el remat final... 

 
Una nena es va "inventar" qe soc una falsa i de tot... 

 
Em sento sola i amb ganes de suicidi TT 

 
 

Nose am ki cunfiar i am qi no, de qi se amiga i de qi no.... 
Ara em margino si es pot dir axins =( 

 
Necesito ajuda urgentment ja que aixo va a pitjor... 

 
 

Si, ja e parlat am me mare daxo i ella em diu qe passi, pero esk es imposible.. 
 

Perdo per les falteeeeees!! 
 

PD: Soc morena i tinc 12 anys... 
 

PD: S i algu de Manresa (sanfruitos) llegex axo i em conex.... 
si vol dir algo endevan tan si es bo com dulen=( 

 
Garcies i AAAAAJUUUUUDAAAAAAA!!!!! 

 

 18/10/2012 - 21:13:33 marietta:=(  

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

18/10/2012 - 21:17:00 socc una nenaaa holaa deixaa el teuu faccee ii mu expliqeus parlem i tal 

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

18/10/2012 - 21:19:29 
ioooooooooooofjsk

casdv 

pfpfpf.. em sap molt greu el que t'esta passan enseriu, la gen no sap que es aixo fins que li passa:S però io una de les 
coses que faria seria o be canviarme de cole o anar a estudiar per exemple a Londres, aprendries angles i faries noves 
amigues! pero de moment sigues forta i no deixis que la gen digui coses que no son certes defenset sempre! petons, 

espero averte ajudat 
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Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

18/10/2012 - 22:00:16 La del missatge 

Hola!! 
primer.. 

no tinc face:S tinc msn:$ 
segon.. 

moltisimes gracies.. 
ii.. lie dit a me mare lude canviarme de cole, pero diu qe em trobare am la matexa gent, vull dir, qe hi haura com aqell 

qe diu el matex tipus de gent... 
 

M'has ajudat moltisim ens erio:') 
gracies de tot cor:''') 

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

18/10/2012 - 23:47:31 creu en tu mateixa 
No facis cas del que et diguin els altres passa d'ells que diguin el que vulgin com si no els sentisis,confia amb les teves 

amigues de veritat les que sempre tan fet costat i explical-si els teus problemes a elles no to guardis perque sino set 
acumula i acabes com explotant nose si m'entens i ames elles et poden ajudar 

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

19/10/2012 - 15:06:38 La del missatge 
la meva amiga de veritat del cole... 

 
tambe em critica...:S=( 

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

19/10/2012 - 16:03:18 soc jo 

Hola, ultimament a mi tambe m'en fan, i m'agradaria coneixer a gent que tambe li fan, i aqui te trobat. sisplau deixa msn 
ens parlarem i aconsellarem mutuament, i aixi no et sentiras tan sola, jo nesecito algu per parlar i suposo que tu tambe 
aixi que sisplau... Jo estic molt espantada per lo meu!! i jo no parlare de tu a les esquenes, i sere bona amiga, que es lo 

que mes necessites, tenir algu per serli sincer ... bueno guapa ja saps, deixa el msn sisplau merssiiii 

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

19/10/2012 - 18:09:09 La del missatge 

Hola 
d'acord, estic amb tu 

el meu msn es: 
mariaferpad@hotmail.es 

 

Bullying...:S obriu si teniu 
bon cor...:'( 

19/10/2012 - 19:18:34 
soc la del 6e 

comentari 

d'acord. ja te la he enviat(la solicitud). l'has rebut?? si vols pots comentar a l'altre tema que has obert sobre lo mateix, 
tambe he comentat alla. gracies un peto i mai mai mai mai tinguis ideas de suicidi!! pero maaaaai ehh;) estic esperant 

que et conectis xd 

Hitler Gangnam Style 
obriuu :') 

18/10/2012 - 21:16:28 duvjskjvdjkddjkkd 

Cateu, cateu, el gangnam style Hitler :') 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=myRRxWBSrY8 

Hitler Gangnam Style 
obriuu :') 

18/10/2012 - 21:20:25 jajajaj molt bé molt bé! 

Algu que m'agregi per a 
parlar de coses 

relacionades amb sexe 
18/10/2012 - 21:27:16 jewbvgfiuseb qvsi 

magradaria poder parlar amb algu sense cap problema d'aixo amb algu sofereix? deixeu bbm whats app face msn el 
que sigui :) 
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Algu que m'agregi per a 
parlar de coses 

relacionades amb sexe 
18/10/2012 - 21:49:28 Carles_90 deixa msn o face guapa 

Algu que m'agregi per a 
parlar de coses 

relacionades amb sexe 
18/10/2012 - 21:54:01 dfbh ( xaxakamp@hotmail.com ) deixam el teu sispi 

Algu que m'agregi per a 
parlar de coses 

relacionades amb sexe 
19/10/2012 - 11:03:56 

noi calent 
agregammm 

xavi_surtidet@hotmail.com 

existeix el amor verdader? 18/10/2012 - 21:30:15 kubhliujhbn responeuu sisplauu:D 

existeix el amor verdader? 18/10/2012 - 21:34:09 rdhdeth yo crec que si existeix nomes queda torbar-ho 

existeix el amor verdader? 18/10/2012 - 22:10:39 JAJJJJAA YA PERO COSTAA TROBARLOO..... PODRIIEM CREAR UN GRUP AL FACE I PARLAR I AIXO NO??¿ JAJA 

existeix el amor verdader? 18/10/2012 - 22:12:03 amaxony!^^ 

t'aseguru qe existeix no tots els tios son igual o si son iguals poden arribar a canviar per el simple fet d'estimarte! 
enserio es molt macu l'amor cuan 2 persones s'estimen de veritat! 

 
tambe hi han molts amors qe semblen verdaders i et destruixen el cor pero tranquila un dia o altre arriba el verdader! 

el millor novio es el qe tens una relacio de millors amics pero qe l'estimis com un novio. 
 

el verdader amor quant menys el busquis millor pq ve sol!  

SIUSPLAU OBRIU, 
PROBLEMES 
DEPRESSIO I 

COMENCAMENT 
D'ANORÈXIA 

18/10/2012 - 21:50:54 Gina! 

Hola adolescents,tinc 13 anys (al febrer fare el 14) m'agradaria esxplicar-vos la meva situació de vida, se que hi ha gent 
pitjor pero no ho soporto. 

La meva mare no em deixa fer res, li te mania a la meva millor amiga, i mai no puc fer res amb ella, i ja mesta 
comencant a molestar molt, pero no es aquest l'únic problema, el meu pare te càncer, i he començat a patir d'anorèxia, 
pero els metges diuen que estan a temps de "salvarme" i que no em passi res greu pero jo no ho crec aixo.., no se com 

expressar-me parlant, pero la meva millor amiga ja m'enten nomes amb dues paraules, pero vull que m'escolti mes 
gent, necessito algun consell, em passen moltiisiimes coses, pero no se com explicar-les... em sento sola, repugnant, i 
sobretot farta de viure amb la familia que tinc, veig a les meves amigues que riuen amb els pres, i a casa meva tot son 
crits i discussions, tinc depressió pero no gaire greu, em vaig intentar suicidar amb Gelocatils, pero no em va passar 

res... el dia que ho vaig fer estava destrossada, pero 
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SIUSPLAU OBRIU, 
PROBLEMES 
DEPRESSIO I 

COMENCAMENT 
D'ANORÈXIA 

18/10/2012 - 22:08:13 xuenhxewk 

Sé que sembla dificil perp has de parlar amb els teus pares. Un cop ho hagis fet et sentiras molt millor. Explicalsi tot: 
que ets sents incomoda a casa perque sempre discutiu i que creus que no accepten a la teva millor amiga. 

Per ser més feliç somriu sempre i queda amb les amigues. Busca i coneix gent nova i digali a la teva millor amiga que 
t'ajudi amb tot aixo. Pensa que no estas sola, hi ha gent quee t'estima . Ah! I dona abraçades i petons a aquella gent 

que de veritat t'estimes. 
Molta sort i endavant!!! 

SIUSPLAU OBRIU, 
PROBLEMES 
DEPRESSIO I 

COMENCAMENT 
D'ANORÈXIA 

18/10/2012 - 22:14:45 Gina! 
Es impossible parlar de forma normal amb els meus pares pero potser hauria dintetnar-ho peruque no m'hi parlo giare... 
lu dels petons i abrçades ja ho faig soc molt carinyosa amb la gent que realment m'importa... siusplau mes respostes! :| 

SIUSPLAU OBRIU, 
PROBLEMES 
DEPRESSIO I 

COMENCAMENT 
D'ANORÈXIA 

18/10/2012 - 22:17:01 fgbrynyn 

El que vas fer amb gelocatils, vas ser dèbil, vas abandonar,nomès volies suicidar-te per deixar els problemes pero no 
saps que si tu ara estiguessis morta el teu pare tampoc tindria ganes de lluitar?I la teva mare? com estarien ells? no 

estàs sola en aquest món i em sembla egoista el que volies fer.Si, ara no ets feliç pero per ser feliç s'ha de lluitar, s'ha 
intentar millorar dia a dia,voles ser millor, sentir-te bé amb tu mateix, per aixó s'ha de tindre molt esforç i força de 

voluntat. 

Noies Guarres 18/10/2012 - 21:54:07 Jove de Vic 

Hola Bona Nit 
 

Jo deixo aquest missatge, demanant opinió, sobre si penseu que les noies d'avui en dia son una mica guarres. Que en 
penseu? 

 
 

Noies, reconeixeu que a vegades sou una mica guarres? 
 
 

Grràcies 

Noies Guarres 18/10/2012 - 22:03:43 jdfhwljk És a els tius q os agraden guarres! 

Noies Guarres 18/10/2012 - 22:06:19 jajajajajaja ty-? lesnoiies som guuarresajajaa al menyss yoo....:$ abera qui no li agrada que li xupin el pitss?? i li tokin i etc ahhah :$:$ 

Noies Guarres 18/10/2012 - 22:13:21 Jove de Vic 
Ostres Noia. T'agrada ser guarra? a mi m'encanten aixo dels pits. jo si vols t'ho faig, i també et faig el que volguis. 

diguem el messenger siusplau, vull quedar amb tu, i fem el que volguis, tu manes guapa! 

Noies Guarres 19/10/2012 - 14:20:26 gjñi ogb 
tiiioooo yo tamb vull ke em tokis els pitss i alguna cosa mess xD 

passam el teu correu 

SEXEEEEEE 18/10/2012 - 22:09:42 criistiiinaa* 
ALS TIUUS QUE US AGRADA MÉS QUE US FACIIN?¿?¿ XD I TINC UN PROBLEMA I A 4 NOIIS QUE O VOLEN 

FER AMB MMII ... NS QUUE FEERRRRRRR...  



54 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

SEXEEEEEE 18/10/2012 - 22:15:46 Jove de Vic 

Jo també ho vull fer amb tu. Et faré el que volguis! farem el que t'agradi mes!! soc tot teu!! GUAPAAA! 
 
 

Dona'm un mail x contectar amb tu guapa! o face!! 
 
 

et fare tot el que volguiis, em restrare x tot el teu cos, pels teus pits.... et posare la meva polla entre sls pits, i farem una 
cubana junts. llavors et xupare la vagina... i depsres et penetrere i farem molt de sexe!!! 

 

SEXEEEEEE 18/10/2012 - 22:21:39 C*  jajajaja et dono el meuu gmail i despres ya et dono el face jajaja cris.pirada.98@gmail.com 

SEXEEEEEE 18/10/2012 - 22:30:13 Jove de Vic Ja t'he enviat mail! diguem algo :) 

CM ES FOLLA?? 18/10/2012 - 22:23:02 nanannanaa '' COM ES FOOLLAAA??? JAJJAJAA EMRESPONEUU SISPLAU GRACIIES SOUU EL MILLORSSSS  

CM ES FOLLA?? 19/10/2012 - 14:08:41 fati Si vols que t'ho ensenyi m'agregues al meu correu fama98@gmail.com 

CM ES FOLLA?? 19/10/2012 - 14:09:50 tupornograficaa 
jajajaj 

te enseñoo¿? soyyy marinikaaah!! 
Hellooo 

CM ES FOLLA?? 19/10/2012 - 14:11:03 ovpvib 
no era 98 era 94 i agregamee pliss 

ke te kiero enseñar por cam i en la vida real 

CM ES FOLLA?? 19/10/2012 - 16:34:35 jdhjadjjafjsdfsdf TENIIUU TUENTTI? 

CM ES FOLLA?? 21/10/2012 - 14:26:16 Mari Tere 
Ai mi cuki uh uh uh ai mi cuki uh uh uh 

ai mi cuki ke la quiero muchooo! 

US DEPILEUU '? LES.:$ 
OBRIIU 

18/10/2012 - 22:28:06 OLAA US DEPILEU LES PARTS BAIXES NOIS NOIES CM? AMB QUE? :$ 

GANDIA SHORE 18/10/2012 - 22:43:05 Marta 

 
https://www.facebook.com/YYoSoyDeVicYQuePasaTeEnsenoUnFuet 

 
 
 

Jo crec que la frase d'aquesta catalana es mereix aquest grup 

GANDIA SHORE 19/10/2012 - 19:18:06 oe 
jo coeixo akesta noia k va dir akesta frase, va anar a la meva escola es diu cristina serrano i és de vic, el seu cosí va un 

curs més k jo 

GANDIA SHORE 19/10/2012 - 22:35:07 lele siiiiiiiiii joooo tmbee  

Ajuda siusplau NOIES 19/10/2012 - 15:36:47 Elia21 us depileu el xixi quan folleu ?? 
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Ajuuda amb una amiga!! 
Pliis obriu es molt 

important!! 
19/10/2012 - 18:16:59 No ho diic milloor 

Una de les meves amigues, es vol quedar embarassada. No cal que em digueu que es una burrada y tal, només te 16 
anys. Jo ja li he dit que es molt jove i tota la parrafada, pero no em fa cas. Bueno el problema esque al dia seguent o al 
parell de dies despres de fer-ho, li venen uns dolors fortiisiims al ventre (on faria mal si tinguesis la regla) pero son molt 
mes forts que els dolors menstruals. Ella te una petita idea de que potser es esteril i no pot quedarse, ja li he dit, jo i tres 
amigues que també ho saben que vagi al gine pero no vol. Algu te alguna idea si aquests dolors poden ser perque perd 

el nadó, o cualsevol cosa?? No es de la regla aixo es segur. 
De que es?? 

Gracies 
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Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 18:50:48 marietta:=( 

Hola gent=/ 
Jo No Soc una noia de les "pringadetes" de la clase...nono, jo em portava "be" amb tutom:D 

 
Pero Desde lany passat patexu si sen pot dir "bullying" pero casi res...la gent minsulta es fica amb mi... 

 
Pero avans de ahir va ser el remat final... 

 
Una nena es va "inventar" qe soc una falsa i de tot... 

 
Em sento sola i amb ganes de suicidi TT 

 
 

Nose am ki cunfiar i am qi no, de qi se amiga i de qi no.... 
Ara em margino si es pot dir axins =( 

 
Necesito ajuda urgentment ja que aixo va a pitjor... 

 
 

Si, ja e parlat am me mare daxo i ella em diu qe passi, pero esk es imposible.. I tmbe lie dmanat si em puc canviar 
d'insti, pero diu qe em trobare am la matexa gent (qe seran el matex tipus de persones) 

 
la meva amiga de veritat del cole... 

 
tambe em critica...:S=( 

 
 
 

Perdo per les falteeeeees!! 
 

PD: Soc morena i tinc 12 anys... 
 

PD: S i algu de Manresa (sanfruitos) llegex axo i em conex.... 
si vol dir algo endevan tan si es bo com dulen=( 

 
Garcies i AAAAAJUUUUUDAAAAAAA!!!!! 

 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 18:50:49 marietta:=(  
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Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 19:16:29 

soc la ultima que ha 
comentat en el altre 

tema de bullying  
ja t'he agregat guapa pero sisplau conectat sovint i lo altre ja to e dit abans. un peto guapa, pero mai et depressionis!! 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 19:24:47 no et suicidis! 

Shhht :$ no diguis que et sucidaràs ni pensa malament, ia veuras que tot sacabaràa bé. Pensa positivament, eS lo que 
mes importa. 

Ia te enviat la solicitud de Msn encara que jo soc mes de facee. 
Mira ia em tens d'amiga ami:) Valeeps? 

 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 19:42:24 joo noiiaa deixa el teu facebook parlaré amb tu i t'ajudaré petonns 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 20:34:12 :)) 

Tranquila i respira. 
El suicidi es de cobarts es fer servir la via rapida i tu ets molt més fort/a per fer una cosa aixi. 

Si la cosa no millora sempre et pots canviar d'institud :D Sort! 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
19/10/2012 - 21:54:52 Alicia :3 

Tia tu tranquila! de debò, les persones jutgem als demés per por o enveja o simplement per ser diferents. Jo estic 
d'acord amb la teva mare... Canviar d'aires no t'aniria malament! 

Si et critiquen, no et revoltis perquè serà pitjor. Si pots engegar-los amb un gran moc, jo et puc ajudar: 
- T'has de fer amiga amb els nois. Sembla que no pero són els més compassius... Interessa't en les seves coses (amb 

moderació, no els hi facis la pilota). 
 

-SORT! 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
20/10/2012 - 17:05:14 Aiiida 

Jo tinc un familiar a sanfruitos si vols agregam i podem quedar o algo tinc la mateixa edad que tu i mira tu pasa festen 
amiga d'un aaltre en que sigui mes petita et sentiras millor  

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
21/10/2012 - 17:57:59 Anna Beeffa Ma' 

Mariia Soc la teva MA' et podries cambiaar al meu insstii neenaa!!! I per favor no et suicidiis q fare sense la meva MA' 
buf... no vull que tornis a pensar que et sucides MA' amor aqui per tot u entens aunk ens separen uns quants 

quilometres sempre juntes pots comptar amb mi per tot t'estiimo MA' 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
21/10/2012 - 18:41:37 maaaaaaria MA' 

aaaaaamor meeu:') 
eeeel whats nom fuuunciona:( 

 
buueno cunectat al msn eeeem de parlar i moooolt!!:S 

 
T'eeeeeeeestimo masaa carinyo 

 

Siiiiiiiiiusplau 
obrioobriuobriuonriu=( 

Tema bullying-....-' 
21/10/2012 - 18:41:38 maaaaaaria MA'  
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Obriu porfa! 19/10/2012 - 19:20:01 Anònima:D 
Hola a tots ;D Veureu, esque jo al fb sempre comparteixo les coses de gosseres i de gossos que necessiten ajuda, i 

després ningú no ho torna a compartir, o sigui es com si jo no fes res. I no se que fer per que ho publiquin, com a molt, 
de tant en tant li donen a me gusta però ja està, i no ho comparteixen ni res... :( No se que puc fer... 

Obriu porfa! 19/10/2012 - 22:40:50 jkjhfuyhtfh A veure això no es un problema del qual ho hagis de penjar aqui  

Blog sobre el sexe qe 
algun adolescent va crear 

19/10/2012 - 20:09:50 nqwbccwes 
Pues aixo si sabeu el nom del blog 

petons 

Quan es Sant Albert i Sant 
Carles? Siusplau, 

ajudeume! 
19/10/2012 - 21:06:40 Anoniimaa13 Em podeu diir quan es Sant Albert i Sant Carles? M'ajudarieu, mersiii! 

sant albert nouse i san 
carles el 4 de novembre:) 

19/10/2012 - 21:40:06 nooia sant albert nouse i san carles el 4 de novembre:) 

sant albert nouse i san 
carles el 4 de novembre:) 

19/10/2012 - 23:42:48 AFDAAFF SANT ALBERT EL 15 de novembre 

TROÇ DE GRUP!! 19/10/2012 - 21:49:15 Chill Shot http://www.youtube.com/user/Chillshotmusic 

TROÇ DE GRUP!! 21/10/2012 - 18:34:54 Jordi b. realment molt bo! vull escoltar més covers! 

M'HE PENJAT D'UN 
MONITOR DEL CAU 

19/10/2012 - 22:31:01 Laia16 

Bones! m'heu d'ajudar siusplau! ja fa sis o set mesos que m'agrada molt un monitor del meu cau. no el veig gaire pero 
sempre penso amb ell. tinc alguna possibilitat? sigueu realistes sisplau. què puc fer per cridar-li l'atencio? no sé què fer, 
perque ell em veu com una nena petita suposo, però tampoc n'estic del tot segura. jo crec qe s'imagina que magrada... 

no se que fer! 

M'HE PENJAT D'UN 
MONITOR DEL CAU 

20/10/2012 - 00:33:43 vnjedmx cuants anys us porteu? demostra-li que ets mes madura del que ell es pensa! 

M'HE PENJAT D'UN 
MONITOR DEL CAU 

24/10/2012 - 17:58:19 trencapins 

ostres laia jo també vaig al cau, i quelcom m'ha passat similar, m'agradaria ajudar-te, deixem el teu correu i t'agrego. 
 
 

bones salutaccions. 
 

Quant vaaal.. 19/10/2012 - 22:42:11 
Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Holaa adolescents! 
Em podrieu dir quant val l'allisat de keratina més o menys? I quant dura? 

 
Gràcies macos:* 

#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:15:03 Les Estovalles Volem el Miki amb Twitter! Qui vol que se'n faci?! 

#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:19:17 erik (miki t estimu) Jo també vui que sen faci homee!! miki t'estimuuu 

#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:21:27 Les Estovalles Jo l'estimo més! 
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#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:23:15 Ioopp OH! com m'estimeuu!! veniu tots a les estovalles i os follo!! 

#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:27:30 Les Estovalles En una horeta em tens aquiii! :$ 

#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:32:23 els anonims vinga miki anemiii,, ja fem tardd! testimu nano!(L) 

#VolemelMikiambTwitter! 19/10/2012 - 23:42:05 Les Estovalles Aqui ens estimem tots (L) 

ajuuda sexe 19/10/2012 - 23:33:30 aaaaaaaaaaddddddd que es coorerrse?osea se que es? pero cuando i cmo? xd graciies 

obriu siusplau 19/10/2012 - 23:35:11 

mecago 
entodooooooooooo
oooooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooooooo 

et dona el mateix gustillo kuan et fas una paja k kuant folles ?¿?¿ 
kontesteu i gracies per obrir el misatge 

obriu siusplau 19/10/2012 - 23:44:33 jdjjda como se hace una paja??? i cmo se meten los dedos en ell coño contestar porfii gracias 

mastubació 20/10/2012 - 00:11:27 noiaa 

Fins ara em masturbaba nomes tocant-me el clítoris, però l'altre dia a la dutxa vaig probar de ficar-me al menys un dit. 
Quant me'l vaig ficar una mica hem va fer una mica de nosa, el vaig treure i despres tenia una sensació molt rara i com 

de dolor. 
Que faig perque no em faci por ficar-me els dits? Dona mes gust ficar-se els dits que tocar-se el clítoris? 

mastubació 20/10/2012 - 01:21:24 
Tia amb experiencia 

;) 

Dona +plaer tocar-se el clitoris sense cap dubte! Mira ficar-se els dits a la vagina no donar molt de plaer i quant ho faràs 
amb el noi k t'agrada veuràs k si et toca el clitoris mentrès té la penetra et donarà molt +plaer si nomès te la penetra 

Espero haver-te ajudat 
Jo sempre k em masturbo em toco el clitoris si no, no tinc cap plaer 

Palla dubte 20/10/2012 - 01:16:47 $ noia amb dubtes Hola m'agradaria saber com els nois us feu una palla... tinc 13 anys i no se molt bé com és fa és per saber-ho gràcies :9 

Palla dubte 20/10/2012 - 09:26:02 
uuuuuuuuuuuuuuuu

''' 
hola, no sa de tenir un master per sabero xd.! Tagafes la polla i la comenses a more a munt i avall fins que et surt 

lorgasme i el semen!:$ espero averte ajudat xd 

Palla dubte 20/10/2012 - 11:06:00 untarragoni 
Jo m'en faig casi cada dia. I tú? 

Sempre penso en dues boniques tetes i un bon cul. Després me l'agafo... noto que s'està possant dura i creix. La vaig 
movent amb la ma, amunt i avall .. fins que m'agafa una intensa sensació de benestar i va sortint lleterades. 

Palla dubte 21/10/2012 - 10:58:40 cam? la teniu gaire gran??? 

Palla dubte 21/10/2012 - 11:57:07 $ noia amb dubtes 
Gràcies però una pregunta vosaltres al penis teniu alguna pell que es va movent de dalt a baix i es la que utilitzeu per 

fer una palla? 

ajudemume siusplau! 
Entreu 

20/10/2012 - 09:22:20 hufgjhdggjhjkklñ 
Hola aviam, vull participar al concurs de teen star i encara no se ma penjat el video al Youtube, porta desde ahir! Algu 

sap si ja sa acabat o encara dura fins les 00:00h avui 20 doctubre?!!?!' siusplau necessito una resposta urgent! Es molt 
urgent!! 
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ajudemume siusplau! 
Entreu 

20/10/2012 - 14:46:52 amaxony!^^ 

ohh estem a 20 d¡octubree o.o es el meu sant xD enfii 
jo si fos tu el qe faria seria treure el video i tornarlo a penjar pq si et tarda tant es qe ya no t'anira provau treulo i tornel a 

posatt 
Espero qe et funcioni petons adolescent !^^ 

 

eeeeeeeeeeeeeeeetradadf
a 

20/10/2012 - 12:09:41 HOla! 

Hola! 
Bé, era per dir-vos si algú estaria disposat a parlar amb mi en plan amics i tal (res més) per gmail, és que acabo d'entrar 

a google+ i no tinc ningú amb qui compartir vídeos etc :| 
 

Per tant, interessats/interessades podríeu deixar el vostre gmail. 
 

PD: els cremats de la vida que sempre comenten s'ho poden estalviar :D :D :D :D :D 
 

si teniu problemes 20/10/2012 - 12:13:41 bondia! 

Hola! molt bones! 
 

Bé, les meves amigues em diuen que se'm dóna molt bé això de donar consells i ajudar a la gent i tal... i he pensat que 
si algun adolescent (noi/noia) té algun problema sempre m'ho pot preguntar a mi! 

Ja sé, que hi ha molta gent que també s'ofereix a donar consells, però bé... a mi també m'agradaria ajudar-vos 
 

si teniu problemes 20/10/2012 - 13:12:39 niiiina 
adolescents.cat es un centre de psicologiaa o una web interessant? perqe perdoneu pero jo no anire explikant els meus 

`problemes a gent que no conec.. 

si teniu problemes 20/10/2012 - 14:43:37 soc la del missatge 
Ja sé que molta gent no explicarà els seus problemes. 

però sempre està bé, tenir algú que encara no coneguis et pugui donar un consell, d'una manera més objectiva, no 

IMPORTANT PER MII! 20/10/2012 - 12:38:11 hruwegioergre 

Algú em pot dir de què puc fer una exposició oral? temes fàcils a poder ser.. 
Matèria castellà! 

 
Gràcies! :)) 

 21/10/2012 - 17:02:57 BeHappy:) 
Pots fer-lo d'un pais on t'agradaria anar i explicar perque i com es... 

espero ajudar-te :) 
 

separació obriu sisplau 20/10/2012 - 13:22:30 anonimaaa 
hola, ahir el meu millor amic ho va deixar amb la seva novia , esta super destrosat, que puc fer, es que em sap molt 

greu verure'l aixi, sisplau ajuda.  

distancia 20/10/2012 - 13:27:30 grratatatsta 
Estic surtin amb un paio qe viu a bcn i jo visc a vic, i gaire be no ens podem veure mai :'( i nose si deixar-lo o que fer 

xqe vale sii me'l estimo molt, moltissim la vritat pero la distancia mata... Pero al mateix temps no vui deixarlo, 
simplament xqe es un fet qe no magrada, no vull veurel trist i hem fa cosa dirli...  
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distancia 20/10/2012 - 14:53:55 amaxony!^^ 

tinc el mateix problema qe tu nosaltres u vam deixar pero com continuevem parlan em tornat i tornu estar fatal si em 
vols deixar el teu msn o face o algu i u parlem millor tu agrairia crec qe parlaru amb algu qe li pasa igual m'aniria be 

 
pensatu nomes et dic qe si decideixes deixarlu i de veritat l'estimes no parlis mes amb ell sino tornareu junts com ma 

pasat a mi i tornaras a pasaru malament bueno sort en la eleccio petons adolescent !^^ 

distancia 20/10/2012 - 18:51:38 noooieta* viiiiius a viiic?:OO 

distancia 20/10/2012 - 20:39:35 soc la de distancia sii xx?? 

regla! ajuda siusplau!! 20/10/2012 - 13:29:51 aaaaaaaaaaaaap 

Holaaaaaaaaaaa! 
Mireu jo la regla ja la tenai regulada duratn 2 o 3 messos pero el 17 o 12 (nose ara ven be quin dia) em tenia que baixar 

i encara no ma baixat. no eh folllat ni res! siusplau ajuda! que ma passt?? no estic nerviosa ni eh patit canvis en 
l'alimentacio! 

regla! ajuda siusplau!! 20/10/2012 - 15:52:52 rrrrrrrrrrrrrrrraquel paciència i esperar 

regla! ajuda siusplau!! 20/10/2012 - 20:52:21 lolailo Bueno, ami no em ve regulada i fa 2 anys qe la tinc.. i un cop sem va retrassar dos semanes... nose, esperat una mica  

regla! ajuda siusplau!! 21/10/2012 - 17:34:22 Noia preocupada Jo es pitjor ho he fet amb el meu novio sense preservatiu i fa una semana que em tenia que vindre i encara no la tinc :'( 

M'agrada tocar culs 20/10/2012 - 14:11:07 un tarragoni 

M'agrada molt tocar els culs de les ties quan ens creuem pel carrer. Si una tia té un bon culet, m'agrada estirar la ma i 
provar de tocarlo. 

Sobretot de ties més grans que jo, de 18 a 25 anys. 
 

Ho heu fet mai? 
 

M'agrada tocar culs 20/10/2012 - 14:13:37 eeeeeo porc 

M'agrada tocar culs 20/10/2012 - 14:45:20 
jo................................

............ 
Guarro. 

M'agrada tocar culs 20/10/2012 - 15:11:15 Tu mama 
INSENSIBLE DE LA VIDA, PAGARAS PER AIXO! LA MEVA NOVIA M'HA DIT QUE L'HI HAS TOCAT EL CUL I ARA 

ET MATARE!!! 

M'agrada tocar culs 22/10/2012 - 11:15:26 cucu el pajaritoo tocinet 

qe puc fee?? 20/10/2012 - 14:13:56 Nom: uixx... 
ara que an començat els examens, el meu novio diu k no tinc prou temps per ell, i enfada am mi, i esta borde. Jo tinc 
por de que aquesta distancia ens separi, pero no i puc fe res pq tinc que estudiar, pero sembla qe ell no u entenqui. 

AJUDA! QUE PUC FER? 

qe puc fee?? 20/10/2012 - 14:15:34 Nom: uixx... 
ara que an començat els examens, el meu novio diu k no tinc prou temps per ell, i S'enfada am mi, i esta borde. Jo tinc 

por de que aquesta distancia ens separi, pero no i puc fe res pq tinc que estudiar, pero sembla qe ell no u entengui. 
AJUDA! QUE PUC FER? 
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qe puc fee?? 20/10/2012 - 14:44:04 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Jo li diria: Aveure, no t'enfadis amb mi, saps que jo t'estimo molt però també saps que tinc que estudiar. I si dos o tres 
dies no puc estar tant amb tu com de normal doncs usento, però tu també m'has d'entendre a mi.. 

qe puc fee?? 20/10/2012 - 15:33:21 Nom: follamigos follatal ja veuras que s'ha desenfadara enseguida 

qe puc fee?? 22/10/2012 - 14:38:06 Nom: merciii lauraa 
gràcies pel consell ho he fet i ma anat be, m'ha entes, i gracies a aixo turnem a estar perfectamen. ENSERIU 

MOLTISSIMES GRÀCIES GUAPISSIMAA!*-* 

Jo mateixa i no cap altre 
:D :D :D :D jeje 

20/10/2012 - 14:46:13 Nom: Hola a tots!!! 
Hola! Bé, era per dir-vos si algú estaria disposat a parlar amb mi en plan amics i tal (res més) per gmail, és que acabo 

d'entrar a google+ i no tinc ningú amb qui compartir vídeos etc :| 

Re: Jo mateixa i no cap 
altre :D :D :D :D jeje 

20/10/2012 - 15:27:20 Nom: follamigos agregam a vullquefullem@gmail.com i parlem i si la cosa va a mes...;) 

Obriiu! 20/10/2012 - 15:26:05 
Nom: 

Anònimogjwsdfnova
ser 

Quan es santa Laura? 

Re: Obriiu! 20/10/2012 - 15:45:13 
Nom: 

eiiiidjalñfjdksañlfjda 
Santa Laura va ser ahir! el dia 19-10 ! 

SAMSUNG ANDROID. 20/10/2012 - 15:49:40 Nom: nnnnnnerea. 

La meva tarifa es d'inernet a tots llocs, i bueno quan estic a casa poso la wifi, i clar, quan surto s'em oblida treurela, i si 
estic molta estona amb la wifi posada sense cap wifi doncs s'en va el internet de tots llocs (les flexetes aquelles que 

surten adalt + una G/E) i tinc d'estar com a molt una setmana conectada tota l'estona a la wifi per a que torni l'internet 
quan estic fora de casa)Ja m'estic cansant una mica... perque s'en va l'internet del mobil? Que puc fer per a que torni 

més ràpid si em despisto i ho deixi amb la wifi? 

Que farieu? 20/10/2012 - 15:55:26 Nom: espiada 

Tinc un problema i no se que fer. Que m'aconselleu?Tinc un germà de 12 anys, jo en tinc 14 i sempre va espiantme, 
quan entro a la meva habitació per canviarme ell entra amb qualsevol excusa.I a l'estiu quan em possava alguna 

camiseta de tirants, com que és més alt que jo sempre em mirava per damunt per mirarme la regatera.he de dirli als 
meus pares per que el castiguin o he de parlar amb ell? 

Re: Que farieu? 20/10/2012 - 16:00:10 Nom: follamigos parla amb ell i si u segueix fent digali als teus paresi si ho segueix fent tel folles avera si para! 

Tinc molta por:( 20/10/2012 - 16:02:48 Nom: Laia14 

Hola gent, fa poc que hem van detectar cancer de colon i el dilluns m'operan.Tothom diu que anira molt bé que ja ho 
veure, pero no puc deixar de tenir aquesta por...Penso que no hem despertare de l'anestesia estic molt acollonida de 
veritat hi han moltes coses que encara no he fet i ara no hem dona temps.Com dirli al noi que m'agrada qe l'estimu ... 

pro que pasa si no hem pasa res a l'operacio i despres l'he de mirar a la cara :(Estic farta de sonriure i dirli a tothom que 
no estic preocupada,que se que tot anira bé:(Deixo d'escriure que ya he comensat a plorar un altre cop. :'( 

Re: Tinc molta por:( 20/10/2012 - 16:10:27 Nom: desesperació es dur pero u supararas perque ets una bona persona! :) enserio jo estic amb tu! 

Re: Tinc molta por:( 20/10/2012 - 17:12:39 Nom: Aprilsdayylove 
Passi el que passi tot anirà molt bé, no et preocupis tens la família i els amics pel que necessitis. Sigues forta i valenta 

guapa que tu pots. I amb el noi jo li diria, mai saps el que pot passar, potser t'ajuda i està al teu costat per lo del càncer i 
si no vol ell s'ho perd, potser després s'arrepantirà.Molts ànims guapa! 
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Re: Tinc molta por:( 20/10/2012 - 17:33:22 Nom: Claudietaa 
Hola bunica, mira fa 4 mesos estaba a la mateixa situacio que tu.... bunica, no et preocupis, jo vaig entrar a quirofan 
plorant.... i ni va pasar res vale? tinc 14 anys i estic de puta mare! i... tranquila per lo del noi.... podras dirli en cuant 

surtis un peto guapa! molta sort 

Re: Tinc molta por:( 20/10/2012 - 19:18:53 Nom: Anònima:D 
Hola maca, vueràs que tot anirà bé, si vols hem dones el msn i parlem per allà millor, :) Tot anirà bé! Si vols et dono el 

msn i aixi no el dones per aqui! :) És laurasnchez97@yahoo.es T'espero maca :D 

Re: Tinc molta por:( 21/10/2012 - 13:44:20 Nom: Sky:) 

Mira maca, si penses ke anira malement es probable que sigui aixi, i saps per que? perquè moltes vegades 
lautoconfiança i les ganes de viure son un gran factor de l'exit de l'operació. si penses que tensortiras, ho faras. 

Recorda: VOLER ES PODER!! I d'aqui molt poc temps estaras amb el tiu que et mola i li podras dir tot el que sents :)No 
et dire coses com: no et preocupis o estigues tranquila. perque es normal que estiguis nerviosa i segur que estas farta 

de sentir aixo.ANIMS MACA!!!Sky 

Ja fa 4 o 5 mesos, pero 
ara torna a per mi... 

20/10/2012 - 16:03:05 Nom: juuudith15 

Fa 4 o 5 mesos vaig deixar de vomitar perque vaig aconseguir el pes que volia. I bé, ahir em vaig quedar sola a casa, i 
inconscientment vaig anar a la cuina i començar a menjar lo primer que veia, vaig anar al lavabo i quan em vaig donar 

compte del que vaig fer ja era massa tard.Nose que m'ha passat, estic contenta amb el meu cos pero aquest matí 
igual... que faig? he deixat lo de la bulimia fa temps pero ara torna a per mi... 

Re: Ja fa 4 o 5 mesos, 
pero ara torna a per mi... 

20/10/2012 - 19:15:12 Nom: Anònima:D Si us plau dona'm el teu msn, o et dono el meu es igual, et vull ajudar :( 

Re: Ja fa 4 o 5 mesos, 
pero ara torna a per mi... 

21/10/2012 - 03:57:28 Nom: paaulaa 
juuudit, crec ke no et pudre ajudar pero sisplau ajudem tu a mi. Akest dimecres vaig comencar a bomitar pero fins a 

avui disabte nmes e bumitat 2-3 vgades per dia avui n e pugut em poso nerviosa perke mentren moltes arcades pero n 
bomitu i menju i vec moltisima aigua. Et deixu el msn: glori34@hotmail.comMoltes gràcies, un petó! 

Re: Ja fa 4 o 5 mesos, 
pero ara torna a per mi... 

21/10/2012 - 13:14:37 Nom: la del missatge 
Per l'anònima: escriu el teu msn aqui i aixi t'agrego, avera si em pots ajudar siusplau:)Per la paaaula: ara t'agrego ja 

t'ajudareeee, que jo tenia recursos:)gracies per respondre noieees:) 

Re: Ja fa 4 o 5 mesos, 
pero ara torna a per mi... 

24/10/2012 - 01:24:29 
Nom: paulaa la de 

avans 
juuudith, e perdut la contrasenya agregam el facebook, em dic Paula Carpio Dominguez graacies:$! 

consells per ser feliç - 
vídeo 

20/10/2012 - 16:11:45 Nom: eeeeiiiiiii 
Una amiga meva acaba de crear aquest vídeo, siusplau mireu-lo, comenteu-lo i compartiu-lo si podeu i voleu.Siusplau 

feu-ho que tampoc us costa tant!!! :D:D jeje 

Re: consells per ser feliç - 
vídeo 

20/10/2012 - 16:14:23 Nom: youooyoyoyoy el miraria, pero tas deixat el link 

Re: consells per ser feliç - 
vídeo 

20/10/2012 - 16:17:37 Nom: ladel missatge Ostia, és veritat:jaja, aquí està!!! :Dmerci per dir-ho 

Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:12:16 
Nom: 

nfjuxgierhurherbr  
Estic feta un lio, tinc 16 anys i un tiu de 20 m ha dit de fer-li una mamada, 2 nens de 3 anys més q yo x fer un trio i 4 m 

han demanat x follar... pfffQue faig? 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:18:47 Nom: tarragoní 
Si vols podriem fer sexe anal per tal de completar el catàleg. Te la clavo pel darrera.Be, et falta ferho amb animals, 

encara 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:20:31 
Nom: 

nfjuxgierhurherbr 
Mira macu no és culpa meva, ok? són els tius q mo demanen;) 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:23:05 Nom: desesperació Follatal a tots!! (ja que sembles una puta barata!!) NO PERDS RES!! (i si vols fer m'he algun apaño, jo encantat!! 
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Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:23:11 Nom: tarragoní I has fet algunes de les coses que et demanen o seria la primera vegada? 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:29:04 
Nom: 

nfjuxgierhurherbr 
2 vegades... x? 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:35:07 Nom: tarragoní has fet dues vegades, el que? 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:35:56 
Nom: 

nfjuxgierhurherbr 
Pues algu tsè 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 16:40:09 Nom: tarragoní t'agrego al facebook?9 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 17:22:28 
Nom: 

nfjuxgierhurherbr 
Quants any tens? 

Re: Sexe a Tope! 20/10/2012 - 17:33:24 Nom: tarragoní 16 i tú? 

Re: Sexe a Tope! 22/10/2012 - 19:20:03 Nom: Buuuf Mare meva jo de tu mel follaba a tots, nomes cal ke et facis un horari amb colors per organitzarte b 

Novel·la....Don't Change 
Me! 

20/10/2012 - 16:38:30 Nom: yo... 

Ja n'estaba farta,necessitaba sortir d'aquell lloc sense falta.Hem dic Sara,tinc 14 anys i nomes pensó amb sortir 
d'aqui.Ja estic farta de cada dia,de que cada dia tingui que fer la mateixa rotina.Ja estic farta de veure sempre la 
mateixa gent...Vull sortir d'aqui,hem vui escapar...Sempre vaig pensar d'escaparme...Peró tenia por...quin rumb 

agafaria?Cap a on aniriá...sobreviviuriá?Sempre les mateixes preguntes cada dia...Ja no sabia que fer fins que un dia 
hem vaig decidir....Vaig agafar la mochila....Una mica de ropa un parell de jerseis i un parell de pantalons...Ja m'era 

igual com hemk veiesin....Vaig agafar dos ampolles d'aigua de un litro i mig,i tot el menjar que vaig poder...Vaig agafar 
les claus de casa per si algun cas...Vaig obrir cuidadosament la porta i vaig sortir...Nomes veure auqlla llum 

enclandestina,jja tenia por...Aixi,que vaig comensar a caminar sense rum,seguint la carretera...Mentres caminava 
pensava...Hem raptarien?....On aniria?....I si hem desmaiava?....Pero era la única solucio,camina 

Re: Novel·la....Don't 
Change Me! 

20/10/2012 - 19:39:11 
Nom: novelista 

jajajjaa 
Està bé, tot i que trobo que fas massa ús dels tres punts suspensius..PD: si vols opinions de lectors (joves, però bons 

lectors) penja-la a quellegeixes.cat :D 

porno 20/10/2012 - 17:00:56 Nom: youyoyoyoyo em podeu recomanar videos porno de lesbianes sisplau i deixeu el link gracies 

Re: porno 20/10/2012 - 17:02:13 Nom: xdxdd nose busca al google lesbianas sexo i et surtiran moltes coses...i videos bons que no siguin lesbianes? recomaneu plis 

No ser com donar un peto 20/10/2012 - 17:13:05 Nom: Anonim! ): 
La meva ultima relacio va ser a l'estiu i em vaig donar els meus primer petons (picos) i no ser si li donava bé per aixo 

demano ajuda o consells ajudeume siusplai 

Re: No ser com donar un 
peto 

20/10/2012 - 17:31:09 Nom: tarragoní quan dones un petó, aprofites una mica per fotre ma? 

Què puuc fer? 20/10/2012 - 17:16:22 
Nom: 

jo................................
............ 

Hola,Plou molt i no puc sortir de casa i no poden venir les meves amigues. M'estic aburrint mol sola aquí a casa. Em 
podeu dir coses per fer? Gràcies macos:* 

Re: Què puuc fer? 20/10/2012 - 17:21:03 Nom: tarragoni tens facebook? vols parlar pel xat del facebook i t'explico coses 

Re: Què puuc fer? 20/10/2012 - 17:24:16 
Nom: 

jo................................
............ 

Dixa tu el face doncs. 
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Re: Què puuc fer? 20/10/2012 - 17:27:52 Nom: tarragoní Adricluet agregam 

Me la toco pel carrer 20/10/2012 - 17:24:18 Nom: calent 
Quan vaig pel carrer.. m'agrada possarme la ma a la butxaca i abaixant els calcotets, doncs puc tocarmela mentre 
camino. Llavors em posso darrera d'una tia bona i m'imagino que li foto ma i li foto pel darrera.. Ahh.. i també dona 

morbo si alguna tia nota el que estic fent, jejeje.. aixó dona morbo 

Re: Me la toco pel carrer 20/10/2012 - 17:44:13 Nom: eeeeeeeeeeee XDDDDDDDDDD 

Re: Me la toco pel carrer 22/10/2012 - 09:58:21 
Nom: 

iouewrnhpiowu4hjr 
Salido de mielda.Comemeloh toh!No ets l'únic i soc tia. ;) 

Fòrum EGGGS! 20/10/2012 - 17:36:31 Nom: JoDic Sincerament, en akest fòrum no hi han res més k friquis biciats;) 

Re: Fòrum EGGGS! 20/10/2012 - 17:41:37 
Nom: 

eeeeeeeeeeeee 
*viciats(Apren a escriure) 

Re: Fòrum EGGGS! 20/10/2012 - 17:44:29 Nom: JoDic Tú ets un/a dels super i per aixo o saps escriure tant bé;) 

Re: Fòrum EGGGS! 20/10/2012 - 17:46:49 Nom: eeeeeeee susu claro claro 

amor:$ 20/10/2012 - 17:54:44 
Nom: 

soytumorenitooh19 
Hola m'agradaria coneixer a noies per amistat o lu qe sorgeixi:) podeu deixa msnel meu es: noiguapo_14@hotmail.com 

Re: amor:$ 22/10/2012 - 14:41:20 Nom: EMSSS.... 
tioo estas desesperatt, si fas aixo es qe ets mol lleig, i que no tens sort am les ties, yo m'ho plantejaria.consell de tio a 

tio! 

Aburriment. 20/10/2012 - 17:54:45 
Nom: 

khjesfdnawoirgsvnc
ojgds 

Dieu-me coses per fer, es que m'aburreixo molt. Gràcies! 

Re: Aburriment. 20/10/2012 - 17:55:59 
Nom: 

soytumorenitoh19 
si vols em pots agregar i xerrem un ratoo:)ets noi o noia?noiguapo_@hotmail.com 

Re: Aburriment. 20/10/2012 - 17:59:35 
Nom: La del 
missatgee 

Noiaa 

Re: Aburriment. 20/10/2012 - 18:02:45 
Nom: 

soytumorenitooh19 
dons si tens ganes de xerra em pots agregaar:) 

Re: Aburriment. 20/10/2012 - 18:08:38 
Nom: La del 
missatgee 

Quans anys tens? 

Re: Aburriment. 20/10/2012 - 18:11:47 
Nom: 

soytumorenitoh19 
15 i tuu?agergam i podrem parla mes be:) 
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Problemes familiars ja fa 
temps...! 

20/10/2012 - 18:30:01 Nom: Anònima:D 

Holaa, doncs veureu jo i el meu cosí, que nomes ens portem 2 anys, ens hem portat sempre super bé, inseparables, 
però des de fa molts mesos quan truco als meus oncles (ell no té movil) sempre hem diuen que tenen el cap de 

setmana familiar, que estan al camping, (jo també però no podem pujar gaire... :( un altre problema més :( ) o que té 
deures el meu osí, o qualsevol excusa... i des d'avans de l'estiu no vec al meu cosí... :( crec que va ser per sant Joan... i 

tampoc no ens hem trucat ni res... :( i no sé res d'ell per culpa dels seus pares... i avui que no tenen excusa perquè fa 
mal cap de setmana plovent i aixi, l'he trucat aquest matí ( al meu oncle ) i diu que el meu cosi estava estudiant i que 
després tenia un partit abans de dinar, però que després potser es podria passar una estona per casa, que ja hem 

dirien alguna cosa. I ja són les 6 i mitja i encara no m'han fet una puta trucada!! Són capaços de no haver-li dit res!!! I 
estem a algo menys de 10 minuts vull dir que ens podem veure perfectament casi 

Emma 20/10/2012 - 18:49:01 Nom: ll*ll Potser si li comentes als teus pareset faran mes cas 

Re: Problemes familiars ja 
fa temps...! 

20/10/2012 - 18:51:13 Nom: Anònima:D 
Ja li dic a la meva mare que cada dia hem posen una excusa i diu que ella no pot fer-hi res, que no els pot obligar, que 

son així.. :( 

Re: Problemes familiars ja 
fa temps...! 

21/10/2012 - 12:05:06 Nom: Sareta_ i si el tens a deu minuts..?perqe no vas tu? 

FOTOS XULÍSSIMES 
(surf, longs, amor...) 

20/10/2012 - 18:51:49 Nom: Tumblr 
Hola! Us deixo el meu tumblr on hi ha fotos de tot tipus maquissimes! El podrieu mirar i dir si us agrada? Creieu que puc 

millorar coses? Posarieu fotos d'algun altre tipus?P.D: Gràcies! Petons! 

FOTOS XULÍSSIMES 
(surf, longs, amor...) 

20/10/2012 - 19:23:55 Nom: ll*ll m' encaaaanteeeeeeeeen neeeeeenaaaaaaaaaa 

Re: FOTOS XULÍSSIMES 
(surf, longs, amor...) 

20/10/2012 - 19:40:21 

Nom: 
uooooooooooooooo
oooooooooooooooo

ou! 

M'encanten tia!Dedicat a això! molen a saco jeje :D 

Re: FOTOS XULÍSSIMES 
(surf, longs, amor...) 

20/10/2012 - 20:28:33 Nom: :O:O:O:O:OO això ho fas tuuu??? 

Re: FOTOS XULÍSSIMES 
(surf, longs, amor...) 

21/10/2012 - 13:00:18 Nom: Neereeafity Oh! Ö M'encantan nena. Yo tambe tinc una pagina de fotos espero que t'agradin 

Re: FOTOS XULÍSSIMES 
(surf, longs, amor...) 

21/10/2012 - 17:08:20 Nom: fjepifjwpidhj:)) us penseu que ha fet ella les fotos? jajajajajaja que ella no està dient això! que són d'internet! 

Concurs 20/10/2012 - 19:40:02 Nom: Iriis10 

Hola a tots i a totes:DHos vuldria comunicar que faig aquest escrit per guanyar un concurs:)Es sobre la fotografia de 
portada del facebook.Consisteix en una foto del camping arc de bara el dia de halloween llavors entre tots els que 

participem qui tingui mes me gustas a la foto guanyara un sopar gratis en aquest camping gaudint de l'espectacle de 
halloween dia 3 de novembrem tunel de terror i tot seguit una nit a un bungalow:D Si fiquesiu me gusta al meu facebook 

hos estaria molt agraiida:D GraciesIris! :) 
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Relació a distancia... pot 
funcionar? 

20/10/2012 - 19:51:32 Nom: noiia 

Hola, doncs... tots els estius vaig a casa dels meus avis, està fora de Catalunya i de cami són unes 4 hores... Aquest 
estiu, com que eren les festes d'alla vaig coneixer a un noi. Aquest diu que s'ha enamorat de mi, i que quan vagi vol que 

ens liem i que bueno, si visques més aprop sortiria amb mi... el que nose com ferli entendre es que si els dos volem, 
podem sortir... pero ell diu que sufrirem perque no ens podem veure, que ens veiem a temporades llargues... i bueno, 
l'estiu que be, nire tots els dies i podré estar amb ell, pro si ara no tenim res, quan hi vagi segur que s'haura olbidat de 

mi... enfi que nose que fer, que opineeu? Mersiiii 

Re: Relació a distancia... 
pot funcionar? 

20/10/2012 - 21:20:09 Nom: Marioo18 
les relacions a distància funcionen, sempre i quant els 2 vulgueu i confieu plenament en l'altre. Jo estic "sortint" amb 

una noia a distància, parlem cada dia i ella és la persona que més m'estimo i en la que més confio... ja portem 1 any i 
mig així(L) 

Re: Relació a distancia... 
pot funcionar? 

21/10/2012 - 22:25:55 Nom: marinaaaaa 
Si que funciona una relacio a distancia, tu puc dir jo mateixa, ja que ara en tinc una. El mes important de la relacio es la 
confiança i que si hos estimeu no hi ha res que hos pari. Tambe et tinc que dir que costa i molt, perque el troves molt a 

faltar pero es el que hi ha. Jo estoc en una relacio a distancia i ja portem un any i me l'estimo molt. Molta sorttt:)) 

Re: Relació a distancia... 
pot funcionar? 

21/10/2012 - 22:26:08 Nom: marinaaaaa 
Si que funciona una relacio a distancia, tu puc dir jo mateixa, ja que ara en tinc una. El mes important de la relacio es la 
confiança i que si hos estimeu no hi ha res que hos pari. Tambe et tinc que dir que costa i molt, perque el troves molt a 

faltar pero es el que hi ha. Jo estoc en una relacio a distancia i ja portem un any i me l'estimo molt. Molta sorttt:)) 

;$ 20/10/2012 - 19:52:17 Nom: anonima. Als nois com us agraden els calçotets?De quina marca?Passeu enllaços si voleuMersi:) 

AJUDA SIUSPLAU 20/10/2012 - 20:08:18 Nom: JOOOOO 
Hola, soc un pet volador i m'aburreixo molt. A més la meva vida es una merda, surto de un cul i al cap de 1 segon 

moro.. :( Algu em compra una vida al xino? Soc pobre... 

caalçotets;$ regal. 20/10/2012 - 20:25:48 Nom: anonima. Als nois com us agraden els calçotets?De quina marca?Passeu enllaços si voleu que siguin sexys ehMersi:) 

Re: caalçotets;$ regal. 20/10/2012 - 20:54:19 Nom: iooop^^ ens agraden molt els Calvin Kleein*.*:) i son molt sexys! 

FIRES DE BANYOLES 20/10/2012 - 20:29:29 
Nom: 

fiesteeeeeeeeeeraaa
a 

ALGÚ VA A FIRES DE BANYOLES? 

Magrada o no?? 20/10/2012 - 20:55:11 Nom: Inheart! ;) 
Hola guapus,nose si m'agrada un noi o no anem junts a clase i som de la mateixa colla a vegades es una mica infantil 

pero sempre ke parlem per internet es molt maco de caracter i aixo!nose ke fer pk en part ees infantil pero a vegades es 
molt gran per caracter.Us agrageixo l'ajuda! 

Re: Magrada o no?? 20/10/2012 - 21:02:30 
Nom: 

12345678910111213 
ei, quants anys tens? 

Re: Magrada o no?? 20/10/2012 - 23:49:24 Nom: Inheart! ;) 14! 

em vui tallar el cabell curt 20/10/2012 - 21:18:56 Nom: aaalba 

ja fa temps qe estic pensant en tallar-me el cabell curt. jo crec qe m'ha de qedar bé però no estic gens segura... a més 
em veig qe el lsdkfbk del perruqer em farà un desastre al cap... però estic farta de portar el cabell llarg!!!a vosaltre hos 
agraden les noies amb el cabell curt¿?¿? ho tidria de fer de cop¿?¿? saveu de una perruqeria qe estigui bé i qe fagin 

cas¿?¿? 

Re: em vui tallar el cabell 
curt 

20/10/2012 - 21:27:31 Nom: dvjghrj+ cabellcurt? nono els nens ni jo et mirarem 
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Re: em vui tallar el cabell 
curt 

20/10/2012 - 21:28:34 Nom: dewisniol 
d'on ets? per què a manresa al barri vell hi ha un perruquer a sobre del carrer sobrerroca que ho fa molt bé (si més no a 
mi)i el cabell, tallate'l ! si no, torna a créixer.les noies amb el cabell curt semblem grans o sigui que potser lligues més.... 

;Pbon diaa 

Així 20/10/2012 - 22:02:25 Nom: il·luminador 
T'has de deixar el cabell com aquest ser humàhttp://www.youtube.com/watch?v=mfguqD-

f8E4&playnext=1&list=PL24136FF542E38BBA&feature=results_video 

com es pot saver si et lias 
be o malamen? 

20/10/2012 - 21:27:33 Nom: ginna sempre e tingut aket dubte de si em liu be o no algu sap alguna cosa per saveru? meerci :) 

Re: com es pot saver si et 
lias be o malamen? 

20/10/2012 - 21:30:04 Nom: Maaaaaaar 
doncs si tu notes que les teves dents toquen a la boca de l'altre, tmb has de posar bastant la llengua...Espero haver-te 

ajudat!!! :D 

Re: com es pot saver si et 
lias be o malamen? 

21/10/2012 - 19:51:42 Nom: anonimaaaa ;) damanali algun amic k i tinguis molta confi per liarvos i k et digui k creu! 

NOIS :D 20/10/2012 - 21:28:15 Nom: Maaaaaaar En què és el primer que us fixeu en una noia? 

Re: NOIS :D 23/10/2012 - 15:01:07 Nom: trencapins 
el caracter, el somriure, si és compatible amb el teu estil de vida (gustos,vestir, festa, hobbies...)etc...espero serte util, 

maar. 

Re: NOIS :D 23/10/2012 - 18:45:05 Nom: ajjaja ien les tetes no :$ tinc 95 

Re: NOIS :D 24/10/2012 - 20:34:52 Nom: trencapins 
no tothom, però per l'edat que tens és bastant...., si vols donem el teu correu i en parlem detalladament.espero poderte 

ajudar, petons 

Noia(tetes), obriu! 20/10/2012 - 21:31:53 Nom: Lluna creixent 
Tinc 12 anys, i tinc un dubte, per la meva edad, tinc bastantes tetes(o aixo crec), pq veig a les meves amigues i estan 

planes o tenen molt poc, es normal? Com es medeix la talla, com es fa?Mersii gent! 

Re: Noia(tetes), obriu! 20/10/2012 - 21:59:18 Nom: rihanna pfff.. nose pero jo estaria contenta xr k tinc 12 anys i semblo una tabla de surf;) 

Re: Noia(tetes), obriu! 20/10/2012 - 23:40:13 
Nom: 

jowdhciwebheqf 
es nurmal axo es depen del desenvolupament de cadascu, la talla es la dels sustens 

Re: Noia(tetes), obriu! 21/10/2012 - 14:13:00 Nom: Izaskun UFFFF QUE PECHOTES! no lleva sosten, oh que fresquita va.. 

Mira el BARÇA ONLINE 
GRATIS! 

20/10/2012 - 21:45:34 Nom: grgfrgr Mira el barça online gratishttp://flaixtv.blogspot.com.es/2012/09/barca.html 

Emm... hola?._. 20/10/2012 - 21:50:43 Nom: WTF! 

Hoolaaaa!Bé, resulta que fa una setmana o així em va trucar una tia... suposadament la "nòvia" del Mikel (o això deia la 
tia esta), i el cas es que em comença a dir que feia trucant al Mikel cosa que no he trucat a ningú desde fa dues 

setmanes (vv') i blablabla, vamos el cas es que jo em vaig quedar FLIPANT i tampoc sé qui era perquè estava amb 
numero oculto, ni li coneixia la veu. Bé, jo conec amics d'ell i ens parlem i tenen el meu num i tal, pero no crec que 

hagin sigut ells... que penseu? ha sigut una broma d'aquestes,no? :SSSSS 

Re: Emm... hola?._. 21/10/2012 - 10:57:41 
Nom: 

dddddddddddddddd
ddddddd 

Jo crec que e´s una broma telefònica :S 

Re: Emm... hola?._. 21/10/2012 - 14:18:05 Nom: Izaskun Con Antonio Recio esto no pasaba! 

sexeeeeeeeee 20/10/2012 - 22:36:09 Nom: gangnam style 
Algu hem pot ensenyar els pasos des de que et comenses a liar fins que acabes hem farieu un gran favor merci 

adolescents seus estimaa 
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No puc oblidar al meu ex, 
però vull oblidar-lo! que 

faig? 
20/10/2012 - 22:40:16 Nom: noia. 

Avui, dia 20, el meu noi i jo faríem 4 mesos... en fa dos que ho vam deixar, i encara penso en ell... Les meves amigues 
em diuen que he de trobar a un altre noi, que m'ajudi a oblidar-lo, que no cal sortir, però que almenys em distregui.. 

perquè les meves amigues sempre estan parlant dels seus nois i això, doncs, no ajuda... Vull oblidar-lo, no vull passar 
més temps malament per ell, però es que no puc.. Creieu que un altre noi és la solució? Creieu que en trobaré a un 

altre noi, que jo li importi i que m'estimi? Perquè ho dubto molt... 

Re: No puc oblidar al meu 
ex, però vull oblidar-lo! que 

faig? 
21/10/2012 - 01:36:43 Nom: Anoniim:) 

Ami em passa algo semblant, no puc oblidar a un noi, jo tambe penso qe e de trobar un altre qe em fasi sentir be no 
crec qe sigui impossible pero tampoc facil perq es voler substituir a una persona qe a sigut moolt important per tu pero 
quan trobis algun qe et fasi sentir com abans, no toblidaras del tot perq sempre estara alla pero el superaras, suposo... 

:$ petons maca espero haverte ajudat 

Re: No puc oblidar al meu 
ex, però vull oblidar-lo! que 

faig? 
21/10/2012 - 16:46:43 Nom: noooi! vine't amb mi maca haha:) si vols que parlem o algo per l'estil, et deixo el meu msn:) earworm7@hotmail.com :) 

Re: No puc oblidar al meu 
ex, però vull oblidar-lo! que 

faig? 
21/10/2012 - 21:18:13 Nom: la del missatge Noi, t'he agregat ajajajaj em dic Maria! 

ORGULL 20/10/2012 - 23:00:49 Nom: kñjkjk 
pues res, aixo, k hem vaig liar amb un amic fa temps i no hem tornat a parlar x l'orgull, si ell no me parle pos jo tmpoc.. 

soc aixi. Penseu k en una atra festa mos liarem? eske nse kk fer tiuuajudaa maques , besituuuss 

Tinc 16 i sóc verge, 
contesteu noiess 

20/10/2012 - 23:11:22 Nom: Rovelló48 

Hola tinc 16 anys soc un xicot ben plantat pero sóc molt timit amb les noies, sóc molt sosu i no se que dir-lis algun cop 
alguna se m'ha insinuat per parlar pero coneixens, pero com q soc imbesil no me sebut relacionar i segurament a 

pensat q soc antipatic i a pirat, aixo nomes em passa amb les noies que magraden, doncs tinc 16 i soc verge i mai e 
tingut novia , quee puc, fer que us agrada a les noies, us agrada que us declarin o es molt sosu o q puc feer? 

Re: Tinc 16 i sóc verge, 
contesteu noiess 

20/10/2012 - 23:30:33 Nom: vgsf a mi em passa el mateix però sóc una noia.NOmés puc dir-te que t'entenc i que no estàs sol 

Re: Tinc 16 i sóc verge, 
contesteu noiess 

21/10/2012 - 00:04:03 Nom: lkls 
Buf.. el mateix et dic suposu ke si et coneixes series un bon tio!nose soc noia, i el mateix em passa crec ke algun dia 

algu arribara un peto no esteu sols! 

Re: Tinc 16 i sóc verge, 
contesteu noiess 

21/10/2012 - 00:05:29 Nom: lkls 
Buf.. el mateix et dic suposu ke si et coneixes series un bon tio!nose soc noia, i el mateix em passa crec ke algun dia 

algu arribara un peto no esteu sols! 

Re: Tinc 16 i sóc verge, 
contesteu noiess 

21/10/2012 - 14:11:04 Nom: Mari Tere Pero tu no eras maikon? 

Re: Tinc 16 i sóc verge, 
contesteu noiess 

21/10/2012 - 17:23:41 
Nom: 

yeyeyeyeyesee 

mireu el que passa es que al ser timids dons us deu fer por o aluna cosa parlar amb noies/nois coneixer gent i aquestes 
coses, jo abans era bastant aixi pero he canbiat bastant amb el temps i clar si sou sosus dons malament perque la gent 
passa dels sosos/es el que heu de fer es parlar amb aquella persona sense vergonya, se que es molt facil dir-ho pero a 
l'hora de la veritat... però s'ha d'intentar perque val molt la pena, i de vritat heu de sudar del que diuen els altres i deixar 

enrrere la vergonya perquè per culpa d'això es deixen passar moltes oportunitats i ho se per experiencia.I el que ens 
agrada a les noies es que ens fagin cas, que estiguin per nosaltres, que ens facin riure, i no tallarte.i si encara ets verge 

no et preocupis gens de vritat tot arriba! 
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OrangeEyes 21/10/2012 - 11:59:57 Nom: pikilol 

Hola, tinc un blog on penjo capitols d'una historia que estic fent. Són en castellà perquè així la gent que no visqui a 
Catalunya o no entengui el català també els pugui llegir. Hi han faltes d'ortografia, ho sento molt, intentare millorar.Aqui 

teniu el blog:http://elblocdeorangeeyes.blogspot.com.es/P.D Hi ha un apartat que fica enquesta, plis contesteu-
la.Merci:3 

Lauriiiiiiiiiiits 21/10/2012 - 12:14:27 
Nom: 

MASTURBACIÓ. 
En què consisteix la masturbació amb el coixí?Gràcies adolescents (L) 

Re: Lauriiiiiiiiiiits 21/10/2012 - 14:28:19 Nom: Izaskun pues me aprieto a la colombiana!yo soy single, y tu? 

Re: Lauriiiiiiiiiiits 21/10/2012 - 17:11:36 Nom: sdfgh Ami em van dir que agafaves el coxi i 'tel tiraves' t'imagines com si fos el tiu, i amunt i aball..... 

Cuixes:S 21/10/2012 - 12:16:11 Nom: estheeer**** 
Estic prima de panxa, però em vec les cuixes bastant amples, grasses, etc...què puc fer? algun exercici en 

concret?Gràciiies:D 

Re: Cuixes:S 21/10/2012 - 14:52:32 
Nom: 

TEENAGEDREAM:$ 
A mi em passava el mateix, vaig començar a fer sentadillas cada dia i vaig notant la diferència. Et deixo un video amb 

varios exercicis! ;) 

Re: Cuixes:S 21/10/2012 - 14:52:57 
Nom: 

TEENAGEDREAM:$ 
http://www.youtube.com/watch?v=JjFGVjGuPbg 

Re: Cuixes:S 21/10/2012 - 15:01:20 Nom: estheeer**** Gràcies maca!*-* 

a continuació explico la 
història: 

21/10/2012 - 12:40:20 
Nom: visiteu la 

pàgina:$ 

La jenny affuegote és o era la novia de l'arnau, un noi que va caure d'un 5é pis perque s'estava fent fotos, ella va anar a 
l'hospital a veure al seu novio, ja que estaba en coma, i mentre estaba a la sala d'espera li va menjar la boca al millor 
amic de l'arnau!!!:OSi penseu que es una guarra, visiteu la pagina!!!https://www.facebook.com/DEPUTERIO?fref=ts 

Poseume xondaa!! 21/10/2012 - 12:50:41 
Nom: Calentorraaa!! 

Arrgg!!! 
Arrrg necessito que em poseu xondaa poseu comentaris aquii m'estic tocant necessito correm mes i mes... Ooh siiii 

poseu comentaris xonduus pliss!!! 

Re: Poseume xondaa!! 21/10/2012 - 12:57:42 Nom: TT necesitas que et posem xonda?XOOOOONDAAAAAA! 

Re: Poseume xondaa!! 21/10/2012 - 14:23:00 Nom: Izaskun si vais a hacer un trio, hazme un llama-cuelga. 

Re: Poseume xondaa!! 22/10/2012 - 09:53:39 Nom: Adolescentaa Ara, et truco. 

surtim o no surtim junts? 21/10/2012 - 12:54:14 Nom: moiiii!! 

Gràcies per obrir gent!!Doncs us volia explicar que a mi desde fa temps ke m'agrada un amic de la classe i parlàvem 
molt pel face i al final li vaig dir ke m'agrada, des que li vaig la nostra relacio va millorar, em feia mes cas i cada dia 

m'obria ell pel face. Ahir em va dir que li molava i que li agradava una mica. Però no m'ha demanat per sortir i diu ke de 
moment no vol surtir amb mi. Jo em moro de ganes pero si no li agradu suficient i x sortir dos dies i despres tallar doncs 

no sortire. Gent ke faig?Gràcies! 

Re: surtim o no surtim 
junts? 

21/10/2012 - 19:47:02 Nom: anonimaaaa ;) 
donali temps pk saclarii!! no el presionis i intenta esta am ell per molarli mes i aixi k saclari abans de que vol estar am 

tuu!! ^^ bona sort! 

Re: surtim o no surtim 
junts? 

21/10/2012 - 20:26:15 
Nom: la del 
missatge! 

Gràcies!! 

Necesito ajuda gracies! 21/10/2012 - 13:41:40 Nom: akfdka 
Hola guapus,nose si m'agrada un noi o no anem junts a clase i som de la mateixa colla a vegades es una mica infantil 

pero sempre ke parlem per internet es molt maco de caracter i aixo!nose ke fer pk en part ees infantil pero a vegades es 
molt gran per caracter.Us agrageixo l'ajuda! 
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Re: Necesito ajuda 
gracies! 

21/10/2012 - 14:09:05 Nom: Izaskun vete a cagar jilipollas! 

Re: Necesito ajuda 
gracies! 

21/10/2012 - 17:37:00 Nom: Unmiinut0mas Si somrius al llegir-lo, t'agrada. 

Re: Necesito ajuda 
gracies! 

21/10/2012 - 19:14:31 Nom: la del missatge la del segon misatge moltes gracies 

Like! 21/10/2012 - 13:49:22 Nom: sergi!! 
Hola,he participat al concurs teen stars amb un cello cover de la cançó de Adele, Rolling In The Deep.M'ha costat molta 

feina, i són més de 100 tracks de grabació.Us passo el link, si us plau, poseu 
like!http://www.youtube.com/watch?v=U23dqzjpVcYGràcies 

VÍDEO BONÍSSIM! oesties 
monumentals del 2011 

21/10/2012 - 13:59:05 
Nom: 

JJAJAJAJAJAJA 
jajaj em petohttp://youtu.be/NkUrE9HNOUY 

Blog Fotos 21/10/2012 - 14:09:30 Nom: :)! He fet un blog de fotos. Us agrada?http://fooreeveeryouungg.blogspot.com.es/ 

Re: Blog Fotos 21/10/2012 - 16:58:29 
Nom: 

Anònimshhhhhhhhh
hh 

m'encanta el blog i les fotos ja ni perlarne de tant en tant ja em pasare avera si ha posat noves fotos 

Moda d'adolescents blog! 
T'agrada la moda? 

T'interessa:) 
21/10/2012 - 14:57:09 Nom: ednamoda;) 

Hola, he penjat una nova entrada i durant aquesta setmana en penjaré més 
:)http://modadadolescents.blogspot.com.es/Passeu-me els vostres blogs, sisplau:) Mersi 

Que estem fent? 21/10/2012 - 15:22:09 Nom: pues eso.. 

Haver, el que no trobo normal, és que enmig del passadís t'aturis un moment per que t'has equivocat i una noia que diu 
ser'' popular'' et digui: - Surt del mig que ets lletja, ia més em tapes i que tothom es comenci a riure de tu! Haver a tu el 
que et passa es que de mentalitat tens poca, i per això només has de deixar-te influir per si ets maca o no! Mira saps 

que et dic que et vagis a la merda! Nosaltres tenim somnis, i el teu segons la teva popularitat ens els estas destrossant 
... Tu de gran, mentre nosaltres estiguem a la universitat, tu seras una noia que no tindrà estudis, que serà una Choni i 
que et passaras la vida deixant que els teus pares et mantinguin, i que quan ja estiguin farts de tu hauràs de buscar un 

treball, i no podràs per que serà una analfabeta que'' Bé'' Ho escriuràs amb V! De debò deixa't influir més pel teu 
mentalitat i el teu cervell, i no pel teu aspecte! Analfabeta deixam... 

Re: Que estem fent? 21/10/2012 - 16:54:26 Nom: rgrrer no es creu ningu que t'hagi dit surt d'aqui perque ets lletja. Aixo nomes passa a les pelicules 

Re: Que estem fent? 21/10/2012 - 17:06:01 Nom: noiia 

em que die? el del comentari d'adalt dic. que fas? no solament pasa a les pelicules eh... aviam a mi ningu s'ha posat 
amb mi, perque em respecten, pero si que he vist putes d'aquestes que li diuen surt del mitg, o que no surti de casa 

perque es lletja i merdes aixi a noies indefences que no han fet res. Mira, nose si aixo que has explicat tu han fet a tu, 
pero si es aixi suda, perque com has dit, de grans no tindran res, i tot el mal que fan a la vida sels hi torna... osigi que 

tranquila. A ser feliç amb qui t'estimes i no deixarse infulir per les altres persones. bueno, un peto i que et vagi moltbé:) 

canal youtube 21/10/2012 - 15:23:35 
Nom: 

porrpopopmmmmm 
:D 

Siusplau subscriviu-vos al meu canal de youtube.És recíproc, si us subscriviu jo em subscric al vostre... 
:Dhttps://www.youtube.com/channel/UCG96TUqVWCRAxP22VnW6Srg?feature=watchEs aquest :D :D :D :D :D 
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Re: canal youtube 21/10/2012 - 16:31:29 Nom: efafeafa de pas us subscribiu en aquesthttps://www.youtube.com/user/ElDismonz?feature=mhee 

Re: canal youtube 21/10/2012 - 16:44:13 Nom: MiriamMonago de pas a aquest també! xdhttps://www.youtube.com/user/Miriam07M?feature=mhee 

Re: canal youtube 21/10/2012 - 19:02:27 
Nom: la del 
missatge! 

ei, però vosaltres subscriviu-vos al meu, eh!!!! :D 

TOCO BE O MOLT BE? 21/10/2012 - 16:32:30 Nom: eeffefe aqui jo tocant la guitarrahttps://www.youtube.com/watch?v=GT7ztqOVAZ0&feature=g-all-u 

Re: TOCO BE O MOLT 
BE? 

21/10/2012 - 16:38:50 Nom: sergi!! 
Home, toques bastant bé, bastanta habilitat i velocitat de dits, claredat a les notes, falta una mica d'afinació i tal, però 

abstant bé. 

Re: TOCO BE O MOLT 
BE? 

21/10/2012 - 19:34:03 Nom: anonimaaaa ;) jodeer mencantaa tocaaa dpm!! es fipaant ;) 

Consells pintar ungles i 
pentinats 

21/10/2012 - 16:54:36 Nom: Silvii@ 
Hola noiies!!!Mireu doncs que em vull pintar les ungles i no tinc idees! I he buscar per internet però no trobo re de bo, 

així que si a vosaltres us corre la imaginacio i sabeu com me le spodria pintar que sigui FACIL, doncs agraire que m'ho 
digueu!!!I el mateix amb els pentiintat!!!Merciii noiies!!!! 

Re: Consells pintar ungles 
i pentinats 

21/10/2012 - 16:59:36 Nom: bbh agafes un pinzell i t'el fots pel cul, ja veuras com et vindran idees 

Re: Consells pintar ungles 
i pentinats 

21/10/2012 - 17:06:21 Nom: j 

http://www.google.es/imgres?q=pintarse+las+u%C3%B1as+originales&hl=ca&rlz=1C1AFAB_enES472ES472&biw=136
6&bih=667&tbm=isch&tbnid=xDuOjyWA2t606M:&imgrefurl=http://hachebeauty.com/tag/colorama/&docid=xKiMItdVpDI6

7M&imgurl=http://hachebeauty.files.wordpress.com/2011/07/uc3b1as-tribales-1.jpg&w=2472&h=1748&ei=FA-
EUNy3NsmDhQeYioC4Bw&zoom=1&iact=rc&dur=430&sig=103129289272069765708&page=2&tbnh=142&tbnw=189&

start=24&ndsp=28&ved=1t:429,r:12,s:20,i:164&tx=72&ty=45 

Re: Consells pintar ungles 
i pentinats 

21/10/2012 - 19:44:37 Nom: cla. 

hi ha una noia al youtube que ensenya a fer coses que estan força bé. Tènsenya a fer mentinants, maquillar-te, fer 
accesoris, consells de moda, com pintar les unglees... etcte una veu molt odiosa pero bueno, suportable.Aquest és el 

seu canal de youtube:http://www.youtube.com/user/lady16makeup?feature=results_mainespero qe et vagi tant bé com 
a mi :P 

Re: Consells pintar ungles 
i pentinats 

22/10/2012 - 08:08:21 Nom: blogg 
mira amb aquest blog surten moltes formes de pintar les ungles hi han fins i tot de 

mussols!http://lamodaadolescent.blogspot.com/ 

Re: Consells pintar ungles 
i pentinats 

22/10/2012 - 19:30:30 Nom: Silvii@ Moltes moltes gràciiies! 

Ajuda pliis 21/10/2012 - 16:59:14 
Nom: 

sdfghjklñasdfghjklñ
asdfghkj 

Estem fen un traball i necessitem ajuda doneu nos idees originals plishem de crear un planeta imaginarigracies ;) 

Re: Ajuda pliis 21/10/2012 - 17:02:36 Nom: yuyuyu 
crea el planeta Dismonz. Un planeta on les especies dominants són els pinzells i les llimes. Els pinzells s'alimenten de 

porcs i les llimes de fusta. 
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Re: Ajuda pliis 21/10/2012 - 17:05:35 
Nom: 

sdfghjklñasdfghjklñ
asdfghkj 

aaaaaaa ....idees millor siuplau 

Re: Ajuda pliis 21/10/2012 - 17:10:23 Nom: hytyg feu un altre cosa si voleu pero com a minim poseu el nom de Dismonz 

los sims 3 PC 21/10/2012 - 17:15:41 Nom: mariaaaaaa96 
holaa una pregunta: com em puc descarregar el joc de los sims 3 per l'ordinador?? hi ha alguna pàgina web o algu? 

m'agradaria que si sabeu com es fa que m'ho diguessiu...moltes gràcies (i ho sento per les faaltes) 

Re: los sims 3 PC 21/10/2012 - 20:47:31 
Nom: 

deobfoebfoebfle 
aqui ho explica per tant no em toqueu els collons dient que no es pothttp://www.youtube.com/watch?v=AE3Vrwo1LOk 

Entreu siuusplau :'( 21/10/2012 - 17:16:34 
Nom: 

aaaasssssssssssss 
Com li dirieu a un planeta de xocolata i de ''algodon'' de sucregrcies ;) 

Re: Entreu siuusplau :'( 21/10/2012 - 17:32:31 Nom: MiikeeleRaa Jo li posaria Dolçalandia o myland 

Re: Entreu siuusplau :'( 21/10/2012 - 18:42:42 Nom: ll*ll graciies pero ja tenim nom:Sweeat Land 

Qué faig? 21/10/2012 - 17:35:12 Nom: Unmiinut0mas 

Hola, mireu, sóc nova a l'institut,faig 2n d'ESO i m'he començat a fixar en un noi de classe, amb el qual ens ''picavem'' 
però sempre de bon rotllo i acabava amb un somriure i una picada d'ullet per la seva part.A hores d'ara, m'he pillat per 

ell,i el meu beffo ho sap, igual que el meu ex.Sempre que parlem i tal ell m'aparta la mirada i em diu.. sisis.. i es fica una 
mica vermellet.El meu ex parlant amb el beffo li ha dit, que no tinc possibilitats perquè ell no és de relacions, i es sol liar 
amb noies que no són com jo (m'ha dit lletja entre línies vaja) no se que fer, he perdut l'esperança de tenir alguna cosa 

amb ell, i ho estic passant malament perquè m'agrada. 

Re: Qué faig? 21/10/2012 - 17:41:41 Nom: noiia 

Aviam, suda del teu ex, que ell no pinta res aqui i no saps ni si es vritat. asaver.. segur que s'ho a inventat, potser 
encara li moles i diu aixo... quan li moles a un tio et fa bromes i eso, i si acavava amb un somriure i picante el ull... i lu 

que es fica vermell, son senyals de que li moles. Parla amb ell, tirali indirectes i eso.. si ell respon ja sabras que li 
moles... uun peto 

Ajuda siusplau.. 21/10/2012 - 18:24:45 Nom: Anònima.......* 
Hola, bueno sé que sempre dieu que no importa el físic ni el que pensin els demés de tu. Però ja estic farta de que se'n 

riguin de mi per estar un poc dobleta, de que no li agradi a ningú. Si us plau, dieume coses per aprimar-me.. No em 
diguesiu que no importa el físic i el que pensin i ja ho sé però ja me'n n'he cansat. Siusplau dieu-me que puc fer.Merci. 

Re: Ajuda siusplau.. 21/10/2012 - 18:34:21 Nom: eefe 

jo abans em veia gorda i tothom em deia que no, tenia anorèxia i tal. em passava 3 dies sense menjar i em desmaiava 
al mig de la classe per falta de menjar sé que això no et farà res però per exemple non mengis xocolata i llet abans 
d'anar a dormir la carn fes-la a la planxa i amb poc oli i les patates fregides al forn (són més bones i porten menys 

oli).espero que et serveixi d'algú 

Re: Ajuda siusplau.. 21/10/2012 - 18:57:06 Nom: noiia 
fes esport, la natació va bé, ja que ho treballes tot, i sino un gimnas, sense pasarse.. solament maquines no fer força. i 

no menjar coses que portin molt de greix, menjar sa i a les hores que toca menjar, es a dir, no picar entre hores. Un 
peeto 

Re: Ajuda siusplau.. 21/10/2012 - 19:02:54 
Nom: La del 
missatgee 

Gràcies a les dos:) I per a la primera, no tranquila jo no tinc anorèxia. Simplement, em vull aprimar i no sé com. 

Re: Ajuda siusplau.. 21/10/2012 - 19:30:02 Nom: jkjkjkjk pero abans em pots dir la teva mida i el teu pes!! es per saver i tal! i sinseramen siusplau!! 
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m'aburreixo.. 21/10/2012 - 19:01:02 
Nom: 

asdfghjkasdfghjk 
Algu pasa msn i parlem? és igual si ets noi o noia, si tens algun problema i vols parlar... o el que sigui, esque com plou i 

no es pot sortir pss tfcvghbnjk jajaj Sóc noia, 15 anys i de la provincia de BCN :)) 

Re: m'aburreixo.. 22/10/2012 - 14:17:33 
Nom: 

somebody_like me 
Si vols parlar amb mi: enjoyourlife96@gmail.com (sóc tia!!! :D :D ) 

Re: Sexe 21/10/2012 - 19:55:47 Nom: tirii 
Dona, si només heu parlat un cop per facebook i ja t'ho ha demanat, jo diria que només vol sexe.Jo de tu no li faria cas, 

mai se sap lo cabrons que poden arribar a ser els nois... 

Re: Sexe 22/10/2012 - 16:31:17 Nom: i'm a boooy pues yo soc un tiu i faria cas a la de dalt , nomes vol sexe 

Re: Sexe 22/10/2012 - 23:07:03 Nom: joanotaaa!!  

SOC TONTO? 21/10/2012 - 20:48:57 Nom: DCEFEFEF ho soc? 

Re: SOC TONTO? 21/10/2012 - 20:52:07 Nom: jo no u soc 
si, definitivament ho ets, i aixo es molt greu, ningu ho pot arreglar. ai quina vida mes trista, i para de penjar tonteries al 

forum com aquesta , ok? 

Re: SOC TONTO? 21/10/2012 - 21:18:26 
Nom: 

.....sususususu....... 
LA VERDÁ EJKE NUNCA ME HABIAN PREGUNTAO EZO 

Re: SOC TONTO? 22/10/2012 - 10:40:25 Nom: hjvoisfoe Si maco ho ets! no et coneixo ni res pero si no ho fossis no demanaries aqestes xurrades... Festu mirar;) Petoons 

digueuuuu.................. 21/10/2012 - 21:05:23 Nom: longboard adolescents,algu de vosaltres te un longboard? si en teniu don sou? o on aneu a estiuejar? graciees 

Re: digueuuuu.................. 22/10/2012 - 19:57:27 Nom: bertttaq si que tinc! soc de bcn 

Re: digueuuuu.................. 25/10/2012 - 20:16:38 Nom: perfeeeecte on vas a estiuejar? tens bbm(blackberrymessenger)noi o noia? 

Es busca bateria per a 
grup principiant de 

Manresa 
21/10/2012 - 21:11:29 

Nom: Grup de 
música 

Hola!Som un grup de música de Manresa i ens falta el/la bateria.Toquem música de l'estil rock, metal, punk (green 
day,sum 41, extremoduro, skillet...)Amb edat entre 14 i 17qui estigui interessat que enviiun correu a 

maajec12@gmail.com 

Re: Es busca bateria per a 
grup principiant de 

Manresa 
21/10/2012 - 21:18:35 Nom: police com es diu el grup? 

Re: Es busca bateria per a 
grup principiant de 

Manresa 
21/10/2012 - 21:19:42 

Nom: Grup de 
música 

encara no tenim nom, l'estem buscant :) 

Re: Es busca bateria per a 
grup principiant de 

Manresa 
21/10/2012 - 21:32:17 Nom: l no toco la bateria ajja toco guitarres la flauta trevassera piano i un xic d'arpa ho sento 
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Necessito algú... 21/10/2012 - 21:19:25 
Nom: @Anònima, 
tinc un problema! 

Fa molt temps, estimava algú, i encara l'estimo, bueno, doncs, necessito, amics i amigues, que m'agreguin, per parlar, 
per somriure.Necessito algú, que estigui interessat, en voler disfrutar de la vida, de tenir una persona, una amiga, o jo 
mateixa, que em vulgui tenir com a amiga important, que senti que sóc una bona persona, i m'estimi per ser així com 

sóc.Els darrers últims mesos, el meu millor amic ha desaparegut, i necessito com un germà al meu costat, no un novio 
(aunque no en tingui), no sóc una desesperada, això s'ha fet esperar ja quatre mesos, i necessito, uns quants amics, i 

amigues més.Si algú em vol agregar o algú, posaré el meu msn, ja que no es gaire important, i llavors l'agregaré al 
facebook, tuenti o això, espero que algú m'agregui.Sóc una noia, morena, amb els ulls verds, part de la meua familia es 

anglesa, i sóc de Mallorca, però estic bastant per Catalunya, ja que tinc una tia escriptora allà!especoll@hotmail.com 

Re: Necessito algú... 21/10/2012 - 22:08:04 Nom: noiia Ara t'agrego, podras comptar amb mi per tot:) 

Re: Necessito algú... 21/10/2012 - 22:42:37 Nom: Simpàtica Tia, saps que a mi em tens per tot...Ànims, t'estimo. 

Re: Necessito algú... 21/10/2012 - 22:54:20 
Nom: 

Perl'obsessionada 

La qüestió es que no has de trobar a ningú igual que ell. Has de trobar a algú que et faci feliç, però has de tenir 
paciència! Ningú serà igual a ell, però ell tampoc trobarà ningú igual a tu, per tant nena, a viure la vida! I avera si el 

pesques! ja saps a qui...:$ 

Re: Necessito algú... 22/10/2012 - 07:39:02 
Nom: 

Lanoiadeltema. 

A qui vols que pesqui? A un peix desesperat?! Si tu saps per qui estic colada a tinc pavos per darrera mi que nomes 
saben tirar els trastos pensant que jo també essels tiraré. Jo necessito al meu millor amic desaparescut.. I una persona 

que em faci feliç, unes amigues que em comprenguin, i re mes...No demano tant... 

Jaqeta 21/10/2012 - 21:26:00 
Nom: Call It My Life 

(: 
On puc trobar una jaqeta texana pro amb les manigues de cuiir negre??Siusplau la he vistaa i mola moooolt!! 

Re: Jaqeta 22/10/2012 - 22:33:50 Nom: idiotaqets nena fas pena, al cul de ta mara la trovarasMarqes Roba21/10/2012 - 21:38:08Nom: Call It My Life (: 

Re: Marqes Roba 22/10/2012 - 00:18:10 
Nom: abdnwksd 

smw 

Evidenment això no es ven molt per aqu aqui ja que es moda britanica,hauries d'anar a Londres be a California, si no 
compra online a la botiga "nastygal" o si no a "Brandy Melville" que en pots trobar una a Barcelona (Carrer del 

Roselló,245)Espero que t'hagi servit :) 

Re: Marqes Roba 22/10/2012 - 18:40:46 
Nom: Call It My Life 

(: 
Mersiii enseriu tu agraeixuu de cooor!! 

Re: Marqes Roba 23/10/2012 - 14:21:16 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Hola! No se la noia aquesta d'on ha tret la roba, però a mi m'encanta aquest estil. Coneixo una marca, però crec que no 

es ven aquí a espanya, en tot cas et passo el link per a que miris :D 

BUSCAMINES 21/10/2012 - 21:48:41 Nom: rgrgr buscamines buscamines buscamines 

Re: BUSCAMINES 22/10/2012 - 15:01:35 Nom: Tse... quetrist M... eres tonto o cagas parriba? 

Re: BUSCAMINES 22/10/2012 - 19:19:08 Nom: kfkffkkt PEEL MY ASS 

Arracades :{) 21/10/2012 - 21:49:18 
Nom: Call It My Life 

(: 
On comprar arrecades a terrassa qe no sigui al claire's?Siusplauuuu us u agraire moooltisim!! 

Re: Arracades :{) 21/10/2012 - 22:00:42 Nom: ttyhyh una botiga que es diu can pinzell, esta al final del passeig 

Re: Arracades :{) 22/10/2012 - 18:44:24 
Nom: Call It My Life 

(: 
es molt visible o esta mig amagat? Son cares? Estan be, vull dir molen?? 
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AJUDA SIUSPLAU 21/10/2012 - 22:25:23 
Nom: noia massa 

liada 

Bona nit adolescents!Veureu , fa dies vaig començar-me a liar amb un amic i em va dir que jo li agrado (ell a mi 
també).El problema es que fa casi 3 mesos vaig deixar-ho amb un tio i no vull que em caracteritzin de ''puta''.Puc sortir 

amb aquell noi o m'espero un temps? 

Re: AJUDA SIUSPLAU 21/10/2012 - 22:41:38 Nom: eke si fa tres msos jo crec que ja és prou temps 

SEXE !!! AJUDA 21/10/2012 - 22:38:44 Nom: SEXE ! ES NORMAL QUUE 4 TIOS ET DEMANIN PER FOOLLAR??? JAJAJAJ 

Re: SEXE !!! AJUDA 22/10/2012 - 16:29:58 Nom: yesh  
per mi si saps la vritat es qe tots els tius van mol calents ultimamen tu suda , diges a el qe es ta mes bo qee si , o el qe 

et sembliq e la te mes gran :) es el millor :)ptons :) 

VULL FER COLLAGES 
AMB FOTOS, SIUSPLAU 

OBRIUME! 
21/10/2012 - 22:39:57 Nom: Laura :)) m'agradaria fer collages amb fotos pero no se a quina pagina anar, vui que sigui gratis i online algu en sap? 

Re: VULL FER 
COLLAGES AMB FOTOS, 

SIUSPLAU OBRIUME! 
22/10/2012 - 14:15:06 

Nom: 
somebody_like me 

Pots fer servir una pàgina que es diu picmonkey!!! 

Sims 2 21/10/2012 - 22:44:34 Nom: Aina_15 
Holaa!!! Mireu esque fa un temps em vaig comprar el joc de Los Sims 3 i es una mica merda, algú em Sims 2? Ya els 
tenia descarregats, pero com em van comprar els 3 pos els vaig borrar, pero esque en els 3 nomes es pot tenir una 

familia, si la cambies es borren tots els desitjos i noseque mes...Ajuda! :D 

Re: Sims 2 21/10/2012 - 22:45:52 
Nom: Aina_15 (la de 

la pregunta) 
Merda! S'he m'ha borrat una part, volia dir si sabeu on descarregar-los! :DMercii! 

SOCGUUARAA :4 
AJAJAJA MOBRIIU 

21/10/2012 - 22:50:01 Nom: togjfjfjsfjfs 
OLAA!! BUEENO NO EM VA EL XAT :s NS PQ Q I NO PUUUC PARLAR AMB VOSALTRES MAGREGEUU AL 

FACEhttps://www.facebook.com/cristina.fernandeztolosAJJAJA GRACIIIIES BIIBAA LOOS GUUAROOS I GUUARRAS 

cabells! 21/10/2012 - 22:52:55 Nom: jooooo! 
Una noiies! últimament se m'enbruta molt fàcilment els cabells...! que puc fer perk no em passi! i no me'l tinga que 

rentar tan suvint!?ii...! algun consell perk quedi mes brillant!??II com puc reparar les puntes!? ii que puc fer perk no se'm 
trenquin tan!? 

Re: cabells! 21/10/2012 - 22:56:02 
Nom: 

criiiiiiiiiiiiiiiiiisssssss
tiiinaa 

olaa !! et pots rentar el cabell cada 2-3 diies yo cada vegada que mel rento mel rento 2 vegades i despres et poses 
mascarilla i desenredant i ino el 1 dies que tel ducheste deiixes suelto i el segon dia et fas una cuua esperoo aberte 

ajudat 

Re: cabells! 22/10/2012 - 17:58:05 Nom: merins! 
Jo sempre he tingut el cabell ben cuidat, sa i brillant.El que faig es rentar-me els cabells cada dia et poses xampú, 

despres de llevar-te la sabonera que fa el xampú et poses viagre (el vinagre et dona brillento als cabells i fa que les 
puntes no s'obrin tan facilment) i despres et poses mascarilla de cabells! :) 

Re: cabells! 22/10/2012 - 18:24:26 Nom: Maaaar però el vinagre és el que es posa a les amanides??:Oi quina mascarilla va be? 

Re: cabells! 23/10/2012 - 22:28:41 Nom: la del misatje! Aiixo el vinagre de les amanides!? i després no fa pudor el cabell!??ii algun produucte per desencrespar el cabell!? 
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Gotics i gotiques aqui 
siusplau! 

22/10/2012 - 01:26:40 Nom: Wolfdan 

Hola! soc un noi de Gracia i m'agradaria coneixer gent gotica (nois i noies) per ser amics. Tots sabem que la "classe 
social gotica" per dir-ho d'una manera, estem bastant fotuts per tot aixo del bulling i la discriminacio... en fi, jo em 

considero gotic i m'agradaria coneixer a algu, ja sabeu! deixeu qualsevol forma de comunicacio, que no sigui mobil, per 
poder parlar i a veure que surt!PD: perdoneu per els accents que falten pero... es que no em va la tecla :)qe faig? 

qe faig? 22/10/2012 - 08:39:57 Nom: lolailo 

Porto un temps tontejant amb un noi, que gracies al meu millor amic, ens em conegut. Portem com a 3 o 4 semanes, 
tontejant asaco, i ens volem liar, pero no trobem l'ocasio... el fet esque jo mhe pillat d'ell, i li vaig dir... pero ell em va dir 

qe nomes lio, no volia res mes.. pero esque nose, em fa dubtar perque la manera d'actuar amb mi.. em diu lo 
contrari..Segueixo o que faig?? 

Re: qe faig? 22/10/2012 - 10:35:23 
Nom: 

xdzfjxweiosvoid 
Digali que fiqui les cartes sobre la taula, que deixi les coses clares des del principi i despres decidiu que feu si seguiu o 

no! Sort 

Què faig???:( 22/10/2012 - 12:01:55 
Nom: 

Cukishumushu 

Necessito ajuda, fa temps que estimo un noi. Pensava que jo era especial per a ell, que li agradava perquè em tracta 
diferent que a les altres noies, però li vaig presentar la meva cosina (que reconec que és guapa però és una mimada 

borde que sempre ha tingut tot el que vol), de sobte el vaig veure llançadíssim, i em preguntava per ella quan va 
marxar. Al aclarir-li jo que ella és d'Extremadura i que se'n havia tornat casa seva, no va tornar a parar més d'ella.Em va 

fer mal, i ara continuo quedant amb ell com a amiga, tot i que trobo que vivim molts moments "especials", quasi 
semblem parella, excepte que no ens fem petons, ni ens agafem de la mà...i això és important. Jo no sé si dir-li el que 
sento, creuria que el que tenim és especial, però des de lo de la meva cosina no puc estar-hi segura al 100%. I no puc 
passar d'ell perquè amb tot el que hem viscut junts, vull estar amb ell encara que sigui com a amiga. Però en tot cas, 

trobo que si podem ser parella, no hi ha res en aquest món que m'agradaria més. Què 

Re: Què faig???:( 22/10/2012 - 20:01:21 Nom: humà. 
Crec que hauries de seguir lluitant, perquè si tan maco és com dius, pot ser que sigueu super amics o que senti alguna 

cosa per tu. 

MM.. VA RELACIONAT 
AMB EL SEEXE :S 

22/10/2012 - 14:10:59 Nom: YOOO ::$ COM ES FA UNNA CUUBANNAAA????? :$ 

Re: MM.. VA 
RELACIONAT AMB EL 

SEEXE :S 
22/10/2012 - 15:21:40 Nom: tarragoní ets noia?1 

Re: MM.. VA 
RELACIONAT AMB EL 

SEEXE :S 
23/10/2012 - 14:57:01 

Nom: 
AIJDKASJJADK 

SIII AJJAJA 

Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 14:23:58 
Nom: 

somebody_like me 

Doncs... no hi ha més que això...Busco gent que vulgui xatejar amb mi, sense cap més fi, que passar l'estona 
xatejant!!!Deixeu el vostre gmail, msn, o... el que sigui :DPD: CREMATS NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 

contesteu, gràcies! 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 15:20:00 Nom: tarragoní ets noia?vols agregarme al facebook.?adricluet 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 16:27:42 Nom: marixoxo Puez la verda ez qe nunca me habian pregutao ezo eh 
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Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 16:57:50 Nom: irenaaaa twitter??- @free_bird 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 19:54:03 
Nom: soc la del 

missatge 
Millor correu, i si és gmail encara millor!!! :D 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 22:23:56 
Nom: 

Lanoiadeltextquepo
sa:necessito algú. 

Gmail: especoll.99@gmail.comHotmail: especoll@hotmail.comFacebook: Esperança Coll GalmésJo també busco gent 
per perlar-.- 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

22/10/2012 - 22:25:09 
Nom: 

Lanoiadeltextquepo
sa:necessito algú. 

Gmail: especoll.99@gmail.comHotmail: especoll@hotmail.comFacebook: Esperança Coll GalmésJo també busco gent 
per perlar-.- 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

23/10/2012 - 17:42:37 
Nom: irenaa 
(@free_bird) 

@_freebird7el dabans esta equivocatxD 

Re: Busco gent per passar 
l'estona xatejant 

24/10/2012 - 22:33:40 Nom: holajiiijiiijjjih hola enviam el teu facebook o el msn i tagregu : 

COM PUC CONQUISTAR 
UN EX???? 

22/10/2012 - 14:41:01 
Nom: 

gisela....@@@@@ 

gracies per obrir el meu comentari.El meu ex em va deixar, el vaig deixa una cosa rara.bueno ara som amics.portem un 
mes sense veurens ni parlarnos.jo pensava que oblidarlo seraia facil .pero ara que esta penjat per una altre sento la 

meccesitat d'enviarli missatges.l'altre dia ja li vaig enviar un per quedar com amics a pendre algo.Pero no em va 
contestar.el problema es que estic ENAMORADA d'ell.que puc fer ?????ell fa com si no hagues existit a la seva vida ,i 

ell per a mi ho es tot a part esque ha sigut el meu primer novio.perdoneume per les faltes.petons . 

Re: COM PUC 
CONQUISTAR UN 

EX???? 
22/10/2012 - 20:52:30 Nom: phjrgòefruib 

no se guapa ma passat exactamen el mateix el que passa es que el meu ex no sa penjat per cap altre encara. no se 
que fer per tornar amb ell perque jo encara l'estimo... 

Re: COM PUC 
CONQUISTAR UN 

EX???? 
23/10/2012 - 20:42:14 Nom: WTF???? :000 

a mi també em passa el mateix... és difícil eh... a més, les meves amigues estan amb ell a totes hores i això fa encara 
més difícil oblidar-lo... lo fotut esk no tinc res a compartir amb ell i prf...PERQUÈ?????? 

El deixo? 22/10/2012 - 14:59:44 Nom: Nesticfarta 

Hola, porto amb el meu novio un any i la setmana que ve sera any i 4 mesos...Y ahir la meva millor amiga em va dir que 
li molaba, Hem vaig quedarflipan.. i es veu que desde abans de que sortisim, per que no m'ho havia explicat? Total es 
va ficar a plorar i que ho sentia molt i no se que... pero que havien follat 2 cops mentres estabem junts.Hem crec a la 
meva amiga, per que no se per que m'ahuria de dir una cosa aixins si fos mentida... Y m'elestimoo mooooolt al meu 

nen.. encara no m'ho crec TTQue faig? Li demano si es veritat? I si hem diu que si? PLORO? TT hem vull morir 
clarament, m'han fallat les dos coses a les que més estimaba... 

Re: El deixo? 22/10/2012 - 15:54:03 
Nom: l'àngel de la 

guarda xdd 

Jo... li preguntaria si es veritat i si et digues que si doncs... el deixaria, clarament! A la teva millor amiga, nose, li pots dir 
que com se li ha ocurregut que encara no te'n has fet a la idea i que vols temps per a pensar o algo si vols, i nose, no 

se'm acut res més.Ànims! Espero haver-te ajudat:) 
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Re: El deixo? 22/10/2012 - 18:12:22 Nom: vrenjasbzj 
1ra. preguntali al teu novio si es cert aixó de que an follat, si et diu qe si..talla!ii 2na enserio sou millors amigues? pues 

aixo de no dir-te que a ella li mola el teu novio i que a follat amb ell..no és de ser molt millor amiga..trobo jo!:$ 

Primer petó... 22/10/2012 - 16:15:21 
Nom: 

alksjdnlkjsnclkjsanl
d 

No he donat encara el meu primer petó, tinc 14 anys... Em sento com si fos una noia extranya, o millor dit lletja.. Que 
puc fer? :( 

Re: Primer petó... 22/10/2012 - 16:33:18 Nom: noiia 

eii, no diguis aixo, no siguis tonta. El primer peto arriba quan menos t'ho esperes, tinc amigues que tenen 18 anys i no 
s'han fet cap peto. arriba quan menos t'ho espris, no tinguis presa, t'ho dic per experiencia, jo estava tan preocupada, 

em vaig liar amb un i ara marrepenteixo de que el meu primer peto fos amb ell. Osigi que, no et preocupis, deixa que la 
vida fasi el que et tingui que pasar i mentrestan disfruta. un peeto 

Re: Primer petó... 22/10/2012 - 16:44:40 
Nom: ESTIC 

IGUAL!!! 

Mira, jo també sóc una noia de 14 anys i no m'he donat el primer petó ni he tingut mai cap romanç perquè els tios als 
qui molo no m'atrauen. En cap moment has de perdre ni una gota d'autoestima i pensis que ets lletja, ni molt menys!! 
Com el que diu la de dalt, si comences a pensar que ets lletja et faràs un petó amb algú qualsevol, i no serà un bonic 

record. Jo estic tontejant fa temps amb un noi que em té molt confosa, però que m'agrada molt, ara bé, si veig que juga 
amb mi o m'utilitza, per molt que m'agradi, passo pàgina. I tu no perdis la esperança no baixis gens l'autoestima que 

aixòatrau molt als tios!!!;) 

Re: Primer petó... 22/10/2012 - 17:09:14 Nom: irenaaaa 
Jo en tinc 15 i tampoc abans estaba rallada pero ara mes igual, et dire una cosa, ells so perdenAgregam al twitter i 

parlem? @free_bird 

Re: Primer petó... 22/10/2012 - 22:29:39 
Nom: la del missatge 

:) ksjdkajsjk 

Sou les 3 precioses, moltes gràcies pels vostres comentaris intentant pujar-me els ànims, ho heu aconseguit, sou 
fantàstiques maques, moltes gràcies! Seguiré els vostres consells, petons i que us vagi molt bé! (Ara et segueixo pel 

twitter) 

anonadada la matada 22/10/2012 - 16:32:11 Nom: asdgleoj Oc. Nena ets una matada de merda.Catalunya independent 

Re: anonadada la matada 22/10/2012 - 19:25:58 
Nom: 

notimportamatada 
fots pena. no tens vida social?Catalunya independent //*// 

follar?? 22/10/2012 - 16:37:07 
Nom: :D, catalunya 

independent 

Holabé el titol no te gaire relació amb el tema però era per atrure visitants. Vull donar a conèixer el meu 
blog:feelthemusic09.blogspot.comm'agradaria que el miréssiu i comentéssiu. Si teniu blogs poseu-los i ela miraré 

:)Gràcies i perdoneu les molèsties :$ 

Què dir quan...?? 22/10/2012 - 16:44:42 
Nom: 

Berta:Joant'estimoo 

Hola adolescents!Vereu, el meu nòvio i jo tenim pensat fer-ho per primera vegada -tots dos- el dimecres a la tarda. 
Obviament, estic molt nerviosa, però tot i així, que puc dir-li a cau d'orella per posar-lo caleent?? Quines frases o 

paraules dirieu??Gràcies!! 

Re: Què dir quan...?? 22/10/2012 - 17:05:19 Nom: joannnn 
nomès cal que li diguis a l'orella : "vols que te la xupi?... i la agafes amb la maneta i li vas fent un moviment d'endavant 

enrera. Ja veuràs com es possarà... 
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Ajuda urgent!! L'estimo 
massa!!:( 

22/10/2012 - 16:51:05 Nom: Mimousiniiis 

Necessito ajuda, fa temps que estimo un noi. Pensava que jo era especial per a ell, que li agradava perquè em tracta 
diferent que a les altres noies, però li vaig presentar la meva cosina (que reconec que és guapa però és una mimada 

borde que sempre ha tingut tot el que vol), de sobte el vaig veure llançadíssim, i em preguntava per ella quan va 
marxar. Al aclarir-li jo que ella és d'Extremadura i que se'n havia tornat casa seva, no va tornar a parar més d'ella.Em va 

fer mal, i ara continuo quedant amb ell com a amiga, tot i que trobo que vivim molts moments "especials", quasi 
semblem parella, excepte que no ens fem petons, ni ens agafem de la mà...i això és important. Jo no sé si dir-li el que 
sento, creuria que el que tenim és especial, però des de lo de la meva cosina no puc estar-hi segura al 100%. I no puc 
passar d'ell perquè amb tot el que hem viscut junts, vull estar amb ell encara que sigui com a amiga. Però en tot cas, 

trobo que si podem ser parella, no hi ha res en aquest món que m'agradaria més. Què 

Re: Ajuda urgent!! L'estimo 
massa!!:( 

22/10/2012 - 19:29:37 Nom: tekierooooo 

eh vist que la gen passava vest d'aquest estat, ns. Jo estic en un cas semblant bueno no benbe no kedem ni i a a ningu 
pel mig, perosom amics..i abans em pensava que era diferent amb mi, pero no..Digal-hi, numes si nestas segura de 

dirli, si t'has de quedar molt a gust..digali, sera millor aixi:))o sapsque has de fer? en cas de que ya t'aiguis liat, algun dia 
que ageu kedat ti lliençes..i segur que una mica d'atraccio hi ah entre vosaltres!! aixi que no sapartarai el faras 

confondre, potser elke passa eske mai sa plantejat estar en un arelacio amb tu, i si u pena i el comfons al llançar-
ti..pues millior!:) i si no, li dius u sentu va ser un impuls que vaig tenir en aquell moment..fem com si no ages passat..i 

YASTA:) espero haverte ajudat, tot i aixi has de fer elque el cor et digui!un peto:* 

Blogs Porno 22/10/2012 - 16:52:34 Nom: Calentito_19 
Eii algu que en sapigui de bolgs i relats porno podrieu ficar diferents bolgs aixi per ficar-me calent i aixi de pas tambe si 

fiquen els altres que el vissitin, merci seria un gran favor cracks :D 

Re: Blogs Porno 22/10/2012 - 17:16:04 Nom: em faig palles que és el que t'agrada més? fotos... videos.. xatejar... o situacions morboses?.. tios o ties? 

Re: Blogs Porno 23/10/2012 - 16:42:08 Nom: dsfasdf videos 

Re: Blogs Porno 23/10/2012 - 20:12:01 Nom: L&A http://relatsadolescents.blogspot.com.es/ 

masturvació 22/10/2012 - 16:58:05 Nom: lamaria c 

Re: masturvació 22/10/2012 - 17:44:04 Nom: llalola 
a mi tambe em passa. nose, jo suposu que es perque et senteixes bruta o com si no haguessis d'haver-ho fet. lo de que 

no pots continuar, ni idea, a mi em passa ,encara que no se perque 

Relacio a distancia 22/10/2012 - 17:14:11 
Nom: elll es toot per 

mi 

Hola adolescents, a mi m'agrada un noi molt pero molt mataria per ell esque farie el que fos, estic molt nerviosa perque 
ell es de girona o per alla i io de lleida....... :( quina puta merda i ara que faig? no me digueu olvidam plis busqueu un 

recurs ell tampoc es conecta molt al face :( 

Re: Relacio a distancia 22/10/2012 - 18:16:17 Nom: gnhreogehr 
poseu la cam i aixi el podràs veure!i un dia proposa-li de que vingue a lleida i quedeu i tal..o sinò ves tu a Girona!no 

asta de mal tirarli alguna vegada pel face una indirecta.. 

Re: Relacio a distancia 22/10/2012 - 19:11:40 Nom: noia97!^^ 
tentenc a mi em pasa igual i es una putadaa pero tu encara u tens millor qe jojo crec qe el qe podrieu fer es mirar qe hi 
ha en mig i pilleu el tren o qe us portin i qedeu osigui per bcna o per vilafranca del penedés... aixi no teniu tant de cami 

els dos.per solucionar lo del face paseuvos els telefons i truqueuvosespero haverte ajudat pentosn adolescent !^^ 

Re: Relacio a distancia 22/10/2012 - 20:17:16 
Nom: elll es toot per 

mi 
Merciii precioses i una altra pregunta si ell m'esta enganyan i despres va amb una altra i jo no ho seee?? agrego alguna 

amiga seva o que faig?? 
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Re: Relacio a distancia 22/10/2012 - 20:34:07 Nom: noia97!^^ 
bff aixo es dificil de saber si si pots treureli el tema de amics i agregarne algun t'aniria super be o si te germana o germa 

i pots tindrei contacta tambe estaria be eso si no la caguis qe aixo son temes de desconfiança intenta treure el tema 
discimulantsortt!^^ 

Re: Relacio a distancia 22/10/2012 - 20:39:08 
Nom: elll es toot per 

mi 
a tu ta anat be? 

Re: Relacio a distancia 22/10/2012 - 20:56:14 Nom: noia97!^^ 

A mi sii portem casi 1 any aixi es dificil hi la veri vam tallar (pq era dificil) pero em tornat pq no podiem estar amb ningu 
mes i jo amb al seva germana i els seus amics tinc contacte i mi portu superbee per aixo et dic qe sort i disimula el 

treure el temaa sino parlali de la famili a mi directament ell em va presentar la seva germana i tal sense qe li digues res 
em va anar molt bee 

idees per estudiar batx? 22/10/2012 - 17:43:56 Nom: noiia 

Hola, doncs.. estic fent 4rt i l'any que be ja em toca el batxillerat, el problema es que nose quin fer, vui fer algo 
relacionat amb Medicina , odontologia, Veterinaria, policia o profesora... o algo per l'estil, quin batxillerat seria el mes 
edacuat el social estaria bé? esque el cientific ja m'han dit que costa molt, i les matematiques no les soporto... ajuda 

siusplaaau 

Re: idees per estudiar 
batx? 

22/10/2012 - 17:52:10 Nom: mariiiiiiiiiiiiiia dons si vols fer medicina, odontologia o veterinaria has de fer en cientific per cullons! 

consells per que el cabell 
creixi mes rapid? 

22/10/2012 - 19:24:54 Nom: bona tardaa! 
holaa! gracies per obrir el missatge! em podrieu dir alguns consells perque el cabell em creixi mes rapid? moltes 

graciees! petoons! 

Re: consells per que el 
cabell creixi mes rapid? 

22/10/2012 - 19:30:53 Nom: heiapple:3 
Hola! diuen que la queraltina o com es digui va molt bé pel cabell! Ah i diuen que ferte cues, monyos i recollits també el 

cabell et creix 3 vegades més ràpid! però tens que tenir paciència! Aprofita a fer-te recollits bonics i a l'hora de gym 
també!Petons esperu qe et servexi;D 

Re: consells per que el 
cabell creixi mes rapid? 

23/10/2012 - 13:46:15 
Nom: Miss Dirty 

Glam 

Hola! Jo tinc varios consells per a que el cabell creixi més ràpid, com per exemple; dormir amb cua, al rentar-te'l fer-te 
un massaige o quan miris la tv' fer-te un massaige amb el massajeador aquell per al cap - no se com es diu hahahah, 

espero que sapigas a que em refereixo -, cuidar-te'l també funciona :)Espero que t'ajudi :D!!Petoneetss! 

Re: consells per que el 
cabell creixi mes rapid? 

23/10/2012 - 19:38:59 
Nom: la del 
missatgee 

moltissimes graaciees!! petoons 

Re: consells per que el 
cabell creixi mes rapid? 

23/10/2012 - 20:10:42 Nom: AGUACATE 
també van bé (i no ho dic de broma) les mascarilles de ceba i aguacate. jo ho vaig provar perk vaig tenir un problema i 

una mica mes rapid m creixia, no massa, pero algo es algo 

Frases i Textos bonics en 
català per facebook:) 

22/10/2012 - 19:26:53 Nom: LLLLaia 
Hola adolecents! aquesta és la meva pàgina: Frases i textos en 

catalàhttps://www.facebook.com/FrasesITextosEnCatala?fref=tsCadia dia en penjaré més! aquí podreu trobar frases 
boniques d'amor, amistat, odi..etc! i algunes cosetes de desmotivaciones;) gràsies! :D 

Re: Frases i Textos bonics 
en català per facebook:) 

22/10/2012 - 19:28:30 Nom: heiapple:3 Merci! Ja ho anire mirant...:* 

Re: Frases i Textos bonics 
en català per facebook:) 

22/10/2012 - 20:19:50 Nom: lladylocura penjaras frases sobre amiguees? m'anirien molt be! :D 
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Re: Frases i Textos bonics 
en català per facebook:) 

23/10/2012 - 21:16:19 Nom: jejejejejeje m'encantaaa *. 

Teenstar *_* 22/10/2012 - 19:56:20 Nom: Fan! 

Hola, sóc lleidetana! Fa poc que conec aquest grup de música, la meva crítica ha estat el nom, però són genials!!!És un 
grup d'adolescents, de JOVES! es diuen THUNDERS OF HELL, i els he conegut fa poc, de fet gràcies al concurs 

TEENSTAR! He buscat al youtube, "Teenstar", i m'he posat a mirar covers, ells, m'han encantat!!! *_______*Mireu el 
seu video, tinc masses ganes que mirin Adolescents.cat, i em donin les gràcies per penjar el seu video aquí al fórum, 

espero que me les donguin, TOT PER ELLS!! *_____* gracies:))))VIDEO:http://youtu.be/L_SNvDPgNCY 

Re: Teenstar *_* 22/10/2012 - 20:18:32 
Nom: Lleidatana 

també! 
DÉU! *_* Els acabo de sentir i toquen genial. m'encanten! 

Re: Teenstar *_* 22/10/2012 - 21:07:49 Nom: jooo!!:) flipaaaaaant, en serio, tot el video he estat flipant 

Re: Teenstar *_* 22/10/2012 - 21:08:10 Nom: Cla.  Toquen super be, pero crec que haurien de millorar una mica en veu.Pd- soc mig lleidatana mig barcelonina XD 

Re: Teenstar *_* 22/10/2012 - 21:23:50 
Nom: 

socUnaVissiadaaaa
aJajaj 

estic vissiadisssima a adolescentttts i conec als Thunders! jaja:Dqins craks, molta sort nois al teenstar!la seva pagina al 
face triunfa:Phttp://www.facebook.com/ThundersofHell 

Re: Teenstar *_* 22/10/2012 - 22:42:01 Nom: min. Tocar toquen genial pero de veu no massa eh, es el seu punt feble i avui en dia es mira molt aixo de la veu 

Re: Teenstar *_* 23/10/2012 - 19:49:29 Nom: Rissssss@ 

Pues gràcies a tu ja els he escoltat!!!!!!! M'encanten i es mentida aixó que la veu es el seu punt feble, a mi m'agrada 
molt com canta :))) Gràcies per llegir i si teniu temps visiteu aquesta pàgina de face, ser que no te res a veure 

però...https://www.facebook.com/pages/Aficionades/276627242450368?ref=hlMOLTES GRÀCIES I ANIMS A TOTS 
ELS QUE PARTICIPEN AL CONCURS TEENSTAR 

Re: Teenstar *_* 24/10/2012 - 19:01:43 Nom: çELELELE 
A veure, que m'encanten, però la veu.. potser hauria d'afinar una mica millor, té uns galls importants, tot s'ha de dir, 

però m'encanta. 

Vols un Iphone 5? 22/10/2012 - 21:54:30 Nom: iMarioo!  

Seguiu ahttps://twitter.com/1enamoradamasJa!De les millors comptes de frases d'amor. La noia es tot amor, una 
princesa que enamora. No t'arrepentiras!I que mes demanes? Quan arribi als 2000 seguidors sortejara un Iphone 5 

entre els seus followers! Pots ser un afortunat!Jahttps://twitter.com/1enamoradamasi no t'ovlidis de donar RT als tweets 
que mes t'agradin. 

HOS HA AGREDAT LO 
IMPOSSIBLE? HOS 

RECOMENO 
PEL·LÍCULES QUE HOS 

ENCANTARAN!! 

22/10/2012 - 22:23:27 
Nom: 

Anonimatusss10 

Hola a tots i a totes! Hos va agredar lo impossible?? Doncs hos recomeno algunes que hos encantaran:-Titanic (segur 
que ja l'heu vist però es impresionant)-Moulin rouge (Impresionant)-3MSC (Potser també l'heu vist però es fàntastica 

mes la primer que TGDT es mes un altre tema però també està be)-El niño del pijama de rayas (Disfrtereu i hos 
encantara)...I de moment no m'hen sorten mes però bueno gràcies per llegir-ho. Siusplauu no hem mateu a comentaris 

negatius perqué jo ho faig per la gent que esta interasssada si no hos interessa no comenteu ;) 
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Hi ha un rumor que diu 
que existeixen les 
catalanes guapes 

independentistes, gamers, 
i metaleras, es possible o 

no? 

22/10/2012 - 22:24:23 Nom: fndmg dsgsdgs 

Re: Hi ha un rumor que diu 
que existeixen les 
catalanes guapes 

independentistes, gamers, 
i metaleras, es possible o 

no? 

22/10/2012 - 22:28:04 Nom: lamesguay clar q es posible, i sóc jo! 

Re: Hi ha un rumor que diu 
que existeixen les 
catalanes guapes 

independentistes, gamers, 
i metaleras, es possible o 

no? 

22/10/2012 - 22:32:07 
Nom: el del 
missatgee 

passam facebook plis 

Re: Hi ha un rumor que diu 
que existeixen les 
catalanes guapes 

independentistes, gamers, 
i metaleras, es possible o 

no? 

22/10/2012 - 22:37:56 Nom: :) metal yeah 
Guapa no se, per mi no ho soc, independentista si i molt, gamer no perque no sem donen bé els videojocs pero 

m'encanten i metalera bastant (encara que en el meu passat no ho era) :)Però aquest perfil de noia si que existeix, no 
abunden pero n'hi ha. 

Re: Hi ha un rumor que diu 
que existeixen les 
catalanes guapes 

independentistes, gamers, 
i metaleras, es possible o 

no? 

23/10/2012 - 10:35:53 Nom: Adol Hahahahahaha, clar que existeix, i sóc jo wuahahahahaahahahahahahahhaa Soc gammer pero mas mala que... xD 

Re: Hi ha un rumor que diu 
que existeixen les 
catalanes guapes 

independentistes, gamers, 
i metaleras, es possible o 

no? 

23/10/2012 - 16:57:34 Nom: paint it black 
mira, jo no soc massa gamer, em considero guapa, però això depèn dels gustos masculins i semblo fineta però toco el 

baix elèctric, sóc prou metalera i vaig amb moto. I Catalunya al cor sempre!! Que aquí tot no són pijetes i chonis;) 
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GENT OBRIU SISPLAU :)! 22/10/2012 - 23:15:41 Nom: AAnnaaaaa!! 
m'agradaria que miresiu aquest video es fent al tonto amb les meves amigues jaja estem tot boiges, mireulu, no es res 

del minecraf aquest ni res es un video amb las meves amigues ballant el gangnam style 
:')http://www.youtube.com/watch?v=TXdYRCExiq4&feature=sharepero sisplau no critiqueu! 

Re: GENT OBRIU 
SISPLAU :)! 

23/10/2012 - 14:44:36 
Nom: 

somebody_like me 
jaja bé bé!!!ja l'he mirat i m'he subscrit al teu canal!!! jajajaj :DPD: soc la marta!!! D: 

CONCERTS PEL BAGES 
LA NIT DE HALLOWEEN 

22/10/2012 - 23:47:05 Nom: jlbcompi Siusplau em podeu dir on fan concert la nit de halloween pel bages?mersi^^ 

Re: CONCERTS PEL 
BAGES LA NIT DE 

HALLOWEEN 
23/10/2012 - 20:31:25 Nom: :)...:D Al menfis fan la festa de halloween 

Re: CONCERTS PEL 
BAGES LA NIT DE 

HALLOWEEN 
23/10/2012 - 21:10:45 

Nom: sant joan de 
vilatorrada 

a sant joan de vilatorrada hi fan la festa, que consisteix en un recorregut i potser pels més grans hi fan algun concert. no 
sé, mira-ho 

teen star: ajudeume 22/10/2012 - 23:23:40 Nom: daaniieie 
Aviam una cosa, com han aplaçat allo de presentar els videos fins el 26! i jo ja le presentat pro en vull tornar a presentar 

un altre video que ho faig millor. Si el presento mexcloiran? passa algu si en presento un de nou i conta lultim que e 
presentat?? SIUSPLAU AJUDEUME! 

Re: teen star: ajudeume 23/10/2012 - 13:13:22 Nom: Teen Star 
Hola! Torna'l a enviar. Si està més bé i l'anterior havia estat seleccionat, ja el substituirem. Si no havia estat escollit i 

aquest passa el filtre, millor per tu. ;) Moltíssima sort! 

Re: teen star: ajudeume 23/10/2012 - 19:45:15 Nom: Daniiiiiiiiiiii 
Osigui que si el video vell ja a estat seleccionat i en faig de un nou, aquest, sera seleccionat tambe pq laltre ja havia 

seleccionat? I si em seleccioneu es pq us e agradat? 

holaa es busca noviooo 23/10/2012 - 11:37:07 Nom: JULII:) 
Hola, sóc amic de dues noies, què és diuen Sònia i Carla, tenen 14 anys. Estàn bastant bones, són de BArcelona, en 
concret de Poblenou. Les dos no paran d'anar d lio en lio per trobar l'amor, però no l'han trobat. No son unes guarres, 

és a dir, què no es liaran el primer dia.Buenoo si us interessa agrgeume al face i yo els hi diiiic:) ( Julii Tudó ) 

Miss Dirty Glam 23/10/2012 - 13:55:15 
Nom: Miss Dirty 

Glam 

Hola! Tinc un blog* i m'encantaria que os passesiu i miressiu les entradas, comentessiu i si teniu un blog seguiu-me, jo 
em passo per moltissims blogs i segueixo als que m'agradan.*http://sexlovedaimonds.blogspot.com.es/pd: la gent sol 
pensar que parlo de sexe pel nom del blog, però en realitat parlo de moda i gossip, també dono consells a través del 

meu e-mail -consells de tot tipo-Meeersii :D 

Re: Miss Dirty Glam 23/10/2012 - 20:41:01 Nom: rtyu6i77uy M'encanta*-* 

Re: Miss Dirty Glam 23/10/2012 - 22:47:31 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Enseeerio??? Ö mmeercii 

cabells arristats! 23/10/2012 - 16:47:50 Nom: asdfffadsf 
Hola! Tinc els cabells arrissats i quan em dutxo al vespre, l'endema queda fet una merda i sempre me l'he de 

recollir...consells perque quedin macos, i que no quedin encraspats? 

Re: cabells arristats! 23/10/2012 - 17:10:37 Nom: Laiaaaaaaaaa! 
Jo també tinc els cabells arrisats i em passava exactament el mateix, fins que vaig començar a fer servir garnier fructis 

per cabells arrisats, si ni aixi no et funciona sempre pots provar amb espuma al matí i aixi tindras un ris ben 
definit!Petons! espero haver-te ajudat:) 
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Re: cabells arristats! 23/10/2012 - 19:33:18 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Hola!Podries provar el que ha dit la Laia. La meva millor amiga es posa espuma per als rissos i li queda xulissim! 

Re: cabells arristats! 23/10/2012 - 20:15:25 Nom: .Queralt. Jo directament em dutxo per el matí i em poso espuma, perquè si no em queden fets una merda! 

DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 16:48:40 Nom: DOCTORA F 

Hola, a tots i a totes que estigueu llegint això!!!FaZ una temporada, va aparèixer al fòrum, una tal "doctora F", els fans 
d'Adolescents.cat més entusiasmats, podràn enrecordar-se de mí.Jo, obria sovint, uns xats aquí, al fòrum, posant coses 
interessants i vosaltres, els que tenieu problemes o estaveu amoïnats per alguna cosa, hi escribíeu els problemes amb 
forma de comentaris i jo us contestava la solució/resposta encantada.Si vaig abandonar aquesta web, va ser per culpa 

d'uns plagis que vaig patir: altres persones es feien passar per a mí, aixi que em vaig despedir fins que es van 
desvaneïr.Ara, he tornat, i estic a la mateixa disposició que abans. Molta gent m'havia demanat que tornés a obrir els 
fòrums perquè jo els animava i deien que els agradava parlar amb mi, se sentien alliberats! Ara m'he registrat pertant 

els plagis seràn dificultosos. En cas de que es repeteixi l'incident ho comunicaré i prendré mesures com tornar a 
marxar, etc.--> Ja funciono com abans, poseu els vostres problemes i demà o aquest 

Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 16:56:30 
Nom: 

mmmmarietaa^^ 

DOCOTRA F!!! No men enrekurdava fins k o e llegit, fantastic *-* espero k no hi hagin mes plagis, em vax enfadar molt 
kuan vas abandonar la web, pk tu em vas animar i ajudar kuan em feien BULLYING i em vas dunar consells perk no u 
estes, i ara, tinc poqes amistats, pero d ls bones!!!!!!! graises per tot doctora!!!!! ets graan:*PD: Tink puns negres al nas 

(tmb tu puc pregunta no? jejejxd), solucionss??PETOONS GUAPA!! 

Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 17:00:11 Nom: DOCTORA F 

Maria bonica! M'agrada saber què et vaig poder ajudar, no sempre puc, però intento. Ja m'explicaràs quan vulguis que 
n'és de tu, de la teva vida, i a veure si me'n puc enrecordar! I recorda que poques amistats i bones és el millor que pots 

desitjar i acabaràs tenint a la vida.+ Pels punts negres unes tiriretets de qualsevol súper que extreuen brutícia, o una 
crema que trobaràs a qualsevol tenda estètica. Et recomano la crema, les tirites no sempre són eficaçes.Petons Maria ;) 

Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 17:07:14 
Nom: pol - - - -- -- - 

SKATER 
vull deixar a la novia perk no me lestimo com abans pero em sap greu o.o ke fax?gracies per tornar!!!:))))) 

Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 17:09:31 Nom: DOCTORA F 

Hola Pol, gràcies a tu per confiar en mi! ;)Si estàs amb ella i no l'estimes li fas encara més mal indirectament. Amb el 
temps, tu no t'implicaràs en la relació que no estimes i acabareu enfadats, t'ho dic per experiència de companys i 

companyes. Parla amb ella, deixa-la DOLÇAMENT tenint en compte que té sentiments. Ja m'explicaràs com ha anat, 
espero que vagi bé, dins del que cap i que seguiu mantenint amistat. Recorda, el pitjor dolor és la mentida.Un petó Pol, 

de tu si que m'enrecordo ;) ! 
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Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 17:26:59 
Nom: Mimi 

(prefereixo no dir el 
meu nom) 

A mi fa gairebé dos anys que m'encanta un noi i creia que em tractava diferent que a les altres noies quan quedàvem, 
però quan li vaig presentar una "amiga" que té nòvio, de sobte el vaig veure pilladíssim i interessadíssim en ella, com 
no l'havia vist mai amb mi. Quan la meva amiga va tornar-se'n a València (on viu) i li vaig dir a ell no em va tornar a 

parlar d'ella. Seguim quedant els dos sols i semblem parella, estem bé l'un amb l'altre, riem, ens fem favors... Però no 
som parella! Ni petons ni agafades de la mà ni sorpreses romàntiques...I he viscut més d'un moment amb ell en el que 
penso que sóc important per ell, que li agrado. No sé si li hauria de dir, perquè, i si en el fons sóc tan sols una amiga 

que no és pija i que comparteix gustos amb ell? No vull que es senti incòmode amb mi, i menys, perdre'l, però des de lo 
de la meva amiga, no puc estar segura de que que la manera en que em tracta és com ell tractaria una noia la qual 

estimés.Ho sento per la parrafada, ajuda Dra F!!! 

Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 18:51:34 Nom: DOCTORA F 

Hola Mimi! No et preocupis per la parrafada, quan l'història és llarga, és llarga. Entenc que desde que va succeïr lo de 
la teva amiga no et puguis fiar d'ell, o almenys no tant com abans... El meu consell principal és que si ha de passar, que 
passi ja. Qui sap si demà coneixerà a una noia que li farà el pes, o tu a un noi, qui sap el que pot passar el dia de demà, 

per tant hauràs de posar en pràctica alguna cosa per a veure-ho.Et suggereixo:1. Declarar-t'hi. Sempre està bé, et 
sentiràs alliberada i tindràs una resposta inmediata. Si es sí, moltes felicitats!!! Si et diu que no, ja et mentalitzaràs per 
oblidar-te'n. Si et diu que s'ho ha de pensar, és que alguna cosa sent, no?(Et recomano fer alguna cosa especial per 
declarar-t'hi, que li faci veure un cop més lo maravellosa que ets!)2. Donar el pas tu. Si ets tímida i no vols anar tant a 
corte com per declarat-t'hi, agafa-li la mà. En un dels molts moments que viviu junts, pam, li agafes. Allà ell ho veurà i 

depen de com actuï tindràs la resposta... Però no  

Re: DOCTORA F, TORNA. 23/10/2012 - 21:24:24 
Nom: Mimi (la de 

dalt) 
Crec que intentaré lo de la mà, perquè d'aquí poc hauré d'anar amb cotxe amb ell de nit, i sóc massa tímida per dir-li. 

Gràcies Dra.F ja explicaré com m'ha anat!! 

Re: DOCTORA F, TORNA. 24/10/2012 - 18:05:38 
Nom: Mimi (la de 

dalt) 

Tinc un problema. Anava a quedar amb aquest noi un cop més com fem sovint i estava disposada a llançar-me amb lo 
de la mà, i per un malentès (li vaig parlar d'una tal Carla, que es diu igual que la meva amiga) m'ha tornat a preguntar si 

la veuríem, i ho fa amb tanta esperança que m'ha desmoralitzat un cop més. No em veig en cor de llançar-m'hi cada 
cop que veig el seu interès per la Carla:( Què faig ara? 

grans i pics negres 23/10/2012 - 16:48:41 Nom: adsfasdf hola! tinc la cara amb molts de grans i no em marxen..que puc fer? 

Re: grans i pics negres 23/10/2012 - 21:11:58 
Nom: HOLA HOLA 

HOLA 
cremetes, encara que siguin cares amb això tel's has de gastar. Si no, dermatòleg 

pagines porno 23/10/2012 - 16:49:47 Nom: lñjñljie quines pagines recomaneu porno que es puguin entrar per mirar videos (que siguin bons), i els pares no et pillin? merci! 

Re: pagines porno 23/10/2012 - 18:47:56 
Nom: 

Berta:Joant'estimoo
o 

si poses sexo videos ja et surten uns quants, ara que els pares no et pillin... sempre estigues a l'aguait de que no 
estiguin a prop, i per què no quedi a l'historial entra en icògnito!Bona sort nano! 

Re: pagines porno 24/10/2012 - 16:32:51 Nom: Noi18cat Hi han moltespetardaspornhubxvideosredtubeAquestes per mi son les millors.Saluts! ;) 
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Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 17:08:13 Nom: paintitblack 

Vull preguntar adolescents catalans, sóc l'única que pensa que els que estan bojos són les millors persones del món, 
que si trobes algú menys madur (o amb un coeficient intel·lectual més baix que el teu) no has de ser pas borde amb ell, 
que no importa en absolut la manera en com et vesteixis per fer relacions, i que perquè una persona sigui més atrevida 
que nosaltres en fer el burro no és pas un motivat/da?És que senzillament, penso que els valors d'ara són ser la més 

prima, anar embotida en els "pitillos" més ajustats per demostrar-ho, i sobretot, ser borde i riure-te'n del més dèbil o que 
no et cau bé a la seva cara només per demostrar que ets una persona amb "molta personalitat i carisma".Als que 

hagueu actuat així, tan sols vull dir, un aplaudiment ¬¬ Seguim millorant la raça humana -.-' 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 17:11:45 
Nom: irenaa 
(@free_bird) 

Molt ben dit, has de ser com ets i no amagar la teva identit i si agrada fer el friki pos es fa! 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 17:13:44 Nom: És veritat!! A més, la majoria dels frikis són millrs persones perquè són originals, i perquè han patit burles de gent "normal". 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 17:21:17 
Nom: irenaa 
(@free_bird) 

La pregunta es qui es normal?, però a la vegada qui es diferen, perque si tothom es diferent als altres, Qui ho es en 
realitat! 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 17:30:06 
Nom: El de per 
sobre d'aquest 

jo opino que els "normals" són la gent que opina que ser de la manera que són ells és la correcta, i és en part, una altra 
mena de discriminació. Tens raó, cadascú és com és però per molta raó que puguis tenir, hi ha més d'un adolescent per 

aquí que ha fet lo que posa al tema 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 17:36:08 
Nom: irenaa 
(@free_bird) 

Mes d'un per no dir qui es el que no ho ha fet.PD: Tens twitter? 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 19:30:11 
Nom: Miss Dirty 

Glam 

Hahahhahaa! Un boon aplaudiment.dw. ? Sóc una noia de 15 anys i estic tarada, sóc de les que no s'avergonya de no 
ser prima com la paret i tampoc m'avergonya dir o fer el que vull a cada moment.Em posa malalta la gent que se'n riu 
dels demés només perquè són diferents, més llestos, una mica grassos - o grassos directament - ,etc.Però bueno, així 

va el món, < de culo cuesta arriba en patinete > 

Re: Hola? Hi ha algú? 23/10/2012 - 21:32:14 Nom: paintitblack 

al de dos més amunt, ho sento però no tinc twitter:/ i a la de sobre, no dic que s'hagin d'avergonyir per ser prims, vull dir 
que es converteix en una obsessió malsana per a moltes (i molts) adolescents. Cadascú és com és, el que jo pregunto, 

si ens en adonem de que el món va malament perquè regna aquell estereotip d'adolescents, no arriba el moment de 
trencar l'esquema i ser una mica bona persona. No demano convertir-se en Martin Luther King, però no podríem deixar 
de pensar només en nosaltres i mirar al nostre voltant qui ho està passant malament, en una situació en la que t'hi veus 

implicat? 

Doctora F! 23/10/2012 - 17:27:50 Nom: Anònima:D Hola! Doctora F, si veus això, si us plau hem podries donar el teu correu?? Gràcies.. No me'n refio dels plagis... :D 

Re: Doctora F! 23/10/2012 - 18:44:51 Nom: DOCTORA F 
"Anònima", sóc la doctora! No acostumo a deixar el correu personal, i tampoc en tinc cap altre. Dona'm el teu nom al xat 

i et buscaré i et diré que sóc jo. Espero la teva resposta aviat ;) 

Re: Doctora F! 23/10/2012 - 21:39:41 Nom: Anònima:D 
Es que no hem va bé el xat. Abans tenia el link, pero no era el de adolescents.cat/xat, començava"xat." i un munt de 

lletres i números. I s'obria una altre finestra amb el xat, és el mateix que quan li donaves a "xat" 

Re: Doctora F! 24/10/2012 - 18:20:11 Nom: w2df Hola, tinc problemes, em podries ajudar si us plau? 

maburru 23/10/2012 - 17:28:41 
Nom: irenaa 
(@free_bird) 

Holaaa pos aixo que maburru molt i que si algu vol deixar el seu mail o twitter per parlaarPD: si deixeu hotmail no us 
puc agregar al msn el tinc ja anticuatMercii 



88 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: maburru 23/10/2012 - 18:14:10 
Nom: 

somebody_like me 
io també m'avurru!el meu correu és: enjoyourlife96@gmail.com 

jiij:$ 23/10/2012 - 18:45:14 
Nom: Ruuth16 
(@Ruteta96) 

fa temps que vaig sortir amb un noi, i no l'oblido, ho he intentat amb altres pero no l'oblido!!! QUE PUC 
FEEEEEEEEEEEER?! 

cabeelllls 23/10/2012 - 18:48:12 Nom: cabellsss Holaaa pels que tingueu cabell arrisat quin champu hem recomaneu esque me quede com una merda mercii 

Re: cabeelllls 23/10/2012 - 21:33:44 Nom: xsdfghjk 
Jo tinc el cabell ondulat tirant a arrissat i faig servir tresemmé, em dutxo la nit i quan vaig a dormir mel lligo molt fluix 

nomes perquè no se'm bufi i quan m'aixeco em pentino molt poquet, ja que no se m'ha enrredat i me'l mullo una mica 
amb aigua!! Jo penso que queda molt millor! Espero haver-te ajudat! 

Re: cabeelllls 23/10/2012 - 22:24:21 Nom: nrejfernj 
jo utiliitzo un de l'oreal nutritive o algo aiixi i despres de duxarme em poso una cosa per a les puntes d'oli! si tens el pel 
sec et va la mar de bé! pero no te'l has de posar a l'arrel que se't posarà el pel grasos! despres m'alliso un poc el cabell 

de davan i el de detras risat! qeda mol be! 

LO IMPOSIBLE, PELI, 
ORDE COM LA VEC? 

23/10/2012 - 18:50:47 
Nom: 

mooymaymaria 
Hola, vull veure "Lo imposible" per orde sense anar al cine, em podeu dir webs per pugela veure?mersi!!! (: 

obriu sisplau!!! pagines 
porno 

23/10/2012 - 18:58:48 
Nom: 

Montsaavalls!!!!! 

Holaaa!!!Algú sap de pàgines pornogràfiques o de textos eròtics??? M'agradaria que fossin en català, perquè em posa 
moolt més, però si és en castellà ja em serveix!!Les podeu deixar a sota, sisplau????Moltes gràcies adolescents, se us 

estima!! 

Re: obriu sisplau!!! pagines 
porno 

23/10/2012 - 19:03:26 Nom: quiqui Babosa.comretube.comSet estimaa 

Re: obriu sisplau!!! pagines 
porno 

23/10/2012 - 19:28:39 
Nom: 

Montsaavalls!!!!!! 
Moltes gràcies quiqui!!a tu també se't stima :$ 

Re: obriu sisplau!!! pagines 
porno 

24/10/2012 - 20:14:17 
Nom: aii Berta q se 
la ha foolla-ho un 

tonto! 
www.muyzorras.com 

Necessito ajuda :$ Tios 23/10/2012 - 19:00:09 Nom: cucacoseta 
Hola, soc noia i vull novio...estic buscant novio...Doneume...un face....o alguna cosaa....nom ....o algu :!)Mercii 

guapetongss 

Re: Necessito ajuda :$ 
Tios 

23/10/2012 - 19:53:57 Nom: Un interesat... Pasa foto i t'envio jo una meva que ja me la han colat altres vegades. xD 

Re: Necessito ajuda :$ 
Tios 

23/10/2012 - 21:14:47 Nom: noiiii gajfvr agregam o enviam un correu i ens pasem el face si vols, xavi_surtidet@hotmail.com 
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Anorexia i bulimia. 23/10/2012 - 19:23:22 Nom: I.Hate.Myself. 

Hola a tots. Gràcies per obrir.Ara fa uns anys que pateixo bullying, a 1er d'ESO tot va empitjorar, i dintre el meu cap van 
començar a neixer el pensaments de que tenia que deixar de menjar, si menjava llavors vomitar i tallar-me. Vaig 

intentar no fer cas a cap d'aquestos pensaments, encara que al final el fet de tallar-me em va superar. A 2on tot va anar 
a pitjor, em feien molt més bullying. Els meus pares van decidir que era bona idea canviar-me d'institut, em vaig canviar, 
tot va anar a millor, vaig adaptar-me prou bé, però el meu pasat no ma deixat de perseguir. Aquells pensaments no em 
deixaven anar, no m'han deixat ni un moment, cada cop els controlo menys, em trovo saltant-me algun apat, fins i tot 

algun dia he arrivat a vomitar. Cada cop vaig a pitjor, em costa més menja normal, quan menjo al meu cap només 
escolto un: "gorda... gorda... ara ho vomites... acavaras com una vaca lletja i gorda...". I tot de coses així. De cop i volta 

em trovo buscant tables de calories, com quemar-les, quan vaig a menjar 

Re: Anorexia i bulimia. 23/10/2012 - 19:43:59 Nom: Rissssss@ 
Doncs no ser que dir-te... es complicat però si cada vegada ho controles menys, hauries de parlar amb els teus pares i 
anar a veure un especialista. No et puc ajudar, però jo també miro les calories dels aliments, però m'els menjo igual! :) 

Espero que et recuperis 

Re: Anorexia i bulimia. 23/10/2012 - 22:42:36 Nom: lauuurins! 

Merda soosietat! com poden fer bulling! a algu, ppff! asco de gent anserio.! Buunica, anserio tranquila, pensa ets 
presiosaa! de veritat, pensa que aquella gent no val una merda, menja, es uigual les calories, jo tambè les miro, no 
passa res! segur que ets maquisima, teu dic de veritat, passa, encara que costi,al nou insti, disfruta de les noves 

amistat, passateu bè, ii ja esta, passa daquella gent subnormal.....!! De veriitat, disfruta que l'adolescencia no te la 
tornara ningú, i no la pots perdre, per aquella gent...!JO tinc una amiga que li va passar el mateix, tothom li feia bulling, 
a mi em van intentar aparta della, pro no vaig voler, i em van començar a insultar, i ella em deia que passes que anes 

amb ells, pero no la vaig deixar ni un moment, per aixo agafat fort a una bona amiga, que tot es soluciona, ara mateix la 
amiga de quet parlo, ja va amb nosaltre i o a supertat...!Passa, disfruta, i viu la vida, sii!?Si neccesites parlar, parlem pel 

xat: lauuretta, visca catalunya! ( o algo aixi) tu com et di 

que regalarli a una amigua 
per als seus 18 anys 

23/10/2012 - 19:27:59 Nom: goiat siusplau no se que regalarli es una amigua ke esta a punt de fer els 18 anysGracies Adolecents 

Re: que regalarli a una 
amigua per als seus 18 

anys 
23/10/2012 - 19:31:53 Nom: enjoyourlife! 

Jo de tu li faria un regal així tipu material: roba, un bolso, nosé qualsevol cosa i un altre regal més personal, com un text 
escrit per tu explicant què significa per tu la seva amistat (pot sonar molt cutre però hi ha molta gent a qui li encanta...), 
un vídeo (tot i qeu aixó... :S) ... o sinó també li pots preparar una festa sorpresa!!!! :DEspero haver-te ajudatadeu!XOX 

Re: que regalarli a una 
amigua per als seus 18 

anys 
23/10/2012 - 19:34:08 Nom: goiat Moltes gracies 

Re: que regalarli a una 
amigua per als seus 18 

anys 
23/10/2012 - 19:41:09 

Nom: la de la 
resposta :D 

DE RES! 

noois 23/10/2012 - 19:50:14 Nom: Marina_96_12 
doncs res que eh tornat amb el meu ex novio de fa molt de temps amb el qual no em vaig portar molt be i ara comparo 

aquesta relacio amb la de avans i pasa bastant de mi que puc fer?pd.Aara jo n'estic molt pillada 
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Re: noois 23/10/2012 - 22:16:43 Nom: hyy deixa'l. 

Re: noois 24/10/2012 - 19:37:35 Nom: wfgdbgnfj deixa'l? si sel estima, nos 

FACE, MG plisss 23/10/2012 - 19:51:56 Nom: Rissssss@ 
Ser que ho no us ho mirareu o passareu de mi, però si puguessiu hem farieu un favor immens posant MG a la següent 
pàgina;https://www.facebook.com/pages/Aficionades/276627242450368?ref=hlFem eliminatories, rasca, etc. MOLTES 

GRÀCIES!!! 

Re: FACE, MG plisss 23/10/2012 - 19:56:18 Nom: Carletta32 M'agrada molt la teva pàgina (L) Anims!! 

Re: FACE, MG plisss 23/10/2012 - 20:39:56 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Sóc el MG 149 hahahahahahaha! :P jo també tinc una paginaa!! 

:Dhttps://www.facebook.com/Sexlovedaimonds?fref=tsencara no està acabada però... :D 

Re: FACE, MG plisss 24/10/2012 - 19:21:47 
Nom: 

fgretf4wefrwetf4we 
us queda 1 me gusta per arribar a la ''meta'' que vosaltres dieu (150)!!!! 

Sean O'donnell ( Pibonn ) 
OBRIU PORFAAA 

23/10/2012 - 19:54:32 Nom: Jiommm 
Gracies per obrir... buenu numes era per preguntar si algu te informacio de un tal sean... k es molt guapopo i crc k es 

model .... gracies 

Re: Sean O'donnell ( 
Pibonn ) OBRIU 

PORFAAA 
23/10/2012 - 20:28:54 Nom: asdfgjklñ 

a mii tambee m'agrrada moltissim!! i el vaig coneixer per una pàgina de fb que una amiga meva hi va posar megusta i 
des de llavoorss...BFFF! 

Re: Sean O'donnell ( 
Pibonn ) OBRIU 

PORFAAA 
23/10/2012 - 21:07:48 

Nom: 
somebody_like me 

fdsafljdsalñfjdksalfjasl.. m'encanta està tan 
boooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo!Cada vegada que veig una foto ::O :O 

:O :O:O jajala pàgina oficial:http://officialodonnell.com/:D 

Re: Sean O'donnell ( 
Pibonn ) OBRIU 

PORFAAA 
24/10/2012 - 19:41:59 Nom: aquioenrfd a mi me'l va ensenyar una ena de la classe i oooohhh grgrgrgr---- 

roba GAP!! 23/10/2012 - 19:59:49 Nom: gyihwvo 
Estic intentant comprar roba de GAP onlie, pero em diu noseque de que no s'ha trobat la targeta o algo aixi.... sabeu 

que es? com ho puc fer? 

_____________NECESSI
TO AJUDA i 

CONSELLS__________ 
23/10/2012 - 20:10:45 Nom: .Queralt. 

Hola!M'agradaria que m'ajudessieu, perquè no sé que fer, us explico:Jo tenia un novio,i quan estava amb ell, estavem 
tontejant una mica amb un noi de la meva classe,i tothom em deia que segur que acabariem tinguent alguna cosa , que 
jo li molava i tal.. I em sentia fatal amb el meu novio, i la cosa no anava gaire bé, aixins que ho vam deixar. Durant els 

dies després aquest noi es va convertir en el meu millor amic, i amb tot aixó tontejavem encara més. Fa 5 dies va 
marxar de vacances i ara que ha tornat m'ha dit que té una novia, pero que no li expliqui a ningú (suposo que a mi m'ho 

ha explicat perquè sóm ''millors amics''). No sé perquè, pero quan m'ho ha dit per face, m'he posat a plorar i estic 
confusa, no sé si m'agrada o no. Jo no li he explicat que aquest finde m'he liat amb un altre noi. Pero no ho entenc, jo 

em pensava que ens molavem, i tenia pensat llençar-mi el finde. A més, la novia que té ara, és una relació a distància i 
no crec k seveixi de res..Necessito ajuda, consells o alguna cosa siusplu:S 
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Re: 
_____________NECESSI

TO AJUDA i 
CONSELLS__________ 

23/10/2012 - 20:34:30 Nom: Martaaa.! 
Potser només t'ho va semblar que tontejàveu.. Tot i això, tu ataca'l, si de veriatt tontejaveu segur que us lieeeu!!! Molta 

sort guapa!:) 

Re: 
_____________NECESSI

TO AJUDA i 
CONSELLS__________ 

23/10/2012 - 21:06:07 
Nom: 

somebody_like me 

Si és una relació a distància (molt a distància) és probable que fracassi, encara que la gent digui que no, TOTES ( EL 
98%) ACABEN FRACASSANT!Jo de tu, si és que sou tan amics parlaria amb ell, i si et fa vergonya... doncs tira-li 

indirectes (als tios els hi costa pillar-les però al final ho acaben entenent jejej!)Espero haver-te ajudat.Si vols algu més, 
escriu-me a : enjoyourlife96@gmail.com :D 

Es busca bateria per a 
grup principiant de 

Manresa 
23/10/2012 - 20:17:29 

Nom: Grup de 
música 

Hola!Ho torno a posar :)Som un grup de música de Manresa i ens falta el/la bateria.Toquem música de l'estil rock, 
metal, punk (green day,sum 41, extremoduro, skillet...)Amb edat entre 14 i 17qui estigui interessat que envii un correu a 

maajec12@gmail.com 

Sexee 23/10/2012 - 20:18:42 Nom: Maaarta.! 
Bones! Veureu, fa unes setmanes que vaig perdre la virginitat amb el meu novio, i des de llavors ho hem tornat a fer 

una vegada. El problema és que jo no sento gust ni res, i no sé si els primers cops és normal o no, ni perquè em 
passa... Algú em pot ajudar? Gràaaacies!:) 

Re: Sexee 23/10/2012 - 20:52:18 Nom: t No sé si serà normal o no, però a mi també em passava i ara ja no 

Re: Sexee 23/10/2012 - 20:58:54 Nom: Maaarta.! I quan temps vas estar sense notar gust? Tens idea de perquè passa? Gràcies! 

Re: Sexee 23/10/2012 - 21:16:02 Nom: Maaarta.! 
Geeeent siusplaau comenteu si teniu idea de perquè em passa o algo, és important, a més, el meu novio no ho sap que 

em passa, i si no és permanent doncs no li diré, però necessito sabeeeeer-hoooo! 

Re: Sexee 24/10/2012 - 14:52:48 Nom: trencapins 
és completament normal, fins que no arribes a cercar un orgasme, abans ho hauras de fer mols cops, i inclus pots 

arribar a tarda messos , és mol normal i depen de la persona. tranquila i mica en mica l'aniras cercant.anims , que és 
normal. 

pèl per tot arreu!!! SOS 23/10/2012 - 20:24:48 Nom: anónima 
AUXILI! Tinc 15 anys, sóc una noia, i m'està sortint pèl per tot el cos (ventre, pit, cara...) la depilació làser no serveix, i 

estic molt espantada... 

Re: pèl per tot arreu!!! 
SOS 

23/10/2012 - 20:29:38 Nom: TELL ME 
Ves al metge, explicali i a lu millor et resepta pastilles hormonals però només ho fara si quan et faci una analitica 

hormonalet surten alterades les hormones 

ell:$ 23/10/2012 - 20:38:17 Nom: anonimaaa:S 

Mireu, fa temps que estic de "rotllo" amb un noi, i noto que cada vegada es distancia més. Abans m'ho explicava tot! 
Eram com una parella de veritat.Aquets ultims dies, el noto una mica distant de mi. Diu que li pasen coses i que te 

problemes i tal, però no em vols dir quins...A vegades al fb publica estats una mica extranys: sobre, qe tot anava bé fins 
que va apareixa ella i tal...:/Que li pasa? Ho vols deixa? AJUDA:S 

Re: ell:$ 23/10/2012 - 20:42:10 Nom: holaaa! 
suposo es que el millor que li diguis el que penses.. digali que estas preocupada per ell.. i que tu el pots ajudar i aixo.. 

intenta se comprensiva, preguntali quin es el problema.. molta sort macaa! 

FUMAR 23/10/2012 - 20:49:42 Nom: SOO Hola ja fa uns dies que fumo i us vull preguntar com ho feu i si ho feu amagats o no responeu rapid!! 

Re: FUMAR 23/10/2012 - 21:01:57 Nom: Maaarta.! 
Jo abans fumave i ho feia d'amagat, però em va durar molt poc la cosa, potser 2 o 3 mesos. Tu t'empasses el fum, o 

com ho fas? 

Re: FUMAR 23/10/2012 - 21:58:26 Nom: SOO Depen del dia ja cops que si i n'hi ha que no. Percert com es treu l'olor de la roba, boca, mans? 
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Re: FUMAR 23/10/2012 - 22:33:16 Nom: kjgnseerg! 

per a que voleu fumar!? per matar-vos a vosaltres mateixes!? o per a que!? no o antenc... et lies amb alguu i aquella 
pestaca, arrives a casa i fas pudor, vas a on vaigos fans puudor, les dents es tornen groges...! Jo de volsatres o 

deixaria ara, que fa poc que fueemuu...! que despres costa mes! Ja se que passareu de mi, peroo os o dic com una 
amiga desconeguuda! Apa adeuu! 

Re: FUMAR 24/10/2012 - 16:22:19 Nom: ytuj 
JO FUMU AL JARDI I SENSE SAMARRETA. QUAN ENTRO EM POSO LA SAMARRETA I EM TIRO SABO A LES 

MANS (RES D'AIGUA)I M'EXPENDEIXO EL SABÓ X LES MANS I GLOPEJO LISTERINE O MASTEGO XICLET DE 
MENTA 

Re: FUMAR 24/10/2012 - 19:37:24 Nom: SOO Moltes gracies es el que volia saber!!petons adolescents 

Re: FUMAR 24/10/2012 - 22:17:52 
Nom: soc molt guai i 

fumo 
FUMAR MATA FILLS DE PUTA, EN COMPTES DE DESTROSSAR EL VOSTRE FUTUR NO FOMEEEU 

Re: FUMAR 25/10/2012 - 21:48:02 Nom: boees io fumuu tabac i maria i nestic orgullos 

perdent el cul per un tio.. 
que ni s'ho mereix :( 

23/10/2012 - 20:51:48 
Nom: i love you.. 
but.. I don't know 

fa temps que magrada un noi de la meva classe... i ja no se que fer.. abans notava miradetes.. i aixo.. ara cada vegada 
menos.. pro no ho se.. hi ha dies k em parla i em mira i aixo.. i hi ha dies k no res.. i avui em parlat una mica pro a 

ultima hora quan era hora de marxar: sanava a deixar la carpeta a classe (si no arriva a ser per mi no auria pogut fer els 
deures ni estudiar per als 2 examens) a les 3 quan marxavem i jo li e dit eeh! la carpeta! i lunic que a fet a sigut un gest 
com dient: oh gracies a deu que mu a recordat.. ni un gracies ni res..(si arrivo a saber k reaxxionaria aixi.. no li dic res i 

k es foti..) en fi.. no se si me ne doblidar.. a mes.. segur que va darrere duna altra nena de la meva classe mol mes 
guapa i popu que jo.. parlen molt i li tira la canya.. que faig? el deixo estar i men oblido o vaig a per ell? esk si li parlo 

molt i aixo notara que me mola i em fa cosa.. 

Re: perdent el cul per un 
tio.. que ni s'ho mereix :( 

23/10/2012 - 21:28:06 Nom: girl :) 

Hola! Jo més o menys estic en la teva situació i t'entenc perfectament....primer que tot no t'has de comparar amb l'altre 
noia perquè cadascú te els seus defectes i les seves virtuts, segon si u as intentat oblianten però no pots..., parlali 
disimuladament quan l'altre noia no i sigui o quan estigui sol li preguntes algu de classe...un tema de conversa que 

funciona molt es allo de mirar-lo i dirli borde segur q et respon...(aixo si quan ja us parleu una mica mes).Nose si m'he 
explicat gaire be, però espero que et serveix d'ajuda! Soort! (: 

Re: perdent el cul per un 
tio.. que ni s'ho mereix :( 

23/10/2012 - 22:34:30 
Nom: la del 
missatgee 

mercii guapaa! 

Follem? 23/10/2012 - 21:04:52 
Nom: PER A NOIS I 

NOIES. 
Hola, noi/es, porto 10 mesos surtint amb el meu nòvio i no se si ja hauriem de follar, fa temps que ens tocam i ens 

masturbem l'un a l'altre, però no se que fer. Li demano per fer-ho o no????? URGEEENT. 

Re: Follem? 23/10/2012 - 21:10:39 Nom: holaaa! si tu estas segura del tot i ho vols fer preguntali.. si ell tambe esta preparat i et diu que si dons endavant!molta sort 

Re: Follem? 23/10/2012 - 21:11:51 Nom: Maaarta.! 

Això depèn de vosaltres, si en teniu ganes o no, i si teniu prouta confiança com per a fer-ho... A més, el fet de que 
porteu 10 mesos junts no vol dir que ho hagueu de fer perquè fa molt temps que esteu junts, això ha de sorgir perquè 

en teniu ganes! Tot i això,no et deixis enganyar: El primer cop no és especial, ni ha de ser tot perfecte. Tu, deixa't guiar 
pel que sentiu, i si trobeu el moment i en teniu ganes doncs li'n foteu, i sino, no. Ell segur que en té ganes de fer-ho, tot 

depèn de tu.. Decideixis el que decideixis, segur que anirà perfecteeeee!! unpetoo guapa, soort!:) 
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Jo. 23/10/2012 - 21:22:03 Nom: OBRIIIIIU-HOO 

Hola, em dic victòria i tenc 15 anys, soc de mallorca a les i.Balears i em vaig presentar al concurs de teen star.Aqui 
teniu el meu video, si us agradat comenteu i doneu a like.http://www.youtube.com/watch?v=ar7OY8Mg-8YTinc dos 

videos ja al canal. Comenteu i subscriviu-vos.Al twitter soc @movelikerawr segiu-me i us seguiré. Si teniu twitter 
comenta-ho abaix i també us seguiré. PETOOONS. 

Re: Jo. 23/10/2012 - 22:51:51 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
M'agrada moolt com cantes :) Ja et segueixo al twitter! el meu és: @ivette_paris unpetoneett :D 

xixar 23/10/2012 - 21:23:26 Nom: fjhjkfhlkadf 
HOLA! Hi ha un noi amb el k som molt amics i ens hem liat mes dun cop i vam dir de fero pero al final no. Fa poc ma 

comensat a obrir moltissim pero de cop passa de mi, que puc fer? oblidarlo? follarmel? seguirli la corren?gracies 

Re: xixar 23/10/2012 - 21:26:31 Nom: Hoooolaaa 
Jo no sóc experta en això, però si et fa aixo deu ser perquè o et vol cridar l'atencio o està per unaltre, parla amb ell, 

però no te'l follis, si es la primera vegada hauria de ser amb algu que estimes. Petons i esper que et serveixi. 

Re: xixar 23/10/2012 - 21:31:01 Nom: kfdjfadñsjflak que vols dir k sta per una altra? llavors pk mobra a mi? gracies! 

Gelosiiiiaaa 23/10/2012 - 21:30:10 Nom: AJUDAA 
El meu noi està molt cariynos amb la meva millor amiga, ell diu que no si fixa, però penso que ho fa aposta, que puc fer, 

ajudeume perfavor, ploro cada dia. Fa molt que li dic, pero segueix fent-ho.AJUDA! :( 

Re: Gelosiiiiaaa 23/10/2012 - 21:36:21 Nom: ochomil. 

A mi em passa el mateix, no sé si ho fan exprès per fer-nos-ho passar malament o què, però saps a quina conclusio he 
arribat jo? Doncs que he de pensar que és ell el que volia estar amb mi, i que si ara fa l'imbècil amb una altra tia i 

ademes al meu davant, si segueix així, l'enviaré a la merda de seguida... Ni tu, ni jo, ni cap noia es mereix que la tractin 
com un drap vell! A més, si ho fa amb la teva millor amiga, li pots dir a ella que intenti no seguir-li la corrent, no?unpetoo 

guapa, no ploris que no val la pena, molta soort!! 

Re: Gelosiiiiaaa 23/10/2012 - 21:41:58 
Nom: la de la 
preguuunta 

gràcies nena, de veritat que aqui m'ajudau mol!!!! 

Re: Gelosiiiiaaa 24/10/2012 - 23:26:54 Nom: dfhadhf 
A mi també hem pasa, normalament no són gels, sino que ataac de ràbia. intenta pasar el millor que puguis de la 

situació, o parla amb la teva parella i que et demostri que realment esta amiga no li importa, i et quedaras més tranquila 

K faig...? 23/10/2012 - 21:46:44 Nom: Anonima!! 
Holaa mireu jo vaig a 2n d'ESO i soc minusvalida, m'agrada molt un noi d 3r D'ESO lo dolent es k jo soc molt timida i 

nomes parlo amb el per FaceBook, xk no m'atraveixo d dirli res...Ajuda Siusplaaau!!!!!! 

Re: K faig...? 23/10/2012 - 22:07:37 Nom: kk 
saludal si te'l trobes pel passadis i tal i poc a poc anireu agafant confiança.* ho sento tenia un super escrit i no sú 

perque se m'ha borrt TT en si, espero haver-t'he ajuda't 

Re: K faig...? 25/10/2012 - 21:02:37 Nom: atreveixtee..! 
lo que faria jo seria saludarlo quan tel trobis, parlari quan el veguis sol...! si ell algun cop no et fa cas digali algo pel face 
dienli qe pq no avia parlat am tu i esoo.. pero la questio es atrevirse i agafar confiansa.espero haverte ajudatt qe et vagi 

be maca*-* 

Re: K faig...? 25/10/2012 - 21:03:46 Nom: esta clar! FOLLATEL! 

gust boca 23/10/2012 - 21:50:44 Nom: lolailo 
bona nit, ultimament em noto un gust. qe no es ni malgust ni bo.. xto a lhora de liarse aixo influeix i no vull..sabru xq es? 

em rento les dents dos cops al dia.alguna manera x no tindrr "malgust"? gracies. 

Re: gust boca 24/10/2012 - 22:56:50 Nom: dsfxgjknml Al mercadona venen esprais bucals! 
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Re: gust boca 25/10/2012 - 23:36:05 Nom: lauriiksjsjaja oooo xiiicleets de meeentaaa everyweeree! 

Tinc dubtes obriu siusplau! 23/10/2012 - 21:58:29 Nom: :S 
Hola, veureu, tinc dubtes sobre coses del sexe, però ja he posat algun comentari per aquí al forum i gairebé ningú me'n 

fa cas, necessito parlar amb algú que tingui experiència, si em deixeu el vostre msn us agrego, gràcies! 

Re: Tinc dubtes obriu 
siusplau! 

25/10/2012 - 17:50:52 Nom: Claaaara 
Hola maca,el meu correu es claara_g@hotmail.esSeria preferible que m'enviesis correu electronic ja que el messenger 

no l'utilitzo, un petonàs! 

Xupar Polles 25/10/2012 - 13:11:46 Nom: Julia_94 

HolaJo vull posar un tema a debatre.Cal que durant una relació sexual es tingui que fer sexe oral? o sigui.... xupar la 
polla al teu novio? o que ell et llepi el cony?Trobo que es una falta d'ètica, i que lo maco és fer l'amor. No començar a 
xupar polles i a que et xupin al cony...Com ho veieu? Creieu que cal fer-ho? o que pots viure perfectament amb una 

relació sense haver-hi sexe oral? 

Re: Xupar Polles 25/10/2012 - 14:34:11 Nom: CHONI 
Habee'h hÏja miaa...!! TüUU'H estàás muu mal...!!CüÀÁÀÁNDoU0U SE HACE SEXO se hace 

toooodooo!!!!CHUPARRRR PENETRAR AND EVEYWHEREEEEEE!!! 4ÈÉ!!!!!!!UN BESITOO'H GUARRITA 
ZOOROONGG! 

Re: Xupar Polles 25/10/2012 - 18:28:58 Nom:  Joder la Choni como se pasa.Jajaja, hola guapi. No, no crec que sigui necesari. 

Re: Xupar Polles 26/10/2012 - 18:56:49 
Nom: 

ìììììììíííííííííöööööhhh
hhh 

cHhòóNïs àáL pòÒdëR! 

ONE DIRECTION! 25/10/2012 - 14:15:25 
Nom: 

DIRECTIONER!:$ 
HOLAAAAAAAAAAAAAA!!! SOC UNA SUPER DIRECTIONER!!!!!EM POSSA MOOOOOLT CAXONDA EL NIALL!!!!! I 

VAIG A VEURELS A UN CONCERT!!! FUTEUVOS PUTES DE MERDA!!!!! NO ANEUUUUU!!! ELIS ELIS!!!!!! :P 

Re: ONE DIRECTION! 25/10/2012 - 18:38:07 
Nom: 

ljkdfalksdfjklads 
No hi ha cap concert, guapa ;) 

Re: ONE DIRECTION! 25/10/2012 - 20:07:03 
Nom: NO 

T'IMPORTA! .I. 
PARDONAAAA? SI QUE N'HI HA!!!! ASSABENTAT MES DE LES COSES GUARRA!!!!! 

PROBLEMAA... :( 25/10/2012 - 15:06:23 Nom: Maaaaaar 
He perdut les claus de casa meva, li he dit a ma mare, i m'ha dit que com no les trobi, emm castigarà molt fort (pq 

també sóc una mica desordenada...) Què puc fer o dir pq no s'emprenyi tant? sisplau contesteu... :( 

Re: PROBLEMAA... :( 25/10/2012 - 16:44:10 Nom: Poussy 
Podries buscar-les tot el temps que puguis, intenta enrecordar-te de la ultima vegada que les vas tenir i tal, si encara 

així no les trobes paga tu la còpia de les claus i endressa la teva habitació i ajuda amb casa teva, digue-li que no et posi 
un càstig molt fort i que intentaràs canviar molt la teva actitud. Molta sort maca! :) 

Re: PROBLEMAA... :( 25/10/2012 - 17:58:48 Nom: la del missatge 
moltíssimes gracies:)!!!! la veritat és que faré tot el que m'has dit... Però és que canviar el pany és molt car... :( però 

m'ho mereixu... :(Merci guapiii!!! 

Re: PROBLEMAA... :( 25/10/2012 - 21:58:54 Nom: nooia no cal canviar el pany, amb les claus de te mare vas a la ferreteria i fas la copia de les claus 

Re: PROBLEMAA... :( 26/10/2012 - 22:43:28 Nom: A veure noia... 
El pany no es canvia per haver perdut les claus així perque sí. S'ha de canviar el pany perque ningú que trobi les teves 

claus t'entri e.e Va per la noia de dalt. 

Ajuda. 25/10/2012 - 15:11:38 Nom: claudia 
Hola, hem dic claudia, i aquest dijous dia 1, anire per primera vegada a carpa titus, Badalona, pro... tinc un problema, 

no se que posarme! siusplau, ajudeume! es la primera vegada que vaig, mireu, soc castanya, ulls verds, 1,62 i primeta. 
nose, k aconselleu, vestit?, faldilla? :oGràcies. (L) 
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Re: Ajuda. 25/10/2012 - 15:18:46 Nom: miiiiiiiiii 
hola:) jo tmb sóc de Badalona!! L'únic que tinc 14 anys i encara no hi he anat... pro el meu germa sii!! buenu t'intentare 

ajudar:) posat escotee, roba ajustada... nose:S vas al minguella, llauna, B7?? 

Re: Ajuda. 25/10/2012 - 15:24:15 Nom: claudia Que va, es la primera vegada que vaig a alguna disco sas? :( pd: moltes gracies!! (L) 

Re: Ajuda. 25/10/2012 - 18:07:31 
Nom: 

somebody_like me 

A veure jo em posaria uns pitillo així monos (negres, de roba de motorista :D no sé com es diuen, uns texans), una 
samarreta de tirants mona amb esscote i uns bons talons. Això ho remates amb maquillatge i estaràs perfect! ;-)Passa-

t'ho bé! 

ELL=TOOT SEXE 25/10/2012 - 15:16:23 
Nom: ELL=TOOT 

SEXE 

Hola adolescents, mireu he conegut a un ia fa temps i ara ma agregat i bueno vam fer cam i sol xarravem despres hem 
ca comensar a dir petons testimo cors........ i ma dit un dia per quedar jo el conec gracies a una amiga meva pero mai i 

e parlat ni le vist cara cara i diu que es vol liar amb mi i taaal noseque feeer diu que mestime i tot aixooo que faiigg?¿¿¿ 
quedoo?¿¿ quee?¿¿¿n ajuda mersiiiii seus estimeen 

Re: ELL=TOOT SEXE 25/10/2012 - 17:41:11 Nom: Raaaaaquel 
Bona tarda maca!Mira, el millor seria que et deixesis portar per el que et diu el teu cor, ara bé, per la meva opinio, una 
persona que mai t'ha vist (aunque sigui per cam)no te per què dir que t'estima, ja que veig que aquet noi va a l'ho que 

va, aixo si, es decisio teva i jo crec que ho tindries que meditar més.Un peto! 

Re: ELL=TOOT SEXE 25/10/2012 - 18:06:13 
Nom: 

somebody_like me 
Jo, sincerament, no ho faria a no ser que estiguis segura al 100% que vols quedar amb ell, que et vols liar amb ell, que 

ell vol el mateix que tu.Fes el que et digui al cor, però vés amb compte!!!! :DSort! 

Consells!:) 25/10/2012 - 15:41:54 

Nom: 
jooooooooooooooo
oooooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooooooo 

Bueno, tinc els ulls marrons-verds, em podeu dir com em resaltarien? Tinc una cara ampla em podeu dir com disimular-
la o ferla mes bonica? Gràcies! 

Re: Consells!:) 25/10/2012 - 17:38:08 Nom: Raaaaaquel 

Bona tarda:)Si tens uns ulls marrons verdossos tal i com dius, si et fiques rimel, jo crec que et cridarien molt mes la 
atencio, i si a mes et fiques una sombra més bé fosca.Al tema de la cara jo crec que si portes el cabell sense recollir es 
disimularia moltissim mes, i això si, si vols disimular-ho, deixat el serrell llarg i tiratel cap enrrere, o amb una pinça.Un 

peto maca! 

Re: Consells!:) 25/10/2012 - 17:42:36 
Nom: La del 
missatgee 

Gràciies guapa:) 

Footoos! 25/10/2012 - 15:53:55 
Nom: 

Anònimogjwsdfnova
ser 

Dieu-me programes para editar fotos; com el "picmonkey.com". Que no fagi falta descarrgar-se'l. Gràcies macos:* 

DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:03:11 Nom: DOCTORA F 

Hola nois, gràcies a tots els que m'heu estat enviant missatges, espero haver-vos ajudat a tots i si em necessiteu més 
em comenteu, em doneu l'adreça, etc, etc, etc.Realment voldria saber quina temàtica us agradaría que us n'informés. 

Segur que sortiràn els típics temes, com el sexe, que també esta bé saber-ne i si voleu, doncs som-hi, però estic segura 
que teniu infinitat de dubtes i preguntes al vostre cap, i AQUÍ els heu de formular. Si esteu tristos, deprimits, AQUÍ jo us 

animaré. Si teniu projectes i no sabeu com fer-los realitat, AQUÍ us donaré un cop de mà. Estic per ajudar, és el meu 
deure.Doncs digueu-me! Escribiu problemes/dubtes/temes!PETONS A TOTS! ;) 
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Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:10:12 
Nom: andrea&laura 

testimu amor 
estik molt deprimida i nose com fer-mu per estar cuntenta.. ajuda 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:12:15 Nom: DOCTORA F Quin n'és el motiu? 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:13:33 
Nom: andrea&laura 

testimu amor 
la meva familia, el meu pare i mare es barallen mol sovin u.u'''' i jo estik trista pq es separaran i tinc por i cla em 

traslladare i els notes u duk fatal i am el noviu..TTTnose si feru am ell!!!!!!!!! TTT ajudaaaTTT 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:18:02 Nom: DOCTORA F 

Ho sento, de debò, però busca el cantó optimista.A) FAMILIA1- Si els teus pares es separen es perquè la convivència 
separats serà més òptima i ells estaràn més a gust , no vol dir que deixin el contacte, és més, ho dubto si ténen una filla 

amb comú.2-Mudar-se pot ser avorrit i saber greu, però tindràs una nova habitació! Passa el temps lliure pensant el 
color de les parets, mobles...3-Téns 100% de suport de part de les teves amigues i nòvio, SEGUR. El meu també el 

tens.4-A vegades aquestes coses passen, has de mirar que t'afectin el menys possible i mirar-ho d'un cantó bo, tots les 
defects fora.B) TEMA NOVIONo cal dir res més i seria una insensatesa fer el contrari, NO. Si no n'estàs segura NO ho 
facis amb ell, només quan pensis 100% que sí, fes-ho. Parla amb ell, li expliques, li dones les raons i motius i si t'estima 

t'entendrà. On hi hagi un dubte, posa-hi un 'no' per si de cas. I si es petés el condó? (no sol passar, però qui sap) Et 
torturaries pensant "Si no n'estava segura, com l'he cagada)Ja saps la m 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:20:00 
Nom: andrea&laura 

testimu amor 
multisimes gràcies ductora :) ara tambe vex que es millor aixi, pero sera dur.pd: paret lila jejejeje*_*pd2: seguramen u 

fare kada dia nestik mes seguraKISSES WAPIS!! 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:44:59 Nom: pff 
jo estic trista perquè m'agrada un nen de la classe però a ell li agrada una meva amiga que ella no va per ell i no sé 

estic una mica depre perquè m'agrada i després em podeu donar consells per el primer cop que em lio amb algú 
sisplau?mercii 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 16:59:38 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

A mi em fa cosa dir-li a un noi més gran que jo que l'estimo per por a pedre'l. Perquè jo li vull dir perquè me l'estimo 
molt i si a ell també li agrado? Però si no? El perdre.. i no sé qe fer! 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 17:12:44 Nom: LAiiiiiiiiiiiiiA Temes de 'Amor a distancia' i 'el perque els nostres pares es berallen molt, que podem fer nosaltes...' gràciesssssssss 

Re: DE LA DOCTORA F: 
TEMES 

25/10/2012 - 19:03:32 Nom: ...:( 
Hola Doctora F.M'agradaria que poguesis parlar sobre l'anorexia i la bulimia, que fer per no caure, si estas caient, com 
fer per seguir endavant i deixar de preocupar-te pel teu cos, i si as caigut com demanar ajuda, acceptar el problema i 

lluitar per sortir-ne.Moltes gràcies i petons. 

M'encantees! 25/10/2012 - 16:22:19 Nom: Martteta1313 
Hola gent! Gràcies per obrir! Bé tinc un problema! Hi ha un nen d la meva classe que m'encanta! Jo sóc molt tímida i no 

m'atreveixo a dir-li res. Ell tampoc em diu res. De vegades em mira, bé , no estic segura de que em miri a mi! No 
m'atreveixo a demanar-li per sortir. I sembla que ell tampoc no donara cap pas. QUE FAIGG? Ajuda sispliss! 

Re: M'encantees! 25/10/2012 - 16:46:10 Nom: erwr a mi em passsa completament al mateix i més el tinc al davant ahahha agafaré el consell que et donguin ok? ajajaj 



97 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: M'encantees! 25/10/2012 - 17:32:08 Nom: Raaaaquel 

Bona tarda maques,mireu, jo crec que tot aixo es com una especie de ilusió que teniu per aquesta 'persona'. Suposu 
que tothom que esta llegin aixo li ha passat més d'un cop, ja que es totalment normal, ara bé, anem al gra, jo crec que 

seria molt millor que no li diguesiu, i molt mes si sou bastant timides, potser penseu, ostres, quina noia el que diu... pero 
jo crec que en totes ocasions tenim que pensar tant com en lo bo com en lo dolent sabeu? I clar, pot sortir genial, pero 

tambe pot sortir malament, jo ja os he dit el que faria, ara ja sou vosaltres, moltissima sort maques!Un peto 

Re: M'encantees! 25/10/2012 - 18:40:35 Nom: -- 
Disli!Va a la teva classe, si no ho diu a ningu tampocpassaries vergonya, jo li diria, també hem passa i se que es dificiil 
pero jo penso que se li ha de dir, se que coste pero endavant!Si et diu que si estaras moolt feliç i si et diu que no trista 

pero ningu ho sabra!!! 

Doctora F... 25/10/2012 - 16:41:05 Nom: Poussy 

Doctora, necessito la teva ajuda. Ja he obert un tema i hi ha gent que m'ha intentat ajudar, s'ho agraeixo molt però no 
he trobat la solució ni la ajuda que volia... Podries ajudar-me? Dona'm algún correu o diguem si ho has llegit per dirt-ho 
per aquí mateix, moltes gràcies de veritat. (Estic molt agraida a la gent que m'ha intentat ajudar, encara que no m'hagi 

aclarit les idees!) :) 

Cabell. 25/10/2012 - 17:43:41 
Nom: 

Maaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaarina 

Sabeu com fer que creixi més ràpid?Sabeu quan dura el allissat de keratina? I quan val més o menys? Gràcies macos:* 

Re: Cabell. 25/10/2012 - 17:54:12 Nom: pauLAAAA.  Diuen que amb un xampu que venen al mercado que es diu no se que de caball!Aquest: 

Re: Cabell. 25/10/2012 - 17:55:06 Nom: pauLAAAA. *mercadona xd 

Re: Cabell. 25/10/2012 - 18:01:21 Nom: jenn diuen que si menges gelatina et creix 

Re: Cabell. 25/10/2012 - 18:22:35 
Nom: 

somebody_like me 
Jo crec que lo de la gelatina és una gran TROOOOLACIÓ!!!!! 

Re: Cabell. 25/10/2012 - 21:08:29 Nom: liso 
El allisat de keratina a mi em costa 300e perqe tinc el pel llarg i molt però es depén de com el tinguis.Es car, però 

durant un any casi no cal ni qe't pentinis i et qeda sempre llis, no fa falta planxar-te'l! :) A mi em funciona i ja me le fet 
unes quantes vegades 

Re: Cabell. 26/10/2012 - 14:27:21 
Nom: La del 
missatgee 

Liso! En serio, que dura tant? Que guai! Bueno jo no es que el tingui molt llarg, a mesura del pit o així. Gràcies maca:) I 
gràcies als altres també! 

Gent amb problemes, 
obriu! 

25/10/2012 - 18:05:20 Nom: Claaaaaara 

Bona tarda:)Amb dic Clara, tinc 16 anys i en un futur m'agradaria dedicarme a la psicologia, aixi que he pensat que com 
m'agrada poder ajudar a la gent que en té problemes, ja que en la nostra edat es molt comú,i jo també he passat per 
situacions dificils podria ajudar-vos, si voleu es clar, us deixo el meu hotmail, aixo si, prefereixu que ens comuniquem 

per correus, ja que el ''msn'' no l'utilitzo gaire, un petó gent!claara_g@hotmail.es 

Re: Gent amb problemes, 
obriu! 

25/10/2012 - 23:26:57 Nom: lauriiksjsjaja No me liat amb 13 anys! 

Mónica Sánchez TEES 25/10/2012 - 18:07:02 Nom: eiopeiueupore 
que us sembla?es diu Mónica Sánchez, és una amiga mevaa i aquest és el seu video per el concurs de 

TeenStar!Mireu-lo i opineu! :) (per mi la millor!) ET MEREIXES GUANYAR GUAPISSIMA! (veu impressionant!) 

Re: Mónica Sánchez 
TEES 

25/10/2012 - 18:11:28 Nom: sadjfhwertgf BUUAH moolt bestia! quina veu mes brutal! M'ENCATA! 
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Re: Mónica Sánchez 
TEES 

25/10/2012 - 18:13:37 Nom: seeeeeeee OLE! OLE i OLE! ben versionada! m'agrada m'agrada! :D! 

Re: Mónica Sánchez 
TEES 

25/10/2012 - 18:26:16 
Nom: 

somebody_like me 

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOlAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA

AAAAAA!Es la po*** jajaja!!!Ho fa superbé!!!!Es nota que a adolescents.cat hi ha nivell!!!!!!SOOORT!!! 

Arracades :{) 25/10/2012 - 18:14:00 
Nom: Call It My Life 

(: 

On puuc comprar arrecades com 
aqestes??https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4696927944965&set=a.1598710851474.83153.1347107364&type

=1&theaterhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=478770555496392&set=t.100000903563236&type=3&theater 

Re: Arracades :{) 25/10/2012 - 19:39:54 Nom: nose... 
osti doncs no ho se, pero son totes xulissimes, lunic que et puc dir es que una amiga meva que viu a america te la del 

segon link que porta una cadena que va duna arrecada a laltre. 

Re: Indiana, USA. 25/10/2012 - 20:29:21 Nom: :)) 
Noia, no perdis aquesta oportunitat! Sinó més tard t'arepentiras! Oportunitats així s'han d'aprofitar, no en surten coses 

així cada dia.I no et procupis, tanirà molt bé.Sort maca:) 

Re: Indiana, USA. 26/10/2012 - 15:27:46 Nom: vesi,  si no hi vas tu hi vaig jo, qe mi deixen anar pero no puk per diners 

amigues 25/10/2012 - 19:01:25 
Nom: anonima 

deprimida 

Hola adolscents, es tic molt trista i deprimida, es normal que als 13 anys no hagi trobat ambiques amb qui tenir-hi 
confiansa? sempre estic sola, no tinc a ningu a qui explicar-li el que em passa, etc.que puc fer, no se ssi es que tinc 

defectes, pk ara vaig amb unes noies, pero sepre kuan arribo callen, i més d'un cop he sentit que parlaven de mi. jo vull 
qeu les coses con contes de parlar entre elles uqe m'ho diguin a la cara, potser em doldra mes, pero en canvi, podre 
millorar els defectes, Que puc fer? com els hi dic (soc molt timida)Em faig un fart de plorar cada nit, no dormo.... QUE 

PUC FER?¿?¿Moltes gràcies aodlescents! :)Pd: perdo per les faltes 

Re: amigues 25/10/2012 - 19:12:57 
Nom: 

somebody_like me 

A veure:1) sí que pot ser que als 13 anys no hagis trobat la teva ànima bessona (ara em refereixo a una persona de 
confiança qeu sigui igual que tu i li puguis explicar tot, sense tenir-ne problemes!!) però no et desesperis ja la 

trobaràs2)si aquestes noies "amigues" que tu dius, quan arribes paren de parlar, vol dir que alguna cosa va malament i 
no són tan amigues com penses. Si t'atreveixes diga'ls-hi a la cara i sinó, simplement deixa d'anar amb elles. Si fas el 
primer (Recomanable) desfugat (però no diguis res del que et podries arrepentir més tard)3)Aprèn a anar amb altra 

gent. És bo a la teva edat tenir un grupet fix, però també anar amb altra gent, perquè si es produís un conflicte en el teu 
grup i es trenqués, et podries quedar sola. consell: ara ves per aquí ara vés per allà, fins que trobis el grup amb el qual 
et sentis més a gust. I quan el trobis, no deixis d'anar amb aquella gent que et cau bé, encara que no estiguin en el teu 

grup.4) per alguna altra cosa, contacta amb mi: enjoyourlife96@gmail.c 

Re: amigues 25/10/2012 - 20:19:47 Nom: la del missatge Moltissimes gràcies, el ke fare sera anar amb gent novagràcies. 

Re: amigues 27/10/2012 - 17:06:25 Nom: holago si vols et puc ajudar enviam el te facebook i parlem 

No tas liat mai? Encara ho 
esperes? 

25/10/2012 - 19:03:22 Nom: paula16 
Hola gent!Encara espereu el vostre primer lio? Quan tas de liar amb una persona qe no a tingut cap lio ni tu tampok no 

sorgeeix!!Ningu es capaç de llansarseAJUDEEUMEE 

Re: No tas liat mai? 
Encara ho esperes? 

25/10/2012 - 23:16:42 Nom: akseelks Pensa que al estar sols, tot serà diferent, i no hos fara vergonya!:) 
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Re: No tas liat mai? 
Encara ho esperes? 

27/10/2012 - 13:09:53 
Nom: 

gisela.......@@@@@
ssssubenjs 

Mira no et perds res el meu primer i unic lio de moment ha estat amb un ruuus que ja savia liat amb nose quantas tias.a 
lo que hiva ell em aig quedar flipant ell em feia sentir plaer i jo res perque no sabia ni que collons habia de fer.ara ja no 
estem units pero has de saber que fa mes vergonya quan un en sap i l'altre gens perque aleshorez es quan et posses 

vermella del ridicul que fots.per a tu sera especial perque no en sabeu cap dels dos i sera molt bonic vergonya cap 
.pero si pot ser mossegali el llavi inferior i aixi el tornaras voig.espero que et vagi be .petons 

Re: No tas liat mai? 
Encara ho esperes? 

29/10/2012 - 21:59:05 Nom: :)))))))))) 

Hola guapi! Doncs jo ja m'he liat molts cops, però al principi sempre fa por fer-ho malament i tot això. Pensa que tens 
l'avantatge de que ell tampoc s'ha liat mai, per tant no podrà comparar i li agradarà segurissimament. Sé que és el tipic 
que et diuen, pero deixat portar. Si veus que ell està molt tallat, apropat cada cop més, mira-li els ulls i la boca, que noti 

com t'apropes poc a poc. :) 

Ajudaaa...$ 25/10/2012 - 19:32:12 Nom: kikilandia Com es fa el sexe??eske necessiitu ajuda...tot mena de concell...sera bo :)!,ercii adolescents..valeu un 1.000.000 (: 

Re: Ajudaaa...$ 26/10/2012 - 21:02:42 Nom: ninetaaG 
jajaja no t'has de preucupar per aquest moment, això be sol! Trovaras el moment adequat i simplement t'has de relaxar 
i disfrutar del moment, no et preucupis que tot anira superbee ! :) Avans de fer-ho poseuvos una miqueta a to, aixis os 

costara menuss :$ i sobretot no tinguis vergonyaa SORT ! 

Ajudeumee noies es 
imporantissim 

25/10/2012 - 19:59:23 Nom: 696969 Mira jo de fa un temps faig servir el champu de caball i avui m'han dit que et podia fer venir cancer es veritat? 

Re: Ajudeumee noies es 
imporantissim 

27/10/2012 - 01:26:09 Nom: krater ets tonto? 

Re: Ajudeumee noies es 
imporantissim 

27/10/2012 - 15:29:05 
Nom: 

yoghdfgfghdfghfdgh
dfgh 

tuu chaval primer de tot soc nena i despres aixo son rumors sii molt bee per aixo ho he preguntat ok? osigui quee nen o 
nena callata la boca 

No entenc res... ajuda si 
us plau:'( 

25/10/2012 - 20:14:13 Nom: Laauretta:) 

Hoola! Bueeno, a ver... resulta que tinc un problema. A ver,com ho explico...JO no em considero marginada. Pero 
popular, tampoc. Fins avans tenia bastants amics, i, a primer d'eso, PUF! Van desapareixer casi tots. El motiu? Be, no 
n'hi ha cap de concret. La gent que em rodejava, es van "cansar" de mi, van coneixer gent mes popular i me van enviar 

a la merda.Poc a poc vaig anar fent algunes amigues. Pero no a l'insti, sino a la academia d'angles que vaig. Al final 
vaig aconseguir 4 amigues de veritat. Que encara les tinc :)Peero, el problema estava a l'insti, ja que no es que tingues 

"enemigues", pero amigues de veritat... no en tenia. FIns i tot em feien una mica de bullyng.Aquest any, ens han 
barrejat. I a la classe ha vingut alguna gent nova, 5 persones concretament. Dos d'elles, poc a poc ens vam fer 

amigues, m'acceptaven tal qual era. I he conegut gent d'altres classes tope de maja.Peero... des d'ahir, que noto que 
em miren raro. No em parlen. Mamaguen secrets. Suden de mi. Crec que s'han cansat de mi...B 

Re: No entenc res... ajuda 
si us plau:'( 

25/10/2012 - 21:05:25 Nom: servidor. 
Refiat de les quatre amigues que tens, disfruta amb elles i passa-t'ho el millor posible, pensan que no estas sola , que 

tens amigues (encara que no siguin d'institud)un peto maca.espero que la teva autoestima millori. 
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Re: No entenc res... ajuda 
si us plau:'( 

25/10/2012 - 22:18:57 Nom: Serena 

A mi em va passar el mateix cuan vaig començar primer d'ESO, i tenía una amiga a l'intitut(pero sudaba de mi, nomes 
parlavem al casal els dissabtes) i dos amics mes del casal que anaven a un altre insti. Per fer 3r d'ESO vaig anar a l'inti 
on anaven els altres dos i si no hages sigut perque un tio es ficaba amb mi, hages estat molt be allà. Ara estic fetn 4t i 

com el pavo aquell ya s'ha anat la veritat es que em va millor y la gent em parla(es que el tio aquell m'escupia, 
m'insultava i tal, i avera qui es l'idiota que s'acosta algú que li fan això).El cas es que has de passar tot el temps 

possible amb aquelles 4 amigues, i al inti tenir coneguts, contactes, osigui, ves amb ells, pero fora de l'inti suda-hi, i ves 
amb aquelles 4 amigues, es el millor que pots fer, al cap i a la fi, als "popus" aquets que tan chulejen no els ho queda 

cap amic o si tenen sort els hi quedaran 3 o 4de veritat al final perque solen ser cabróns i s'insulten molt per l'esquena, 
al menys els que jo conec, buuf... cuidado amb aquells,  

Re: No entenc res... ajuda 
si us plau:'( 

25/10/2012 - 22:22:13 Nom: Laurettaa...:) 
Mooooltes gracies noies:)Pos a partir d'ara intentare estar mes amb les 4 amigues de la academia.Graacies en serio, 

ho tindre en compte:) 

No és porno, ajuda 
sisplau!:) 

25/10/2012 - 21:39:25 Nom: aaaaaaajuda!:) 

Hoooola, doncs mireu, aquest estiu vaig tenir una relació de dos mesos amb un bon amic meu, la realitat és que abans 
d'això ens portàvem super bé i teniem una bona amistat, una de veritat. I vam decidir primer liar-nos a festes i així i 

llavors em va demanar per sortir i vam estar sortint fins que va començar l'institut. Va ser el tio amb el què vaig perdre la 
virginitat, i no me'n arrepenteixo de fer-ho amb ell, el problema és que ara jo intento recuperar l'amistat, però no parlem 
i ens barallem de seguida per qualsevol cosa! Ara s'han fet molt amics amb la meva millor amiga, i em sento com una 

mica aillada dels dos, necessito tornar a recuperar la seva amistat! Ajudeu-me sisplau! 

Re: No és porno, ajuda 
sisplau!:) 

25/10/2012 - 22:15:03 
Nom: Hèlia 

(@hsalleras) 
jo no és per desanimar-te ni res però el fet de sortir amb un millor amic no sol acabar bé 

No és porno, ajuda 
sisplau!:) 

25/10/2012 - 21:39:25 Nom: aaaaaaajuda!:) 

Hoooola, doncs mireu, aquest estiu vaig tenir una relació de dos mesos amb un bon amic meu, la realitat és que abans 
d'això ens portàvem super bé i teniem una bona amistat, una de veritat. I vam decidir primer liar-nos a festes i així i 

llavors em va demanar per sortir i vam estar sortint fins que va començar l'institut. Va ser el tio amb el què vaig perdre la 
virginitat, i no me'n arrepenteixo de fer-ho amb ell, el problema és que ara jo intento recuperar l'amistat, però no parlem 
i ens barallem de seguida per qualsevol cosa! Ara s'han fet molt amics amb la meva millor amiga, i em sento com una 

mica aillada dels dos, necessito tornar a recuperar la seva amistat! Ajudeu-me sisplau! 

Re: No és porno, ajuda 
sisplau!:) 

25/10/2012 - 22:15:03 
Nom: Hèlia 

(@hsalleras) 
jo no és per desanimar-te ni res però el fet de sortir amb un millor amic no sol acabar bé 

Siusplau digueume que 
faigg 

25/10/2012 - 22:40:11 Nom: fdsdgsdfgsd 
Ja un noi que m'agrada molt. Tenim moltes coses en comú y te uns ulls per mi es perfecte, pero ell no sap res crec 

abans parlavem bastant pero ara no que puc fer per approparme mes o all o fer que li agradi? 

Re: Siusplau digueume 
que faigg 

25/10/2012 - 23:21:56 Nom: lauriiksjsjaja 
intenta acostar-te a ell sense qe es noti qe li agrades, i sobretot no vaigis molt desesperada. No intentis ser algu que no 

ets per impresionar-lo, sempre tu mateixa!A mesura qe li vaigis callent mes be li aniraas agradant..:) 

Ja n'hi ha prou! 25/10/2012 - 22:51:16 
Nom: VAGA 14 DE 

NOVEMBRE 
EL DIA 14 TOTHOM HA DE SORTIR AL CARRER. UN GRAN SPOT RESUMEIX QUE JA N'ESTEM FINS ELS 

COLLONShttps://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=8Y-H_KssDdkSALUT! 
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Re: YàáTüsabe'h 26/10/2012 - 15:23:48 Nom: CHONI 
Bueeena'h mishh amoreee Ös kierooo'h mushissimo (LL)Tiooos cerdoss estoy ennn el chàáàát de 

adolcentes.catesshhhtooy desnuditaa para vosòóòtrosshhhh muaaaaaTENGO EL COÑOOOOO COM UN HORNIKOO! 
:$$VIVAAAA ESPAÑAAAAA I PUTA CATALUÑAAAAAA 

Re: YàáTüsabe'h 26/10/2012 - 15:23:48 Nom: CATALUNYAA  
tioo ho sento ehh pero esque els xonis feu pena ...us creieu guays per parlar idioma "xoni" quan realment tothom sen 

riu de valtros 0k ?a mes aquesta es una pagina catalana , i si no t' agrada el catala et fots i no entris mes .aveure si ara 
ets tu una tia q es ve a fotres de catalunya ... 

Re: YàáTüsabe'h 26/10/2012 - 22:41:41 Nom: jooo!!:) aixi va el pais... vv' 

Re: YàáTüsabe'h 27/10/2012 - 11:51:03 Nom: a la merda puta cani 

Roba Institut 26/10/2012 - 14:04:44 Nom: pqkouj 
Bueno volia que em donesiu algun consell per anar una mica mes arreglada a l'institut, ja que normalment sempre vaig 

amb sudadera i texans i vull anar una mica mes femenina.Consells?? xDGracies adolescents 

Re: Roba Institut 26/10/2012 - 14:36:29 Nom: iooooo Ficat el jersei per dins i fica't un cinturó als pantalons. I un mocador. 

Re: Roba Institut 26/10/2012 - 16:03:48 Nom: ellaa també podries anar amb una camisa:) 

Re: Roba Institut 27/10/2012 - 23:43:24 Nom: not'importa Els collons. 

Una que ha comentat i és 
diu: liso; qe obri si us plau. 

26/10/2012 - 14:31:23 
Nom: 

Maaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaarina 

Bueno és preguntar-te on t'ho as fet. Què per on tens el pél, de llarg em refereixo. I on em puc informar. Què si has de 
fer alguna cosa en especial. Si m'ho pugueses dir, t'ho agraïria molt maca, gràcies:* 

Per els noiiis i si saveuu 
noiiies tambe obriu! 

26/10/2012 - 14:44:02 Nom: leañ-m Cuan quedu amb el meu novio com el puc posar caxondu? a part de ferli palles?que us agrada que us facin nois? 

Re: Per els noiiis i si 
saveuu noiiies tambe 

obriu! 
26/10/2012 - 16:53:23 Nom: DFJUDF 

EMM YO ESTIIC AMB UN NOIIDE LIOO I BUUENO PUUES LI FICA CACHONDO QUUE AMB EL PANTALO LI POSI 
EL MEU COÑO I CAP A DALTI CAP A BAIIX I LI POSA CUPARMME LES TETAS I EL COÑO JAJAJAJAJJA I ELS 

PEZONS LI ENCANTA 

Re: Per els noiiis i si 
saveuu noiiies tambe 

obriu! 
28/10/2012 - 11:37:52 Nom: ssss pue sjop soc un tio i em posa molt els petons al coll i wueno palles i mamades aixo mooolt 

Com convencer al meu 
pare. 

26/10/2012 - 14:44:55 Nom: Laiiaa..5 
Bueno, em vull fer una cosa al cabell i el meu pare està "encaprichat" en què no. La meva mare em diu que si no val 
molt serà un dels regals dels reis. I jo estava super contenta.. però ara ve el meu pare i la caga. Es que odio que em 

diguin que sí i desprès que no. Dieume coses què feu valtros per convençer. Gràcies adolescents, un petó:) 
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DOCTORA F: TEMA 1 26/10/2012 - 16:15:53 Nom: DOCTORA F 

{Si us interessen 'relacions a distància' llegiu, si no podeu explicar-me problemes a baix}Hola a tots nois/es, gràcies a 
tots els que confieu en mi dia rere dia! M'heu suggerit varis temes i he escollit el de les RELACIONS A DISTÀNCIA.Cal 

començar dient que no solen funcionar, però evidentment hi han excepcions... Funcionen quan ets una mica més 
gran,entre 20-25 anys, segons la mitja, però podeu fer que funcioni.LES CAUSES:-Si hi ha molt amor: hi ha desig, 

passió i necessitat de veure a l'altra persona. L'espera us consumeix i PATIU i decidiu que es millor oblidar-vose'n que 
patir constantment.-Quan hi ha poc amor, és que hi han ganes de tenir nòvio/a i liar-se, etc. Us cansareu de no veure-
ho's i ho deixareu.-Si hi ha amor del de debò i els dos feu un esforç per veure-us, per mantenir la relació, mitjançant la 

CONFIANÇA com a factor important [cas de sempre: la ____ li ha publicat al mur, segur que s'han enrotllat]. Confiança, 
amor i seguretat poden allargar una relació. Si us sentiu segurs, proveu, podrieu 

Re: DOCTORA F: TEMA 1 26/10/2012 - 16:32:01 Nom: lanenadeblau. 
Hola doctora F, estan molt be tots els teus escrits, de veritat, gràcies... M'agradaria poder parlar amb tu en privat sobre 

un tema que em te amargada sobre sexe, podria ser? moltissimes gracies. 

Re: DOCTORA F: TEMA 1 26/10/2012 - 22:15:21 Nom: DOCTORA F Evidentment, només cal que em diguis quin nom téns al xat, et busco i t'obriré. Què et sembla? 

Noies per vosaltres 26/10/2012 - 16:33:46 Nom: Noi18cat Noies agreugueme al msn:noi18_cat@hotmail.comPer parlar, opinar, veurens el que volgueu. :) 

Re: Noies per vosaltres 27/10/2012 - 12:55:33 Nom: anonimaaa ;) perque? 

ajuda!! 26/10/2012 - 17:00:00 Nom: mmmm 
hola mireu d?aqui dos semanes tinc una boda i estic comvidada sabeu d'algun lloc a prop de manresa(bages)que hi 

venguin ve de preu 

Re: ajuda!! 26/10/2012 - 18:23:19 Nom: Maaaria:) 
Hola guapa!Pel tema de la teva pregunta no sé la resposta, però que ets de Manresa?Jo també! Ens podriem coneixer i 

ser amigues^^ 

Os pasa el mateix? Estic 
boja?OBRIU 

26/10/2012 - 17:23:51 
Nom: 

Noiaambprolemon 

Hola noies tinc un prolemon! escoteu: desde l'estiu que m'agrda un noi pro resulta que jo a ell no li agrdaba tant pro 
tontegavem sempre, donç el cas esque va 2 dies m'ha dit que li agrdo molt i quant m'ho dit nose perque cony m'ha 

deixat d'agrdadr, osigui m'agrda pro bastant menos... Em va pasar el maetix amb el meu ex. Si us plau no feu 
comentaris ofensisus!!! Merci i graceis per obrir 

Re: Os pasa el mateix? 
Estic boja?OBRIU 

26/10/2012 - 17:47:01 Nom: ____ 
es nnurmall a mi tambe ma pasat!! po tu pensaa si tagrada com per surti am ell, si abans tagradaba i tal per ke ara no?? 

tens la opurtunitat ke bulies jo de tu laprofitaria pudras pasar multissim mes tems am ell no creus?? ^^ ptons 

Re: Os pasa el mateix? 
Estic boja?OBRIU 

26/10/2012 - 19:36:40 
Nom: 

somebody_like me 
Jo crec que el que a tu t'agradava era més això d'haver-lo de conquistar i no pas saber que ja el tens. No sé si 

m'explico :SEn resum, que no t'agrada tenir un tio prefereixes haver-te d'esforçar: conquistant-lo, seduint-lo, etc. :D 

Re: Os pasa el mateix? 
Estic boja?OBRIU 

26/10/2012 - 20:10:36 Nom: ajfdlkjalfjdl 
jeje..a mi també em passa!!M'interessa un noi:Passa de mi: encara m'agrada més!!Quan em fa cas: doncs deixa una 

mica d'agradarme!! 

Re: Os pasa el mateix? 
Estic boja?OBRIU 

26/10/2012 - 20:54:35 Nom: ninetaaG 
Jo crek k el que et passa és que poder veus els nois com a un objectiu i encara no as trobat a la persona, o dons quan 

ja ho tens ten canses. No es dolent, aixo els i passa a moltiisimes noies , no tas de preucupar :)! Es simplement que 
poder no trovas la persona que templeni realemnt, sort ! 

DIRECTIOOOOOOOOOO
ONERS! 

26/10/2012 - 17:59:42 Nom: rfvjjj 
DIRECTIONERS DE GIRONA O VOLTANTS.Voleu anar a Madrid a veure als 1D?Dooooooooncs hi ha un bus que us 

portarà directament a Madrid.Més informació a --
>https://www.facebook.com/events/452631228111771/453602248014669 
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Bellvis12 26/10/2012 - 19:03:20 Nom: Noiia14  Qui per dissabte a la festa major de Bellvís? 

Re: Bellvis12 26/10/2012 - 21:23:40 Nom: jjjjrrrr Ets tio o tia io dissabte i vaaaig passa faceee 

Re: Bellvis12 26/10/2012 - 21:58:54 
Nom: La del 
missatgee 

Soc tia:) passa el face tu i tagrego? Ets tio o tia? 

on fan rastes a Vic? allo 
amb boletes i coses 

dakestes:) 
26/10/2012 - 19:26:02 Nom: sklfmñenwelcf dons aixo..:)) 

Re: on fan rastes a Vic? 
allo amb boletes i coses 

dakestes:) 
27/10/2012 - 15:25:03 Nom: iyu Noia, es tan facil com posar TASTES VIC al google -.- 

Ombré-hair 26/10/2012 - 19:28:15 
Nom: 

Independentista 
presumida 

Holaa vull saber si algu s' ha fet l' ombre-hair, esqeu jo m' ho vull fer i primer vull assebentarme de gent que ho porti ho 
s' ho hagi fet i consells i tal..Pd: Ombre hair/ mechas californianas : les puntes més clares que les arrels. Tipu un 

degradat! Merci :) 

MÚSICA 26/10/2012 - 20:05:46 Nom: aklfjlakjalfjk hOLA gent!!!Em podrieu dir cançons bones que s'escoltin ara??Merci!! Un petóo 

Re: MÚSICA 26/10/2012 - 20:06:51 Nom: nooia depen el tipo de musica qe tagradi escoltar pero si tagrada el pop escolta cançons de les que sonen a flaixbac:) 

sexa!! 26/10/2012 - 21:03:25 Nom: hola gent!! Hola nois i nois, vosaltres quan us depileu després no us fa mal amb pica i malascu i no se que fer.contesteu!!;) 

Re: sexa!! 27/10/2012 - 14:47:13 Nom: zSDFRGHT NO PICA 

Re: sexa!! 27/10/2012 - 16:45:15 Nom: hola gent!! quina adat tens? tu com u fas? 

Re: sexa!! 27/10/2012 - 23:44:54 
Nom: 

asdfghjklñnoia. 
Pues jo em depilo en xixi amb cuxilla i al cap d'unes hores o d'un dia em pica.. i tinc una amiga que li passa el mateix:$ 

Re: sexa!! 28/10/2012 - 12:29:59 
Nom: 

somebody_like me 
Pot ser qeu et piqui... si tens la pell sensible i la cera és calenta (o tèbia) pot ser que passi.És normal! Tranquil/a!!! 

ajuda urgen 26/10/2012 - 21:17:54 
Nom: problema mol 

greu 

nois noies tinc un greu problema m agrada mol un tiuu pr q es mol religios axo no es un problema pr mi pr el vui agregar 
al fb en la q surtu en bikni no sem veuen ls peres pr si el cul pr ns si ell pensaria malamen o li encantaria la fotu. prq la 

vritat sq la fotu a agradat bastan.q faig es urgen us nesecitu adolescents 

Re: ajuda urgen 26/10/2012 - 21:23:09 Nom: hola gent!! holaa envia el facebook teu i en parlem i el noi de quina relifió és. 

Re: ajuda urgen 27/10/2012 - 13:07:24 

Nom: 
addddddddddddddd
dddddddddddddddd
dddddddddddddddd 

Que sigui religiós no vol dir que es posi les mans al cap cada vegada que vegi un biquini!!!! 

No ser que fer :// 26/10/2012 - 22:07:46 Nom: Ajudaaa :$ 
Hola!! el tema es que m'agrada molt una noia de la classe que la conec des del inici del curs, m'agrada molt i estic 

sentint coses molt fortes cap a ella pero cuant la veig i hi parlu hem posu molt nervios :$ hem podrieu dir algo per poder 
parlar mes amb ella i acavar dientli q magrada? :/mercii! 
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Re: No ser que fer :// 26/10/2012 - 22:54:46 
Nom: Hèlia 

(@hsalleras) 

et semblarà una bajanada però sent tu, ves allà entre classe i classe i diga-li hola i somriu, el bon dia bona nit i quan 
sigueu amics comences a tirar-li la cara o com diu al meu millor amic però no li facis gaire cas quan la vegis et llances i 
li plantes un morreo si no et a res és que ha sentit algú si et diu para o et carda una bufatada no va per tuespero aver-te 

ajudat, petons i ànims 

Estic destrossat... 26/10/2012 - 23:12:10 Nom: Carles94 

Porto uns dies fet pols per una noia, porto molt de temps enamorat d'ella, pero de veritat, tinc 18 anys, i mai havia sentit 
res tant fort per una noia, ella té 2 anys menys que jo. Portavem molt de temps quedant i veient-nos, i els ultims dies la 
relació anava a més, quan ella em miraba, la cara de felicitat que ella feia, quan ens abraçaven, i lo realment feliç que 
em jo sentia amb ella, semblava algo molt especial, i així ho sentia jo. Pero l'ultim dia que ens vam veure, ens vam liar, 
pero d'una manera molt especial, molt fort, molt contacte entre els dos, abraçades, toqueteixos, i altres coses. Aquell 

dia estaba molt feliç, pensaba que podriem donar un pas endavant a la nostra relació, pero no va ser així. Els dies 
següents a aixó ella va començar a sudar de mi, no es que li parles molt, pero quan ho feia, sentia rebuig per part seva. 
I ara ja fa mes d una setmana que vam quedar, i no he tornat a parlar amb ella. La veritat que porto uns dies de merda, 

super trist,pensant en ella i em faig molt l'olla per 

Re: Estic destrossat... 26/10/2012 - 23:48:57 Nom: wfw 
diuen que l'ignorància és el millor però jo en aquest cas no ho faria a mi m'agrada que ells em agin al derrera i tal i per 

si de cas sóc jo qui passa d'ells ves-li al derrera unes setmanes i després suda d'ella no hi parlis, no la mirirs etcpetons! 

Re: Estic destrossat... 27/10/2012 - 16:08:20 
Nom: bolis bic 

everywhere 

A mi m'ha passat algo semblant però sence lo de liar-nos i tal. -SÓC NOIA- i es passa molt malament. Segons jo crec 
que tindrias 3 opcions:1---> Preguntar-li que que li passa2---> Passar d'ella, com ella fa de tuo 3---> Passar del tema i 

intentar pensar en un altre cosaEspero que t'orientis aunque sigui una miqueta :)i aleegraatt que la vida són dos dies :P 
!! 

A juda noies! 27/10/2012 - 00:35:43 Nom: Ajudaaaaa!!!! Hola! Des del principi de curs m'agraden res nenes i, jo els hi agrado!! Que faig ara? És urgent!!! 

Re: A juda noies! 27/10/2012 - 02:24:53 Nom: noianoia! emm ..... pues muy bien un pin ?qual es el problema mejor pa ti no ... 

Re: A juda noies! 27/10/2012 - 13:54:20 
Nom: samara 

(carleta) 
independentista  

hola :)jo de tu aniria quedant amb elles i xerrant amb elles fins que vegis quina es mes simpatica i amb la que creus que 
t'aniria be la relaciosoort!! :) 

polles 27/10/2012 - 02:08:10 Nom: anonim3 Hola,voldria saber una cosa.Tinc 13 anys i em medeix 14,esta be? 

Re: polles 27/10/2012 - 09:37:18 Nom: laia2012 quant et medeix aíxó? quan estas pixant o quant te las estat tocant? 

Re: polles 27/10/2012 - 10:27:01 Nom: anonim3 quan vax empalmat 

Re: polles 27/10/2012 - 12:17:57 Nom: laia2012 I hi vas molt sovint? la fas servir bastant?5 

Re: polles 27/10/2012 - 12:28:47 Nom: hola gent!! quan te la depillas, despres no et fa malt 

Re: polles 27/10/2012 - 12:32:48 Nom: anonim3 si sovint 

Re: polles 27/10/2012 - 12:32:49 Nom: anonim3 si sovint 

Re: polles 27/10/2012 - 12:39:27 Nom: hola gent!! que fas per que no et passi, no se que fer amb fa molt de malt 

Re: polles 27/10/2012 - 13:05:52 Nom: anonimaa :P per la edad k tens la tens bastan gran trankil!! 

Re: polles 27/10/2012 - 13:36:11 Nom: ulises11 Home, doncs jo no la veig tan gran... si em passes el msn podem parlar del tema. 
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tinc por de que només em 
vegi com a una amiga! 

27/10/2012 - 11:23:28 Nom: Helenn!  

Vaig conèixer a un noi gràcies a un intercanvi, parlàvem i tot i ens quèiem molt bé, però ell no viu al mateix lloc que jo i 
l'altre dia el vaig obrir i tenim moltes converses interessants, però a mi m'agrada però no sé si ell pot sentir el mateix 

que jo, em preocupo de que em vegi només com a una amiga. El tornaré a veure a mitjans d'aquest any.A mi m'agrada 
però si em veu com a una amiga em preocupa bastant. que hauria de fer perquè no em veies com a una amiga?? 

Re: tinc por de que només 
em vegi com a una amiga! 

27/10/2012 - 12:38:43 Nom: anonimaa :P tontajaa un mica amb ell i si no funciona dirli lu k sens! ell potser li pasa lu mateix!! bona sort ;) 

Re: tinc por de que només 
em vegi com a una amiga! 

27/10/2012 - 12:46:03 Nom: ninguu! disli el que sents per ell ,potser ell tambe sent el mateix que tu, que hi tens a perdre?Animss! :D 

magradaria perdrela ja!!!!! 27/10/2012 - 11:32:02 
Nom: 

Raulpenegrande 
Hoal soc un noi de 15, que magradaria perdre la virginitat ja, perque estic fart de ferme pallles i vui algo mes siusplau 

tias bones!!!!!! 

Re: magradaria perdrela 
ja!!!!! 

27/10/2012 - 12:31:05 Nom: anonimaaa ;) aveeraa pasaam el teu facee i parleem ;) 

Re: magradaria perdrela 
ja!!!!! 

27/10/2012 - 19:20:38 Nom: afas anònima, jo també te'l passo (soc tio, encara el nom indiqui el contrari) 

QUE PUC FER PER 
OLVIDAR Lo. 

27/10/2012 - 12:58:57 
Nom: 

gisela....@@@@@ 

Gracies per obrirme.em dic gisela i tinc 15.Fa tres mesos vaig estar sortin amb un russ i varem durar uns dos mesos.el 
problema es que no mel puc treure del cap sempre penso amb ell.fins i tot somio amb ell.aixo voldir que l'estimo???que 
puc fer e intentat pensar en altres nois.pero esque ademes li agrada una altre noia russa .que puc fr???no se que em 

passa per que el vull veure i a la vegada no .gracies per llegirmepetonsperdo per les faltes estic al movil 

Re: QUE PUC FER PER 
OLVIDAR Lo. 

27/10/2012 - 15:17:28 
Nom: 

somebody_like me 

Jo crec que encara l'estimes, o com a mínim, que el trobes super a faltar.Un consell: si ho vau deixar deuria ser per 
alguna cosa, no? doncs cada vegada que pensis amb com el trobes a faltar, pensa en aquesta cosa i en que ho vau 
deixar i; una altra cosa: oblida'l si està amb una altra (o li mola) vol dir que ja ha passat pàgina. Fés el mateix!!!PD. 

alguna cosa més a : enjoyoulife96@gmail.com 

és ell o sóc jo? 27/10/2012 - 13:33:45 Nom: Eleanor 

Conec a un noi des de l'inici de curs, i sempre hem parlat moltíssim, les converses eran infinites i era ell qui sempre 
obria pel facebook, i en persona també parlavam molt, però des de fa una setmana és com si s'hagués enfadat per algo 
i ara passa de mi, ara ja no m'obra pel facebook. I en persona només em mira - i molt - . QUE PUUC FEER???pd: vaig 

ser tonta per preguntar-li pel fb, pero li vaig preguntar que si li passava algo ii em va dir " res jajajajaj" 

Re: és ell o sóc jo? 27/10/2012 - 13:45:42 Nom: Anònima :) 
Demanali en persona que si s'ha enfadat amb tú, aviam que et diu, i si diu que no, digali que com es que ja no parleu 

com abans, Depen del que et digui, m'obres pel face, i t'ajudo més! Passa'm el teu face :D 

Re: és ell o sóc jo? 27/10/2012 - 15:15:40 
Nom: 

somebody_like me 
Parla amb ell a la cara, A L A CARA. Pregunta-li a la cara!!!Encara que et faci vergonya, és molt millor parlar d'aquestes 

coses a la cara i no pas, per facebook!!1 
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per a la DOCTORA F!!!! 27/10/2012 - 13:35:19 Nom: E. 

Hola!Conec a un noi des de l'inici de curs, i sempre hem parlat moltíssim, les converses eran infinites i era ell qui 
sempre obria pel facebook, i en persona també parlavam molt, però des de fa una setmana és com si s'hagués enfadat 

per algo i ara passa de mi, ara ja no m'obra pel facebook. I en persona només em mira - i molt - . QUE PUUC 
FEER???pd: vaig ser tonta per preguntar-li pel fb, pero li vaig preguntar que si li passava algo ii em va dir " res jajajajaj" 

Re: per a la DOCTORA 
F!!!! 

27/10/2012 - 21:44:52 Nom: DOCTORA F 

Hola bonica!Doncs evidentment aquí ha passat alguna cosa, mira que no hagis dit res dolent seu, què ho dubto, o li 
hagin pogut dir, que hags fet alguna cosa que t'hagi pogut molestar... Si vols per 'face' li dius que l'endemà heu de 

parlar, i a la cara, l'agafes i li dius què vols saber el perquè del seu estat d'ànim, si tu hi téns res a veure, o és ell que 
està ensopit, i que l'aprecies i ho vols saber. Sobretot digali que l'aprecies, li esborrarà els dubtes. Et desitjo molta sort, i 

vull que m'expliquis com ha anat! ;)PD: gràcies per confiar en mi ! 

Qui amb vol follar? sóc tia 27/10/2012 - 13:36:55 Nom: maria!!!!! Hola sóc un tia i busco un noi per follar a casa meva? envieume elbostre fcebook? 

Re: Qui amb vol follar? sóc 
tia 

27/10/2012 - 14:19:47 
Nom: 

Anònimogjwsdfnova
ser 

Penós. 

Re: Qui amb vol follar? sóc 
tia 

27/10/2012 - 16:57:32 Nom: maria!!!!! que gay i dets!!! 

Re: Qui amb vol follar? sóc 
tia 

27/10/2012 - 21:52:37 
Nom: 

Anònimogjwsdfnova
ser 

No, perdona. M'agraden les noies però tan necessitades no crec que li agraden a ningú. 

Re: Qui amb vol follar? sóc 
tia 

30/10/2012 - 13:46:15 Nom: gonzaloo 
dame tu faceeee k te agrego putilla te voy a dar lo tullo i lo de tu primaaa enviaame una foto de tu xoxo para irmelo 

estudiandoenviamelo agonzaloo.puton@hotmail.com 

Re: Qui amb vol follar? sóc 
tia 

31/10/2012 - 21:57:58 Nom: maria!!!!! si lo quieres ver vibrar enviame tu facebook i punto 

L'estimo, però tinc por a 
perdre'l... 

27/10/2012 - 14:26:08 
Nom: 

oashnjdfaowsdgnvo
aprd 

Hola adolescents, doncs us contaré la meva història. M'ancanta un noi dos anys més gran que jo. El parlo molt, més en 
persona que pel facebook, pro el parlo. Sento que per exemple el seu somriure quan em veu és diferent que amb els 

altres. Però ell està enamorat d'una persona i no sé qui és.. perquè no m'ho vol dir. Ell té 15 anys i jo 13. Ell no s'ha liat 
mai en ningú ni a tingut cap relació. Jo tampoc m'he liat, però sí he tingut una relació. Un amic d'ell em diu que és un 
poc tímid amb aquestes coses. Jo li vull dir que m'agrada, però l'última vegada que vaig fer una cosa així vaig perdre 
l'amistat amb aquell noi perquè ell no sentia el mateix. Tinc por de dir-li i que'm passi el mateix, me l'estimo massa per 

perdre'l.. No sé que fer. Gràcies adolescents. I perdó pel testament.. 

Re: L'estimo, però tinc por 
a perdre'l... 

27/10/2012 - 15:21:49 
Nom: 

somebody_like me 

Depèn, has de decidir si:1) Arriscar-te a perdre la seva amistat, però amb l'oportunitat de poder sortir amb ell, i ser feliç 
:Do2) Aguantar-te i veure com aquesta persona se'n va amb altra gent, i t'ho explica!, mentre tu "pateixes" en silenci!En 

això no et podem ajudar, has de ser tu qui has de prendre la decisió! Ànims!PD: per algun altre consell: 
enjoyoulife96@gmail.com 

Re: L'estimo, però tinc por 
a perdre'l... 

27/10/2012 - 16:14:13 
Nom: La del 
missatgee 

Gràcies! Si tinc algun problema o alguna cosa t'ho comento pel gmail; 
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Obriiu! 27/10/2012 - 14:30:56 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Hola!Bueno ja sabeu que el dimecres és la castanyada. I de fet, no sabem que fer la nostra colla. Tenim 13 anys i que 
diguesem no mos deixen fer coses de 15. I no sabem que fer... Em podeu dir què feu o on aneu vosaltres per fer-mos 

alguna idea? Gràcies macos:* 

Re: Obriiu! 27/10/2012 - 16:01:01 Nom: n 
jo també tinc 13 iuna meva amiga fa una festa anirem a tocar timbres i així després al costat d'on viu hi ha una masia 

que no hi viu ningú i segurament algú portarà beguda i la liarem una micaespero haver-te ajudat 

Re: Obriiu! 27/10/2012 - 16:20:37 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Doncs sí:) 

Re: Obriiu! 28/10/2012 - 11:25:02 Nom: Rastaman Botellon al cementiri 

problem 27/10/2012 - 14:42:33 Nom: axdfgjmk 
em mola un nen abans erem super amics i a ell li molva jo pro desde que m'ho va dir no m'ha parlat mai mes que puc 

fer? 

Re: problem 27/10/2012 - 14:48:43 Nom: la del missatge 
bueno quan em va dir que li molava em va deixar de molar i ara que suda de mi cada vegada em mola mesno se que 

fer ajuda plisss 

Re: problem 27/10/2012 - 15:13:54 
Nom: 

somebody_like me 

Suposo que si no et parla és perquè li deu fer vergonya, perquè se't va delcarar i tal... (digo yo, eh)Si a tu també et 
mola, fes un pas endavant i diga-li això, què hi pots perdre? Si ja no et parla, l'amistat, segur que no... :DPD: 

enjoyoulife96@gmail.com 

Tema amor....qe fax? em 
sento rara, nose els meus 

sentiments OBRIU 
SIUSPLAU 

27/10/2012 - 15:26:22 Nom: Anónima 

Hola adolescents!El qe us vui explicar va d'amor aunqe penseu qe soc petita em preocupo per aixo...Aveura us 
sorprendra una mica pero jo us ho explico...Tinc 12 anys i faig 1r d'ESO.M'agrda un nen qe fa 2n d'ESO al matex insti, i 
ell no es dels popus del cole i eso, al contrari no es molt cunegut perqe ames ames es nou d'aqet any, es molt simpatic i 

mol menudet tot ell:$ jejejeI crec qe magrada, pensareu qe estic boja, pero nono, ara matex no se si magrada, jo dic 
que si, pero en el fons nose, pke no el cunec casi be..i clar....Quan ens mirem dons nose sembla com si m'agrades, em 

ficu nerviosa...L'altre dia estavam de custat, pero a 10 pases esperan qe ens vingesin a buscar i ens anavam miran 
pero com si res...I NOSE SI MAGRADA O QUE I AMES AMES TINC POR DE EQUIVOCARME AMB LA PERSONA 

PERQUE ES MES GRAN QUE JO I CLAR... 

Re: Tema amor....qe fax? 
em sento rara, nose els 

meus sentiments OBRIU 
SIUSPLAU 

27/10/2012 - 15:39:36 Nom: LeaC96 
Potser encara no t'agrada, potser només t'atrau . Hauries de coneixe'l més, parlar amb ell (si t'és més facil parla-li pel 

face i agafeu-vos confi) llavors quan realment sàpigues com és, llavors a lo millor t'acaba agradant o a lo millor et dones 
conta que es un imbecil!sooort 

Re: Tema amor....qe fax? 
em sento rara, nose els 

meus sentiments OBRIU 
SIUSPLAU 

27/10/2012 - 15:57:00 
Nom: La del 

missatge 
es vritat!graacies 

Re: Tema amor....qe fax? 
em sento rara, nose els 

meus sentiments OBRIU 
SIUSPLAU 

28/10/2012 - 02:20:57 Nom: Resposta Jo crec que tindríes que parlar amb ell i explicar-li el que sents cap a ell. SORT MENUDETA*_* 
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Re: Tema amor....qe fax? 
em sento rara, nose els 

meus sentiments OBRIU 
SIUSPLAU 

28/10/2012 - 13:05:56 Nom: Juju'ss 

Agafa't-hi confiança, si arribeu a ser amics sabràs segur si t'agrada o no. Jo, sincerament, he fet servir moltísssimes 
vegades aquest consell (mel va dir la meva millor amiga qe te moltíssima experiǹcia) després d'això, as d'esperar un 

poc i saber segur que tu li atraus o sinó espera el moment oportú i llançat-hi.JuJu 14 anysUn petonet des de 
Giroonaaa!!! ^^__^^ 

gos 01/11/2012 - 17:30:03 
Nom: Tinc un cabell 

molt estrany 
Em llima el cap, que faig! 

Re: gos 01/11/2012 - 17:31:21 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

aparta'l! 

Re: gossa 01/11/2012 - 17:32:25 Nom: Dies Jo em posaria xampú Panten ja que així se't millorarà el cabell. Que té a veure un gos amb un cabell llimós? jaja 

Re: gos 01/11/2012 - 17:32:56 Nom: Ximii Sebastià No hi ha cura, a mi em passa el mateix i ho he provat tot però segueixo tenint el cabell tan llimos com abans 

Re: gos 01/11/2012 - 19:10:50 Nom: qwertyuio com es el cabell llimos? 

ls meus vídeos. 01/11/2012 - 18:07:15 Nom: Pepe Gay 
Hola adolescents.cat! M'agradaria adjuntar aqui una pàgina on penjo els meus videos. A veure si us 

agraden.www.vimeo.com/pepegay 

botigues de roba 01/11/2012 - 19:33:03 Nom: cla. em podeu dir botigues de roba no gaire conegudes amb preu assequible? 

ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

01/11/2012 - 19:33:38 
Nom: ESTA BE LA 
MEVA POLLA?? 

ola tinc 14 añs i la polla em medeix 15 centimetres.... sta b? 

Re: ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

01/11/2012 - 20:31:15 Nom: claretaaaa woow per tindre 14 añs esta tope b...donam el teu fcb XD 

Re: ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

01/11/2012 - 21:09:23 Nom: ll*ll Jo en tinc 13 i em fa 14 po ja sta b 

Re: ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

02/11/2012 - 16:14:56 Nom: anoonim esta be, jo en tinc 17 i em fa 18 

Re: ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

03/11/2012 - 13:29:05 
Nom: harry el sucio 

potter 
segur que si noi, ara ves a l'escola. 

Re: ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

03/11/2012 - 23:34:06 Nom: osdepeluix joder quines polles me grans :P 

Re: ESTA BE LA MEVA 
POLLA?? 

05/11/2012 - 21:23:53 Nom: .n.n I jo que m'ho crec... ajajaja!! 

Chat engles 01/11/2012 - 19:54:29 Nom: CHAT!! el gu sap el gun xat en engles o que volgui parlar amb engles que deixi el seu facebook.Es per passar lestona 
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No puc més amb la meva 
vida! Aconselleu-me. 

01/11/2012 - 20:25:27 Nom: Berta! 

Hoola:)Tinc 14 anys, i des de principi de curs que no vaig a l'escola.No hi puc anar, tinc mooooooooolta por a que em 
passi alguna cosa, que em mori a l'aula prinicipalment.De tant preocupada que estic, em vaig anar a fer tot de proves, 

amb metges de tot Catalunya per sentir diferents versions.Tots m'han dit que estic perfecte de salut i no tinc res.I mireu, 
que no tinc ni una gota d'ansietat!! Aixo li acostuma a passar a la gent amb ansietat, però jo soc molt 

tranquila.D'amigues en tinc 4 però nomes les veig 2 cops per setmana, i això tampoc m'ajuda molt.Jo tinc por de que 
em mori de cop, una mort sobtada.No puc fer vida normal, no em puc moure de casa, ni tan sols anar a 

comprar.Ajudeu-me, vull viure i ser feliç com l'altre gent!!Que em dieu, que m'aconselleu, creieu que em puc morir de 
cop?Gràciesss 

Re: No puc més amb la 
meva vida! Aconselleu-me. 

01/11/2012 - 20:46:04 Nom: el lokko stas obsesionada fumat un porroi viu 

Re: No puc més amb la 
meva vida! Aconselleu-me. 

01/11/2012 - 20:56:05 Nom: MFMOW 

No t'amoïnis, en principi, jo crec que no et podries morir de manera sobtada amb només 14 anys.Dius que ja t'han mirat 
els metges i diuen que no tens res, però has anat a un psicòleg? Potser has tingut algun trauma, coneixes a algú que li 
hagi passat això de la mort sobtada... I això no és cap mal físic. Intenta-ho i després obre un altre fòrum per explicar-

nos com t'ha anat. SORT I MILLORA'T:)!! 

montecarlo o lg optimus 
l5? 

01/11/2012 - 21:04:36 Nom: Sheila! Aconselleume i dieu quin mobil vos agafarieu, el montecarlo o lg optimus l5? merci:) 

Re: montecarlo o lg 
optimus l5? 

02/11/2012 - 12:35:04 Nom: hubj montecarlo** 

Re: montecarlo o lg 
optimus l5? 

02/11/2012 - 19:32:38 Nom: LG jo triaria l LG optimus l5, la emva mare te un montecarlo i no es que vagi malamen, pero per mi es millor un l5 

Com se si diu la veritat? 01/11/2012 - 21:20:05 Nom: Nereeea 

Hola adolescents, ami el qu eem preocupa es que portava tontejant amb un noi bastants mesos vam quedar i no va 
passar res, al institut mai ens saludavem pero seguiem tontejant, i ell m'agradava i estava enamorada d'ell o aixo 

suposava i ara d ecop em diu que tot era una broma aveure si queia a la trampa que ell no volia res, que li semblava 
guapa i que eestava molt bona peor que no era els eu tipus i que havia estat jugant amb mi.A mi m'afectat molt, no vaig 
perdre la calma i li vaig respondre suaument sense insults, pero no se que fer, no se si m'ho deia de veritat... o es que 
s'ha enfadat... no ho se i m'agradaria saber-ho per que a les meves ammigues els hi deia que li agradava no ho se no 

se que fer, em diu la veritat? Segueixo xatejant amb ell? que faig? ajuda siusplau 

Re: Com se si diu la 
veritat? 

01/11/2012 - 21:34:43 Nom: caco 
primer de tot, i amb perdó però és una mica imbècil aquest noi. si a tu t'agrada continua parlant amb ell a veure qùè t 

diu però si no us saludeu ni res veig complicat que hi pugui haver algú...esper-ho haver-te ajudat 

Re: Com se si diu la 
veritat? 

01/11/2012 - 21:46:50 Nom: Nereeea Graces, si algo imbecil es, pero m'agrada està... hhgshshghabsh 

Re: Com se si diu la 
veritat? 

01/11/2012 - 21:48:05 Nom: Nereeea 
pero no es mereix que tornem a parlar despres de com m'ho va dir tooot... pero es que no se si s'ha enfadat amb mi o si 

u diu de veritatt... 

CANTO BE O 
PERFECTE? 

01/11/2012 - 21:38:33 Nom: fdieofbefeo  
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Re: CANTO BE O 
PERFECTE? 

02/11/2012 - 00:04:07 Nom: fum fum fum emm.. d'això.. millor no dic res ;) 

Re: CANTO BE O 
PERFECTE? 

02/11/2012 - 11:17:11 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

Tela^^ Si d'aixo tu en dius cantar, vas apanyat noi;).. 

com es fa? nois/es consell! 01/11/2012 - 21:42:07 
Nom: 

bggsbveknslkvnibsv
iuob 

veureu, porto nou mesos amb un noi, tinc 16 anys, i m'agradaria que em donéssiu consell de com fer una palla i 
mamada, perquè en una ocasió li vaig fer però no es va córrer, i m'agradaria que ell pogués disfrutar igual que jo, quan 
va passar això ell em va dir que no em preocupés, però clar, comprendreu que si que em preocupo... moltes gràcies! :D 

Re: com es fa? nois/es 
consell! 

02/11/2012 - 10:35:36 
Nom: 

somebody_like me 

A veure, primer heu d'estar tots dos calents (bé, o com a mínim, ell). Perquè si no està calent, no cal que ho intentis 
perquè tens un 80% de probabilitats que no es corri.Un consell de com fer-ne... és que no té secrets: agafes la mà li 

poses a la polla i li fas anar amunt i avall, cada vegada més ràpid. I si a sobre lid ius coses guarres, què t'hi jugues que 
a ell li agrada encara més!!!Tranquila i sort!!! :DPS: per alguna altra cosa: enjoyourlife96@gmail.com :D 

Re: com es fa? nois/es 
consell! 

02/11/2012 - 10:37:23 
Nom: 

somebody_like me 
una mamada és lo mateix però amb la boca.Comença-li llepant, fent mossegadetes PETITES (no et passis, eh!). Fins 

que al final te l'has de posar tota a la boca! :D 

Re: com es fa? nois/es 
consell! 

02/11/2012 - 21:59:05 Nom: jbcmwind moltíssimes gràcies, a les dos! demà ja ho posaré en pràctica! jajaja ;) 

QUEIXA SOBRE EL 
CONCURS TEENSTAR 

01/11/2012 - 21:57:03 Nom: Auda 

HOLA, NO SÓC PARTICIPAN DEL CONCURS TEENSTAR, PERÒ JO VEIG QUE EL CONCURS, ELS VOTS NO VA 
PER SI CANTES BÉ O MALAMENT, VA PER SI TENS TANTS AMICS AL FACEBOOK O NO! HI HA GENT QUE 

CANTA BÉ I TE 2OO MEGUSTAS, I GENT QUE CANTA PITJOR QUE AQESTA PERSONA EN TE 800! ES INJUST! 
HO TINDRIA QUE TRIAR UN JURAT. 

Re: QUEIXA SOBRE EL 
CONCURS TEENSTAR 

02/11/2012 - 00:03:01 Nom: ffffffffu jo penso com tu, hi hauria d'haver un jurat imparcial que jutgés a la música, no a la persona! 

OCTORA F: pregunta 
sobre sexe! 

01/11/2012 - 22:10:07 Nom: jbcmwind 
hola sóc una noia amb 16 anys, i el meu novio i jo estem començant a experimentar els nostres cossos, l'altre dia li vaig 

fer una palla, i no es va córrer, m'agradaria que em donesis consells per fer que es corri, i també com fer-li una 
mamada, moltes gràcies :D 

Re: DOCTORA F: 
pregunta sobre sexe! 

01/11/2012 - 23:17:07 Nom: ^^!!:D 

Hola macaa, no sóc la doctora F, però m'agradaria poder ajudar-te! Avera, per fer-li una palla simplement es amb 
paciencia anar augmentant el ritme, t'hauras d'estar una bona estona perquè es corri, i jo et recomanaria, que quan 

portis un rato fenli, vaigs baixant amb petons fins a la polla, i li fagis llepadetes de la base cap a la punta, i despres amb 
la boca al maxim oberta, vagis fenli com la palla amb la boca, intentant fiicartela el maxim de dins possible! El posaràs a 

10000, espero haverte ajudat, sort!! 

Re: DOCTORA F: 
pregunta sobre sexe! 

02/11/2012 - 02:01:13 Nom: jbcmwind moltíssimes gràcies de veritat! en quan estiguem sols a casa ho posaré en pràctica! ;) 
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Re: DOCTORA F: 
pregunta sobre sexe! 

03/11/2012 - 00:57:00 
Nom: 

anònima6112612 

M'agradaria saber maneres de fer mimos que els pugui agradar als tios. Tipo mossegar l'orella, petons al col, etc. 
També m'agradaria saber sobre postures per tenir relacions, coses per fer que no sigui lo de sempre. Sobre lo de la 

felació, jo crec que estic preparada però quan estem sols, començo a fer-li petons des de el coll fins els calçotets, ell es 
posa molt tonto, però quan hi penso no m'atreveixo per si no li agrada o per si ho faig malament i no se... Ajuda si us 

plau! 

Re: DOCTORA F: 
pregunta sobre sexe! 

03/11/2012 - 01:14:28 Nom: jhuvtceseaq 

per la primera part, dir-te que a molts nois els hi agrada que els hi mosseguin la orella i el llavi, i també que se'ls hi digui 
alguna que altre guarrada, o algun comentari pujadet de to, encara que si això et fa vergonya o encara no teniu prou 

confiança no ho facis, això ja et sortirà sol.respecte la segona part, no et preocupis per si no et surt molt bé, tothom ha 
tingut que començar de 0, i totes hem hagut d'aprendre, i estic segura que li encantarà, així que no et preocupis ni 
pensis més del que ho hauries de fer, sinó et tallaràs, i creu-me quan ho facis t'encantarà. també el que pots fer és 

comentar-li que et fa por que no li agradi o que no ho sàpigues fer, ell et podrà ajudar llavors.espero haver-te ajudat! 
petons adolescents! 

Re: DOCTORA F: 
pregunta sobre sexe! 

03/11/2012 - 17:49:11 
Nom: 

anònima6112612 
Moltíssimes gracies, la veritat és que m'has ajudat. Ho tindré en compte. 

Re: DOCTORA F: 
pregunta sobre sexe! 

03/11/2012 - 17:49:36 
Nom: 

anònima6112612 
Moltíssimes gracies, la veritat és que m'has ajudat. Ho tindré en compte 

Hola, em podeu ajudar...? 01/11/2012 - 22:15:00 Nom: * * * * * 
Hola, tinc 14 anys i encara no he sortit amb ningú, ( és una miqueta penos... ) com puc agradar als nens? Algun 

consell?Gràcies :) 

Re: Hola, em podeu 
ajudar...? 

01/11/2012 - 22:24:08 
Nom: 

Jo_i_només_jo_:) 
Jo també tinc 14 anys i no he sortit amb ningú.. i no és penós.. 

Re: Hola, em podeu 
ajudar...? 

01/11/2012 - 23:29:30 Nom: guuappi 
No passa res dona, ja trobaràs la persona i el moment per començar a tenir una relació, mai tinguis pressa! Però el que 

pots fer es quan surtis de festa anar on firee per lligar, posat sexy i monaa i petaaauu!! 

Re: Amor Massa confus! 02/11/2012 - 11:53:41 
Nom: esquerdada 
per molts costats 

Holaa! Volia un gran consell de vosaltres, avui en dia estic molt confusa. el que us vull dir es que necesito un gran 
consell. M'agradaria saber la vostre opinió de la meva sopa. El que passa és que jo tinc Novio cla que sento algu per ell 
que no em deixa pro vull tallar amb ell, el que passa es que si el deixo ell no pot viure sense, ho tinc comprobat perquè 

ho vaig fer la primera vegada i es volia treure la vida. També tinc una altre persona que em te boijament enamorada 
d'ell sobretot els seus ulls, i que ell cosa que ja sap que tinc parella vol que siguem més amics, Aquí ja estic confusa, 
Buff... També tinc un grup on estic enamorda i tenim tonteig amb el amic del meu novio, i es cla allà també hi ha el noi 
que estic enamorada (els dels ulls). Aquí ja tinc molts problemes, i també tinc un altre tio on em vaig liar a italià i que 

esta enamorat de mi i jo sento comobacions el seu costat, també hi ha el germà de la meva millor amiga pro que no puc 
perque podria perdre la meva millor amiga. I també sento algu 

Re: Amor Massa confus! 02/11/2012 - 11:53:41 Nom: sexyygirl tu el que ets es una guarra que els vols a tots. 

Re: Amor Massa confus! 02/11/2012 - 23:38:23 Nom: ninetaaG 
Puff, dons si que es confuss si..Avera, primer de tot dir-te que poder el que et pasa es que no as trobat a la persona 

adequada, osigui qe realement no as trobat l'amor. No as trobat a aquella persona que et fagi perdre el cul. Simplement 
es atracció fisica per nss quants noiss as dit adalt hahaha ^^ no et desesperiss nina ! SORT 

Re: Amor Massa confus! 02/11/2012 - 23:41:25 
Nom: 

................................ 
clar k si tu ves proban gen.. noiaa si de veritat timporta el teu noviu es imposible k tmb vulguis tema amb tans de tius.. 
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Resposta 01/11/2012 - 22:29:32 Nom: Annnnaaaa** 

Hola! :) Bueno, jo sóc participant del concurs i en primer lloc dir-te que en aquella llista ningú canta malament, ja que si 
ho féssin no estarien en els 100 que millor canten. El segon és que si a algú no li agrada el vídeo, per molt que demanis 
que et posin me gusta al teu vídeo, si no els hi agrada no ho faràn, si han posat me gusta és perquè lis agrada. Per una 

altra part hi ha la gent que té enchufes famosos, això és super injust i són els que tenen més me gustas. No sé, crec 
que hi ha moltes opinions i totes tenen la seva part bona. 

siusplau k algu escrigui 
algun relat erotic 

01/11/2012 - 22:39:05 
Nom: 

jefusrgdfhcdnkls 
jo, n'escriuria algun pero eske no ne tingut cap i no es plan de inventarsel.eske mexita mol!!!ahahahah!PD:soc noi 

relat erotic 01/11/2012 - 23:09:59 Nom: noiawap@ 

estava am el meu novio a casa,(am l'escusa de fer deures) i em va comensar a toca el cul, despres va anar pujan i em 
va tocar una teta, jo em vax posa a tope, vam anar a lhabitacio ens vam treure la roba i ell em va començar a di coses 
warres yo em vax exitar moltissim i li vax agafar la polla i li vax comensar a xupar, ell es va corre i es va posar a sobre 
meu i em va penetrar, despres em vax posar a cuatre gates i me l'anava treien i posan yo vax comensar acridar super 

exitada, llavors al senti els crits va entar el meu pare iens va pilla alla de cuatre gates, el meu pare ens estava miran pro 
yo i el meu novio no podiem parar ,el meu pare, també exitar i va sorti correns llavors jo i el meu novio vam parar i vam 

seguirlo, yo tenia po k li digues a me mare pro en comtes d'aixo es va fotre a l'habitació am ella. despres de 5 mins 
escoltan la meva mare es va posar a criar, no paris!!!el meu novio i jo ens vam traumar i vam sorti correntsPD d'aixo fa 

1 any i io ara tinc una germaneta de 3 mesos ehem ehem... 

Re: relat erotic 01/11/2012 - 23:47:49 Nom: asdfadfadfadf 
És molt falso... Si un tiu es corre dins,li baixa l'erecció... A més, seria una filla, no una germaneta ;) pd. La gent et veuria 

el bombo! 

Re: relat erotic 02/11/2012 - 11:30:30 Nom: noiawap@ eske la filla la va tenir me mare ¬¬per axo es la meva germana! 

PUTO ARROBA!! 01/11/2012 - 23:22:55 
Nom: andreaaaa per 

la laaaaia 
:) 

TOTHOM A VOTAR 
AQUEST GRUP! 

01/11/2012 - 23:36:34 Nom: Chill Shot 
NOMES HEU DE CLICAR M'AGRADA!! no costa res 

:)http://www.naciodigital.cat/teenstar/cover/8188/francisco/mandiola/free/fallin 

Re: TOTHOM A VOTAR 
AQUEST GRUP! 

01/11/2012 - 23:39:26 Nom: tputamadre son bons,,, 

Re: TOTHOM A VOTAR 
AQUEST GRUP! 

01/11/2012 - 23:46:14 Nom: ireneee soy yo o el de blanco esta como un tren?? xD 

Re: TOTHOM A VOTAR 
AQUEST GRUP! 

01/11/2012 - 23:46:54 Nom: Macca jaaja els voto per guapos 

traumada es normal que 
despres de feroo..?¿ 

01/11/2012 - 23:48:02 Nom: lalallla 
dilluns o vaig fer per primer cop vale i vueno sem v trencar el iemen i si em va sortir foça sang lo normal i tal i vueno el 

dia seguent encara treia gotetes de sang i clar a mi la regla no em ve fins daki 2 setmanesi avui o e tornat a fer amb ell i 
ma tornat a sortir sang :S es normal ? es que no o se.. i no se a qui preguntarli si em podeu ajudar :Ses que tinc por.. :S 

Re: traumada es normal 
que despres de feroo..?¿ 

02/11/2012 - 00:33:49 Nom: jfhgrufghuh 
Tranquila, es normal, potser queden encara restes del himen que no s'ha despres del tot, pero ja veuras que d'aqui res 

gaudiras del sexe sense cap problema! 
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El tiu que em mola no em 
fa cas, AJUDA! 

02/11/2012 - 00:09:36 Nom: CristinaaR 
Hola adolescents!!!!!Necessito ajuda, hi ha un noi a la meva classe que em mola i nose que fer perquè es fixi més amb 

mi. A més a més jo no soc massa oberta.Em podeu donar algun consell perqe es fixi mes amb mi?Gracieees!!!!!!!! 

Re: El tiu que em mola no 
em fa cas, AJUDA! 

02/11/2012 - 10:26:49 
Nom: 

somebody_like me 

Has de conseguir perdre la vergonya (sé que és difícil, però val la pena).Comença a parlar amb ell de coses "trivials", 
com per exemple: el profe de mates, la classe que toca i tonteries d'aquestes per anar-te guanyant la seva 

confiança.Quan ja la tinguis, aprofita per fer allò d'anar a la biblio per estudiar (per ajudar-lo o ser ajudada) i així que 
vagi sorgint la màgia :DSort!!Si vols res més: enjoyourlife96@gmail.com 

Ajuda i opinions sisplau.. 02/11/2012 - 01:59:55 Nom: yee 
Hola necessito ajuda i opinions... estic amb un noi amb qui ens veiem molt poc perquè ell és de Barcelona i jo visc més 
o menys a dos hores... el poc temps que el veig no se si és perquè sóc poc carinyosa o que em passa que em fa cosa 

tocar-lo... que m'aconselleu? 

Re: Ajuda i opinions 
sisplau.. 

02/11/2012 - 09:57:44 Nom: ll*ll que perdis la vergonya i que aprofitits el poc temps q tens per veurel 

Re: Ajuda i opinions 
sisplau.. 

02/11/2012 - 10:24:09 
Nom: 

somebody_like me 
Has de perdre la vergonya i aprofitar el poc temps que el veus, sinó al final te'n penediràs de no haver passat més 

temps amb ell :D 

Ajuda... 02/11/2012 - 11:31:30 Nom: ............. 

Hola,fa molt de temps que la emva germana va marxar de casa.La trovo molt a faltar.Hi han cops que penso,en sortir 
d'aqui d'escaparme de casa nomes per anar-la a veure.Ara mateix.estic tancada a la meva habitació,mirant el mur de la 

meva germana,sense que la meva mare s'enteri.No hem deixa agregar-la al facebook,pero jo la trobo massa a 
faltar.Nomes vui sortir d'aquesta casa,escaparme i anar-la a veure.Ella ho es tot per mi,té 18 anys i jo nomes 12.Dede 
que tenia 6 anys estic sufrint per aixó,pero hem vaig comensar a donar compte als 9...Ja queda poc per que cumpleixi 
19 anys.M'agradaria estar allà per veure-la,però els meus pares segur que no hem deixaran,perque diuen que ens ha 

fet moltes coses...Jo se que hens a mentir que ha dit moltes coses de noslatres a tothom dolentes..Que s'e les a 
inventat pero crec que encara i axi hem tindrien que entendre.Neccessito evure-la ella ho es tot per mi,que cuan miró 

totes les nostres fotos es un no parar de plorar.Que puc estar al mitg de la classe i comensar a plorar  

Re: Ajuda... 02/11/2012 - 18:04:29 Nom: suus però per què no te la deixa agregar? es porten malament o algú? 

Re: Ajuda... 02/11/2012 - 19:25:13 Nom: WrBf 

A veure, jo crec que si l'agregues ni tenen perque enterar-se els teus pares (i si no, et fas un altre facebok k tingui perfil 
ocult i l agreges i hi podras parlar sense haver d patir perk els teus pares et tinguin agrgada i puguin veure).Entenc que 
els teus pares no vulguin que hi parlis, pero, hsa dit que va dir coses dolentes d vosaltres i dedueixo que aixo no es tot, 

aixi que els entenc...Pots intentar de parlar amb els teus pares, pero jo, sincerament, no estic segur de que aixo 
funcioni, no se quina es la relacio am els teus pares, si son gaire permisius i podrien cambiar d opinio... Els hi podries 

explicar com et sents, que penses...En funcio d aixo parla-hi o agregala, o sino busca a un adult que creguis que et pot 
ajudar.Petons i molta sort 

¿Harry Styles i Louis 
Tomilson, son parella?Ö 

02/11/2012 - 11:48:56 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

http://www.youtube.com/watch?v=TG3GsxGPE-M&feature=fvwrel 
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Re: ¿Harry Styles i Louis 
Tomilson, son parella?Ö 

02/11/2012 - 16:29:09 Nom: mrs. horan 
a veure, les directioners hem anat creant ''bromances'' que són combinacions de dos membres d'un grup, llavors quan 

hi ha fotos d'en Niall i Liam, per exemple, diem que hi ha una foto de Niam.Els bromances 
són:LarryNiamNouisLiloZarryZiallZiamNarryZouisLirryAh, i no, no són parella. 

Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 11:56:39 Nom: * * * * * * 
Hola, tinc un problema, tinc 14 anys i peso 57 kilos, jo crec que estic gorda per l'edat que tinc, perque les meves 

amigues pessen 40-45 kilos... Com em puc aprimar ràpid? 

Re: Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 12:00:40 Nom: --- 
intenta no menjar entre hores, aixo de quan tens una mica de gana picar alguna galeta o aixi no va gaire be, espera't 

als apats que acostumes a fer. Menja sa, i si no fas cap esport estaria be que t'apuntesis al que mes t'agradi.sort guapa 
i no et preucupis que no deus estar tan gorda com et penses, 57 quilos no en son tants! :) 

Re: Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 12:17:24 Nom: * * * * * * MOOOLTES GRÀCIES! :) 

Re: Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 12:33:55 Nom: ljw,a.n,c 
Quan mesures?? Perquè crec que estas molt bé.Hi han dues constitucions la gran i la petita.Tu deus ser la gran i les 

teves amigues la petita.La diferencia és que els ossos són més grans!Quan medeixes? 

Re: Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 13:04:51 Nom: Jo no ho crec 
Mira, jo també tinc 14 anys, medeixo 1,67m i peso 60 Kg, però no estic pas gorda!!! Vaig anar a una osteòpata que diu 
que tinc els ossos molt forts i molt sans i que per això pesen tant, i et puc assegurar que estic més prima que moltes 

que pesen menys. Consulta-ho amb algun especialista. SORT!! 

Re: Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 15:48:29 Nom: * * * * *  Moltissimes Gràciees!( Medeixo: 1, 65 ) 

Re: Em podeu ajudar? 02/11/2012 - 16:03:13 Nom: anonimaaa ;) puees aixi tu estaas bee trankilaa!! 

Re: Em podeu ajudar? 03/11/2012 - 22:54:20 Nom: kosng 
Primer de tot cada persona té la seva constitució, osigui cossos diferents, però tot i així et veus massa grassa i no et 

sents bé amb tu mateixa, fes esport, i activitats de resistència és el que més et fa aprimar, fes-me cas. Sort! 

turnar amb el meu exs 02/11/2012 - 12:58:16 Nom: paula42 
aver fa un temps vem tallar, pero eska no el puc oblidar... i ell amb diu de cadar pero mai pot "te futbol".i ara esta 

enfadat amb mi perque li vaix insistir per cada... nose que fer:S 

Re: turnar amb el meu exs 02/11/2012 - 13:29:47 
Nom: 

somebody_like me 

Pots fer dos coses:1)Intentar oblidar-lo, costi el que costi. Si vols fer aquesta et recomano que cada vegada que pensis 
en ell recordis perquè vau tallar. I et diguis jo em mereixo algú millor!2)Lluita per ell. Si ell de debò vol quedar amb tu (i 
tu també). Trobeu un dia que us vagi bé als dos i... quedeu.Però recorda de no fer-te molt pesada, ni enganxar-te molt, 

perquè al final, ell es cansarà de tu. Insisteix, però també deixa'l respirar!!! :D 

Nens sense novia y mes 
petits de 17 

02/11/2012 - 13:09:05 Nom: Lau^^ 
ola busco amistad o lo que surgi, si no teniu novia y sou mes petits de 17 anys, podeu dejar el vostre facebook aqui, 

sisplau:D 

Re: Nens sense novia y 
mes petits de 17 

02/11/2012 - 13:54:44 Nom: sdsds tinc 5 anys vols, follar? 

Re: Nens sense novia y 
mes petits de 17 

02/11/2012 - 13:57:09 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

Jajajajaetc..:'') molt bona la de dalt crak;)(Y) 

Re: Nens sense novia y 
mes petits de 17 

02/11/2012 - 14:08:16 
Nom: 

xdkqweudhnqwbjqk
bg 

que gracioso niño:') tu eres tonto o que?y la otra la ''lamesguapadelmon'' no te flipes que seguro que eres mas fea.. vv 

Re: Nens sense novia y 
mes petits de 17 

03/11/2012 - 13:26:33 Nom: Plasss! soc un nounat molt calent vols que fem petting?Pd: el meu pare pregunta si s'hi pot afegir. 
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Re: Nens sense novia y 
mes petits de 17 

04/11/2012 - 09:07:42 Nom: osdepeluix jo entic 13 anys si vols podem ser amics pero no m'agrada deixar el meu face en pagines enk qualsevolt'el pot veure ... 

Somnis raros:S 
NECESITO AJUUDA! 

02/11/2012 - 13:27:43 
Nom: Noooooia 

preeeeooocupada!!!
!!! 

Hola adolescents!:')No estic segura de mi mateixa....Fa uns dies vaig somiar k jo i un noi,k mai m'ha agradat i k mai he 
sentit res per ell, ens cumensavam a fense picos i ell cada dia em demanava per anar a a algun lloc i fense mes picos 
pro no lianse....i aixo...Ara quan parlo amb ell em noto rara... quan el veix tambe i nose k fer...Per una part tinc por de k 
en un futur pasi algu entre nosaltres...AJUUUUDAAAA!pd: Se k e suna cosa simple, pero esqe estic confusaAdeeeu i 

gracies x llegiru i adeeeeeeeeeeeeu! 

Re: Somnis raros:S 
NECESITO AJUUDA! 

03/11/2012 - 14:02:54 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Potser és una senyal, intenta controlar el teu somni en ves de deixar-lo fer, poder en treus una conclusió. :P Sort!!! 

seexe 02/11/2012 - 13:38:50 
Nom: 

...................................
. 

alguu vol fer sexe amb una noia de 15? 

Re: seexe 02/11/2012 - 14:20:22 Nom: anònim! jo vull, agregam cach69ondo@hotmail.com o enviam un misatge. 

Re: seexe 02/11/2012 - 14:21:44 
Nom: 

...................................
. 

cuuuant et mideeix? 

Re: seexe 02/11/2012 - 14:25:50 Nom: anònim! 10 llargs cm! 

Re: seexe 02/11/2012 - 16:37:43 Nom: hola gent!! enviam el teu facebook 

Re: seexe 03/11/2012 - 15:11:24 
Nom: NOIIA 

CALENTA GUARRA 
YO TMB VULL TIIA QUE VOL FOOOLLLLLAR TETES 95 AHAHAHAHAH UUUS ESTIIMUUU 

Re: seexe 03/11/2012 - 15:12:40 
Nom: NOIIA 

CALENTA GUARRA 
YO TMB VULL TIIA QUE VOL FOOOLLLLLAR TETES 95 AHAHAHAHAH UUUS ESTIIMUUU 

Re: seexe 03/11/2012 - 23:26:18 Nom: noiade13anys les meves tetes tenen una talla de 95 , nose pk pero d'avegades tinc ganes de fullar ,algu??? 

SI US AGRADA CANTAR 
ENTREU 

02/11/2012 - 13:51:13 Nom: effefefe 
hola si us agrada cantar entreu en aquesta web, us registreu. Aqui podreu cantar milers de cançons de molt tipus de 
música i milers d'usuaris en que podreu competir per tenir la millor puntuació i moltes coses mésUs deixo a la meva 

pàgina de la web per que podeu flipar amb les meves puntuacionshttp://www.karaokeparty.com/en/mypage 

Re: SI US AGRADA 
CANTAR ENTREU 

02/11/2012 - 13:56:00 
Nom: 

somebody_like me 
ja hi he entrat, està motl bé! 

Re: SI US AGRADA 
CANTAR ENTREU 

02/11/2012 - 15:10:40 
Nom: Whats 

happen? 
Hooola!Mola molt..pero vaic una mica perduda pqe com esta en angles....:Spero bueno es pot ferM'encnata! 

masturbarse tiaa 02/11/2012 - 16:10:56 Nom: e-ñjsgmv-rdsff 
Hola,algú hem pot dir una manera de masturbarme que no sigui la dels dits i la del xorro de la dutxa? I com hem puc 

calentar sense mira videos x? 

Re: masturbarse tiaa 02/11/2012 - 19:10:57 
Nom: L'ah MaS 

GuayY 
tens algun problema? estas boja? pos a mi, em masturba el meu novio... mola mes que si tu fas tu sola :) 

Re: masturbarse tiaa 03/11/2012 - 22:48:14 Nom: FILOMENA CLITORIS CLITORIS I CLITORISES EL MILLOR QUE HI HA!! AJUDAT PER INTERNET 
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Re: masturbarse tiaa 03/11/2012 - 22:51:00 Nom: kjb Métete un pepino si estas necesitada, xd 

voleu un relat erotic? 02/11/2012 - 16:38:38 Nom: oljñlhn 
hola si voleu un relat erotic de que el voleu?-De autosatisfaccio(masturbarse)-De viloació entre amics-O de 

homosexualitat(lesbianes?)? 

Re: voleu un relat erotic? 02/11/2012 - 16:56:48 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

hoshi*.* De violació entre amics$: 

Re: voleu un relat erotic? 02/11/2012 - 18:43:35 
Nom: 

laessspreciosaaadel 
monnn 

violacio entre amics! dura,dura! q plorii fort la tia! 

Re: voleu un relat erotic? 02/11/2012 - 19:16:22 Nom: tioBò de violació entre amics!:$ buff. 

semen 02/11/2012 - 16:41:50 Nom: bones hola nois devagades amb desperto amb sement els calsotets es normal? 

Re: semen 02/11/2012 - 18:08:15 Nom: ll*ll home jo crec q mol nrmal n es 

Re: semen 02/11/2012 - 18:12:20 Nom: bones que faig? 

Re: semen 02/11/2012 - 20:42:30 
Nom: 

andreeeeeeeeeeeee
aaaaa 

jo diria que si qe es normal, trempera matinera no? 

Re: semen 02/11/2012 - 21:12:19 Nom: ll*ll val po pts tenir trempera i no treure semen!!!! 

Re: semen 03/11/2012 - 05:18:51 Nom: AnonimXXX 
Es diu pol·lució nocturna i es molt molt molt normal. Pots buscar-ho al google, es fruit d'un somni erotic normalment. 
Com que es produeix en una fase molt profunda del son no et dones compte i fins i tot poder ni ho recordes. Pero si, 

has tingut un orgasme dormint, i passa molt sovint...a mes, et passara de tan en tan al llarg de la teva vida ;) 

Re: semen 03/11/2012 - 20:09:55 Nom: pepopintame TAMBE PT SER CAUSA A QUE NO TE MASTURBES MOLT SUVINT Y A LA NIT PASA EL QUE PASA. VA ENSERIO 

Ajuda 02/11/2012 - 16:45:58 Nom: Bluue Sabrieu cap lloc on es fessin castings i coses d'aquestes? merc 

obriu si saveu de pagines! 02/11/2012 - 17:02:30 Nom: 90rni 
gent saveu alguna aplicacio perque man passat un text per el movil pero no es veu gaire be i si lamplio tampoc saveu 

alguna aplicacio o algu perque es pugui veure be ?mersi adolescents! 

Estas aburrit? 02/11/2012 - 17:37:04 Nom: Aficiionadaa 
Si estas aburrit possa MG a aquesta pàgina. Farem tot el que tu vulguis concursos, noveles, fotos de cualsevol mena... 

Aquí hos deixo l'enllaçhttps://www.facebook.com/pages/Aficionades/276627242450368?fref=ts 

Re: T'agrada 
llegir?OBRE'M 

02/11/2012 - 19:15:57 Nom: Rebeecaa 
Ens mataras d'intrigaa!!!De moment és una historia adecuada i emocionant per a adolescents, sobretot per a gent 

enamorada com jo jajajaSegueix així!! Tens molt de talent!!!Tinc ganes de saber el que passa!!!Peetonnss 

Hos aburriu molt? 
ENTREU! 

02/11/2012 - 19:37:39 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

https://www.facebook.com/pages/pdtestimo/414290581964690?sk=photos_albums.Aqui fem de tot, eliminatories, jocs 
de tota mena, etc.. Entreu-hi i quiqueu el MG! Us aviso, hos voleu divertir jajaja:'') AIXO ESTA FET EXPRESSAMENT 

PER DIVERTIR-SE$: 

Re: Hos aburriu molt? 
ENTREU! 

02/11/2012 - 19:38:43 
Nom: 

Lamésguapadelmón
$: 

Cliqueu* 
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Re: Hos aburriu molt? 
ENTREU! 

03/11/2012 - 01:33:16 Nom: enseriu? saps que no existeix oi hos? i que realment es us*? 

Relat erotic violació ente 
amics 

02/11/2012 - 20:35:46 Nom: fejl 

Avui els meus amics i jo hem anat de colonies,erem en Pol el marc i l'Alex jo hem dic sandra.Varem anar a la muntanya 
a fer una ecursió i ens vam quedara dormir.Com que erem molts les tendes de acampada les varem repartir entre 

cuatre.Es podien nois i noies!Aixi que com que erem molt amics de la infancia ens vam juntar tots quatre.Les noies ens 
vam anar a dins del refuigi a cambiarnos,(per a ficar-nos el pijama) Jo tenia un pijama molt sexy,la part de adalt era un 

top una miqeuta transparent amb una jaqueteta rosa amb plumes i tota transparent.I la part de sota ere una 
faldilleta,que feia que s'em veigues una mica el tanga de conillets que portava.Vaig veure que els meus amics quan 

vaig sortir m'estaben mirant amb una cara de que estaben a cent!També vaig veure que ells estaben també lleugerets 
de roba,que bons que estaben!Cuan era de nit ens varem ficar tots a dins de la tenda,jo estaba al mitg amb alrededor 

dels meus amics.Estabem per la nit,i hem vaig quedar sense aigua a la cantimplora aixi que ells hem v 

Re: Relat erotic violació 
ente amics 

02/11/2012 - 21:13:54 
Nom: porq yo lo 

valgo 

tu noia una de dues, o no tens sensivilitat o ets molt retrasada ( i no va en coña), no se si la historia es inventada o no 
pero en els dos casos es molt inutila pk si som realistes : 1. quan te l'agues ficada pel cul tauries despartat a l'instan, 2. 
No em crec q estigesis tan tranqila, i 3. Si agesis cridat de debo amb totes les teves forces algu tauria sentit i ni em val 

q te l'agesin ficat a la boca pk li moseges i ia esta. Conclusio q en trec : o tu ets una guarra de cuidado i tonta a la 
vegada o t'avorreixes molt a casa teu per inventar aqestes merda histories. 

HOMOSEXUALITAT 02/11/2012 - 20:50:46 Nom: Ajudaaa 
Tinc dues preguntes per vosaltres, contesteu-les seriosament siusplau, m'ajudaréu molt.Com us pendríeu que la vostra 

germana o el vostre germà fos homosexual?Com penseu que s'ho pendríen els vostres pares?Moltes gràcies. 

Re: HOMOSEXUALITAT 02/11/2012 - 21:30:53 
Nom: 

gasdhfsauidhsijadh
okajsoajdkasd 

A ver te explico, si tienes un hermano o hermana homosexual, no te tienes de que preucupar, no te va a pedir sexo ni 
nada por el estilo. Soys familia, y piensa que el/ella te quiere, porque un familiar sea gay o lesbiana no pasa anda es su 
decicón y tu la tienes que respetar.Si tus padres supieran que eres homosexual, yo creo que se impactyarian, pero al 
final lo aceptarian, basicamente eres su hija o hijo y te querran , darian la vida por ti, y ellos oslo quieren que seamos 
felices a nuestra manera y con la persona del genero que queramos pero eso si felices :DPerdo per aver-ho escrit en 

castalla :( 

Amor homosexual no 
existeix (respostes) 

02/11/2012 - 21:42:47 Nom: pepopintame 

Sinceram ent crec que les repsostes que me vau donar en el altre tema (amor homosexual no existeix) son prou certes, 
en aquet mon hi ha tot tipus de persones, surtides, enamoradises, carinyoses y putons. Pero al final se acaba troban a 
la persona especial, aquella persona que no necesites ni que te toqui per sentirte feliz. Potser ja gent que pensara que 
l'amor homosexual no existeix, en certy casos sembla que no, pero he pogut comprobar que hi ha partelles felices.Deu 

ser qu een vritat existeix :3 

Sisplau, obriu:) 02/11/2012 - 22:21:52 Nom: #ladelmisatge 
Hooooola he creat una pagina al face que es diu:Cada dia, un somriure, allà t'ho passaras de lo mes bé, li doneu un 

megusta? Sisplau:) Jajajaja mlts gracies 

Re: Sisplau, obriu:) 02/11/2012 - 22:23:21 Nom: #ladelmisatge LINK:https://www.facebook.com/CadaDiaUnSomriure 
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Relat eròtic 02/11/2012 - 22:23:58 
Nom: 

nnjugbtgvdehags 

El Pau i jo portem 1 any junts, i per celebrar-ho, va venir a casa meva, ja que la tenia lliure, mai ho havíem fet, encara 
que sí que ens havíem tocat.Vam anar a l'habitació dels meus pares, i em va tirar sobre el llit mentre em feia un petó 
molt apassionat i se'm posava a sobre. La seva boca sobre la meva era molt suau, però desprenia passió per totes 

bandes. m'estava posant molt calenta. va començar a treure'm la samarreta i els sostens, jo li vaig treure la samarreta i 
vaig començar a descordar-li el pantaló. De cop i volta cap cap dels dos tenia roba, estava tota pel terra, ell ja tenia una 
erecció, i li vaig començar a fer una palla, cada cop amb més velocitat. es va córrer a la meva mà. Ara era el meu torn, i 

va començar a baixar la mà cap al meu cony, em tocava el clítoris, em ficava dits, em llepava les tetes, inclús em feia 
alguna mossegada. m'estava excitant molt. em vaig córrer amb un crit ofegat per un petó. vam parlar durant cinc 

minuts, i em va demanar de fer un 69, jo encantada em vaig posar a  

Re: Relat eròtic 02/11/2012 - 23:40:57 Nom: xddgth M'agrada escriune més. 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 01:09:23 Nom: abjhksbjkb mm... interessant, podries ferne un de masturbació de ties? merci 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 01:16:39 
Nom: 

nnjugbtgvdehags 
i tant, ja en faré un de masturbació de ties, i continuaré la història del Pau i la noia, i si voleu doneu-me suggerències 

que així podré anant escrivint amb les vostres idees! merci a tots i totes! 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 01:19:00 Nom: abjhksbjkb podries començar amb una tia sola a casa que es va a dutxar :) 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 01:24:31 
Nom: 

nnjugbtgvdehags 
d'acord, doncs demà l'intentaré pujar, perquè estic en època d'exàmens, però tranquils que ho faré!volia dir-vos una 

cosa, sé que faig poques faltes, però no em tingueu en compte si en faig algunes!Mersi!! 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 10:09:12 Nom: xddd 
També en pots fer de noies i nois a una casa molt gran i tot comença al llit i com que es molt gran vas passat diferentes 

escenes ara vas a un llit i explikes tot sas.... espero que t'hagi sorgit d'ajuda FESNI MÉS QUE M'ENCANTEN. 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 10:13:46 Nom: xddd 
També en pots fer de noies i nois a una casa molt gran i tot comença al llit i com que es molt gran vas passat diferentes 

escenes ara vas a un llit i explikes tot sas.... espero que t'hagi sorgit d'ajuda FESNI MÉS QUE M'ENCANTEN. 

Re: Relat eròtic 03/11/2012 - 11:26:52 
Nom: pamela la 

pamela 
orgia? 

per a la DOCTORA F! 02/11/2012 - 22:54:42 Nom: ajudasisplau:$ 

Hola Doctora F!He vist que aconselles molt bé y magradaria saber si tinc alguna solució o algo:Des de l'any passat, 
conec a un noi de l'escola i erem molt amics, fins que em va dir que li agradava. Jo li vaig dir que no perque m'agradava 
un altre noi, i li vaig preguntar si s'havia enfadat i em va dir que no. Pero al seguent dia ja no em va parlar i es va passar 
6 mesos sense parlarme....fins que va acabar el curs. A l'estiu, em va dir que ho sentia i tal. Pero a començat el curs, ja 
no va a la meva clase, pero em mira. I un dia li vaig obrir per facebook i em va dir que tenia novia, es deia igual que jo, 

que l'havia conegut a la platja i que ja no estava enamorat de mi. Em va saber molt greu, perque havia començat a 
sentir coses per ell, i ara, ja no ser que fer..Siusplau ajudam!Gracies.. 
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Re: per a la DOCTORA F! 03/11/2012 - 01:29:44 Nom: niud'amor :$ 

hola maca, no sóc la Doctora F, però si no et sap greu et contestaré. sincerament crec que li hauries de dir el que sents 
per ell, encara que et rebutgi, però si realment li vas agradar tant fins al punt de no poder parlar amb tu quan li vas dir 

que no, és que sentia algo bastant fort, així que t'aconsello que li diguis la veritat, no deixis escapar una oportunitat com 
aquesta, perquè ja saps el que es diu "Carpe Diem" (viu el moment).PD: si et diu que és molt feliç amb ella o alguna 

cosa per l'estil, no facis com ell, no perdis la oportunitat de ser amiga seva, això ho valorarà molt positivament. espero 
haver-te ajudat encara que sigui una mica... petonets guapa! 

Re: per a la DOCTORA F! 03/11/2012 - 22:15:37 Nom: jomateixa 
Moltes gràcies! Doncs si que em va be aquest consell... pero te novia, i jo ja no se que fer perque era un dels meus 

millors amics...Gracies de veritat! 

SIUSPLAU URGENT!! 
NOIA & NOIA 

02/11/2012 - 23:11:48 Nom: fvbnhjgfbbgh 
Hi ha una nena que es super maca amb mi, em diu que es vol liar amb una noia perque no sap si es bi, i esta confosa, 
ens avenim super be i no se si demanarli lio em fa una mica de cosa i que pugui espatllar la nostra amistat, i també em 

fa cosa que em digui que no, tot i que no crec:S necessito consell siusplau!! 

Re: SIUSPLAU URGENT!! 
NOIA & NOIA 

03/11/2012 - 12:35:15 Nom: erbvfrehjv tu demanali... la por no et portara enlloc!PD: Demanali siusplau:) 

Re: SIUSPLAU URGENT!! 
NOIA & NOIA 

03/11/2012 - 20:43:45 Nom: fvbnhjgfbbgh  Gracies ^^ aixi ho fare;) 

Ajuda nose qe fer bff.. 02/11/2012 - 23:29:49 Nom: noia!^^ 

hola adolescents gracies per obrir el missatgeBueno jo estic sortint amb un noi pero fa 3 mesos qe viviem una mica 
lluny pq sa agut de mudar i coses... i ara ens veiem molt poc i clar em fot molt pero ens seguim estimant pero l'altre dia 

el meu millor amic i jo vam anar de festa i yo anava una mica malament i pel qe es veu ens vam fer algun pico(res 
mes).Avui e qedat amb el meu millor amic (com molts dies) i nose pero m'encantat estar amb ell nse el trobaba a falta i 

tal pero despres ma trucat cuan a arribat a csa i ma dit qe estaba enamorat de mi.Jo li e dit qe ya sap qe tinc novio i 
blah blah resulta qe el final el meu millor amic ma dit qe ell per la seva vida i jo per la meva qe no em vol fer mal i es lo 

millor estic destrozada el trobo molt a faltar esel millor amic qe pot tenir algu! nose qe fer pq el meu novio tampoc el 
veig gaire (pero me l'estimo molt) estic confosaa segur qe es una tonteria de dies pero ara nose qe fer ... S: 

Re: Ajuda nose qe fer bff.. 03/11/2012 - 11:53:57 
Nom: pamela la 

pamela 

jo crec que ho has de parlar amb el teu novio.potser a ell li passa lo mateix, no?pero no estiguis aixi destrosada que no 
passa res, son coses que passen pero se superen, el teu amic no deixara de ser-ho per una cosa aixi m'entens?vinga 

va, no estiguis trista.parla amb el teu novio sobre aixo, que no el veus gaire i que ell que en pensa sobre lo del teu amic. 
potser al final el teu novio creu que no podeu seguir, o es torna a mudar o... no ho se, no soc adivina.pero lo que estic 

segura es que has de parlar-ho amb el teu novio. i tambe torna a parlar amb el teu amic, que ara no se li acudeixi deixar 
de ser amic teu, no feu una bestiesa que l'amistat es una cosa molt bonica ok?vinga cari, no pateixis per res ok? tot 

s'arreclara.un peto darling :D 

Re: Ajuda nose qe fer bff.. 03/11/2012 - 12:48:30 Nom: lovahorse 

jo Crec qe la de pamela la pamela te rao peronose lo millor seria ke en parlesis amb el teu novio i el teu millor amic a 
soles i despres els 3 junts per acabar d'aclariro totpero no et destrosis enserioo si el teu novio t'estima de veritat i el teu 

amic es amic de veritat al final tot t'anira vee es questio de temps tranquilaa :Di si avui parles amb el teu millor amic 
avera si s'arreglat tot vale MOLTA SORTT guapisimaa (: 

relat eròtic 03/11/2012 - 02:24:52 Nom: abjhksbjkb algu podria fer un relat erotic d'una tia sola a casa?? merci 

Tumblr* 03/11/2012 - 08:44:40 Nom: Tumblr 
Adolescents sóc nova al tumblr i si deixeu els vostres tumblrs us segueixo amb la condició que em seguiuel meu tumblr: 

aliciasmiler.tumblr.com 
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Re: Tumblr* 03/11/2012 - 08:46:22 Nom: annita'h A si? Jo et deixo el meuhttp://annafeelgood.tumblr.com/ 

Re: Tumblr* 03/11/2012 - 10:46:16 
Nom: 

somebody_like me 
Què és el TUMBLR??? :S 

Re: Tumblr* 03/11/2012 - 12:21:31 Nom: LA DEL TEMA es una pagina gratuita on pots penjar fotos textos enllaços... com un blog pero mes de fotos 

Re: Tumblr* 03/11/2012 - 21:16:58 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
ja et segueixoo!!!el meu:http://miss-dirty-glam.tumblr.com/ 

Re: Tumblr* 03/11/2012 - 22:13:29 Nom: couuuus jo et deixo el meuSEGUEIX-ME TU TAMBÉ SISPLAU :) 

qe creieu? 03/11/2012 - 10:13:18 Nom: ginna 
Acabu de tallar amb el meu ex fara 3 dies... i me enterat de que li a demanat liu a una amiga seva, pero a mi tambe ma 

demanat liu un amic meeu... si ell sacaba lian amb akella io mauria de liar am laltre?ahhah meerci ;) 

Re: qe creieu? 03/11/2012 - 10:52:51 Nom: lollypop 
no t'has de liar amb el teu amic nomes perque el teu novio es vulgui liar amb una altra.tu t'has de liar amb qui vulguis i 

quan vulguis, no has de fer coses per fer enveja el teu exnovio.si ha demanat lio a una amiga seva és perque quan 
estava sortint amb tu no ho feia de veritat, saps a que em refereixo?tranquila, no sap el que es perdmolta sort cari :) 

qe creieu? 03/11/2012 - 10:13:18 Nom: ginna 
Acabu de tallar amb el meu ex fara 3 dies... i me enterat de que li a demanat liu a una amiga seva, pero a mi tambe ma 

demanat liu un amic meeu... si ell sacaba lian amb akella io mauria de liar am laltre?ahhah meerci ;) 

Re: qe creieu? 03/11/2012 - 10:45:53 
Nom: 

somebody_like me 

Home no.A no ser que li vulguis fer gelos, tot i que (sincerament) si ell es vol liar amb una altra, no crec que li puguis fer 
massa gelos!Tu només t'has de liar amb les persones que t'ho vulguis quan t'ho vulguis i no per "copiar" el què fan els 

exs. :D 

nois i noies que vulguin fer 
converses calentes per e-

mail 
03/11/2012 - 10:42:29 

Nom: 
IOOOOOOOOOOOO 

:P 

A veure, doncs el cas és que m'agradaria tenir algú que estigués disposat a mantenir, per e-mail, xat i... (bé ja està, 
només per e-mail o xat!), converses així tipu calentorres, ja sabeu el què em refereixo.M'és igual si és tio (noi) o tia 

(noia), i si voleu també podem fer converses amb més d'una persona a la vegada... :D jejePERÒ hi ha unes condicions, 
que són:1) jo no us penso enviar cap foto (de cap part meva) deixeu anar la vostra imaginació! :D (jo tampoc us en 

demanaré cap!)2) No penso fer porncam, perquè: 1.no tinc webcam, 2. perquè no.Interessats, interessades, escriviu a: 
foreversex01@gmail.comXOX 

jbsnsisbdosnshdksns 03/11/2012 - 10:49:45 
Nom: Relat eròtic 1a 

part. 

Una noia va fe un relat de violació entre amics jo tambè el faré, espero que us agradi; és totalment inventat.Haviem 
quedat la Marta, el Pau, el Xavier, el Aleix i jo; a casa l'Aleix a veure una peli. Vaig cap a casa Aleix i m'arriba un 

whatsapp de la Marta que li ha sorgit un imprevist i no ppt venir. Jo segueixo caminant, som amics de tota la vida no 
passa res. Arribo a casa l'Aleix i ja estaven els altres dos. Diuen vols veure peli o jugar a un joc? Jo contesto: El que 
vulgueu. Tots diuen joooc! Doncs, joc. Em diuen un es té que tapa els ulls, doncs jo mateixa. Seu aquí diu el Xavier, 
damunt del llit em va fe seure. De cop, noto algo a la mà i desprès a l'altra i dic que feu? I em deien res. Jo no estaba 
preocupada, de moment.. Vaig nota com si algú em pujes la faldilla arribant-me a toca el cony, allí em vaig preocupa, 

vaig intenta traure'm la vena dels ulls però tenia les mans lligades. Em van traurea vena i me deien que t'exites? Jo deia 
solteu-me! I no em soltaven. L'Aleix em fa lleva ls camisa i els s 
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Re: jbsnsisbdosnshdksns 03/11/2012 - 10:54:44 Nom: ndjw 

M'he aquivocat i he posat el tema al lloc del nom i el nom al.lloc del tema.Nom: sbjnskamalsnlonbobjmUna noia va fe un 
relat de violació entre amics jo tambè el faré, espero que us agradi; és totalment inventat.Haviem quedat la Marta, el 

Pau, el Xavier, el Aleix i jo; a casa l'Aleix a veure una peli. Vaig cap a casa Aleix i m'arriba un whatsapp de la Marta que 
li ha sorgit un imprevist i no ppt venir. Jo segueixo caminant, som amics de tota la vida no passa res. Arribo a casa 

l'Aleix i ja estaven els altres dos. Diuen vols veure peli o jugar a un joc? Jo contesto: El que vulgueu. Tots diuen joooc! 
Doncs, joc. Em diuen un es té que tapa els ulls, doncs jo mateixa. Seu aquí diu el Xavier, damunt del llit em va fe seure. 
De cop, noto algo a la mà i desprès a l'altra i dic que feu? I em deien res. Jo no estaba preocupada, de moment.. Vaig 

nota com si algú em pujes la faldilla arribant-me a toca el cony, allí em vaig preocupa, vaig intenta traure'm la vena dels 
ulls però tenia les mans lligades. Em van traurea ven 

Re: Relat eròtic 1a part. 03/11/2012 - 11:11:58 
Nom: 

uuugahpsoiahsoi 
no se si realment cal escriure aquestes coses.personalment, massa poc detall i massa directe, m'explico? 

Re: Relat eròtic 1a part. 03/11/2012 - 11:35:22 
Nom: pamela la 

pamela 

ho sento cari, pero no m'ha agradat.no es el que se'n pot dir un relat erotic en tota regla saps...has de cuidar mes els 
detalls i perque exciti a una persona has de fer que sigui un proces mes lent, mes erotic, com diu el titol.vinga, publica'n 
un altre, pero mes com t'ho he dit jo!veig que tens ganes d'aprendre'n, aixi que no perdis l'esperança i escriu-ne un altre 

mes detallat.va que tu pots cari :) 

Re: Relat eròtic 1a part. 03/11/2012 - 11:39:03 
Nom: 

yeahahahhahasiohjf
aio sjk 

esta poc currat has de fer cas a aquesta pamela la pamela que si que sap lo que diu. sembla una experta en els relats 
erotics 

Re: Relat eròtic 1a part. 03/11/2012 - 11:42:48 
Nom: LAMPARA DE 
LABA I DICCIONARI 

ems... no, no m'agrada prou.curratu mes(si pots e clar)a veure la proxim si esta millo 

Re: Relat eròtic 1a part. 03/11/2012 - 11:44:13 
Nom: time time 

timeeeee 
bffffffffffffffffffffffffno 

ajuda noies siusplau, es 
molt urgent 

03/11/2012 - 11:05:03 Nom: chocolata 
Doncs jo estic de rotllo amb un noi, i començo a sentir algo, pero nose si ell ho sent...com podria dir-li el que sento? 

Moltes gracies i petons adolescents 

Re: ajuda noies siusplau, 
es molt urgent 

03/11/2012 - 11:06:56 Nom: lollypop 
dir-li clarament, sense embuts.si ell no sent el mateix, no passa res, segur que en trobes un altre.recorda que no has de 

tenir por a expresar els teus sentiments i tampoc has de tenir por a lo que et pugui respondre l'altre persona, 
m'explico?vinga va, sense por!molta sort cari :) 

COM sortir AMB un 
FAMOS 

03/11/2012 - 11:32:30 Nom: tiger girl 
holano us dire el famos que m'enamora, i no m'enamora perque es famos, sino perque es una gran persona i a mes em 
posa moltcom puc sortir amb ell?alguna recomanacio?SISPLAU, NO EM DIGUEU QUE ES IMPOSSIBLE PERQUE EN 

AQUESTA VIDA RES ES IMPOSSIBLE!!!gracies adolescents, I ♥ yooou 

Re: COM sortir AMB un 
FAMOS 

03/11/2012 - 12:38:16 Nom: ¬¬ 
En aquesta vida hi ha coses possibles i no possibles...:') si no ens dius el famos es una mica absurt que et pudem 

ajudar...! 

Re: COM sortir AMB un 
FAMOS 

03/11/2012 - 15:02:03 
Nom: 

gtrgk4tghkl45hk 
mikel iglesias segur.. 

Re: COM sortir AMB un 
FAMOS 

03/11/2012 - 15:27:21 Nom: fvbebe cobra 
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pels cremats, un video 03/11/2012 - 11:34:31 
Nom: 

adffadfasdfasdfdasf
asdrqerqerwq 

http://www.cerdas.com/video/37075/tres-perras-calientes 

Relat erotic nou! 03/11/2012 - 12:28:58 Nom: ñf 

Hem dic Sandra,sóc alta morena de pell ,tinc el cabell marró i arrissts,el ulls també marrons,sóc prima,alta i tinc 
curbes.Casi tots els del meu insti els hi molo.Dons veureu,hem viagg despertar el dilluns,eren les 8:00 del matí nomes 
tneia 30 minuts per vestirme ,esmorzar,maquilalrme i arreclarme.Aixó era molt sifficil a més tenia que agafar el bus.Aixi 

que vaig obrir el armari mentres hem rentave les dents,vaig agafar una samarreta de tinrants amb molt d'escote,de 
color vermella.Amb una jaqueteta de maniga llarga i que arrivava fins a sota dels pits.També vaig agafar una faldilla tota 
negra pero era molt curta,m'arrivave cbrint el cul i ja está,i com que les caletes les tenia brutes vaig agafar un tanga de 

ma mare de color vermell amb un cunillet del playboy a la part de la bulba.Vaig agafar unes sabates de taló d'agulla 
d'uns 20 centimetres,hem vaig maquillar rapid i vaig agafar la torrada ui me la vaig anar menjant pel camí.Vaig pujar al 

bus,era bastant car valia 4,50 l'havien pujat 1,50.Dons m'envaig ana 

Re: Relat erotic nou! 03/11/2012 - 14:36:05 
Nom: 

öuetaniosjtkansj 
Fatal. 

Re: Relat erotic nou! 03/11/2012 - 15:16:37 Nom: MariaNavarro Moltes faltes d'ortografía. 

Re: Relat erotic nou! 03/11/2012 - 15:16:37 Nom: MariaNavarro Moltes faltes d'ortografía. 

Re: Relat erotic nou! 03/11/2012 - 16:00:12 Nom: kxzhfcjsdklx Pots fer un altre com aquest, de violacio entre amics? I un altre que també surtin noies fent 

palles noiis 03/11/2012 - 13:12:40 Nom: 0315158 
nois com us agrda que us faigin les palles rapides o lentes? fortes o fluixes? que us agrada que us facin les ties ? 

graciies 

Re: palles noiis 03/11/2012 - 22:41:11 Nom: ivyuvo 
Els hi agrada de tot, mentres li facis. Primer comença normal a poc a poc(però tampoc molt lent) i no li fagis mal(o sigui 

no apretis) després ell si es sent bé no et dirà res, si necessita més ja et dira que facis algo més. (I després si queda 
catxondo, vas un pas més endavant, segur que el deixes boig) Sort 

Re: palles noiis 04/11/2012 - 20:50:09 Nom: Pallares 
Suposadament ets una noia jo soc un noi als nois en genral no tots, els i agrada qualsevol cosa, mentres els i toquis 

algo xd tu no et preocupis 

Problemes amb el xat 03/11/2012 - 13:23:44 Nom: Plasss! 

Mireu nois i noies d'adolescents, soc nou en aixo pero des de fara ja uns bons dos mesos tinc problemes per entrar al 
xat d'adolescents, em refereixo donç que al ingressar la meva clau i nom d'usuari em torna al menu principal i quan 
torno a entrar al xat haig de repetir el proces sense poder xatejar amb vatros.A algu li passa el mateix?Gracies per 

adelantat pasi-ho be gent ;). 

Re: Problemes amb el xat 03/11/2012 - 15:09:00 Nom: SDADSDA 
AMI TMP EM DEIXA QUINA CLAU FIQUES AYYUUUDEU (SOC UNA GUUARRA):$ SI ALGU VOL SEXE Y AIIXO 

ALLUDEU PQ EM VAGII EL XAT MERCIII SEUUS ESTIMA :$ 

Problema amoros 03/11/2012 - 13:49:59 Nom: Anònim1 
Hola adolescents!Em mola una tia i jo no li molo a ella. Creu que soc el tipic empollon, pero en realitat no ho soc. Faig 
tot el que fa un noi de la meva edat, i al cole em comporto be i punt.Que puc fer per enamorarla i per a que es dongui 

compte de com soc en realitat.Merci! :) 
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Re: Problema amoros 03/11/2012 - 14:48:04 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Comença-la a parlar i quan vegis que ella et parla amb normalitat com un amic qualsevol li dius coses buniques, potser 
al principi no te les contesta pro desprès si te les contesta, nanu la tindràs al "bote". Sobretot quan la parlis siguis tu 

mateix. I si veus que ella passa de tu al principi, no't donis preserbut pro no't fagis pesat, perquè al final els aburrim si 
ens agovien :SMolta sort maco:* 

Re: Problema amoros 03/11/2012 - 15:05:39 Nom: yo ipunt 
TU ET MEREIXES ALGU MILLOR, SAPS ES MOLLT DIFIICIL OBLIDA A ALGU QUE ET MOLA EXPERIIENCIIA 

PEERO SASPS, TROBARAS A UNA TIIA MILLOR QUE ELLA DONA TEMPS AL TEMPS ESPERO ABERTE 
AYUUDAT 

Re: Problema amoros 03/11/2012 - 18:33:38 Nom: Anònim1 
Jafa temps que la coneixo. Em vaig declarar i tot. Ja li dic coses maques i intento no ferme pesat, pero segueix nomes 

veientme com un amic. Gracies per tot! 

Re: Problema amoros 03/11/2012 - 18:37:15 Nom: Anònim1 Tinc amigues que em diuen que el millor es oblidarla, pero el cor no em deixa, tot i que mesta fent molt de mal. Merci! 

Re: Problema amoros 03/11/2012 - 22:39:20 Nom: sdjgb 

Jo estic amb la Laura, primer de tot has de parlar-li, normal, i anar agafant confiança, quan ja la hi hagi, comença amb 
el tonteig tonto en plan amics, i després tranquil que si sous amics i tot, acabara coladeta per tu(sóc una noia i això 

funciona) això sí, no t'hi declaris a la primera que estigui també molt carinyosa, que ho fots tot, si vols començar algo, 
primer probar-ho, lio i eso i després ja si tot va bé li demanes en serio. Molta sort maco:) 

EL NEN AMB CÀNCER 03/11/2012 - 14:32:39 Nom: ioo...:( 
Algú en sap algo d'aquell noi que penjava coses al forum sobre que tenia càncer i tal..? Esque necesito parlar amb ell 

urgent! Si en sabeu algo, o vareu parlar amb ell, digueu-me algo sisplau! Moltissimes gràcies! 

Re: EL NEN AMB 
CÀNCER 

04/11/2012 - 15:46:32 Nom: ioooooooooo:) 
l'Eric? Es veritat! fa molt que no comenta res.. espero que estigui bé! Io vaig parlar amb ell per el xat i em va dir que 

havia soperat el càncer de pulmó pero que en tenia un altre de tíbia i que estava en proces de quimio i que l'operarien... 
pero no se res més! 

Llibre 03/11/2012 - 14:35:29 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Hola adolescents!!!! Algú s'ha llegit el llibre "Los Magos" de Lev Grossman? Us eu llegit el seguen "el bosque 

encantado" és que me llegit el primer i no se si continuar... 

LO IMPOSIBLE. 03/11/2012 - 14:56:24 Nom: noia. 
algú sap d'alguna pàgina on es pugui veure la pelicula en castellà? (que no s'hagi de posar el movil..)Mooooltes 

gràcies!! 

Re: LO IMPOSIBLE. 03/11/2012 - 15:07:31 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Series Yonkis??? No se... :S 

Re: LO IMPOSIBLE. 03/11/2012 - 15:22:03 Nom: sara@ 
no la pots veure per internet perque encara esta a la cartelera del cine cuan ya no la facin ala cine si que la penjaran de 

moment no 

que en penseu? 03/11/2012 - 15:23:48 Nom: cuxufleta:$  

Dons fa un any aproximadament que hem mola el nen que m'agrada i crec que jo ara també li agrado, el problema es 
que, no se si ara mateix hem veig amb ell, o podria tenir alguna cosa mes, es un any mes petit que jo i no se que fer, 

perquè tinc 16 anys i com podeu pretrendre busco alguna cosa mes del que pugui buscar ell, sóc molt popular a l'insti i 
tinc por que per això es vegi afectada la meva imatge, no penseu que sóc una creguda, és veritat. 
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Re: que en penseu? 04/11/2012 - 09:15:22 Nom: osdepeluix 

no se que dir-te ben be jo si fos tu es igual si ente un any mes petit que tu si t'agrada desde fa un any ,jo surtira amb ell 
i si tens sort alumillor te la matixa edadk tu o es mes gran intentau ... JO NO SOC GAIRE POPULAR PK ME LA SUDA 

EL K PENSIN TIO ES LA TEVA VIDA SIT'AGRADA ALGU LLENÇAT.PD:NO CREC LA TEVA IMATGE CAMBI GAIRE , 
I SI CAMBIA SUDA PK TINDRES LESTEVES AMIGUES QUE T'ESTIME PER COM ETS NO PER COM ET VEUEN , I 

SI NO ES AIXI QUINES AMIGUES TENS (ei no estic critincan a ningu k consti ) 

Re: que en penseu? 04/11/2012 - 15:30:49 Nom: cuxufleta:$  Moltes gràcies mi amor 

:/! 03/11/2012 - 15:26:56 Nom: ioefjio  Tinc 14 anys i tinc moltes ganes de follar, es normal? 

Re: :/! 03/11/2012 - 15:29:30 Nom: sara@ 
si ets noi encara es pot entendre pro si ets una noia millo k to tractis, es mol dolen k am akesta edat ya tinguis ganes de 

fer-ho, i ten vols oblidar pensa en altres coses k ya tindras tems per fer-ho 

Re: :/! 03/11/2012 - 16:01:08 Nom: AnonimXXX 

Es tan normal que et passi tan si ets noi com noia...no s'ha de tractar res, les hormones van boges pel teu cos com si 
no hi hagues dema, amb el temps anira desapareixent, disfruta de cada sensacio nova que tinguis. Si t'agrada 

masturbarte fes-ho, es una bonica manera de descobrir noves coses del teu cos. Oblida les ments obtuses i tancades 
que diuen que el sexe es dolent i que fins que no tinguis 18 anys no has de fer res, fes el que et vingui de gust, sempre 

que no facis mal a altres persones i prenguis les precacucions que tots coneixem! Salut! 

Re: :/! 03/11/2012 - 22:14:55 
Nom: osdepeluix 

(noia) 
i tant que es normal jo tincs 13 i quan m'exito una mica doncs eso mentren ganes de fer-lo PUTSER SI K ES RARO 

PERO CASDASCU ES COM ES :/ 

Re: :/! 04/11/2012 - 15:32:58 
Nom: la del 
missatge.  

Gràcies nenis:D! 

mida penis 03/11/2012 - 15:49:37 Nom: Gary tinc 13 anys i el penis erecte em fa 19cm. Es molt o poc? 

Re: mida penis 03/11/2012 - 15:59:04 
Nom: 

dddddddddddddddd
dddddddddddd 

És bastant molt!! :D 

Re: mida penis 03/11/2012 - 17:53:30 Nom: gos a mi em madeix 32cm no et preocupis ja et creixarà 

Re: mida penis 03/11/2012 - 18:48:50 Nom: Gary 
No, ho dic en serio. El nom pot ser un pseudònim, així que digueu la veritat i no feu conya (el penis més gran del món fa 

35cm, ho posa al llibre dels records guiness). Siusplau, i sobretot son les ties que han de comentar, eh. 

Re: mida penis 03/11/2012 - 20:43:32 Nom: HOLA :) 
tinc la mateixa edat k tu i soc noia jo no se quan ade medir un penis o si es masa gran o petit per tindre la teva edad jo 

si fos tu i et precupa de que el tinguis massa llarg m'informaria 

Re: mida penis 03/11/2012 - 22:35:14 Nom: dgbureg Hola, sóc una noia, no sé que és el que et preocupa però és bastant tirant a molt evidentment. (Jo te'l xuparia, jejeje:$) 

Re: mida penis 03/11/2012 - 22:45:11 Nom: hdaskfaaklj jo tambe te la chuparia i tinc 13 :) 

Us agraden les novel·les? 03/11/2012 - 16:09:29 
Nom: 

novenovenovnoeov
e 

Aquí fem novel·les molt chules! i etiquetem si voleu :) 
entreu!http://www.facebook.com/media/set/?set=a.544401968910151.141491.519373341413014&type=1 
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relat erotic dur flipant 
REAL 

03/11/2012 - 16:22:47 Nom: senyorita gaga 

hola, em dic Julia i tinc 15 anys. Sóc morena amb el cabell castany clar i llarguet fins una mica mes amunt que el cul, 
les dents perfectes he portat brackets, i els ulls verd-blau depèn del temps i del estat d'anim. Un dia, estava malalta i no 
vaig anar al insti. em vaig quedar sola a casa, i la meva mare, abans de pirarse em va dir: vindrà el lampista a arreglar 
la rentadora,q ue s'ha espatllat. i jo li vaig dir que vale. va anar passant el mati i no me'n recordava, i em vaig anar a 

dutxar. Em vaig treure el tanga, la samarreta i els pantalonets, i em vaig ficar sota la dutxa. l'aigua calenta em 
calmava... i no vaig sentir que algu havia entrat a casa. i llavors, es va obrir la porta. Un tio vestit amb traje de lampista 

d'uns 25 anys es va quedar vermell i una mica bocabadat en veure'm. Jo vaig fotre un crit, i ell va tancar la porta. 
Llavors vaig sortir de la dutxa, encara molla, i em vaig posar el tanga i els sostens d'abans, i asobre el barnus. Vaig 

baixar les escales i viag trobar el tio arreglan la ren 

Re: relat erotic dur flipant 
REAL 

03/11/2012 - 20:13:51 Nom: pepopintame AVERE EXITANT ES. PEO NO SE SI ES CREIBLE. VOLEM UN ALTRE XD 

Re: relat erotic dur flipant 
REAL 

05/11/2012 - 18:31:48 Nom: sgera mestic masturbant....oooh shiii!! 

bcyyyyeah 03/11/2012 - 17:35:04 Nom: No se que fer 

Mireu gent, el meu ex (que em va deixar ell) em segueix tirant la canya desde fa molt, pero es un puton de merda i jo 
intentu sudar d'ell encara que em segueix agradant una mica, i a vegades quan em parla pues em poso molt nerviosa i 
tal perque em va dir que volia liarse i que em trobaba a faltar, pero m'ha comensat a agradar un altre nen del meu insti, 
que es molt guapo i tal i crec que li molu (pero no ho se segur), pero m'han dit que tambe es un puton i no vull que em 
torni a pasar igual que amb el meu ex..El cas es que nose que fer.. Segueixo parlan amb el meu ex i intentant que torni 
a pasar algu amb ell? o vaig a per l'altre? Em llençu amb l'altre, i si no li agradu que? sudu de els dos? Nose que fer.. 

n lio entre dos nois.. 03/11/2012 - 17:45:22 Nom: sssssyedfgh 

Mireu gent, el meu ex (que em va deixar ell) em segueix tirant la canya desde fa molt, pero es un puton de merda i jo 
intentu sudar d'ell encara que em segueix agradant una mica, i a vegades quan em parla pues em poso molt nerviosa i 
tal perque em va dir que volia liarse i que em trobaba a faltar, pero m'ha comensat a agradar un altre nen del meu insti, 
que es molt guapo i tal i crec que li molu (pero no ho se segur), pero m'han dit que tambe es un puton i no vull que em 
torni a pasar igual que amb el meu ex..El cas es que nose que fer.. Segueixo parlan amb el meu ex i intentant que torni 
a pasar algu amb ell? o vaig a per l'altre? Em llençu amb l'altre, i si no li agradu que? sudu de els dos? Nose que fer.. 

Ajudeume sisplis.. 

Re: Un lio entre dos nois.. 03/11/2012 - 20:04:59 Nom: peopinaTME 

Avere tot aixo e smolt complicat. jo ametu que aquet estiu he tingut un caracter de puton :Ppero aixo ya acabata. tinc 
dos opinions: 1: no liarti perque si e sun puton y tagrada al final te far mal, i tampoc no es aixo, no vull que sugrexis, i 2: 

pots intetaro i veure si pot cambiar i estimarvos. i si va malament, mira es un puton mes en la vida, intenta no 
enamorate :3encanta :D 

Re: Un lio entre dos nois.. 03/11/2012 - 22:47:05 Nom: iodbf Jo sudaria dels dos, si són putons............no val la pena lluitar per ells. 

ditsss tiees 03/11/2012 - 18:22:15 
Nom: 

sahbiufbnrfcshbf 
mireu k jo kuan em faig ditets i em corro m'agradee molt lleparme els dits amb el meu fluxe i nse si es normal o sok una 

guarra, tinc 13 anys :$ 

Re: ditsss tiees 03/11/2012 - 18:28:53 Nom: papagaiuuuuu 
no ho se noia jo no acostumo a llepar-me...pero pot ser una cosa normal, perque els nois, be que llepen i crec que els 

hi agrada.aixi que no et preocupis, que es una cosa normal masturbarse ok?vinga, dew 



126 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: ditsss tiees 03/11/2012 - 19:05:21 
Nom: 

dasssssssssssssss
ssssss 

sí sí que és normal. Tot i que hi ha ties (com a mi) que no els hi agrada llepar-ho! :D 

Re: ditsss tiees 03/11/2012 - 22:04:41 
Nom: 

unmuntdedeures 
jo algun cop m'e fet ditets i si es normal lleparse el dits epro o trobu una mica inegenic (tinc 13 anys) 

Re: ditsss tiees 03/11/2012 - 22:28:14 Nom: asofnheu Nena tu el que ets es una necessitada i una porca. Vinga a10. 

Re: ditsss tiees 03/11/2012 - 23:15:25 
Nom: 

unmuntdedeures 
de k vas tothom fa el k vol ... joder respecta els gustus dels altres 

S.o.s M'estan surtin molts 
grans . 

03/11/2012 - 18:34:37 Nom: Irinavdhfjsd 
Hola, tinc quinze anys , el meu problema es que ultimament m'estan surtin molts grans a front i sempre porto el serrell 

cap enderrere , el que pasa es que no se que fer perque principalment fan lleig. Em podeu solucions eficaçes si us 
plau?Gracies 

Re: S.o.s M'estan surtin 
molts grans . 

03/11/2012 - 19:02:26 
Nom: 

somebodylikeme 
jejejejejejejjejeje 

A veure, primer de tot, no mengis tanta xocolata, la xocolata fa sortir grans!!!Dos, neteja't bé la cara, amb sabó i tot i, 
recorda d'esbandir-te-la bé!! :DTres, vés a la farmàcia o al metge de la pell (Dermatologa) perquè et receptin alguna 

crema o alguna cosa perquè no te'n surtin tants.PD: per anything més : enjoyourlife96@gmail.com 

Re: S.o.s M'estan surtin 
molts grans . 

03/11/2012 - 20:11:06 Nom: pppppppp 
Aixó de la xocolata i rentar-se la cara es mentida!!tu ja pots menjar tanta xocolata com vulgis que no et fara sortir 

grans!el de comprar-te alguna crema,o alguna cosa així,si que va bé i sobretot beu molta aigua!! 

Re: S.o.s M'estan surtin 
molts grans . 

03/11/2012 - 23:09:34 Nom: bhvel lo del sabo a mi em funciona prou b... ves a la farmacia a buscar un sabo especial i tel donaran 

Ajuda, perfavor. 03/11/2012 - 18:54:01 Nom: :( 
Tenc 16 anys i estic una mica grassa.I investigant he descobert que puc patir un trastorn alimentari.Ja que tenc tot els 
sintomes. No sé si dir-ho als meus pares, al psicòleg de l'institut, a les meves amigues, vosaltres que faríeu? Gràcies 

Re: Ajuda, perfavor. 03/11/2012 - 19:04:05 
Nom: 

somebodylikeme 
jejejejejjeje 

1) no t'has de fiar de tot el que surt a internet2) si de debò et preocupa, parla'n amb els teus pares, ells sabrant el què 
és millor en aquests casos, al cap i a la fi són els teus pares! :D 

Re: Ajuda, perfavor. 03/11/2012 - 20:37:19 Nom: hola :) 

NO SOC NINGU PER DIR-TE QUE HAS DE FER O NO PERO JO ELS I DIRIA ALS TEUS PARES O ALGU PROPER 
ALGU I AVERA SI ET PODEN AJUDAR , SI DIUS QUE ESTAS UNA MICA GRASA APRIMAT UNA MICA I SEGUR 

"AQUELLES SINTOMES" NO SON TAN GREUS . JA VEURES HO MILLOR SERA DIRLI ALGU AMB QUI ET PUGIS 
CONFIAR :) 

Re: Ajuda, perfavor. 03/11/2012 - 22:31:17 Nom: rememberall 
Jo sincerament crec que hauries de parlar amb el psicòleg de l'institut, ja que et pot ajudar, li pots comentar el que vas 
veure, i el que creus, ell t'entendrà més que ningú. I després si és necessari, li comentes als pares i pots anar al metge 

inclus per si vols cap menú dieta. Ànims guapa:) 

es injust k t'ilusionin 03/11/2012 - 20:27:38 Nom: noiade13anys 
perque els pares t'han de dir que si que podras fer allo , o altre .... no ara no potsni podras mai pk ... per qual sevol 

chorrada t'han de ddesilucionar i no es el primer cop ............ puf kina merdaa 

espero que m'ajudeu :) 03/11/2012 - 20:32:49 Nom: hola :) 
jo tinc 13 anyspero encara en tracten com si entingues 8 puf estic parta de k en dinguin fes aixo fes u altre i asobre 
quiden millor ameu germa petit :( pero sobretot si ja tinc 13 anys jo no soc cap nena petita soc un adolecent??? oi :/ 

...PD: ESPERO K EN DIGUE LA VOSTRA OPINIO :)MERCI 
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Re: espero que m'ajudeu :) 03/11/2012 - 21:16:35 Nom: carlyyy 

No et preucupis tinc un any més k tu i un germà de 12 que es un mimat de merda quan vaig entrar a primer de la ESO 
em va passar el mateix k et passa a tu en vaig parlar amb la meva millor amiga i em va dir k fes el k em diguessin i 

digués k no ho tornaria a fer (si et renyaven per algo dolent) i sudar i si vols k et digui la vritat ma servit i un monton ja 
suden de mi com jo sudo d'ells faig el k em diuen i tots tan feliços 

Re: espero que m'ajudeu :) 03/11/2012 - 21:22:43 Nom: hola :) 
pero esk tio com els teu pares podem pasar de tu , joder putser si empaso tres pobles contestanlos pero el k no entent 
pk el meu germa el mimen tant ex: tu no veus la tele va vine aveure la tele joder tio k no acabat els deure i asobre estic 

un dia mes sense veurela ... sort k tinc l'internet 

Re: espero que m'ajudeu :) 03/11/2012 - 21:26:35 Nom: jhjh 
a veure, sóc la petita d'una germana, sóc la mimada? sí i moolt!! ho reonec però potr no et renyen però tenir tot el dia 

els pares a sobre preguntant sobre el meu nen maco (el novio) també cansa que es passin el dia només per tu.pd: 
tambe tinc 13 anys ahahahah 

Re: espero que m'ajudeu :) 03/11/2012 - 21:39:18 Nom: hola :)  
jhjh SEGUR QUE ES UN ROTLLO TINDRE ELS PARES DIA I NIT ASOBRE PERO TAMBE EL K FOT MOLT ESK ELS 
PARES TRACTEN MILLOR ALS PETITS I ASOBRE SI S'HAN FADEN ET FOTEN LA BRONCA DEL SEGLE PERO SI 

ETS EL PETIT NO TE LA FOTEN TAN DIRECTE ... 

Re: espero que m'ajudeu :) 04/11/2012 - 10:33:13 
Nom: 

dddddddddddddddd
dddd 

A veure estic farta del tòpic: "les germanes petites són les mimades".Jo sóc la petita i, la mimada, sense cap mena de 
dubte és la meva germana. Si fins i tot ella ho diu!!!! 

Re: espero que m'ajudeu :) 04/11/2012 - 10:41:15 Nom: hola :) 
es com es pero si vols ser la mimada doncs digalsi als teus pares suposo k hu entendran digalsi k t'han de treta igula k 

els teu german o gremnanes 

1D!! 03/11/2012 - 20:39:18 Nom: JO¬¬ Quants CDs tenen els 1D??Gràcies^^! 

Re: 1D!! 03/11/2012 - 21:00:58 Nom: lerelereeeelere 
han tret un on estan les cançons de what makes you beautiful i gotta be you ital ii ara treuran el nou cd de take me 

home (el treuen aquest 13 de novembre)!! 

Re: 1D!! 03/11/2012 - 22:10:45 Nom: ffnfniekswof  

Re: 1D!! 04/11/2012 - 00:12:23 
Nom: La del 

missatge 
Pero quants n'hi han? Juntament amb el de "Take Me Home"?Moltes gràcies^^ 

LO IMPOSIBLE: 
TOM/lLUCAS 

03/11/2012 - 20:54:22 Nom: JJJJooooJoJo 
a algú més li agrada el lucas de lo imposible?? el trobeu lleigg??? us agrada com actua? us ha captivat o no us diu 

resss??'és per una jugesca jejeej!mersii 

Re: LO IMPOSIBLE: 
TOM/lLUCAS 

03/11/2012 - 21:34:35 Nom: Maaaaaar a mi m'encanta el Lucas!! el trobu molt monu, atractiu, té una mica de tableta, i actua molt bé!, enfi, M'ENCANTA!!!! :) 

Re: LO IMPOSIBLE: 
TOM/lLUCAS 

03/11/2012 - 23:25:52 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Simplement, M'ENCANTA. :$ 

Re: LO IMPOSIBLE: 
TOM/lLUCAS 

04/11/2012 - 09:55:39 Nom: :D  ENCANTAR ES POC..... 

Re: LO IMPOSIBLE: 
TOM/lLUCAS 

04/11/2012 - 10:31:25 
Nom: 

DDDDDDDDDDDDD
DD 

A mi m'encanta!!!!!No és molt molt molt guapo, però no està malament.I a més actua PERFECT!!!!! ;-) 
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Re: LO IMPOSIBLE: 
TOM/lLUCAS 

04/11/2012 - 12:02:13 Nom: JJJJooooJoJo 
ok mersiii! ara necessito unes 5 respostes més... i guanyo la jugescaaa!!PD: a mi personalment també m'encanta! 

D'accord, no és guapo però actuar ho fa molt bé i em fa la impresió que ha de ser molt bon nano! molaria conèixer-lo 
e.e! XD Tothom t fantasiesss 

Com torno a enamorar al 
meu ex??? 

03/11/2012 - 20:56:30 
Nom: 

annanananananana
n 

Se que moltes direu que no qe el deixi anar i prou... Pero esque no. No sense intentar-ho per ultim cop. L'estimu 
moltisiim i tinc la intuicio de que podem arribar a molt, si hi posem de la nostra part. I nomes necesitem una oportunitat 
mes.. Em va deixar ell.. pero tres dies avans em deia que mestimaba.. El necesito... no estic obsesionada, simplement 
sento que el necesito al meu costat i que cap altre l'igualaraConsells per que es torni a enamorar de mi i em demani de 

tornar? 

Re: Com torno a enamorar 
al meu ex??? 

03/11/2012 - 21:38:26 Nom: JJJJooooJoJo enamora'l com el vas enamorar per primer cop. 

REBEL BLOC: RELAT 
ERÒTIC part 1 

03/11/2012 - 21:04:17 Nom: Rebel bloc 

Hola gent!Bé, veig que s'ha posat de moda això d'explicar relats eròtics, així que jo també us vull explicar un, i que 
consti que es tot inventat: el lloc, els noms, etc.Havia pujat a passar una setmana a Cadaqués amb els meus pares. Era 
la primera setmana d'agost i tots els meus amics havien arribat un dia abans que jo. Vam arribar per la nit, així que tan 
bon punt vam desfer les maletes ens vam anar a dormir perquè estàvem molt cansats. Al dia següent vaig baixar a la 

platja i em vaig trobar amb la meva colla: la Laia, l'Albert, en Jordi i la Layla. Érem tots del mateix any, excepte la Layla, 
que a part de ser d'Estats Units, era un any més petita. Era la meva millor amiga del poble, ella entenia molt bé el 

Català i jo entenia a la perfecció l'Anglès. En fi, ens vam estar allà fins l'hora de dinar i després cadascun s'en va anar a 
casa seva.Per la tarda es va posar a ploure a bots i barrals, i els meus pares van tindre que anar a Figueres a tancar un 

acord de feina, així que em van dir que no arribarien fin 

Relat eròtic 2 03/11/2012 - 21:04:23 
Nom: 

nnjugbtgvdehags 

Aquí teniu la primera part de la història, per si no la heu llegit, perquè és la 
continuació!http://www.adolescents.cat/forum/tema/145163/relat/erotic--------------------------------------------------Ja havien 
passat dos dies des de que el Pau i jo ho havíem fet per primer cop, i cada vegada que pensava en el que havíem fet 
m'excitava molt, així que com estava sola a casa, vaig decidir anar a la dutxa a que em baixessin les calors...Em vaig 

treure la samarreta, els sostens, el pantaló, les calces, els mitjons, em vaig desfer la cua i vaig encendre l'aigua. 
M'havia deixat la tovallola, així que vaig sortir despullada a buscar-ne una. vaig entrar a la dutxa, em vaig ensabonar el 

cabell, em vaig posar suavitzant, i el gel, tot això sense oblidar les sensacions que havia tingut amb el Pau. quan 
m'esbandia el sabó del cos, em vaig passar la mà pel meu cony, estava molt excitada. No ho vaig poder evitar, em vaig 

començar a tocar el clítoris amb la mà dreta, a poc a poc, fent cercles. Que calenta que estava! Llavors 

Re: Relat eròtic 2 03/11/2012 - 23:04:38 Nom: uihuikh Escriu-ne més. Encara que aquest a mi no m'agradat gaire, pro ho fas prou bé:) 

Re: Relat eròtic 2 04/11/2012 - 00:04:37 
Nom: 

nnjugbtgvdehags 
si ja ho sé, em sap greu, és que no he tingut molt temps per fer-lo, però us prometo que el pròxim ja serà més bo, 

doneu-me idees per escriure i jo ja en faré un relat!PD: serà la continuació de la història del Pau i la noia! 

Orgasme & regla! 03/11/2012 - 21:31:19 Nom: rdtfghj Sii tens laa regla i tens un orgasme de clitoris, la regla se't talla?:/ Gracies adolescents! 

Re: Orgasme & regla! 03/11/2012 - 21:58:53 Nom: osdepeluix no se que dirte pk no e tingut mai un orgasme , pero putser no t'es util la meva opinio pero crec k no es talla 

Re: Orgasme & regla! 03/11/2012 - 22:09:50 
Nom: 

noerfnowNNGV 
nono, tranqui 



129 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

que diries si et diuen ... 03/11/2012 - 21:52:36 Nom: osdepeluix 

ola tinc 13 anys aquest estiu en va vindre la regla i aixo , envan creixer vastan els pits i la sammareta de EDUCACIO 
FISICA menava be , la primira clase que vem fer , vem anar el Vestuari les Noies aun i els Nois als altres , jo i la meva 

amiga vem ser les ultimas en surti pk no m'agradava com en quedava al semarreta era massa ajustada i asobre 
s'enotavem molt els sustens i no em volia ficar el top pk sino es noten el mugrons , vem anar afer clase juntament amb 

els dos nens que an repetit classe (que estan molt bons pero tenen novia :( ) i van començar adir buuf quin cul tens ... jo 
vaig dir joder calleu nens i com dic vem arivar tard i ens vam fer correr 6 minuts al pati ... jo i la meva miga ens estavem 

queixant molt i un d'ells en va dir calla PECHOTES i no vaig saber que dir-li 

Re: que diries si et diuen 
... 

03/11/2012 - 23:33:03 Nom: usé. Vaia tontada filla. Ells que són uns burrus i ja està. 

TUMBLR 03/11/2012 - 22:18:18 Nom: coooous 
hola adolescents! :) em podeu seguir a tumblr sisplauuuudeixeume els links i jo os segueixo a vosaltresel 

meu:>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 

Re: TUMBLR 03/11/2012 - 22:21:15 Nom: coooous perdò me deixat el linkhttp://cous-2.tumblr.com/ 

Re: TUMBLR 04/11/2012 - 00:08:58 Nom: jsdndjscvn neeeeeena copiada totaal! cata el meuyour-own-wings.tumblr.compd. is no es copiada massa casualitat.. o.O 

Re: TUMBLR 04/11/2012 - 15:52:43 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Merci per seeguir-me! un petonett!Att:http://miss-dirty-glam.tumblr.com/ 

Re: TUMBLR 04/11/2012 - 17:37:27 Nom: coooous no,no es copiada,i si es casualitat....sorry 

AJUDA DOCTORA F!! 
OBRE-HO 

03/11/2012 - 22:29:13 Nom: Sicus11 

Doctora F., va sortir fa uns dies a adolescents.cat la notícia que diu "no existeix la amistat entre un noi i una noia" 
perquè diu que sempre hi ha una atracció, i més per part del noi. Doncs bé, m'agradaria saber què en penses i després 

aconsellar-me perquè jo estic colada per un amic meu, amb el que sempre quedem tots dos sols, però després de 
veure com tracta a tothom no m'acabo de decidir. Voldria afegir que sóc molt tímida i que em costaria molt dir-li. 

Gràcies!!! 

Re: AJUDA DOCTORA F!! 
OBRE-HO 

07/11/2012 - 16:02:18 
Nom: Doctora F., 

Lucía o altres que 
puguin ajudar... 

Va sortir fa uns dies a adolescents.cat la notícia que diu "no existeix la amistat entre un noi i una noia" perquè diu que 
sempre hi ha una atracció, i més per part del noi. Doncs bé, m'agradaria saber què en penseu i després que 

m'aconsellin perquè jo estic colada per un amic meu, amb el que sempre quedem tots dos sols, però després de veure 
com més d'una vegada que podríem haver-nos trobat, no ho fèiem perquè no li venia de gust, no m'acabo de decidir, no 
és la actitud que esperes d'algú a qui agradis. Voldria afegir que sóc molt tímida i que em costaria molt dir-li. Gràcies!!! 

es sobre els pits ... noies :/ 03/11/2012 - 22:41:43 Nom: osdepeluix 

no se si es normal per a principis d'estiu d'aquest any m'ha vingut la regla en van creixer una mica els pits llavors envaig 
comprar uns sustens nº75 a cap a finals de estiu envan creixer molt ara utilitzo una 95 pero ho mes raro esk m'han 

surtit estries al pit son com unes linies vermelles bueno no molt vermelles mes aviat mes foques k la pell , en sento rara 
per tindre els pit aixi pero en vaig informar una mica , i diuen que es perque m'han cresgut masa rapit o be per el esport 
i aixo ... PERO S'HAN FA RARO TINDRE ESTRIS ALS PITS , VOSALTRES U DIRIEUALS PARES , es que putser en 

porten al metge i no vui k me les tonquinpd: se que avui e pusat vastan temes pero aixo del forum es molt util 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

03/11/2012 - 22:42:34 Nom: osdepeluix es normal que creixin tan rapid?? 
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Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

03/11/2012 - 23:17:19 Nom: osdepeluix  

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

03/11/2012 - 23:31:03 Nom: usé. cadascú es desenvolupa el ràpid que vol el cos. 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

03/11/2012 - 23:31:50 Nom: fififu 

Mira, encara que no vulguis que te'ls toquin els pits, trobo que el millor serà consultar a un especialista, perquè podrà 
dir-te molt més del que puguis esbrinar aquí. A més, podries parlar amb els teus pares i intentar assegurar de que 

l'especialista sigui una dona, que fa menys cosa, però noia, tard o d'hora ens haurem de mostrar als metges. MOLTA 
SORT!!! 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

03/11/2012 - 23:48:47 Nom: osdepeluix 
esk no se en fa molt raro que alguen toqui els pits ... ademes tinc 13 anys si es noian l'especialista encar apes es igual 

senfaria moooolt raro 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

04/11/2012 - 01:12:54 Nom: MariaNavarro 
No et preocupis, és ben normal. A mi em va passar el mateix, quan em va venir la regla a partir d'allá em van començar 
a creixer els pits molt rápid i em van sortir estries.S'ho pots dir a la teva mare i que t'aconselli alguna crema o algun oli 

per a evitar que et surtin més estries. 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

04/11/2012 - 08:58:37 Nom: osdepeluix moltes gracies mariaPD : pro s'et treuen al cap d'un temps?? 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

04/11/2012 - 10:26:32 

Nom: 
dddddddddddddddd
dddddddddddddddd
ddddddddddddddd 

És normal, cadascú es desenvolupa a una velocitat diferent, uns més ràpids, altres més a poc a poc.Les estries t'han 
sortit, probablement, per aquest creixement tan r àpid!! :DPerò estigues tranquila!! :D 

Re: es sobre els pits ... 
noies :/ 

04/11/2012 - 10:36:29 Nom: osdepeluix 
mercia tots :)opinio videoclip03/11/2012 - 22:49:35Nom: ---fa uns dies vaig penjar un videoclip, som 5 noies andorranes. 

M'agradaria que posesiu que en penseu si us agrada :)http://www.youtube.com/watch?v=WeZDAJToLcU 

Re: opinio videoclip 03/11/2012 - 23:06:32 Nom: osdepeluix es molt chulo os u eu currat molt !!! m'encataa 

Re: opinio videoclip 04/11/2012 - 15:57:34 Nom: el puton no saveis acer nada warras 

Re: opinio videoclip 04/11/2012 - 21:05:47 Nom: pues jo...! diix... axo en dius videoclip? kina putada de video parfavoor! akii perdu el temps... :| 

Re: opinio videoclip 04/11/2012 - 21:23:38 Nom: Paula Garcia Com molaa el video, esta molt bee! es nota que us el heu currat moolt :)M'encataa! ;) 

Re: opinio videoclip 04/11/2012 - 21:29:24 Nom: ...?? esta moolt be! com es nota que us ho passeu bee! no feu cas aquests dos que han comentat el video esta molt be! :) 

Que es...? 03/11/2012 - 23:34:39 
Nom: 

jffffffffffffffffffffffffffff
fffpoaofkjpwnfd 

Hem direu tonta o el que sigui, pro es que molta gent parla del famós clítoris i jo no sé que és. Sé que es del cony pro 
no sé on està. Algú m'ho podria dir? :S 

Re: Que es...? 03/11/2012 - 23:44:39 Nom: nekane 
el clitoris esta situat molt aprop de la vagina, i es lo que fa que hi hagi plaer, sense el clitories ninguna noia tindria plaer 

al fer sexe 
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Re: Que es...? 03/11/2012 - 23:54:57 
Nom: 

bggsbveknslkvnibsv
iuob 

hola maca :)doncs el clítoris és el que et dona plaer, i està a dalt de tot, és a dir, quan tu baixes la mà de la panxa cap a 
la vulva, primer et trobes els pèls, i el que ve després, allò és el clítoris, i normalment, quan s'excita s'abulta, és la 

nostra manera de dir que estem excitades.espero haver-te ajudat una mica... :)petonets guapa! 

1Dpàgina oficial:) 04/11/2012 - 00:26:05 
Nom: 

Niall'Zayn'Harry'Lia
m'Louis 

Hola! Em podrieu dir la pàgina oficial dels 1D? Gràcies..! 

Re: 1Dpàgina oficial:) 05/11/2012 - 17:39:54 Nom: Anònim_ann Aqui te la deixo 

Si algú em pot ajudar, ho 
agrairia. 

04/11/2012 - 00:30:54 Nom: Only Me 

És raro, però ho diré. Fa poc estava enamorada d'un noi des de feia molt de temps, pero sort ja ho he superat, i ara 
noto que ningú m'estima. He tingut relacaions però només d'1 mes, 2...m'agradaria tenir una seria de veritat. Ara: hi ha 

un noi que només coneixo de vista, de que juga al equip de futbol del meu poble, no em parlo amb ell, mai ens hem 
parlat...però m'atrau(no m'agrada ni res...) i crec que podria ser una bona parella, perquè se'l veu molt bon noi, que no 

és un capullo (i d'aquests n'hi ha pocs). M'agradaria fer-li veure que existeixo, poder parlar amb ell, almenys ser amics... 
però m'agradia de veritat que poguessim tenir algo, però tinc certs problemes que ja he nomenat abans. Algun consell 

de com fer el què he dit abans? Us agrairia molt els consells i totes les respostes, gràcies. 

Re: Si algú em pot ajudar, 
ho agrairia. 

04/11/2012 - 00:45:03 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Apropa't a ell. Presenta't o dis que algun amic teu te'l presenti. Comença'l a parlar i coneixe'l i ja ens contaràs ;) Sort! 

Re: Si algú em pot ajudar, 
ho agrairia. 

04/11/2012 - 14:21:39 Nom: Gemma! Primer fes que algun amic/a tel presenti cara a cara, i despres parlel pel face, watss...I si això no pot ser, obrel pel face 

Re: Si algú em pot ajudar, 
ho agrairia. 

04/11/2012 - 16:20:23 Nom: El noi 
Bueno,jo de tu aniria i parlaria amb ell, perque els nois ens agrada que sigeu direcctes,i despres li demanes sortir i tot, 

espero que us duri lo vostre!!!! Bona sort, per lo que has dit a mi m'agrades... :$ 

la disstancia mata, algu 
majuda? 

04/11/2012 - 09:50:10 
Nom: 

Cuatrecassssaas 

Hola em dic Nuria i fa tres mesos vaig estar a irlanda, alla vaig coneixer un noi, ens mulavem mutuament pero jo em 
vaig liar amb un altre. Ara durant tots aquests mesos parlem per facebook. i me mare ahir vam estar parlant i em va dir 
que si hi volia anar a l'hivern per anar a veure la familia amb la que havia estat vivint i tal. si trovava algun vol barat.em 

podrieu ajudar a truvar un vol barat plis! si algu sap alguna pagina web on els vols estan barats ho agrairia tant pero 
tant!Gracies, espero poder retrobar-me amb ell. 

Re: la disstancia mata, 
algu majuda? 

04/11/2012 - 10:28:40 
Nom: 

dddddddddddddddd
dddd 

Busca vols de companyies de baix cost: Easy Jet, vueling...Ryanair NO, EH!!!!!!! que si vas amb aquesta segur que no 
arribes a lloc! :P 

Re: la disstancia mata, 
algu majuda? 

04/11/2012 - 15:15:06 Nom: MariaNavarro 
Jo et recomanaria EasyJet. En el meu col·legi és la companyia que utilitzem per als viatges de final de curs a Gran 

Bretanya. 

masturbar-se sense èxit 04/11/2012 - 10:40:18 
Nom: 

dddddddddddddd 

El cas és, que avui, anava bastant calenta (tampoc molt) i m'he dit, va, perquè no et masturbes, així probes què tal és.I 
això he fet, he començat a fer rodonetes pel cony, m'hi he posat saliva, i finalment hi he posat un dit.Però no he notat 

plaer....Per què?Algú em pot ensenyar com masturbar-me????PD: si no ho voleu dir per aquí, escriviu-me a 
foreversex01@gmail.com :D 
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Re: masturbar-se sense 
èxit 

04/11/2012 - 11:02:38 Nom: noiade17anys 
jo la primera vegada no vaig sentir res vaig veure videos i com k moltes ties es fiquencosoladors jo en vaig ficar-me el 

pot de desodorant d'aquells de esprai mu vaig pasar molt be pero tas de tocar el clitoris 

Re: masturbar-se sense 
èxit 

04/11/2012 - 14:29:45 Nom: jahdhryfnblo 
Jo no m'en recodo de la primera vegada la veritat... però jo em masturbo quan vec a la tele escenes de sexe.. que em 

fiquen calenta. 

Re: masturbar-se sense 
èxit 

04/11/2012 - 17:26:19 Nom: ljñksolef 
el pot de desudurant no m'entra..i un permanent es massa peitt, hi ha los que no tel deixa entrar, perke? ke puc 

feer?xdd 

Com fer bones fotos. 04/11/2012 - 11:17:08 
Nom: Com fer bones 

fotos. 
Alguna vegada us ho eu plantejat ? 

Re: Com fer bones fotos. 04/11/2012 - 12:14:47 Nom: JJJJooooJoJo 
sí, m'ho he preguntatens fas una pregunta sobre com fer bones fotos?o ens demanes si mai ens ho em preguntat?bé, 
les fotos bones són relatives. Pots fer una foto molt bona, simplement perquè la càmera és bona i et surt millor.o pots 

fer una foto bona amb un mòbil pel significat que té... 

Com maquillar-se 
correctament 

04/11/2012 - 11:19:35 
Nom: Com 

maquillar-se 
correctament 

A vegades hi ha gent que es maquilla fatal, aquí us deixem els consells. 

Re: Com maquillar-se 
correctament 

04/11/2012 - 15:58:26 Nom: tgltbj4b claro, yo los veo! 

No puc mes.. 04/11/2012 - 11:19:42 Nom: Desesperada 

bon dia adolscents, mireu, nose que em pasa ultimament no tinc ganes d'estudiar ( faig 1r d batx) , no tinc ganes de 
surtir, nomes tinc ganes de plorar.. per exemple , ara es festa al meu poble i no tinc ganes de surtir, els companys de la 

meva clase ( son dun alte poble del meu, a 40 km) m'han dit per quedar i no en tinc ganes.. no tinc ganes de fer res, 
m'estaria tot el diaa sota el llit ploran, i la veritat no se perque.. ara mateix, els meus pares s'han discutit i tambe me 

ficat a plorar perque ells ho son tot i no m'agrada veurels aixi .. no se que puc fer, no se com millorar, no se com 
treurem les ganes de plorar... siusplau necessito ajuda!PD: he patit bullyng durant 4 anys, i ara he canviat d'escola i 

estic molt be, pero tot i aixi...AJUDA SIUSPLAU! GRACIES! 

Re: No puc mes.. 04/11/2012 - 13:38:06 Nom: nekane 
mira el que podries fer, encara que no en tinguis gens de ganes surt, ves amb els amics, a les festes...aixi t'ho podras 
passar be i no estaras tot el dia pensant en les coses negatives i no tindras tantes ganes de plorar.estpero haver-te 

ajudat! :) 

masturbar-se ajuda 04/11/2012 - 11:23:05 Nom: fcb 
ola jo soc un noi de 14 anys i quan em masturbo/ em masturban trec el semen molt rapid amb un o dos minuts és 

normal? gracies 

Re: masturbar-se ajuda 04/11/2012 - 13:33:35 Nom: catalunyaa tranquil es normaal 

perdre la virginitat 04/11/2012 - 11:31:09 Nom: cx vxnvsjv 
Hola, soc un noi de 14 anys i vull perdre la virginitat amb una noia més gran o de la mateixa edat. Alguna interessada? 

envieu un correu a esgmusfran@hotmail.com 

Re: perdre la virginitat 04/11/2012 - 11:36:54 
Nom: 

osdepeluix(noia) 
osento pero entinc 13 

Re: perdre la virginitat 04/11/2012 - 15:01:10 Nom: fjsenfrerfe Da = : deia lo de mes gran perqe si he de perdre la virginitat, no hu hauria de fer amb un verge xdddpero si tu vols... 

Re: perdre la virginitat 04/11/2012 - 15:04:43 Nom: cx vxnvsjv la podem perdre junts :p 
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Re: perdre la virginitat 04/11/2012 - 15:19:14 
Nom: 

LANOIAAAAAAFKA
MNDFKSK 

HOLA TINC 14 I TAMBE VULL PERDRE LA VIRGINITAT DESDE FA MOLT TEMPS D'OIN ETS? 

Re: perdre la virginitat 04/11/2012 - 16:27:28 Nom: skjdhwaK ets Vull Veure!! mare meva, no m'esperava aixos de tu, joder! 

Re: perdre la virginitat 05/11/2012 - 14:30:08 Nom: .seilrghdftli:3 Hola gguuuaaapo! Vols perdre-la amb mi? 

Re: perdre la virginitat 05/11/2012 - 18:42:00 Nom: rjivnfdl ties que voleu follar, contacteu amb franki_balt@hotmail.com 

absències- nyandú 04/11/2012 - 12:24:59 Nom: JJJJooooJoJo a veure què us semblahttp://youtu.be/ju1w30bVC04 

Re: absències- nyandú 04/11/2012 - 15:59:51 Nom: oasdnjvroinv m'encanta!!!! 

Re: absències- nyandú 04/11/2012 - 16:03:31 
Nom: 

laplujayacansa.. 
és molt maca, i el tros en què els nens corren pel bosc i de cop són grans i s'escapen de les bombes... 

molt important! algu ha 
llegit hipnofobia de 
salvador macip? 

04/11/2012 - 12:41:09 Nom: lkdjaslkjañd nescesitu saber el mobil (el que fa que passi l'accio) del personatges principals! moltissimes gracies, ajudeee 

A TERRASSA HIHA UNA 
DISCOTECA PER 

ADOLECENTS DE MES 
DE 14 O DE 14 

04/11/2012 - 12:42:52 Nom: osdepeluix 
PEL QUE VEIG A LES FOTOS QUE HAN PENJAT AL FACE DEL NE VIST K HIHAN PESONES DE 13 , QUE CREIEU 

DE LES DISCOTEQUES PER ADOLECENS DE 14 O MES ESTAN BE ??? 

pits+regla 04/11/2012 - 12:49:14 Nom: asdfghjklñ:) 
Hola!A mi ja fa un any que m'ha vingut la regla, però els pits no m'han crescut gens els pits. La majoria de gent diu que 

quan et vé la regla és quan et creixen i després se't queden així però jo no tinc res, sóc plana. És normal? 

Re: pits+regla 04/11/2012 - 12:51:37 Nom: JJJJooooJoJo 
sí és normal. A mi em va passar una mica el mateix, amb els anys creixen. Això sí, depèn una mica dels gens que els 

tinguis grans o petits 

Re: pits+regla 04/11/2012 - 14:18:35 Nom: Gemma! 
Sii, es normal. Pot ser que de gran no tinguis gaire pit i et creixeran mes endavant, si la teva familia te pit tu segurament 

en tindras però si no.. pos el tindras petit.O tambe pot ser que el teu cos encara no estigui del tot preparat.. 

Ajuda! Es sobre amor... 04/11/2012 - 14:26:20 Nom: Gemma! 
Hola, l'any passat vaig etsar amb un nen.. i a l'estiu ho vem deixar ell es va liar en ties, jo amb tio... però a principi 

d'aquest curs m'ha tornat a molar.. però jo a ell ja no li molo..Jo l'obro i parlo amb ell...i ell ja sap que em mola.. però no 
hi ha manera de que ell vulgui lio en mi, o vulgui estar-hi...Que puc fer per aconseguirlo? Gracies. 

Re: Ajuda! Es sobre 
amor... 

04/11/2012 - 16:33:40 
Nom: 

LaQueEnSap!!:) 

Mira, sincerament, si no t'ha sabut valorar, ell s'ho perd, tracta'l com qualsevol altre persona, vés amb altres nois, busca 
noves experiències, d'aquesta manera aconseguiràs que s'interessi per tu, de lo contrari l'únic que aconseguiras és fer-

te pesada, espero haver-te ajud 

M'asturbarse.. 04/11/2012 - 14:43:00 
Nom: 

aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaajndfsaf 

Sabeu alguna manera que no sigui ficant-se els dits? 
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Re: M'asturbarse.. 04/11/2012 - 15:06:04 
Nom: 

dddddddddddddddd
ddd 

primer: MASTURBAR-SE i no m'asturbarseSegon: sí, fent-se rodonetes al clítoris, tocant-se els llavis, fer "rossar" 
objectes pel cony (peluixos, coixí...) 

Re: M'asturbarse.. 04/11/2012 - 15:18:49 Nom: ||*||  Amb el xorro de la dutxaaa !!! 

CADA COP QUE EM 
MASTURBO EM SURT 

UN LÍQUID BLANC 
04/11/2012 - 15:15:50 Nom: dfcvgbn Es normal? 

Re: CADA COP QUE EM 
MASTURBO EM SURT 

UN LÍQUID BLANC 
04/11/2012 - 15:17:33 Nom: MariaNavarro Si ets home, sí que n'és, de normal. 

Re: CADA COP QUE EM 
MASTURBO EM SURT 

UN LÍQUID BLANC 
04/11/2012 - 18:11:29 

Nom: TORTUGA 
FEEL LIKE A NINJA 

si ets dona... doncs no tanXDDD 

Re: CADA COP QUE EM 
MASTURBO EM SURT 

UN LÍQUID BLANC 
04/11/2012 - 18:45:24 Nom: catalunya! les dones també es corren! 

Re: CADA COP QUE EM 
MASTURBO EM SURT 

UN LÍQUID BLANC 
04/11/2012 - 20:19:17 Nom: afobaj 

no es normal!! ves al metje al mes abans possible que aixo es molt greu i et tindran que operar si no t'operen no podras 
follar mai i s'et caura la polla a trossos 

Re: CADA COP QUE EM 
MASTURBO EM SURT 

UN LÍQUID BLANC 
05/11/2012 - 18:28:46 Nom: Idhu... 

Es clar que es normal tan com si ets home com si ets dona.Els homes quan ens masturbem fem el semen, que serveix 
com a llavor per a tenir un fill.Les dones quan es masturben tenen algu que jo coneixo com a "flema", que serveix 

perque quan es fa l'amor el penis pugui lliscar llibrement dintre de la vagina i no es quedi "atascat". 

CÀNCER 04/11/2012 - 16:04:31 Nom: Eric:) 

Hola, he vist que una persona ha escrit habera com estava... U sentu vaig deixar de escriure pensant que no hos 
importava què em passava, molta gent té càncer aixi que vaig pensar que no hos importaria el meu sense 

coneixem.També he deixat d'escriure perque el càncer de tíbia que tinc ara, és molt agresiu i he estat molt temps amb 
quimioteràpia i medicament. Finalment no m'han operat perque de moment està anant tot bé! Segurament i desitjo que 

d'aqui poc em donint l'alta i pugui tornar a casa.Durant aquests mesos he perdut a un amic d el'hospital i dos altres 
s'han recuperat i han marxat aixo tambe m'ha afectat..Segurament tornare a conectarme per el xat si tinc temps.Un 

petó molt fort i gràcies per apoiarme aixo em fa fort! 

Re: CÀNCER 04/11/2012 - 16:07:28 Nom: carli 
Hola! Has de ser forta!He fet una novela de càncer, per anirmar a tots, vols 

llegirla?https://www.facebook.com/media/set/?set=a.544401968910151.141491.519373341413014&type=1 

Re: CÀNCER 04/11/2012 - 16:08:25 Nom: carli fort* 

Re: CÀNCER 04/11/2012 - 16:24:26 Nom: Anònima:D 

Hola maco, espero que et curis aviat, jo ara mateix tinc una persona molt propera a mi que té càncer, de pulmó, i 
bueno, ell té una filla petita, però no pot deixar de fumar, es posa mot nerviós, no sé com dir-li que deixi de fumar, es un 
familiar meu, i jo no li dic res però no vull que el puto tabac acabi amb ell, la seva filla només farà 10 anys... i ella no sap 

res... :( Pero bueno espero que et vaigi molt bé, i ja veuràs d'aquí no res estaràs a casa. :D 
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Re: CÀNCER 04/11/2012 - 21:05:46 Nom: Floreeta:) 
Eriiiiiiic! Tiiuuuu! Obri al xaat quaan pugueess! Siisplaauu tiinc moltiisiimess ganess de sabeer de tuu!!! PEnsavaa que 
ja t'haviia perduut per sempre....! Quaan he viist aiixoo m'he possat loca de conteentaaa!! Osstiiee:D Eriic en seriioo 

quaan pugues obriim!!! :D Un besiitooooo:* 

Re: CÀNCER 04/11/2012 - 22:23:47 Nom: you'llbmine tinc un amic que ha tingut un càncer. Ho ha superat. 

URGENT!!com aprimarse? 04/11/2012 - 16:28:29 Nom: hdfjsasjxdsh Hola!algu sap una manera rapida I senzilla per aprimarse uns 5 kg ?? O una pg web?(Gratis) 

Re: URGENT!!com 
aprimarse? 

05/11/2012 - 09:11:18 
Nom: 

cucucucucuuccuuc
ucucu 

Hola guaapa!Mira no fa falta que t'aprimis 5 kilos, fes esport i menja saludable i et trobaras d'allo mes bé! A primar-se a 
vegades pot portar un gran problema, com l'anorèxia. La gent que t'estima t'estima pel que ets no pel teu fisic!Petons i 

sort maca! 

PITS :S 04/11/2012 - 16:35:07 Nom: Maaaaaaar És normal que quan t'estiguin creixent els pits els tinguis una mica durs¿? 

Re: PITS :S 04/11/2012 - 16:42:12 Nom: nnn 
í, tranquila és normal, també t creiaxaràn i possiblameent et sortiràs estries per tant si vols evitar-ho poas't-hi alguna 

crema anti-estries.perdó per les faltes el teclat no va bé 

Blanquejar les dents. 04/11/2012 - 16:40:21 Nom: Anònima:D 
Holaa :D Veureu esque jo tinc les dents una mica grogues, perquè per la nit se'm oblida :( però me les rento cada dia 
pel matí no fallo ni un dia, i si he de sortir amb algú o a comprar o alguna cosa també me les rento però no se perquè 

les tinc grogues i faig servir una pasta d'aquestes que diuen que blanquegen... Si.. els collons.. xdQuè puc fer?Mersi :D 

Re: Blanquejar les dents. 04/11/2012 - 17:30:01 Nom: wtf?! Per començar les dents d'han de rentar de 3 a 5 cops al dia. Si ho fessis, aniries notant la diferència al llarg del temps... 

Re: Blanquejar les dents. 04/11/2012 - 20:48:41 
Nom: 

lalalalalsvyxela 

No li fagis cas al del damun xq jo me les rento normalmen al mati, i els caps de semana quan em pasa per lli i tot hi aixi 
les tinc molt be.Jo taconsellaria qe te les cuidesis mes, saps, intentales cuidar molt i vigilarteles!! *Si fumes es normal 

qe les tingis groges )unpetto* 

Re: Blanquejar les dents. 06/11/2012 - 16:55:00 Nom: Anònima:D No fumo ni vec ni res, i es veritat que les dents s'han de rentar de 3 a 5 vegades al dia... intentaré fer-ho 3 vegades. 

Algu sap la pàgina oficial 
dels 1D? :) 

04/11/2012 - 17:15:02 
Nom: 

Niall'Zayn'Liam'Loui
s'Harry*.*! 

Hola! Em podrieu dir la pàgina oficial dels 1D? Gràcies..!:D 

Re: Algu sap la pàgina 
oficial dels 1D? :) 

04/11/2012 - 17:42:41 Nom: dddddd http://www.onedirectionmusic.com/es/ 

Re: Algu sap la pàgina 
oficial dels 1D? :) 

04/11/2012 - 18:37:30 
Nom: La del 

missatge  
*__*! Gràcies!!:D 

Es normal?? (problemes 
físics) 

04/11/2012 - 17:19:48 Nom: UIUIUIUI 
Què és aquesta mena de líquid blanquinós amb el que a vegades taco les calces? (Sóc tia) Em passa molt sovint no sé 

què és!! 

Re: Es normal?? 
(problemes físics) 

04/11/2012 - 17:22:46 

Nom: 
mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmut

ix 

ami també em pasa:S crec que es normal, crec,tas de rentar molt sovint per a que no et surti:))sort ! 

Re: Es normal?? 
(problemes físics) 

04/11/2012 - 17:54:12 Nom: rjd aquest liquid blanc ... es el fluix vaginal 
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Re: Es normal?? 
(problemes físics) 

04/11/2012 - 19:05:42 Nom: UIUIUIUI I exactament perquè surt?PD: Que consti que jo em rento cada dia 

Re: Es normal?? 
(problemes físics) 

05/11/2012 - 00:01:45 Nom: anonimaaa  
trankila aixo ens surt a totes!! sa suposa que kuan taxitas aixo ta surt i et va be per follar!!O a vagades ta surt pk sii eeh 

tu tranki!! ^^ 

amorrrrr 04/11/2012 - 17:21:02 Nom: fhjdhfka 
Porto 8 mesos pillada dun tiu k casi ni veig pro k parlem un pilo i estem sempre tirnnt canya i digent tonteries. Qan ens 

veiem hi ha feeliing, nomes en hem liat un cop... pro ell no vol res serio, que faig? em llanço a la piscina? li dic? o 
continuo tinguentlo com amic am derecho a roce? ajuda adolescents sisplau! 

Re: amorrrrr 04/11/2012 - 17:22:19 
Nom: 

1234567898765432 
llença't! 

Re: amorrrrr 04/11/2012 - 17:23:21 Nom: dfkljdajl pff... situació molt dificil... oblida'l! 

Re: amorrrrr 04/11/2012 - 17:36:13 
Nom: 

ddddddddddddddd 
llença't cada instant és únic i no repetirà, sento que el cor... jiji 

Re: amorrrrr 04/11/2012 - 17:40:33 Nom: jijiji(lachupa) no em para de bategaaaar(8) jojojo 

programes per editar fotos 04/11/2012 - 17:21:13 

Nom: 
mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmut

ix 

Hola, em podeu pasar programes per editar fotos? o el que utilitzeu vosaltres, el que més us agradi..gracies!:) 

Re: programes per editar 
fotos 

04/11/2012 - 17:34:36 
Nom: 

dddddddddddddddd
dddd 

jo utilitzo el pickmonkey i el City free 

Amor i Sexe 04/11/2012 - 17:27:59 
Nom: 

AinhoaAgramunt 

Mireu em dic ainhoa. soc de barcelona tinc 14 añs, faig 3 eso i vull explica la meva historia. fa una mika mes de un any 
em vaig liar amb un noi, el JJ. vam cumençar de lio numes pero mica en mica em vaix anar enamoran de ell. ell mai ma 

estimat pero jo a ell sempre i actualment continu estan enamorada perduda tot i que no ho dic pq aquest noi tambe 
acaba de surtir amb una de las meves millos amigues i han tallat fa poc temps. Ho dic per aqui pq no vull que em 

reconegin al cole, pero confeso que estic enamoradisima del joan(JJ), i joder no li puc dir a las mebes amigues... Am ell 
me anat lian bastans cops pero per ell mai he signifikat res:'(. El problema es q aquesta amiga que de nom li posarem 

saruflin, esta segurissimamen enamorada de ell un altre cop, es nota masa. Enfi, k per olvidarme de el JJ, avans 
dacabar el curs passat em vaig liar amb un pavu del cole k es diu yomar al principi tansols ens liabem pero un dia quan 

encara estavem de rollo li vaig dir x qedar, ell em va dir q estava a casa seva i qe s 

Re: Amor i Sexe 04/11/2012 - 17:40:28 
Nom: 

mooltsdeureeessniif 
Jo o explicaria als amics mes intims i sobretot feste respectar pels tios 

orgasme i masturbació 04/11/2012 - 17:34:48 Nom: liljfslidfjkwe holaaaaa, quina diferencia hi ha entre tenir un orgasme i masturbar-se? 

Re: orgasme i masturbació 04/11/2012 - 17:39:46 
Nom: 

dddddddddddd 
Orgasme és el "crit" que fas quan sents plaer.Masturbació és el procés de masturbar-se, és a dir, d'intentar aconseguir 

plaer un mateix. En els tios consisteix en fer-se palles i en les ties de tocar-se el cony :D 
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Si algu hem pot ajudar, ho 
agrairia:) 

04/11/2012 - 17:34:51 
Nom: 

mooltsdeureeessniif 

Primer de tot merci per obrir el tema:) Porto dos anys enamorada d'un tio, k segons els amics d'ell, hem diuen que ell 
també esta molt penjat de mi, i la veritat mu crec perque sempre ens mirem i tal.El que passa es que mai casi hem 

parlat i ens fa corte suposo dirnos alguna cosa. Laltre dia el vai veure, k feia molts dies k no el veia, i no ens vam mirar 
ni res.. la veritat tink la sensacio k li agrada una altra i em sento tristaNomes falta veure kom posa megusta a les fotos 
daltres ties al face...els tios posen megusta a ties sense sentir res?kreieu k encara esta penjat de mi¿ la veritat es que 

nose que pensar..i ho sento pel tostón..:( 

Re: Si algu hem pot 
ajudar, ho agrairia:) 

04/11/2012 - 17:39:35 
Nom: TORTUGA 

FEEL LIKE A NINJA 

jo crec que has de ser valenta i parlar amb ell cara a cara. a els nois els hi agraden les noies valentes i atrevides, i 
parlant directament amb ell li demostres que ets valenta. saps que vull dir?segon, els nois posen m'agrada a les fotos 

de les ties bones, es igual que no els hi agradin de la mataixa manera com tu li pots agradar a aquest noi, pero a la que 
veuen una noia guapa es tornen "bojos", suposo que m'entens.tu has d'anar amb ell i dir-li clarament que sents algo per 
ell, i si ell sent lo mateix (que segons lo que dius, es molt possible que sigui aixi), doncs sortiu i us coneixeu mes.jo crec 

que el teu problema no es gens greu.vinga maca, molta sort :D 

Tinc una companya que fa 
fastic! 

04/11/2012 - 17:37:08 Nom: Thomisaaaa 

Una companya, fa molt fàstic... Olora malament, no es dutxa mai, té el cabell grassos, les seves mans suen sempre i 
oloren molt malament, té les ungles grogues i les dents plenes de sarrus. Fins i tot té una dent amb una merda de color 
verd!!!!!!!! Fa molt molt molt molt fàstic i sempre vol anar amb mi... No se que coi fer per dir-li que és així de fastigosa.. 

Això no és tot, sinó que a més, la noia creu que és super guapa i que li agrada a tots els nois... Que faig? Moltes 
gràcies gent maca que segur que olora bé!! :) 

Re: Tinc una companya 
que fa fastic! 

04/11/2012 - 17:39:14 Nom: jop No vacilis, que segur que aquesta ets tu... 

Re: Tinc una companya 
que fa fastic! 

04/11/2012 - 17:43:31 Nom: Thomisaaaa 
No creus que si fos jo, hagués fet alguna cosa per millorar-me jo sola? Els meus pares m'aguessin dit que faig fastic ja 

fa temps... Gràcies per la teva ajuda... 

JODER, COM 
SOLUCIONARIEU 

AQUEST MARRÓN!??! 
04/11/2012 - 17:37:22 

Nom: 
AinhoaAgramunt 

Mireu em dic ainhoa. soc de barcelona tinc 14 añs, faig 3 eso i vull explica la meva historia. fa una mika mes de un any 
em vaig liar amb un noi, el JJ. vam cumençar de lio numes pero mica en mica em vaix anar enamoran de ell. ell mai ma 

estimat pero jo a ell sempre i actualment continu estan enamorada perduda tot i que no ho dic pq aquest noi tambe 
acaba de surtir amb una de las meves millos amigues i han tallat fa poc temps. Ho dic per aqui pq no vull que em 

reconegin al cole, pero confeso que estic enamoradisima del joan(JJ), i joder no li puc dir a las mebes amigues... Am ell 
me anat lian bastans cops pero per ell mai he signifikat res:'(. El problema es q aquesta amiga que de nom li posarem 

saruflin, esta segurissimamen enamorada de ell un altre cop, es nota masa. Enfi, k per olvidarme de el JJ, avans 
dacabar el curs passat em vaig liar amb un pavu del cole k es diu yomar al principi tansols ens liabem pero un dia quan 

encara estavem de rollo li vaig dir x qedar, ell em va dir q estava a casa seva i qe s 

Re: JODER, COM 
SOLUCIONARIEU 

AQUEST MARRÓN!??! 
04/11/2012 - 17:46:51 Nom: dfsfdasgte 

No vols que la gent de la teva escola sàpiga que t'agrada aquest "JJ" i poses el teu nom real, quan et poden buscar al 
facebook o reconèixer qui ets, a aquesta pàgina.. Anem bé... A més, crec que en comptes de posar aquestes coses a 

un fòrum, hauries de treballar la teva gramàtica, que potser jo no sóc la millor, però tu m'has fet sagnar pels ulls............ 
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AinhoaAgramunt 04/11/2012 - 17:41:55 Nom: amorrrr 

Mireu em dic ainhoa. soc de barcelona tinc 14 añs, faig 3 eso i vull explica la meva historia. fa una mika mes de un any 
em vaig liar amb un noi, el JJ. vam cumençar de lio numes pero mica en mica em vaix anar enamoran de ell. ell mai ma 

estimat pero jo a ell sempre i actualment continu estan enamorada perduda tot i que no ho dic pq aquest noi tambe 
acaba de surtir amb una de las meves millos amigues i han tallat fa poc temps. Ho dic per aqui pq no vull que em 

reconegin al cole, pero confeso que estic enamoradisima del joan(JJ), i joder no li puc dir a las mebes amigues... Am ell 
me anat lian bastans cops pero per ell mai he signifikat res:'(. El problema es q aquesta amiga que de nom li posarem 

saruflin, esta segurissimamen enamorada de ell un altre cop, es nota masa. Enfi, k per olvidarme de el JJ, avans 
dacabar el curs passat em vaig liar amb un pavu del cole k es diu yomar al principi tansols ens liabem pero un dia quan 

encara estavem de rollo li vaig dir x qedar, ell em va dir q estava a casa seva i qe s 

Re: AinhoaAgramunt 04/11/2012 - 18:15:15 Nom: 972556778 doncs si noia, realment fa molt de palsaps lo que fa mes pal?que ho publiquis 500000 vegades!!! 

Historia erotica real e_e 04/11/2012 - 17:44:08 
Nom: 

AinhoaAgramunt 

Mireu em dic ainhoa. soc de barcelona tinc 14 añs, faig 3 eso i vull explica la meva historia. fa una mika mes de un any 
em vaig liar amb un noi, el JJ. vam cumençar de lio numes pero mica en mica em vaix anar enamoran de ell. ell mai ma 

estimat pero jo a ell sempre i actualment continu estan enamorada perduda tot i que no ho dic pq aquest noi tambe 
acaba de surtir amb una de las meves millos amigues i han tallat fa poc temps. Ho dic per aqui pq no vull que em 

reconegin al cole, pero confeso que estic enamoradisima del joan(JJ), i joder no li puc dir a las mebes amigues... Am ell 
me anat lian bastans cops pero per ell mai he signifikat res:'(. El problema es q aquesta amiga que de nom li posarem 

saruflin, esta segurissimamen enamorada de ell un altre cop, es nota masa. Enfi, k per olvidarme de el JJ, avans 
dacabar el curs passat em vaig liar amb un pavu del cole k es diu yomar al principi tansols ens liabem pero un dia quan 

encara estavem de rollo li vaig dir x qedar, ell em va dir q estava a casa seva i qe s 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 17:50:39 
Nom: 

dddddddddddddddd
ddddd 

Et contesto perquè paris d'escriure missatges iguals.1)no t'ha de fer vergonya parlar sobre la virginitat ni la sexualitat2) 
no t'has de penedir de res, a més el passat passat està3) si no estaves de res amb aquest tal JJ.... no t'has de sentir 

malament4) si ell no vol estar amb tu... ell s'ho perdPD: ara per favor, para d'escriure el mateix missatge 99 cops 
gràcies 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 21:44:21 Nom: bbbbbbbbbb 

L'unic que et tens que preocupar es de vas tenir sort i no et vas quedar embarassada, ho hauries passat fatal. El Yomar 
aquest, és un ombècil que solament tenia ganes de fullar ja que tenia la oportunitat de fotre un polvo, El JJ, com tu dius, 
si mai ha sentit res per tu i fa poc estava amb la teva amiga, vol dir que no vol res amb tu, i en resum, que no passa res 

si ho expliques, que si son amigues de veritat, t'apollaran, Anims neni! 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 22:07:52 Nom: vfdkg qui coñ es al fill de puta qe a escrit aixo?res dixo es vritat 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 22:16:15 Nom: rookins:) 
ainhoa carinyo, si de debo son amigues teves explicalsi, perque si et diuen algu dolent o no t'apolles, que les petinlo del 

Yomar , tens sort de no haber quedat abarassada i el JJ no et mereix.Endavant que tu pots 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 22:17:11 Nom: TUCULO 

yaaaaayaaa comentu per que flipo amb aixo...ESTUPID O ESTUPIDA QUE ES FIQUI ALA VIDA DELS DEMES:Em 
chupareu el pepe(cony) per q si la vostre vida es tan merdosa i desgraciada que eu d'anar foten merda a les dels 

demes es que sou uns primos i uns marginats...COMPRRAT AMICS;) I SI NO TENS DINERS POSA EL CUL A LA 
CANTONADA AVERA SI TEL PETAN UN RRATET I ET PAGAN... TOT I QUE NO HO CREC.. DEUS FOTRE FASTIC 

XDBONANIT 
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Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 22:17:21 Nom: wsgtrg 
Re d'aixó es veritat i l'Ainhoa no ho ha escrit. Les que ho heu escrit, perque szabem qui heu sigut, cada vegada sou 

mes subnormals. 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 22:18:58 Nom: ygre 
Borrad esto, porque es mentira y podeis ir ofendiendo a la persona de verdad, ademas poniendo verdaderos nombres 

ya os vale 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 23:27:20 Nom: JoanJunyen Ainhoa, fas molta pena... 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 23:27:22 Nom: JoanJunyen Ainhoa, fas molta pena... 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 23:32:51 Nom: Joan Junyent  falta una T q si no no es tan creible venga anims! 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 - 23:45:40 Nom: hjvgyb nen qe coñ diu qe no e sigut yo ostiia. si yo no sabia ni qe existia aqesta pagina! 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 00:07:57 
Nom: mela vais a 

comer 

VAAAYAAA HIJOOSDEPUTAA QUE SE CUEZEEN POR AQUII NOO? QUIEN COÑO SA ECHO PASAR POR ESA 
NIINIIAA TAANT BONITA MII AINHOA I A DICHO ESA PUTA MIERDA DE ELLA? VA EL VALIENTE O VALIENTA 
QUE HAYA SIDO QUE SAQUE LA CARA AVER SI SIN DIENTES ESTAAA MAS UAAPO PRINGAO DE MIERDA, 

QUERES UN MIERDAS QUE VAS MUI DE CHULO Y DE GUAY PARA PONER ESTO Y NO TIENES LOS COJONES 
O OVARIOS QUE HAY QUE TENER VAYA UN PERSONAJE.... COMO NOS ENTEREMOS DE QUIEN ERES, DEL 
COLE O NO, CONOZIDO O NO .... HAHAHAHAHAHHAHAA VAS A COMER MAS PURES UE EN TODA TU VIDA. 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 09:36:05 
Nom: 

cfguioihgvfbgnjm 
Lluita per el que realment estimes! 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 14:03:27 Nom: jajsdhua 
valee buenn payaso o payasa el ke aya puesto stoo vaia mierdad de vida k llevaa si a tu madre se la follael vecino i tu 

padre t da por culo no temetas en al vida dlos demas por k la tuya sea una meirdaaa subnormales dais pena ;) 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 14:08:42 Nom: weed style JAJAJAJAJAJAJAJAJA jaajjajajajjajaja buajajajjaajjajajaajja 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 14:21:29 
Nom: 

Astrid343532345665
43 

ETS UNA PUTA;) 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 14:29:06 Nom: el capo aiai a darle tra tra tra BUAJAJAJAJJAAJAJAJAJAJ 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 15:43:56 
Nom: ANONYMOUS 

e.e 
Me confieso... HE SIDO YO!!!! muajajajaja 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 15:44:31 Nom: weed style 
lA s0luci0n eS un uuuen buKKaKKe niiina no te averguenzes que siempre abra p0lla pa toas :$tra tra tra gosarl000s 
niinaa a pel00 es lo k mola si no no lo sientes el buen salami uenooo prrahpta. saLAmi pa t00as trankilas free free!!! 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 15:46:16 Nom: Soy_tu_padre Weed Style es el fredy jeej 
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Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 15:54:46 Nom: weed style 
ioooooo doiiiii salamiii free freedel mas xuloooo :$$$$daiiis pena TOLAYS Parezeiis rameras jijPTA. ME MOLAN LAS 

NINFOMANAS :$ 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 15:58:16 Nom: weed style XUPARMELA K SI NO NO GOOOOOOOOOOOOOZO :/( 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 16:03:39 Nom: Ausiàs March 

La renovació profunda de la lírica no es produeix fins a l'entrada en escena d'Ausiàs March, que va néixer a Gandia 
vers l'any 1397. Era descendent d'una família burgesa barcelonina, enriquida i ennoblida, instal·lada a València. Va 
participar en campanyes militars i fou nomenat falconer major del rei. Es va casar amb Isabel Martorell, germana de 
l'autor del Tirant, i, en segones núpcies, amb Joana Escorna. March morí a València el 1459. En els seus poemes 
trenca amb la tradició trobadoresca i analitza amb profunditat el seu jo més íntim i les seves contradiccions. Entén 
l'home com un ésser format de cos i esperit i que busca la perfecció, que consisteix a estimar només amb l'esperit. 
Contra les creences més esteses a l'edat mitjana, sosté que la dona té ànima i que, per tant, és capaç d'entendre i 
compartir les aspiracions del poeta. El seu estil és realista, ple de comparacions i metàfores punyents i, a vegades, 

hiperbòliques, que li serveixen per expressar el dolor que li produeix el sentiment amorós, com  

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 16:05:25 Nom: Ramón Llull Aligual estas viu Ausies!???? 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 16:07:02 Nom: Ausiàs March Si Ramón! tu també? com va tot? la dona els fills? 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 16:08:31 Nom: Bethoven Ostii! No m'ho puc creure! visc al costat del Ramón, viu bée ell.. 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 16:11:22 
Nom: Joanot 

Matorell 

Us deixo aqui la meva biografia si us interessa...Joanot Martorell va néixer a Gandia entre 1413 i 1415, en el si d'una 
família de la noblesa mitjana valenciana. Era un gran coneixedor de la vida militar, cosa que va marcar la redacció del 

Tirant. La novel·la s'inicia amb les aventures del cavaller ermità Guillem de Varoic, el qual rep la visita de Tirant, que es 
dirigeix a un torneig amb motiu de les noces del rei d'Anglaterra. En el primer text has llegit com aquest rei arma Tirant 

cavaller. Alliçonat per l'ermità sobre la cavalleria, Tirant marxa amb els seus companys a França, Sicília i Rodes, on 
esdevé cap dels exèrcits bizantins. Després d'un seguit d'aventures al nord d'Àfrica, torna a Constantinoble, on es casa 

amb la filla de l'emperador, la princesa Carmesina, i és nomenat Cèsar de l'Imperi. El matrimoni mor poc després: 
Tirant, víctima d'una malaltia, i Carmesina, a causa del dolor que li produeix la mort del seu espòs. En paral·lel a l'acció 

militar, doncs, es desenvolupa una trama amorosa. 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 16:12:52 Nom: weed style m00000ks es mentiraaaa!!!!! 

Re: Historia erotica real 
e_e 

05/11/2012 - 20:56:25 Nom: jdsdhfsdbfjaks 
Ainhoa putser no miraras aquest comentari i io no soc ningu per ficarme en la teva vida pero has de descobrir qui ha 
sigut i denunciar-ho perque aixo no pot quedar aixi.. Anims que segur que el trobaras i io estic amb tu perque qui ho 

hagi fet es molt mal parit i no te vida i s'ha de anar ficant en la teva..;)! 

Saluuut! 04/11/2012 - 17:52:44 Nom: asdfghk:$ 
Porto uns 4 mesos fumant els primers 3 mesos de 5-10 al dia i ara desde fa 1 mes de 1-4, m'ha agafat un mal de cop a 

l'esquena fent depen de quin moviment i al pit si respiro fort, pot ser algo causat per el tabac? Fa 1 dia que ho tinc 
només.Gracies! 
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Re: Saluuut! 04/11/2012 - 18:05:15 
Nom: TORTUGA 

FEEL LIKE A NINJA 
no ho preguntis per aqui, ves al metge, que segur que en sap molt mes que nosaltres.vinga, molta sort, espero que no 

sigui res 

NO PUC NI CAMINAR DE 
TAN MAL QUE EM FA 

04/11/2012 - 18:03:01 
Nom: time time 

timeeeee 

primer de tot moltes gracies per obrir la pregunta. I SISPLAU, NO US ESPANTEU PERQUE VEIEU MOLTA LLETRA, 
ES MOLT CURT I FACIL DE RESPONDRE, DE DEBO!!mireu adolescents, em fa molt i molt de mal l'esquena. estic 
estirada al llit panxa avall i ara no em fa gaire mal, pero es que quan m'aixeco no puc ni caminar.i clar, logicament he 

d'anar al lavabo de tan en tan i tambe he d'anar a berenar i d'aqui mes tard m'he de dutxar i despres anar a sopar.algu 
te alguna cura o algun excercici que pugui fer per eliminar el dolor o alguna cosa? es que si estic aixi dema no puc anar 
a l'institut i tenim 3 examens i no es plan haver-los de fer un altre dia perque tinc tota la setmana plena i a mi ja m'anava 

be fer-los dilluns els examens.basicament lo que necessito es alguna cura, sisplau.moltes gracies adolescents, us 
estimo ♥ 

Re: NO PUC NI CAMINAR 
DE TAN MAL QUE EM FA 

04/11/2012 - 18:43:55 Nom: efewswf el que va molt bé és caminar, encara que et fasi molt mal ho has de fer sino no et curaras mai 

Re: NO PUC NI CAMINAR 
DE TAN MAL QUE EM FA 

04/11/2012 - 19:51:50 
Nom: California . . . . 

. . . . .  
Fes un masatge apretant el lloc del dolor, posat una esterilla calenta i no et moguis gaire. Abans d'anar a l'institut i a 

dormir prente un iboprufeno 

institut... 04/11/2012 - 18:15:15 
Nom: institut coses 

d'etiquetes 

Mireu jo soc la típica nena de la classe que es porta be amb tots, e parlat amb moltes amigues i totes es preocupen de 
com han de vestir, de com comportar-se... i tot nomes per semblar-lis guais a les populars, estic farta TOTHOM ÉS 
IGUAL, aixo passa a tots els instituts, vale, hi han els típics grups però lo de les etiquetes són tonteries. Si us plau 

digueu-me que opineu i també si al vostre institut es formen aquestes etiquetes. :) 

Re: institut... 04/11/2012 - 18:20:12 
Nom: TORTUGA 

FEEL LIKE A NINJA 

al meu institut tambe hi ha un parell de grups de populars, i els altres que intenten vestir be i ser com els populars per 
sentirse mes acceptats (suposo que es per aixo perque sino no li veig explicacio).per culpa d'aixo la gent es preocupa 

molt del seu estatus social, o sigui, em refereixo a que tothom pensa molt en lo que l'altre gent pensi d'ella, en les 
opinions que tenen de cada persona.aixo no m'agrada gens. jo tinc el meu grupet d'amics i amigues, pero no som dels 
populars, i moltes vegades comentem aixo, que sembla que la gent vulgui anar amb els populars perque... doncs no 

sabem el perque, la veritat, perque que tinguin el titol de populars no vol dir que siguin millor que els altres ni molt 
menys, m'explico?en fi, jo els deixo estar, amb el meu grup d'amics i amigues estem molt be i no necessitem ser 

populars o intentar assemblar-nos a ells per estar be amb nosaltres mateixos. tambe ens portem be amb tothom de la 
classe i tal eh! pero no considerem necessari aixo d'haver de ser com els populars, et 

Re: institut... 04/11/2012 - 18:25:48 Nom: institut... 
Mira amb el que as escrit me sentit molt identificada jo també tinc el grupet i tal, tens tota la raó, m'agradaria posar fi a 

tot aixo... se que es impossible, però si la gent ho passes... :) 

Re: institut... 04/11/2012 - 18:29:48 
Nom: TORTUGA 

FEEL LIKE A NINJA 

es impossible parar-ho perque hi ha molta mes gent que pensa que els populars son els millors.el nostre tipu de 
persona (els que pensem que s'haurien d'eliminar aquestes etiquetes) som una minoria i els altres no ens faran 

cas.saps que hem de fer?aguantar-nos i pensar que la gent que pensa aixo es una ignorant, no podem fer res mes. 

Re: institut... 04/11/2012 - 20:30:50 
Nom: 

gtbñjrtgbjtklñbjb 

D'avui en dia la gent influenciable pensa que si no ets popular no ets res, que si no tens més de 20 me gustas a la foto 
de perfil de facebook ets marginada,que si no vas a la moda ets friki etc...Pero el millor esque encara hi ha gent com 

nosaltres que ens conformem en tindre amics de veritat al nostre costat! 
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Re: institut... 04/11/2012 - 21:03:08 
Nom: institut coses 

d'etiquetes 
Teniu tota la raó! Gràcies!:) 

Re: institut... 04/11/2012 - 21:57:36 
Nom: Completament 

d'acord 

Al meu institut estan marcadíssimes les etiquetes, hi ha un grup central de ties i un grup central de tios amb els que si 
no et portes bé l'has cagat però bueno!! Jo, ben mirat, em porto bé amb tothom o senzillament sóc del tot invisible per 

als "guais" perquè els meus amics no són ni del meu poble ni van al meu insti, però això sí: són i seran per sempre molt 
més autèntics del que seran les amistats d'allà, que tan sols serveixen per creure's els uns amb els altres més important 

del que són. I el més trist és: jo crec que si algú del grupet "popular" es relacionés amb la meva gent, seria ben acollit 
igualment, i si és simpàtic podríem arribar a ser molt amics, però en canvi, algú que no pertanyi al seu grup "guai" o que 

no tingui un estatus social prou a la altura, serà rebutjat. Això sí que és trist. 

novata en novios 04/11/2012 - 18:19:17 Nom: moiiii!! 

Hola, gràcies per obrir.Tinc 14 anys i fa poc que tinc novio. Mai havia tingut i se'm fa molt raro. Som molt amics i parlem 
molt cada dia. Ell m'ha dit que no vol que ho sapiga ningu de l'insti i jo li he fet cas. Els dos som novatos en aixo i cap 
dels dos ens hem liat. A mi em fa molt corte i ell tambe es molt vergonyos pero d'akest tema no hem parlat gaire. Em 

podrieu donar alguns consells??Gràcies. 

Re: novata en novios 04/11/2012 - 18:23:41 
Nom: experta en 

novios 

no pateixis per res ok?ja anira vinguent tot sol. us liareu quan us hagueu de liar, no tinguis pressa en crear el moment 
perfecte per liar-te amb ell.i no passa res perque no ho sapiga ningu mes. les realacions d'amor s'han de basar en 
l'amistat, aixo sempre, i esta molt be que sigueu molt amics, aixi sabeu com es l'altra persona.no pateixis per res 

carinyo, tot arribara al seu moment.vinga carinyo, sooort ☺ 

Re: novata en novios 04/11/2012 - 19:19:30 
Nom: la del 
missatge! 

moltes gràcies de veritat, m'has ajudat molt!no es una xorrada! SOS!!04/11/2012 - 18:37:29Nom: no es una xorrada! 
SOSSiusplau necesitu concells, ajuda, opinions ns q fer.Hi ha un noi q m agrada pr la cosa es q ell em va mol al radera 
parlem moltes hores per watsup de temes bastan picans i teniem pensat qedar a casa seva, la cosa es q tal i com es ell 
mostraba moltissim interes per mi cosa q en general ell no fa pr les noies prq es el tipic xulu. la cosa es q em coincidit a 
un even on jo estava am les meves amigues i ell am els seus pro la cosa sq cuan esta am mes gen no mostra res del q 
em diu pr watsup ns si es q te vergoña o q no vol q el relacionin am mi cosa q no entenc pr ya sabeu com es la societat. 
desde q ens em vist ahuran pasat 24 h i ell no ma tornat a escriure cap wats i jo a ell tampc prq cla evidenmen yo stic 

enfadada, realmen estic mol perduda i no se q fer.ajudaa plisss, necesitu saber diverses opinions.ptons 
adolescents.cat!!! 

Re: no es una xorrada! 
SOS!! 

04/11/2012 - 19:03:31 Nom: noooieta* Primer de tot tindries que aprendre a escriure una mica bé. I s'escriu whatsapp no watsup. 

Re: no es una xorrada! 
SOS!! 

04/11/2012 - 19:05:24 Nom: nekane 
jo el que faria, es demanar-li, aixi ell se'n adonara que tu comenses a estar cansada de que no vulgui que els demes us 

veiguin junts o que ja t'en as adonat de que "t'amaga", per dir-ho d'alguna manera.espero haver-te ajudat! :) 

Re: no es una xorrada! 
SOS!! 

04/11/2012 - 22:50:05 Nom: vaja t'expliques molt malament noia... 

Re: no es una xorrada! 
SOS!! 

05/11/2012 - 19:03:01 Nom: //*// no li mengis el cul;) 
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SOS AJUDAAA RAPIDA 04/11/2012 - 18:38:23 
Nom: SOS 

AJUDAAA RAPIDA 

Siusplau necesitu concells, ajuda, opinions ns q fer.Hi ha un noi q m agrada pr la cosa es q ell em va mol al radera 
parlem moltes hores per watsup de temes bastan picans i teniem pensat qedar a casa seva, la cosa es q tal i com es ell 
mostraba moltissim interes per mi cosa q en general ell no fa pr les noies prq es el tipic xulu. la cosa es q em coincidit a 
un even on jo estava am les meves amigues i ell am els seus pro la cosa sq cuan esta am mes gen no mostra res del q 
em diu pr watsup ns si es q te vergoña o q no vol q el relacionin am mi cosa q no entenc pr ya sabeu com es la societat. 
desde q ens em vist ahuran pasat 24 h i ell no ma tornat a escriure cap wats i jo a ell tampc prq cla evidenmen yo stic 

enfadada, realmen estic mol perduda i no se q fer.ajudaa plisss, necesitu saber diverses opinions.ptons 
adolescents.cat!!! 

Ajuda, estic feta merda TT 04/11/2012 - 19:22:02 Nom: Anonima:$ 

Fa unes 4 setmanes, em vaig liar amb un noi de la meva classe amb qui tenia una bona relació i tal. Ell va ser qui em 
va dir per liarnos i jo vaig acceptar, en un dia ens vam liar dues vegades i al dia seguent casi ho fem pero jo no vaig 

voler. Al dia seguent ja no em parlaba ni res, a estones em mira pero no em parla. Uns dies despres m'entero de que té 
novia i que porta un mes i mitg amb ella, i a mi mentre ens estabem liant em deia que sentia alguna cosa per mi. Jo 

porto 7 mesos enamoradada d'un noi i ha sigut el meu primer amor i ara amb tot el que ha pasat, estic pillada pels dos i 
no se que fer, els dos m'han fet plorar algun cop, ajudeume sisplau, em sento utilitzada i no se que fer. 

Re: Ajuda, estic feta merda 
TT 

04/11/2012 - 19:31:41 Nom: òstiaa 
buf noia quin lio... recolza't amb les teves amigues, parla'n, pensa-hi tot escoltant música...PD: el noi amb el que t'has 

liat ja tenia novia, així que... no sé com és el que t'agradava de de fa 7 mesos.. 

Re: Ajuda, estic feta merda 
TT 

04/11/2012 - 19:35:10 Nom: Anonima:$ 
No, el noi de qui porto enamorada fa 7 mesos es un altre. Jo m'he liat amb un altre que em va començar agradar una 
mica i tal i estaba una mica pillada pels dos per que cada un te unes coses que m'agraden, amb el que m'he liat es el 

que te novia desde fa un mes i mitg 

Re: Ajuda, estic feta merda 
TT 

04/11/2012 - 19:36:03 Nom: Anonima:$ no anaba per tu ho sento 

Re: Ajuda, estic feta merda 
TT 

04/11/2012 - 19:57:17 Nom: òstiaa  

Re: Ajuda, estic feta merda 
TT 

04/11/2012 - 20:23:26 Nom: dfjghosrk 
lluita pel que estas enamorada desde fa 7 mesos aquet de la teva classe nomes es volia aprofita de tu pk com no vau 

folla ja passa de tu.. soort:) 

Problema amor 04/11/2012 - 19:29:22 Nom: Jordii V. 

A veure tinc 18 anys, i em sento super malament. M'he enamorat d'una noia que té 2 anys menys que jo. Mai havia 
sentit res tant fort per algú, a vegades m'agradava alguna noia però no l'havia arribat a estimar, en canvi a aquesta altre 

l'estimo, i n'estic seguríssim. Anavem quedant i jo veia que ella sentia algo per mi, però un dia ens vam liar i tot va 
canviar, ella em va dir que no volia res amb mi. Tot i que això no és el que m'havia demostrat, sempre era molt 

carinyosa, alegre... fins que va passar això. Desprès d'haver-me dit que no volia res, vam deixar de parlar tant com 
abans, tot i que de tant en tant anem parlant. Però ara fa uns dies una amiga seva em va ensenyar una conversa amb 
ella on parlaven de mi, ella li deia que tenia a molts nois que li anaven al darrere, un d'ells era jo, i que no volia res amb 
mi... La conversa aquesta era de dos dies abans de que ens liesim...La veritat que estic flipant de com va poder jugar 

amb mi així... anant-me donant corda, fent-me creure que sentia algo per mi... 
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Re: Problema amor 04/11/2012 - 19:51:10 Nom: ailamoree 
pensa que la vida és una broma de mal gust, i s'ha de passar per diferents sotracs.ho superaràs, amb ajuda o sense. 
has de ser valent. Aprendre dels errors, intentar no caure dues vegades en la mateixa pedra són obstacles de la vida. 

Re: Problema amor 04/11/2012 - 22:16:55 Nom: Jordii V. Gracies pels anims ailamoree! Anire fent a veure si se'm pasa i me la trec del cap 

Re: Problema amor 04/11/2012 - 22:18:44 Nom: ailamoree sort nano! me n'alegro d'haver-te ajudat 

Re: Problema amor 05/11/2012 - 19:28:48 Nom: :) tajudu 

Jo xerraria am ella i li diria ke avere ke a passat am la magia ke teniau abans, avere pke a eestat jugan am tu o pke 
sacabat tan dacop aket amor ket tenia per tu!!Jo no u deixcaria corre tan facilment!! Pnsa, k pode es timida i necessita 
dirte algo, pro si no li dons corda tu no tu dira!! Provau i si no funcionalaengegala, voldra di ke no et mereix!! :)esperu k 

et serveixi dajuda! 

BUSCO A INES DEL 
SOBREQUES 

04/11/2012 - 20:28:13 
Nom: Pau, et vull 

trobar 
estic buscan a una noia que vaig coneixer a barraques es diu INES FA 4D'ESO AL SOBREQUES si algu sap qui es 

digeume el seu enllaç de face o el seu cognom 

Re: BUSCO A INES DEL 
SOBREQUES 

04/11/2012 - 20:29:55 
Nom: Pau, et vull 

trobar 
ES DE GIRONA! 

Re: BUSCO A INES DEL 
SOBREQUES 

05/11/2012 - 17:42:59 Nom: THC Dons ya saps on anarla a buscar! Vaia un romantic estas fet colega! 

Re: BUSCO A INES DEL 
SOBREQUES 

05/11/2012 - 17:43:28 
Nom: ÉS AMIGA 

MEVA! 
es amiga meva, anem a la mateixa classe!qui ets? si ets un violador no li dic res eh...jajaja 

Re: BUSCO A INES DEL 
SOBREQUES 

05/11/2012 - 17:48:08 
Nom: ÉS AMIGA 

MEVA! 
amb el seu permís et passo l'enllaç del seu facebook:Inés Ciancio Barnech 

NOIES:S 04/11/2012 - 20:37:44 Nom: alskfal 
Quan m'acabo de masturbar a la dutxa em va mal el cap, una mica la panxa i em marego... que faig :SS?! Per què em 

pasa? :SMerci noies! 

Re: NOIES:S 04/11/2012 - 22:14:20 Nom: josssssss 1- no ho tornis a fer2- vés al metge de l'insti, que no ho expliqui a ningú i que t'expliki que et passa 

Re: NOIES:S 05/11/2012 - 00:06:44 
Nom: 

kugjxcmhjyyhy 
a mii am va pasa un cop tambe!! jo creia que era perque nesesitava menjar algu o per el cansansi o al calor o algu aixi!! 

pro no ma tornat a pasar!! 

perque serveix...? 04/11/2012 - 20:39:30 Nom: ???? 
em podrieu dir perque serveix el xat de adolescents.cat? val la pena registrar-se?esque fa molt poc que conec la 

pàgina... 

Re: perque serveix...? 04/11/2012 - 20:42:24 Nom: sisimofgi es un xat com qualsevol altre, per coneixer gent, xarrar una estona.. molts petons! 

Re: perque serveix...? 04/11/2012 - 20:43:17 Nom: ???? moltes gràcies :) 

NO SE COM DIR EL QUE 
SENTO A UNA TIA 

04/11/2012 - 20:41:11 Nom: synokol 
Boooooones gent!Fa dos anys k estic molt penjat d'una tia. Te 3 anys menos ke jo, es preciosa, nestik totalment penjat, 
pero kasi no hem parlat..Kom li puk dir el k sento? La veig molt poc pero vivim al mateix poble..Merci adolesceeeeeents! 

Re: NO SE COM DIR EL 
QUE SENTO A UNA TIA 

04/11/2012 - 21:12:43 Nom: nekane 
primer la podries anar coneixent una mica més, i uns dies més tart li pots dir el que sens per ella, no li diguis molt 
directament, diga-li d'una manera més suaument, que no es senti molt presionada, per dir-ho d'alguna manera. 

Re: NO SE COM DIR EL 
QUE SENTO A UNA TIA 

04/11/2012 - 21:33:54 Nom: Maria Navarro 
A les noies ens encanten les cursilades. Coses del pal Once, Nothing Hill, de pel·lícula, vamos.Fes alguna cosa que la 

faci sentirse especial i la tindràs als teus peus. 
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Re: NO SE COM DIR EL 
QUE SENTO A UNA TIA 

04/11/2012 - 21:44:21 
Nom: Podries 
esbrinar si li 
interesses 

Un exemple: si esteu tots al poble o en el bus que us porta a l'insti i la veus parlant d'algun tema, o llegint algo que 
coneixes comenta-ho. Si veus que ella, animada, et segueix el rotllo i continua amb la conversa positiu:))! Després 

d'haver establert aquest mínim contacte podries intentar parlar amb ella pel face, entrant-li amb el mateix tema, i anar 
parlant fins a demanar-li per quedar. ET DESITJO MOLTÍSSIMA SORT!!Només per curiositat, podries posar les inicials 
de la noia? Es que em sé d'una noia que està en la mateixa situació que tu, però ella ho veu des del punt de vista de la 

tia.Espero haver-te ajudat!! 

Re: NO SE COM DIR EL 
QUE SENTO A UNA TIA 

04/11/2012 - 22:04:43 Nom: synokol Moltes gràcies als tres!les seves inicials son A.S.L, es diu Aba:) 

Re: NO SE COM DIR EL 
QUE SENTO A UNA TIA 

04/11/2012 - 22:06:19 Nom: dhtdutui Alba* jajaja 

masturbació a la dutxa? 04/11/2012 - 20:42:24 
Nom: 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxx 

Algú em pot dir com em puc masturbar a la dutxa... He vist que per aquí ho deieu, però... exactament com es fa?PD: si 
em poguessiu passar un vídeo seria fantàstic!!! :D 

Re: masturbació a la 
dutxa? 

05/11/2012 - 18:40:22 Nom: dsfferge Si es masturbació de tiu, jo ten puc grabar. 

FÈNIX 11 23.- PER ELS 
REDACTORS:) 

04/11/2012 - 20:43:49 Nom: asdfghjklñ76tfr 
CREC QUE PODRIEU ANUNCIAR L'ESTRENA DE LA PELICULA AL 9 DE NOVEMBRE, ''FÈNIX 1123 JA QUE HI 

SURT UN GRAN ACOR:) I PARLA DE EL NOSTRE PAIS I DE UN FET REAL.GRACIES. 

Re: FÈNIX 11 23.- PER 
ELS REDACTORS:) 

04/11/2012 - 20:45:06 
Nom: LA VULL 

VEURE:) 
es fiplan. 

Re: FÈNIX 11 23.- PER 
ELS REDACTORS:) 

04/11/2012 - 20:50:07 
Nom: MariaNavarro 

(@lMaariiaah) 
FLIPANT! 

Re: FÈNIX 11 23.- PER 
ELS REDACTORS:) 

04/11/2012 - 22:07:23 Nom: you'llbmine no me la perdo! 

Penis 04/11/2012 - 20:51:28 Nom: Salamii32 hola , tinc 14 anys i em fa 10 cm . Esta bé per a la meva edat ? Em creixara més? 

Re: Penis 05/11/2012 - 14:39:13 Nom: afir ENANAAA!;') 

Re: Penis 05/11/2012 - 16:18:56 Nom: merda polla jajajajaja nooo tinc la mateixa edat i em fa 14'5 

Re: Penis 05/11/2012 - 17:32:00 Nom: ahahha tinc 13 anys i em fa 12,5... 

Re: Penis 05/11/2012 - 18:09:55 Nom: Idhu... Yo tinc 13 anys casi 14 i em medeix 13 cm...Pero no et preocupis nano, encara et queda per creixer! 

nessesito ajuda 04/11/2012 - 21:29:16 Nom: goiat 
Mira aquesta nit passada vaig sortir de festa i em vaig enborratxar una mica inconcientment baix acabar com diro xixan 

amb la meba millor amigua i ara ella no em deixa trankil.com dirli que em deixi en pau sense ferirli els 
sentimentsGracies 

Re: nessesito ajuda 07/11/2012 - 02:49:33 Nom: Lucíalxat 

missatge per face, whats, o a la cara, depén del que prefereixis: Hola (el seu nom). Fa uns dies, ens vam enrollar a la 
festa( o on sigui). No vul fer-te mal, pero aquella nit no era jo, estava massa vegut i lo que menys vull es que hi haguin 
mals rotllos entre els dos. Ets la meva MA, t'estimo, pero lo que va pasar, crec que s'hauria de queda en aquella nit de 

festa.Espero haberte ajudat noi, un peto! Si necessite salgo al xat estic avega 
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AAJUUDA!!Que vol dir que 
algú es corri? 

04/11/2012 - 21:30:02 Nom: ajuuda!! QUe vol dir que alcú es corri? 

Re: AAJUUDA!!Que vol dir 
que algú es corri? 

05/11/2012 - 16:25:01 Nom: jafjladjia que tregui semen!!! 

Re: AAJUUDA!!Que vol dir 
que algú es corri? 

05/11/2012 - 18:12:41 Nom: Idhu... 
Vol dir en els nois que tregui el semen, o com li vulguis dir, i a les noies que treguin el que diem "flema" no se si es dira 

aixi o com ho diguin.Algu es "corre" quan arriba al coit o sigui al plaer maxim. 

Algu em podria dir grups 
bons de rock-heavy? 

04/11/2012 - 21:42:52 Nom: bumbum 
Hola, algu em podria dir grups bons com iron maiden, nirvana, a wilhelm scream... es que he descobert que m'agrada 

aquest tipus de musica i m'agradaria saber més grups o cançons! s'accepten propostes(: 

Re: Algu em podria dir 
grups bons de rock-heavy? 

05/11/2012 - 18:35:44 Nom: //*// JJJJJJJJO 

UFF, NIRVANA ES BONISSIM!AC/DC, RAMONES, METALLICA, GUNS N'ROSES, NIRVANA, BEATLES(POP-
ROCK), PINK FLOID, THE DOORS, JIMI HENDRIX, LED ZEPPELIN, AEROSMITH, JANIS JOPLIN, 

INSECTICIDE(SON UNS AMICS MEUS, QUE T'AGRADERAN, TENEN ENTRE 15, 16 ANYS PERO HO FAN MOLT 
BÉ;))QUE VAGI BÉ!:) 

Re: Algu em podria dir 
grups bons de rock-heavy? 

08/11/2012 - 21:58:00 
Nom: 

aaaaaaaaaasdfasdf 

ALL TIME LOW, PIERCE THE VEIL, SLEEPING WITH SIRENS, BRING ME THE HORIZONT, AVENGED 
SEVENFOLD, BULLET FOR MY VALENTINE. AQUESTS GRUPS SON ORGASMO.ESCOLTA KING FOR A DAY de 

Pierce the veil, es molt perfecte. Petons, i espero que t'agradin:) 

petons 04/11/2012 - 21:46:12 Nom: carlota95 es normal que em faci vergonya llençarme? que puc fer? 

Re: petons 04/11/2012 - 21:50:28 Nom: goiat tranki a jo tambe men fa es lo mes normal 

Re: petons 04/11/2012 - 21:51:11 Nom: carlota95 que puc fer, em llenço sense vergonya? 

Re: petons 04/11/2012 - 21:55:43 Nom: goiat si pots si , pero es molt difiçil sort espero que pugis fer el peto 

Re: petons 04/11/2012 - 21:56:42 Nom: carlota95  

Enamorat? Sí o NO? 04/11/2012 - 22:03:54 Nom: PITROIG97 
Posem a imaginar que sóc un tio, que he conegut a una noia fantàstica amb la que ric, amb qui he quedat per anar sols 

a molts llocs (és la primera noia de la meva edat amb la que quedo per anar a concerts i això), amb qui comparteixo 
opinions i gustos musicals, que penso que canta superbé...Això vol dir que m'agrada? 

Re: Enamorat? Sí o NO? 04/11/2012 - 22:09:19 Nom: you'llbmine qui no s'arrisca no pisca, ho hauràs de demanar si realment no pots prescindir de la resposta. 

Re: Enamorat? Sí o NO? 05/11/2012 - 11:45:39 Nom: PITROIG97 Ja, el que passa és que jo no tinc clar el que sento per ella... l'estimo com a amiga o sento algo especial? No m'aclaro 

frases cumple 04/11/2012 - 22:21:07 
Nom: 

PJRbdTeenAngels 

Hola ADOLESCENTS!!!!!!Necesito ajuda, demà es l'aniversari d'una de les meves millors amigues, i no se que escriure-
li a la tarjeta de felicitació. Sé que pot sonar una mica estupid, però de debo agrairia moltissim un cop de ma!10000 

gràcies d tot cor 

Re: frases cumple 04/11/2012 - 22:21:07 Nom: you'llbmine jo n'he tret moltes vegades d'internet... 

COM HEM LLANÇO? 04/11/2012 - 22:16:19 Nom: miquelita Algun cop us heu llançat a la persona que us mola? Com ho heu fet? AJUDA! 

Re: COM HEM LLANÇO? 05/11/2012 - 00:20:19 
Nom: nimfoman 

romantic 
el mes importan es q vegi q ets since q vegi q son intensions verdaderas i q timporta de vritat demostrali q tagrada q 

vols comaprti coses am ell/a les paraules per dirli poden ser moltes pro nomes tu pots tria quines son les edients. sort! 

Com saps si li agrades? 04/11/2012 - 23:03:01 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

Com el mateix títol ho diu, com puc saber si li agrado? Un amic meu, últimament sempre està damunt meu abraçant-
me, fent-me pesigolles, fent-me riure, ... No sé si em tracta com una bona amiga i això o es que li agrado.. 
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Re: Com saps si li 
agrades? 

05/11/2012 - 00:32:32 
Nom: nimfoman 

romantic 
la bona pregunta es si a tu tagrada? si a camviat el comportament de cop es q a vist algu en tu crec jo.. 

AJUDA. M'estic quedan 
sola. 

04/11/2012 - 23:10:02 Nom: noia.  

hola adolescents, doncs mireu.. tot el meu grup d'amigues esta trobant novio, solament jo i una altre no en tenim... i tot 
be perque aquest estiu jo vaig decidir anar de tiu amb tiu encontes de quedarme amb un fix.. pero del que m'enamoro 
sempre viu lluny, i ja nose que fer. Elles diuen de quedar amb els novios, i jo no puc... perque clar n en tinc no conten 

amb mi. O si quedo amb elles tinc que aguantar veurels fentse petons i demes.. bf. questic ralladissima i nose que fer.. 
ajuda siusplaau.. 

Re: AJUDA. M'estic 
quedan sola. 

05/11/2012 - 09:38:32 
Nom: 

hefayifhdQLWKAJF
HWG 

Tranquilaa no et preocupis, aixo numes significa que encara no ha arribat la persona ideal per tu 

Que vol aquest noi? Que 
faig? 

04/11/2012 - 23:15:54 Nom: Maaaaaariina 

hola, aquest estiu al poble dels meus avis, vaig coneixer a un noi, no ens parlavem pro cada dia venia on estava jo i ens 
miravem... ell viu lluny a 4hores.. i jo alla solament vaig els estius i potser alguna data concreta... ens vam agregar al 

tuenti, i vam començar a parlar, i a tirarnos la canya, fins que ens vam dir que ens molavem i que quan ens veiesim ens 
liariem.. ja que ell deia que no volia sortir amb mi, perque la distancia... i bueno, despres em va dir que estava enamorat 

de mi, pero que li agradava una noia.. d'alla, pero que la noia pasava bastant.. i bueno, ell un dia tonteja i l'altre suda, 
pro sempre esta pendents dels meus tweets. Nose si m'utilitza o que.. ja nose que fer. Que en penseeeu? gràcies a tots 

els que responguin. 

petit amor 05/11/2012 - 00:16:18 
Nom: nimfoman 

romantic 

aquesta es la historia de un petit amor mal explicat, tinc 16 anys soc un noi de barcelona mencanta patina (long) i com 
mols de vosaltres mencanta el sexe, sempre e tingut fama de save tracta les noies pro no save mai esta am una de 
sola... soc un romantic mencanta somia en q un dia em desoertare cada mati am la persona q em fara mes felis del 

mon, pro aixo mes endevant;de moment com ja e dit en lunic q penso es en el sexe... ho aixo creia... fins q a aparegut 
una poc coneguda noia q compartim colegi a diferents cursus (ella es mes petita) som vastan diferents jo soc pacific 
magrada musica rap tranquila i complicarme poc la vida vesteixo ampla i poc mimporta el q porti posat mentre sigui 

comode,ella es molt presumida timitda i li agrada estils molt diferents de musica i de tot en general pro tot i aixi un poc 
vaig deixa la meva ex (molt bona amiga seva)ella em va obri per mig consularme i mig renyarme pel q avia pasati poc a 

poc am els dies vem anar parlan mes i mes i un dia vaig a donarme q am aquella descon 

Re: petit amor 05/11/2012 - 13:54:13 
Nom: 

trikitrikitrkitkritkrimo
namour 

Jo crec, que si la nena t'esquiva el tema al parlar has que deixar de parla del tema o no pressionar-la ella sabra el que 
vol fer i si tantes ganes tingues de esta am tu, com tu amb ella ja estariau junts. Ànims!:) 

AJUDA, sobretot els nois 
que us coneixeu millor;) 

05/11/2012 - 00:46:44 
Nom: 

TuuPornografica 

Hola adolescents,necessito la vostra ajuda! I és que sóc una noia molt romàntica. No m'agrada tirar-me als nois, tot i 
que si tinc algun rotllet mentre espero, no passa res eh? jeje^^però és que veureu, resulta que a mi m'agradaria que 
algun dia e trobés am un noi que entengués els meus problemes, que fos guapo, es clar...millor si ho es ke si no, oi? 
espero el meu ideal. però ja no existeixen!!acabats!!...a la meva classe hi ha un ke es mooooooolt llançat, pero en el 
fons es bona persona.sap ke magrada, pero eske jo no li interesso.me adonat de ke als nois us va el rotllet de ke us 

fixin ties dures, axi ke ara estic intentant passsar una mica dell.per exemple: kuan em demana els deures, mooolt 
sovint, jo li dic ke no, pero despres li envio amb un guiny i li escric: si me invitas a una cola 
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Re: AJUDA, sobretot els 
nois que us coneixeu 

millor;) 
05/11/2012 - 00:55:04 

Nom: nimfoman 
romantic 

molts ens agrada juga a varies bandes no tancarase en opcions pro a tot ens agrada sentirnos estimats etc si veus i 
creus q el noi tagrada llensati q la oportunitat el moment de cagarla es ara, anims :) 

Per als tios! 05/11/2012 - 11:59:51 
Nom: 

Cotofluixtuttifrutti 
Si una tia que comparteix amb vosaltres gustos musicals i opinions, que és bonica i molt divertida us molaria? I si no, 

què és el que us agrada o busqueu en una tia? 

Re: Per als tios! 05/11/2012 - 12:07:15 Nom: tio pos ens molan las tias guarras am ganas de feru i molt calentas 

Re: Per als tios! 05/11/2012 - 16:19:53 Nom: werqqfw Però només us molen les ties per això? I si després voleu quedar i tal però és tonta i és un rotllo estar amb ella? 

Re: Per als tios! 05/11/2012 - 17:58:36 Nom: dfvghbjnk Jo soc una tia, i preferim abans un noi tendre que un guarro. 

Re: Per als tios! 05/11/2012 - 18:29:32 Nom: adnajaj 
D'acord amb la de dalt ^ però el que m'agradaria saber és si un noi amb una noia com la descrita en tindria prou per 

estimar-la o per sentir-se atret, o no s'interessaria pas. 

Re: Per als tios! 05/11/2012 - 20:16:32 Nom: .m. 

Hola soc un noi, y et puc dir que tots els nois tenim gustos diferents, o sigui que potser qui t'agrada no li agradi la 
musica que t'agrada a tu.També no facis tant de cas al de abans hi han tios com jo que no busquem una noia per un lio 

o fer l'amor no com fan molt que nomes us volen "d'usar i tirar" o sigui et recomnaria (si es el que busques)buscar a 
algu amb afinitats iguals o semblants a les teves i que no nomes et vulgui per ser guapa i per tirarte. 

Re: Per als tios! 05/11/2012 - 22:17:26 
Nom: 

Cotofluixtuttifrutti 

No, si ja sé que compartim gustos, si precisament som tan amics per això, i la veritat, és reconfortant saber que hi ha 
nois que respectin les noies. Jo ja sé que és impossible pensar en no tenir gens de sexe (tant per a noies com per nois) 
quan estàs amb una persona a la qui estimes, però tampoc s'ha d'estimar aquesta persona només pel sexe. En resum, 

tota la raó!! 

Re: Per als tios! 06/11/2012 - 17:23:10 Nom: .m. Si necessites mes ajuda ho dius :-) 

ENAMORADA D'UN NOI, 
NECESSITO AJUDA 

URGENTMENT!!! 
05/11/2012 - 13:02:55 Nom: Anònima_Love 

Estimo molt a un noi que es diu Óscar, però el problema és que al mig de la classe la gent se'n enriu perquè diuen que 
és molt lleig, jo no li trobo. La gent no ens deixa tenir una relació com cal :'( Ajudeu-me!!! 

Re: ENAMORADA D'UN 
NOI, NECESSITO AJUDA 

URGENTMENT!!! 
05/11/2012 - 13:07:06 Nom: oeirsdlkf jajjajaja homeee si s'estimen..!!!! a fer classe nois! 

Re: ENAMORADA D'UN 
NOI, NECESSITO AJUDA 

URGENTMENT!!! 
05/11/2012 - 17:04:57 

Nom: 
Gabriel_Giralt_alies

_sacdepolls 
el meu germà te moltes ganes de nyiki nyiki 

Re: ENAMORADA D'UN 
NOI, NECESSITO AJUDA 

URGENTMENT!!! 
05/11/2012 - 17:08:10 Nom: goscabró sou uns gossos de merda tots 

Re: ENAMORADA D'UN 
NOI, NECESSITO AJUDA 

URGENTMENT!!! 
05/11/2012 - 19:41:52 

Nom: ESCOLTAM A 
MI 

Si vols ket digui la vritat, la gent ta dimportar una merda, si tu tagrada ell, agafal am la canya i k no set escapi, si am ell 
estaras feliç, els altres no sen an denriure per res!!Esperu averte ajudat :) 

Entrades 1D!! 05/11/2012 - 13:47:33 Nom: Maaaaaaaar les entrades de 1D, les de 48euros, a quin lloc estàs del pavello? algu més les té? :O 
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Re: Entrades 1D!! 05/11/2012 - 17:52:42 
Nom: 

Anònim_258930175 
Jo no tinc entrades per al concert dels 1D pero buscant per comrar entrades he trobat aixó.Espero haver-te ajudat!!! 

Re: Entrades 1D!! 05/11/2012 - 18:09:29 
Nom: la de la 

pregunta 
moltes gràcies guapi!!!!! 

pues et fots;) 05/11/2012 - 14:10:23 
Nom: 

Astrid343532345665
43 

pues et fots;) 

Re: pues et fots;) 05/11/2012 - 16:17:14 Nom: geemmaa, pues dw flipada. 

Re: pues et fots;) 05/11/2012 - 19:10:09 Nom: hola? es un vale... comprat un puto amic que el nesesites.... 

M'agrada un noi però tinc 
nòvio... AJUDAAA! 

05/11/2012 - 14:31:21 Nom: ANONIMA :$ 

Doncs això... Hi ha un noi del insti, que em mola bastant... I nosé, jo crec que també li molo :$. Com ho crec? perquè 
l'altre dia em va deixar aquesta publicació al meu Facebook:-Tu novio tiene suerte de salir contigo. I també, perquè 

SEMPRE em mira, em somriu... etc.Tothom diu que hi ha tema... però no estic segura.Què faig? Amb qui em 
quedo?Amb el meu nòvio porto 7 mesos...Estic feta un embolic... necessito ajuda JAAA! Siusplau, contesteu'me es 

MOLT urgent! :') 

Re: M'agrada un noi però 
tinc nòvio... AJUDAAA! 

05/11/2012 - 15:14:00 Nom: Maaaaar jo em quedaria amb el que estigués més bo i que sigués més amable! bona soort! 

Re: M'agrada un noi però 
tinc nòvio... AJUDAAA! 

05/11/2012 - 18:21:35 Nom: noi1994 queda't amb el teu novio! si te'n vas amb l'altre, els perderas els dos! 

Re: M'agrada un noi però 
tinc nòvio... AJUDAAA! 

05/11/2012 - 20:51:12 
Nom: Noia d'aquest 

tema :3 
Moltíssimes gràcies noi1994, et faré cas a tu!i... Mar, els dos estan igual de boníssims :') 

sorpresa novio! 05/11/2012 - 14:50:35 
Nom: 

noiadsafioasnio 
hola adolescents:DTinc ganes de prepararli una sorpresa al meu novio alguna cosa romantica i algun regalet.. algu 

majudaaa? que us agradaria q us regalessin o fesin?merciiiiiii:D 

gent per a fer xats calents 
:? 

05/11/2012 - 15:01:42 

Nom: 
XxXxXxXxXxXxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx

xx 

Hola!A veure, sóc tia, i busco a algú (més igual si és tio o tia) que estigui disposat a mantenir xats/ e-mails catxondos 
amb mi.Això sí, hi ha condicions:1)no em demaneu foto (Deixeu anar la imaginació)2)no vull fer porncamSiusplau 

escriviu a: foreversex01@gmail.com :D 

Re: gent per a fer xats 
calents :? 

05/11/2012 - 17:24:17 
Nom: 

cancionesparaanna 
Hola, estic com tu.agrega'm a: cacnionesparaanna@gmail.comBusco converses calentes o sobre dubtes amb gent 

desconeguda sense compromís ni identitat. 

Re: gent per a fer xats 
calents :? 

06/11/2012 - 18:20:51 
Nom: agregeume jo 

tembe en vull 
agregeume soc noia msn: xaxakamp@hotmail.com 

com em llenço al meu 
novio? 

05/11/2012 - 15:42:43 Nom: moiiii!! 

Hola, gràcies per obrir.Tinc 14 anys i com vaig posar en un tema anterior fa poc que tinc novio, els dos som novatos en 
això i cap dels dos ens hem liat. Encara no hem quedat però per si algun dia quedem o quan baixem caminant cap a 
casa despres de l'institut m'agradaria llençar-me i fer-li un petó. No sé com fer-ho ni com començar ni res xk els dos 

som molt vergonyosos i no ho sap ningu de l'insti i mai estem sols.Gràcies! 
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Re: com em llenço al meu 
novio? 

05/11/2012 - 16:32:42 Nom: Resposta1 

Quedeu per fer alguna activitat que us agradi a tots dos (com per exemple, un concert és de les millors opcions) i en un 
moment donat, us aparteu una mica de la gentada, podeu parlar una estona, però de sobte l'has de mirar als ulls, 

somriu-li i finalment besa'l! No cal que el primer petó sigui amb llengua, els petons en els que nomes es toquen els llavis 
són també molt tendres, i a mesura que perdeu la por ja anireu provant coses noves. Ànims i no tinguis cap por de 
llençar-t'hi, saps que li agrades, ets la seva nòvia! Segur que ell ho està desitjant:)Espero haver-te ajudat SORT:))!! 

MAASTURBACIÓ 
NOIEES,NOIS,PODEU 

OPINAR!!!! 
05/11/2012 - 15:51:03 

Nom: 
Buylgfxruygvouhyfu

itfghckjhvkuv 
Holaa!Algu em pot dir una manera d' arribar al màxim plaer mentres et masturbes?(noies) 

Re: MAASTURBACIÓ 
NOIEES,NOIS,PODEU 

OPINAR!!!! 
05/11/2012 - 16:06:23 

Nom: 
Fojhonaconganas 

de placerrr! 
Jooo tabe en vuii saveer!!:) 

Re: MAASTURBACIÓ 
NOIEES,NOIS,PODEU 

OPINAR!!!! 
05/11/2012 - 17:29:25 

Nom: 
Anònim_2599786.15

8 

Has provat mai de masturbar-te amb el xorro d'aigua de la dutxa? ami això em provoca molt de plaer.Espero haver-te 
ajudat!!! 

masturbacioo 05/11/2012 - 16:14:51 Nom: jomateixa hoolaaa, algu em pot dir maneres de masturbar-se, soc noia, i una pregunta: quan teniu la regla us masturbeu? mersiii 

Re: masturbacioo 05/11/2012 - 16:18:57 Nom: Fufufufuffufuf 
Hola! Jo em faig rodones al clitoris o em fico els dits pel cony... A vegades am el xorru de la duxa pro jo tbe vui saber 

quines altres maneres hi han...Meerci! 

Re: masturbacioo 05/11/2012 - 17:27:40 
Nom: 

Anònim_2599786.15
8 

Jo em masturbo amb el xorro d'aigua de la dutxa, dona molt de plaer, a mi m'agrada molt.Espero haver-te ajudat!!! 

tornar amb l'ex?? 05/11/2012 - 16:15:04 Nom: annnnaaaaa 

Holaa!! primer de tot, gràcies per obrir!Vaig estar amb el meu eex 5 mesos i 3 setmanes, i far aproximadament dos 
mesos, ho vam deixar perquè casi no parlavem, ... I una amiga meva, que s'assenta al seu costat (a la classe) m'ha dit 

que ell li ha dit que encara li molo... I jo no sé que fer! Perquè no m'agrada tant com abans, però nsee...Bueno, em 
podeu donat algun consell, sisplau!! Gracies adolescents, sus estima! 

Re: tornar amb l'ex?? 07/11/2012 - 02:45:42 Nom: Lucíalxat 
Si no et mola ningú, no tens compromis i tal, llença't, pero assegurat de que l'informacio es veritat. Pero, refelxiona, no 

se per quin motiu ho vau deixar, pero val la penar fer el mateix error dues vegades? Un petó! 

Ajuda" No se que fer per 
arreglar-ho 

05/11/2012 - 16:54:53 Nom: Anònim*_* 

hola, un noi es pensa que sóc el seu segon plat, però no és així estem en contínua discussió ell m'agrada molt, es va 
enfadar perque abans de quedar per liarme amb ell vaig quedar amb un altre que estavq molt bó i m'hi vaig liar per tenir 
alemenys algu d'experiència, i s'ha enfadat però es que jo volia liar-me amb ell bé! I no ho entén ! No entén perque vaig 

fer aixo, que faig? és culpa meva? jo crec que vaig fer bé... amb ell volia que fos especial:$ consellls siusplau! 

Re: Ajuda 05/11/2012 - 17:15:05 
Nom: 

Respostakscncn 

Mira d'entendre'l: Tu potser volies que fos especial amb ell i des del teu punt de vista creus que era el correcte, però 
imagina't que bans de voler estar amb tu ell es lia amb una altra tia, i quan t'enfades i li dius ell et diu: "Ho feia per tenir 
experiència i que amb tu fos més especial". T'ho empassaries? Jo crec que no, no es pot pretendre tenir-ho tot, i a més 

li has fet mal, perquè potser per a ell el més especial seria que no el tractessis com un lio més. Que no t'extranyi que 
s'enfadi. 
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EMERGENCIA D AMOR 
!!! 

05/11/2012 - 16:55:12 Nom: ???? 

Siusplau necesitu concells, ajuda, opinions ns q fer.Hi ha un noi q m agrada pr la cosa es q ell em va mol al radera 
parlem moltes hores per wats de temes bastan picans i teniem pensat qedar a casa seva, la cosa es q tal i com es ell 
mostraba moltissim interes per mi cosa q en general ell no fa pr les noies prq es el tipic xulu.total q em coincidit a un 

even on jo estava am les meves amigues i ell am els seus pro la cosa sq cuan esta am mes gen no mostra res del q em 
diu pr wats ns si es q te vergoña o q no vol q el relacionin am mi cosa q no entenc pr ya sabeu com es la societat. 

desde q ens em vist ahuran pasat 42 h i ell no ma tornat a escriure cap wats i jo a ell tampc prq cla evidenmen yo stic 
enfadada, realmen estic mol perduda i no se q fer. Li escric pr wats, sudu d ell....??¿?¿ajudaa plisss, necesitu saber 

diverses opinions.ptons adolescents.cat!!! 

Re: EMERGENCIA D 
AMOR !!! 

05/11/2012 - 19:01:12 Nom: !!*!! Deixa que torni i sino no li mengis el cul;) 

Q PUC FER ? AMOR 05/11/2012 - 17:20:30 Nom: DFSA 

Siusplau necesitu concells, ajuda, opinions ns q fer.Hi ha un noi q m agrada pr la cosa es q ell em va mol al radera 
parlem moltes hores per wats de temes bastan picans i teniem pensat qedar a casa seva, la cosa es q tal i com es ell 
mostraba moltissim interes per mi cosa q en general ell no fa pr les noies prq es el tipic xulu.total q em coincidit a un 

even on jo estava am les meves amigues i ell am els seus pro la cosa sq cuan esta am mes gen no mostra res del q em 
diu pr wats ns si es q te vergoña o q no vol q el relacionin am mi cosa q no entenc pr ya sabeu com es la societat. 

desde q ens em vist ahuran pasat 42 h i ell no ma tornat a escriure cap wats i jo a ell tampc prq cla evidenmen yo stic 
enfadada, realmen estic mol perduda i no se q fer. Li escric pr wats, sudu d ell....??¿?¿ajudaa plisss, necesitu saber 

diverses opinions.ptons adolescents.cat!!! 

Re: Q PUC FER ? AMOR 05/11/2012 - 18:22:04 Nom: rtyhjk 
per intentar seguir amb aquesta rara relació, has de parlar! així potser es tornara a fixar amb tu! (i pot ser que no et parli 

pq putseer algu li a demanat liu/sortir! 

Ajuda sobre masturbacó 05/11/2012 - 18:36:02 Nom: nereea123 
No se com masturbarme ja que no ho he fet mai, siusplau noies o nois qui vulgui conseells! i consella que donguinn 

bastant plaer siuplaU:$ 

Re: Ajuda sobre 
masturbacó 

05/11/2012 - 18:59:04 
Nom: 

JKAFLAFJAKFF 
Desesperada... 

Re: Ajuda sobre 
masturbacó 

05/11/2012 - 19:25:52 Nom: .m. 
Soc un noi pero igualment un consell, millor no demanis consell a forums.Creat una fantasia sexual per a tu mateixa i et 

masturbes on et portin els teus dits. Pensa que t'ho fa el teu novio o qui t'agrada, i jasta. 

URGENT!Masturbació 
nooies..diiits!!! 

05/11/2012 - 18:40:37 Nom: gsadgsa 
Hola noies!ES normal que em masturbi dos vegades al dia? CAda Quant us ho feu vosaltres??La vritat porfa..LEs 

vostres amigues ho saven??PETONS!;) 

Re: URGENT!Masturbació 
nooies..diiits!!! 

05/11/2012 - 19:05:10 Nom: Soy_Tu_Padre No es molt normal en les noies, però si vols, em dius com et dius y enlloc de fer-te dits, te la fico:$ 

Re: URGENT!Masturbació 
nooies..diiits!!! 

07/11/2012 - 02:47:09 Nom: Lucíalxat 
Depen de lo que el teu cos necessita, crec que per no perdre temps ho hauries de fer una vegada al dia o una vegada 
cada 2. No es dolent fer-ho, pero no se si aixo pot esdevenir a adicta a fer-ho. Ves disminuit, fes esport, aixo distreu 

molt. Un peto! 
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Doctora F o altres... 05/11/2012 - 18:48:15 Nom: hipeople:) 

Hola!Mireu tinc un problema...Necessito triar una decisió i estic entre tres, el meu cas: Ja un noi que m'agrada, abans li 
havia agradat jo, pero ara ja no i te novia, pero vull que torni a ser al menys el meu millor amic.a) Li dic que estic gelosa 
i que m'agradaria ser al menys la seva amiga.., pero per contra el veuré cada dia al institut... quina vergonya...b)Li dono 
un ultimatum:o em dirigeix la paraula, o em perd... pero l'altre contra és que jo també el trobare a faltar...c) Bloquejarlo i 
oblidar-me d'ell...pero per contra té que el trobaré molt a faltar.. sense aver-ho intentat..Un embolic oi? Que farieu, A,B o 

C? 

Re: Doctora F o altres... 05/11/2012 - 19:08:06 Nom: jgs pues obiamen la a aixi almenys no perds la seva amistat.... 

Re: Doctora F o altres... 05/11/2012 - 19:08:19 Nom: jgs pues obiamen la a aixi almenys no perds la seva amistat.... 

Re: Doctora F o altres... 06/11/2012 - 20:57:40 Nom: s,ljfjof 
a mi em pasaa lo mateix pro el nen no te novia pro li mola una jo l'he bloquejat del face pro esk el trboo molmolmol a 

faltar i no puc oblidarme d'ell 

NOIAS us presentu el noi 
perfec!! *-* 

05/11/2012 - 19:20:47 Nom: amigaa :P 

noies tinc un amic que per la romanticas us encantara es un dels meus millors amics i a ell no li van els royos de una nit 
i akestas cosas!bueno abans si pero ara pasa! fa poc surtia am una pero va allegi malamen per que jo akella noia ja la 
coneixo i es un puta i clar el pobriso esta malamen bueno ara ja u te suparat pero ell es un dels millors novios que pot 
averi!! sempre mira abans per la noia que per ell mateix, no li agrada mati, sap guarda be els sacrets, es cariños, es 
sensibla ( k daixo hi ha poc) bueno etc k sino fa pal llegi!!BUENO NOIAS SI VOLEU TINDRA UN NOVIO GENIAL 

ESCRIBIU!! ;) 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

05/11/2012 - 19:30:40 Nom: XxX qui no en voldria un així!!! :D 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

05/11/2012 - 19:36:36 Nom: :) ajaj Com esdiu?¿?¿ jajaajja!! :D si es aixi magradaria coneixerlu! !i tot 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

05/11/2012 - 19:42:11 Nom: amigaa :P 
noias es diu kevin i es un encant! digueuma el vostras face i jo us agrego i tal!!bueno jo a ell li vaig pregun que seria per 
ell la noia perfec i ma va dir k seria una noiaque fos sincera,cariñosa, que estigues aprop seu que li expliques els seus 

problems i toot!! ^^ buenoo pues eso digueuma facebooks o tuentis!!No us arepantireu wapisimaas!! :D 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

05/11/2012 - 19:42:15 Nom: amigaa :P 
noias es diu kevin i es un encant! digueuma el vostras face i jo us agrego i tal!!bueno jo a ell li vaig pregun que seria per 
ell la noia perfec i ma va dir k seria una noiaque fos sincera,cariñosa, que estigues aprop seu que li expliques els seus 

problems i toot!! ^^ buenoo pues eso digueuma facebooks o tuentis!!No us arepantireu wapisimaas!! :D 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

05/11/2012 - 19:44:51 
Nom: 

iakdnaikcuanjsid 
i qui no vool un nooi aixi! avui en dia hi ha pocs! 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

05/11/2012 - 20:20:09 Nom: amigaa :P 

bueno millor envieuma els sms per aquet correu que acavu de crear!mnhffhjkiugcghk@hotmail.comi tambe per si voleu 
save mes cosas sobra ell i tot!!unas paraulas que ell ma va dir fa pocper si us interesa:jo trobo a falta a una novia per 

estar amb ella sempre i abrasarla i tenir de nou aquell sentimen que no puc ni explica.a que es kuki jajajaaa i per cert ell 
no te ni idea que estic fen aixo eeh!! jejeje 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

06/11/2012 - 16:06:32 Nom: nenaa una cosa pero no tens face? esque a mi no emm va el hotmail a i una altra cosa quants anys te el noi? 

Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

06/11/2012 - 18:32:12 Nom: amigaa :P te 16 anys!! eske am fa cosa duna el meu face de britat por bueno d'aigual es: estel cifuentes valderas!! ^^ 
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Re: NOIAS us presentu el 
noi perfec!! *-* 

06/11/2012 - 18:59:11 Nom: jdrgvkdf 
Com es el noi m'agradaria coneixel no vuy dir qe em vagi a enamorar pero nose qui sap primer amics i si ens molem 

bueno ccom es esqe m'agradaria coneixel :$ 

Entrades 1D! 05/11/2012 - 19:21:30 Nom: 1D 
Hola adolescents, una pregunta es veritat que s'ha d'anar acompanyat d'un adult al concert de one direction? esq es 

veu que ho han posat nou això m'han comentat.Merciiii!! 

Re: Entrades 1D! 05/11/2012 - 20:45:13 Nom: Laureeeeta  
Jo he trucat aquest matí quan casi esgotades a pista i m'han dit que a butaca tens que anar acompanyat per un adult. 

Ami m'interessa saber si a pista es pot anar sola si tens mes de 14. 

Re: Entrades 1D! 05/11/2012 - 22:34:23 Nom: aaaaaa* Meercii Lauraa! avere si tens sort i pots entrar a la pista sense adults:) 

Re: Entrades 1D! 06/11/2012 - 11:51:24 Nom: zaynmalik(LL) has d'anar a tots els lloc acompañat amb un adult,amb el mateix tipo de entrada 

Re: Entrades 1D! 06/11/2012 - 17:20:52 
Nom: 

Onedirectionnnn-:) 
Tens que anar sigui el lloc que sigui acompanyada de un adult! Si no no et deixaran entrar! 

Re: Entrades 1D! 06/11/2012 - 23:54:53 Nom: aaaaaaaaaaaa* Merciii nooiies! :) 

piiiiiiiits urgeeent bahbah:( 05/11/2012 - 19:22:52 
Nom: 

bsibeisnspsbdg 
Tinc 13 anys fa un any que tinc la regla.. Pro els pits no em creixen:S sabeu algun metode que els faigui creixer? La 

meva mare en te molts i jo doncs no ia manera qu e em creixin.. Fig una 75 ajuda urgent..Mercii:) 

Re: piiiiiiiits urgeeent 
bahbah:( 

05/11/2012 - 19:46:16 
Nom: Estas com una 

cabra 

Pensu k no tas de preucupar per aixo, ya creixeran, diuen k com mes tarden a creixer mes gran es faran i pensa una 
cosa positiva et penjaran mes tard!!Un metode??? man dit ke si et dutxes am aigua freda sense sabor funciona !! pro no 

u se pke no u e provat ni o provare!!esperu averte servit dajuda:)Q! 

Re: piiiiiiiits urgeeent 
bahbah:( 

05/11/2012 - 20:07:32 Nom: fcgvhbjj 
Estic iual que tu...sols que la regla em va vindre al maig....:S També gasto una 75 ii puuff.... es una merda...:'( Les noies 

de la meva classe gasten una 90 o 85 i jo....:(Quiins metodes t'ha diit t'amare?:OUn petoo macaa.....Averaa sii enss 
creixeen jaaa d'unaa......;) 

Re: piiiiiiiits urgeeent 
bahbah:( 

05/11/2012 - 20:13:36 Nom: nrb1913 no es uurgent tu espera't ja creixeran no et creis complexes ja veuràs que tot pasarà dona temps al temps, un petó 

Re: piiiiiiiits urgeeent 
bahbah:( 

05/11/2012 - 21:46:36 Nom: la del misatge Moltes gracies boniques:)mamare ma dit que paciencia que al temps:)Petooons! 

Re: piiiiiiiits urgeeent 
bahbah:( 

05/11/2012 - 21:48:17 Nom: la del misatge Moltes gracies boniques:)mamare ma dit que paciencia que al temps:)Petooons! 

Magrada un tio molt mes 
gran 

05/11/2012 - 19:24:53 Nom: Anonimuuuus 
Ajuda, vui consell nse k fer, magrada un tio molt mes gran i nse si obrirlu pel face i quan em xarra cara a cara em psu 

tan nerviosa k no se ke contestarli!!Ajudeume a conquistarlu! 

Re: Magrada un tio molt 
mes gran 

05/11/2012 - 19:47:47 Nom: 91997 Si t'agrada endavant! obre'l un dia i apa... ajjaja 

Re: Magrada un tio molt 
mes gran 

06/11/2012 - 12:56:40 Nom: maria16 
uuuuuuuuuoh! pro si parleu cara a cara i tot tens posiiblitats o sigui de que el cuneixes treuli temas obral pel face.. 

PARLEU! Ami em va passar el mateix el noi 3 anys mes gran qe jo i mira laltre dia ens vem liar jejeje va endaban si tu 
proposas putse pots aconseguir-lo 

Re: Magrada un tio molt 
mes gran 

07/11/2012 - 11:37:24 Nom: Lucíalxat 
Si el noi, ten 10-20 anys més... es preocupant. Pero recorda: L'amor no entén d'edat! Disfurta el tems amb ell, si ha de 

sorguir, ja passarà, si sents tanta atracció, parla-ho amb ell, en plan guay i fet! Un peto! 



154 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Veure a gent feliç amb els 
seus novios/as, i jo aquí 

05/11/2012 - 19:34:03 Nom: winxclub. 

Joder, tinc al meu ex a darrere, ho hem probat 3 vegades i no ha surtit bé, i a altra gent, el problema es que nose qui 
em mola, peró tinc moltes ganes d'estar amb algu decent, correcte, i sí, que estigui bo. Vaig veient com es formen 

parelles i petons i merdes i jo aqui podrint-me. Nose que fer, nose qui em mola, no se res..Gràcies per llegir-ho, 
consells, opinions, mersi(: 

Re: Veure a gent feliç amb 
els seus novios/as, i jo 

aquí 
05/11/2012 - 19:47:23 

Nom: 
lsdjhfabsidhkcvz 

se que es difiicil i tu dic yo per experiencia! es complicaat veure a gent enamorat/da i yo sense rees. 

Re: Veure a gent feliç amb 
els seus novios/as, i jo 

aquí 
06/11/2012 - 16:45:11 

Nom: 
earklugsdxlfckduGL

WERUGSDF 
Ja som dos! Absolutament el mateix... 

Re: Veure a gent feliç amb 
els seus novios/as, i jo 

aquí 
07/11/2012 - 11:35:30 Nom: Lucíalxat 

Fot molt veure a les parelletes feliç,pero no es pitjor estar amb algu que no t'estima, per aparentar? No se la edat que 
tens, pero som més joves... tenin tota la vida per devant. Tu traquila, tot pasa... Et puc assegurar que quan arribi el noi 

adequat serà genial! Un peto! 

noies 05/11/2012 - 19:38:52 Nom: 268 
noies, soc un noi i magradaria saber quines son les postures que us agraden mes o que us fan arribar al plaer.. moltas 

gracies!! 

Re: noies 05/11/2012 - 21:38:14 Nom: hahahahaha 
Aqui no crec que la gent t'ho digui gaire. Jo crec que les millors son les mes senzilles o sino en busques per internet 
joquesé xd. pero lu millor es preguntarli a ella cada noia es diferent.Per cert, jo no u he fet e encara!!!P.D. Siusplau 

fiqueu MG a aqesta pagina siusplau!! :) Es nomes clicar! 

Re: noies 07/11/2012 - 11:25:01 Nom: Lucíalxat 
A les noies ens agraden més en plan fantasia erotica xd. Res en plan: te voy a dar un pollazo. Algo més romántic... Si 

no: google tiene la respuesta. Ventana de incognito i ale a buscar coses per la parella, es bo introduir jugetitos i passar-
ho be amb els vostres cosso. Unpeto! 

ALCHOOOl 05/11/2012 - 20:18:18 Nom: pswenjrhvu5 
Sabeu:1.Quan tarden a baixar dos cubates? I dos cubates i una birra?2.Jocs amb alchol, com el mai mai o 

botella?mersii 

Re: ALCHOOOl 05/11/2012 - 21:33:30 Nom: Halalalala 
No crec que gaire gent et contesti en aquesta pregunta i ho sento molt de veritat pero no et puc ajudar.P.D. Poseu MG 

a aquesta Pagina del Facebook: 

Re: ALCHOOOl 05/11/2012 - 21:53:39 Nom: nnnoiiiaaaa. 
tarden en pujar depen de cada persona... tots som diferents i alguns ens puja rapid i d'altrees no... esta el joc del 

capitan jack, vritat o repte i el de les mans. 

Re: ALCHOOOl 06/11/2012 - 18:19:14 Nom: bhfnjksml Com es juga al capitan jack? 

pregunta per l'Elena 05/11/2012 - 20:19:17 Nom: anonimaaaaa 
Ja fa temps que mantenc relacions sexuals amb el meu xicot, hem fet de tot i m'agradaria fer coses noves. Quines 

coses poden excitar-lo? a part dels petons al coll, etc. De quines maneres puc fer-li sexe oral?Gràcies:)! 

Re: pregunta per l'Elena 07/11/2012 - 02:43:42 Nom: Lucíalxat 
Mireu coses sexuals per internet, mireu videos, preneu experiencia... pregunatlia amigues, o amics de confiança... Tot 
avui en dia, surt a google: Ventana de incognito i a buscar coses per satisfer al xurri. Un peto.PD: Sempre protecció. 

Consells per noies de nois 05/11/2012 - 20:24:30 Nom: 123456' Noiiis, com puc saber si un noi m'estimma? quinnes són les reaccions que fann?O si li atraus? Ajuda siusplau! 
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Re: Consells per noies de 
nois 

07/11/2012 - 02:42:03 Nom: Lucíalxat 

si et presenta als colegues, t'integra al grup, es preocupa que estiguis bé... Si quan et mira la seva mriada es diferent, 
eta feliz. Si quan esta amb tu no pot para de ser la careta happy :D:D:D:D... depén lo que tu sentis. Soc noia, espero 

haver ajudat ja que ningun noi es digna a fer-ho. No acotumen a dir que s'han enamorat, son masa maxotes, ens hem 
d'acotumar. Un peto 

masturbar-se a la dutxa... 05/11/2012 - 20:24:30 

Nom: 
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa

aa 

Les uqe us masturbeu a la dutxa, com ho feu? Amb el raig d'aigua que surt a tota pressió? Amb el que surt poca 
pressió però poca aigua? O amb el norma? :s 

Re: masturbar-se a la 
dutxa... 

05/11/2012 - 20:31:17 Nom: .m. 
Hola, soc noi. I no entenc que us pasa al les noies de masturbabus tant...Bueno en fi un consell, fes-ho seguint la teva 

propia fantasia sexual, o sigui amb el raig d'aigua que mes gust i plaer et doni tu ves probant. 

Re: masturbar-se a la 
dutxa... 

05/11/2012 - 20:56:41 Nom: 1234567' 
mira el xorro que et vingui més be comensa pe rel suau i despres si t'anime sper l'altre, arribare un punt que no podras 

més troba'l i ho pasaras be :P un petó 

Re: masturbar-se a la 
dutxa... 

05/11/2012 - 23:53:10 
Nom: uh, que 

guarrillaaaaaaa 

Jo em masturbo cada dia desdel primer cop que ho vaig probar, la veritat es que ho passo força bé, inclus m'he arribat 
a gravar fent-ho per veurem la cara despres, mes que res per fer la gracia jajaja (no penseu que soc cap depravada ni 
res per l'estil)em posa moltissim masturbar-me cada nit, em desestresso i me'n vaig mes descansada al llitEl que vaig 
fer jo primer amb el xorro petit, per provar, al principi es raro, pero t'agradarà i despres amb el fort, que allo si que es 

increïblement agradable 

Com masturbarse nois 05/11/2012 - 20:52:48 Nom: ¡0-0¡ Apart dels nois fer-nos palles que mes podem fer per sentir encara mes plaer? 

Re: Com masturbarse nois 05/11/2012 - 22:45:20 Nom: dsfghjk follant 

Re: Com masturbarse nois 06/11/2012 - 17:20:56 Nom: m...f Sense follar...Em refereixo a altre manera de masturbarse els nois. 

Re: Com masturbarse nois 06/11/2012 - 17:35:42 

Nom: 
aaaaaaaaaaaaalllllllll
lllllllllleeeeeeeeeeee
eeeeexxxxxxxxxxx 

Els nois tenim el punt G al cul, aixi que ja saps ;) T'has de ficar alguna cosa pel cul, mentre et tokes alla 

Re: Com masturbarse nois 06/11/2012 - 20:42:52 Nom: msjwedfn. 
Aixo ja ho sabia, pero es que... al cul?Esque les ties poden fer-s'ho de mil maneres diferents i nosaltre nomes palles i 

jasta... 
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Tant sols vull ser feliç.. 05/11/2012 - 21:55:02 
Nom: Noia sense 

ganes de somriure.. 

Hola adolescents.. bé, vinc a demanar ajuda.. No puc més. Porto més de dos mesos dissimulant, dient que sóc feliç, 
però no ho sóc. El meu ex i jo ho vam deixar fa dos mesos, la meva millor amiga va deixar de ser-ho perquè deia que 
no teniem res en comú, a casa hi han discussions continuament, els estudis em van malament, un noi del institut no 
para d'insultar-me... No sóc feliç... Perquè mentir-me, mai trobaré a cap noi més. Em veig lletja (tot i que les meves 

amigues em diuen que no ho sóc), no tinc ganes de fer res, tot i que sempre semblo una noia feliç, forta, que mai plora i 
que sempre lluita pel que vol. Però sóc tot el contrari, tot ique ho dissimulo. Simplement vull tornar a ser feliç, a sentir 

que li importo a algú, que un noi em digui el que cap m'ha dit des que ell em va deixar.. que al menys em diguin 
qualsevol cosa que pugui fer que somrigui de veritat.. Em mereixo això? Plorar sempre per ell, sentir tant i tant fàstic 

cap al meu cos i alhora, saber que mai trobaré a ningú.. Veig a totes les meve 

Re: Tant sols vull ser feliç.. 05/11/2012 - 22:01:27 Nom: nekane 

no et preucupis, trobaras un noi que et fara feliç, pero no esperis que tota la felicitat depengui de un noi. Si has perdut a 
la teva millor amiga intenta recuperarla recordant-li tots els bons moments que eu passat, i si tot i aixi no funciona 

doncs, relaciona't amb altres persones. Accepta't tal i com ets, si li vas agradar al teu nóvio, li agradaras a molts més, 
enserio no deixis que tot depengui de un noi, ja trobaras a la persona perfecta no pateixis per aixo. I si realment veus 

que ja no pots més, parla-ho amb algú, demana ajuda!espero que et vagi tot be, et desitjo lo millor! :) 

Re: Tant sols vull ser feliç.. 05/11/2012 - 22:12:22 Nom: kidrauhl!!!!!!! 

A mi aixó també em passava saps? Jo també volia enamorar-me i sentirme estimada, i també em vaig enfadar amb la 
meva amiga..Pero saps q? Si ella t'ha deixat per aquesta tonteria, no t'arroseguis, ella ho ha volgut, ella s'ho perd... i 

per el noi, ja arribarà algun que un dia t'encanti.. pero no et forçis perque no aniràs be, sort! Pasa de tothom i deixa que 
pasi el temps.. 

Re: Tant sols vull ser feliç.. 06/11/2012 - 20:32:19 Nom: Dani Passa pàgina i tira endevant 

Re: Tant sols vull ser feliç.. 07/11/2012 - 11:17:29 Nom: Lucíalxat Si necessites, obre'm al xat. Sóc la Lucía... et puc ajudar, o almenys parlar-ho. Un peto, anims! 

em vui per un pircing al 
nas pero em fa por.. no per 
el mal ni res daixo sino per 
el que pot dir la gen, vaig a 
un colegi que es una mica 
"pijo" i magradaria saber si 
a vusaltres us a passat el 
mateix:S osigui si us feia 
cosa del que diria la gen i 

tot aixo? 

05/11/2012 - 22:11:31 
Nom: 

iooooosdalksdeñ 

em vui per un pircing al nas pero em fa por.. no per el mal ni res daixo sino per el que pot dir la gen, vaig a un colegi 
que es una mica "pijo" i magradaria saber si a vusaltres us a passat el mateix:S osigui si us feia cosa del que diria la 

gen i tot aixo? 
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Re: em vui per un pircing 
al nas pero em fa por.. no 
per el mal ni res daixo sino 
per el que pot dir la gen, 
vaig a un colegi que es 

una mica 

05/11/2012 - 22:19:39 Nom: anonimaaa ;) 
jo creec que si et vos fer un pircing festel jo en tinc un a l'ombligo i a ki no li agradi que no miri i que el follin!! bueno ja 
mantens, que si tel vos fer festel i si diuen algu dulen de tu pues significa que no son amics teus i per tan no et tenen 

que importar!! k et vagii bee :D 

Re: em vui per un pircing 
al nas pero em fa por.. no 
per el mal ni res daixo sino 
per el que pot dir la gen, 
vaig a un colegi que es 

una mica 

06/11/2012 - 15:33:22 Nom: Jo = 
Estic exactament en la mateixa situació que tu, però mira, me'l penso fer, i ja sé que comentaran coses, que 

criticaran...Però penso passar, és el meu nas, i a més, als meus amics de debó que NO VAN AL MEU INSTI els hi 
encantarà!! Molts ànims i sort!!! 

Re: em vui per un pircing al nas pero em fa por.. no per el mal ni res daixo sino 
per el que pot dir la gen, vaig a un colegi que es una mica 

 

Re: em vui per un pircing 
al nas pero em fa por.. no 
per el mal ni res daixo sino 
per el que pot dir la gen, 
vaig a un colegi que es 

una mica 

06/11/2012 - 18:27:11 Nom: wjfbgjegrbj 
es igual el q pensin els pijus del teu insti!si a tu t agrada t el faas:)yo en tinc un al melic i un al llavi d abaix.. pero al meu 

insti, en canvi, els piercings estan de moda i son "guays" 

Re: em vui per un pircing 
al nas pero em fa por.. no 
per el mal ni res daixo sino 
per el que pot dir la gen, 
vaig a un colegi que es 

una mica 

06/11/2012 - 19:18:13 Nom: lavi:) 
Io tambe en tinc un piercing al nas, enserio festel ia veuràs son molt mackuus, no t'estressis tant per lo que diguin els 

altres. Ami en el meu insti molts portem.tambe pots anar jugant amb ell a l'hora de clase jajajja. Una pregunta i les teus 
amics que pensen? 

AJUDA DRA. F. O 
ALTRES!!! 

05/11/2012 - 22:19:31 Nom: Cukilafrutti 

Va sortir fa uns dies a adolescents.cat la notícia que diu "no existeix la amistat entre un noi i una noia" perquè diu que 
sempre hi ha una atracció, i més per part del noi. Doncs bé, m'agradaria saber què en penses i després aconsellar-me 
perquè jo estic colada per un amic meu, amb el que sempre quedem tots dos sols, però després de veure com tracta a 

tothom no m'acabo de decidir. Voldria afegir que sóc molt tímida i que em costaria molt dir-li. Gràcies!!! 

Re: AJUDA DRA. F. O 
ALTRES!!! 

07/11/2012 - 11:11:20 Nom: Lucíalxat 
No et pots confromar amb amistat? Si el que sents es tan gran com per perdre un amic, edevant! Qui te un amic, ho te 
tot. Pots intentar-ho, pero si ets timida... has d'aconseguir tornar-te inprescindible per ell. Aconseguir se la seva MA i 

després... el temps dirà. Si vols intenta-ho, pero un amic es millor que res! un peto! 
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AUXILI, NECESSITO 
AJUDA 

05/11/2012 - 22:49:58 
Nom: 

gosfilldeputamalpari
t 

La meva millor nota del curs ha sigut un 5 i ja ens han donat 4 notes, o siguia que vaig com l'ass, necessito consells per 
tocarme tranquil i no pensar amb les notes 

Re: AUXILI, NECESSITO 
AJUDA 

07/11/2012 - 11:14:31 Nom: Lucíalxat 

A veure, toca't menys i estudia més. Primer les obligacions, despres gaudeix. Si repeteixes, a tomar pel cul tot. Mereix 
lapena repetir per tocar-te? Jo crec qe no, noi estudia i per les nitts fap fap si vols. Els estudis es lo mes important en la 
teva vida ara mateix! Si vols desconectar de les clases, musica. Jo faig deures amb musica, i em passa mes ràpid... hi 

ha gent que no li va bé pero huenu! ESTUDIA; DESPRÉS VE TOT LO DEMES. Un peto 

AUXILI, NECESSITO 
AJUDA 

05/11/2012 - 22:49:58 
Nom: 

gosfilldeputamalpari
t 

La meva millor nota del curs ha sigut un 5 i ja ens han donat 4 notes, o siguia que vaig com l'ass, necessito consells per 
tocarme tranquil i no pensar amb les notes 

Re: AUXILI, NECESSITO 
AJUDA 

07/11/2012 - 11:14:31 Nom: Lucíalxat 

A veure, toca't menys i estudia més. Primer les obligacions, despres gaudeix. Si repeteixes, a tomar pel cul tot. Mereix 
lapena repetir per tocar-te? Jo crec qe no, noi estudia i per les nitts fap fap si vols. Els estudis es lo mes important en la 
teva vida ara mateix! Si vols desconectar de les clases, musica. Jo faig deures amb musica, i em passa mes ràpid... hi 

ha gent que no li va bé pero huenu! ESTUDIA; DESPRÉS VE TOT LO DEMES. Un peto 

el programa de la voz es 
una m 

05/11/2012 - 22:50:59 
Nom: mecagum la 

voz 
com es k no acabre a la hora k diu tio k merda 

Xuupar polles [obriu tan 
nois com noies siusplou! ] 

05/11/2012 - 23:07:46 Nom: Xupar polles  
Soc hetero, però fa temps, no sé perquè, però m'agradaria xupar-li la polla o veure-li la polla a dos amics meus... No sé 
perque em passa...Si un amic us ho demanes que li dirieu? Que farieu per poder veure-li?A algu li ha passat? Algu per 

parlar una mica del tema? Ajuda siusplou! 

Re: Xuupar polles [obriu 
tan nois com noies 

siusplou! ] 
05/11/2012 - 23:13:36 Nom: anoonim Deixa msn i en parlem. A mi m'ha passat algu semblant 

Re: Xuupar polles [obriu 
tan nois com noies 

siusplou! ] 
05/11/2012 - 23:15:45 Nom: missatge ;) joaquimadolescents@hotmail.com digues algo quan m'aiguis agregat 

Re: Xuupar polles [obriu 
tan nois com noies 

siusplou! ] 
05/11/2012 - 23:17:41 Nom: anoonim agregat 

Re: Xuupar polles [obriu 
tan nois com noies 

siusplou! ] 
05/11/2012 - 23:19:16 Nom: asdfadsf No em surts.. Diguem el teu xat, i diguem per alli el msn! :) 

Re: Xuupar polles [obriu 
tan nois com noies 

siusplou! ] 
05/11/2012 - 23:22:21 Nom: sergi95 nom xat sergi 
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NOIES tinc el noi perfec 
per vosaltres!! ;) 

05/11/2012 - 23:19:37 Nom: amigaa :P 

noies tinc un amic que per la romanticas us encantara es un dels meus millors amics i a ell no li van els royos de una nit 
i akestas cosas!bueno abans si pero ara pasa! fa poc surtia am una pero va allegi malamen per que jo akella noia ja la 
coneixo i es un puta i clar el pobriso esta malamen bueno ara ja u te suparat pero ell es un dels millors novios que pot 
averi!! sempre mira abans per la noia que per ell mateix, no li agrada mati, sap guarda be els sacrets, es cariños, es 

sensibla ( k daixo hi ha poc) bueno etc k sino fa pal llegi!!mira per ensenyarvos una mica com es i per que li estic 
buscan novia es per exemple li vaig pregun pk volia novia i ell ma va contesta k: jo trobo a falta a una novia per estar 

amb ella sempre i abrasarla i tenir de nou aquell sentimen que no puc ni explica.a que es macu jajajaBUENO NOIAS SI 
VOLEU TINDRA UN NOVIO GENIAL ESCRIBIUME EN AQUET COREU AFORTUNADAS!! 

;)mnhffhjkiugcghk@hotmail.com 

Re: NOIES tinc el noi 
perfec per vosaltres!! ;) 

06/11/2012 - 17:34:58 Nom: noooooia. El correu és real?:'))On viu el noi?:OMersi! 

Re: NOIES tinc el noi 
perfec per vosaltres!! ;) 

06/11/2012 - 18:29:07 Nom: amigaa :P si el coreu es de britat pero esque le fet nou pk aki no vuy donar el meu!! 

Re: NOIES tinc el noi 
perfec per vosaltres!! ;) 

06/11/2012 - 19:11:50 Nom: rtfgdjbgf 
Com es el noi m'agradaria coneixel no vuy dir qe em vagi a enamorar pero nose qui sap primer amics i si ens molem 

bueno ccom es esqe m'agradaria coneixel :$ 

Re: NOIES tinc el noi 
perfec per vosaltres!! ;) 

06/11/2012 - 19:20:45 Nom: amigaa :P 
es un noi genial! i amees te uns ullasoos impresionants, es alt..!! fa escalada i es molt esportista i tot fa pesas...es tope 
simpatic, sempre que et pasa algu es don conta i et pregunta, es molt sensibla.... si voleu save mes escribiumaa en el 

hotmail!! 

ADOL 06/11/2012 - 00:23:22 
Nom: SITUACIO 

AMOROSA SOS!! 

Siusplau necesitu concells, ajuda, opinions ns q fer.Hi ha un noi q m agrada pr la cosa es q ell em va mol al radera 
parlem moltes hores per wats de temes bastan picans i teniem pensat qedar a casa seva, la cosa es q tal i com es ell 
mostraba moltissim interes per mi cosa q en general ell no fa pr les noies prq es el tipic xulu.total q em coincidit a un 

even on jo estava am les meves amigues i ell am els seus pro la cosa sq cuan esta am mes gen no mostra res del q em 
diu pr wats ns si es q te vergoña o q no vol q el relacionin am mi cosa q no entenc pr ya sabeu com es la societat. 

desde q ens em vist ahuran pasat 42 h i ell no ma tornat a escriure cap wats i jo a ell tampc prq cla evidenmen yo stic 
enfadada, realmen estic mol perduda i no se q fer. Li escric pr wats, sudu d ell....??¿?¿ajudaa plisss, necesitu saber 

diverses opinions.ptons adolescents.cat!!! 

Busco el novio perfecte 06/11/2012 - 10:40:13 
Nom: busco noi 

ideal 

Hola nois, estic buscant el novio perfecte ja que encara no he conegut a ningu especial i m'agradaria coneixer algú.Vull 
que sigui un noi simpatic, divertit, guapo valent.... ja sabeuSi algu creu que podria ser el noi ideal que posi un comentari 

i ja parlarem 

Re: Busco el novio 
perfecte 

06/11/2012 - 11:12:27 
Nom: busco noi 

ideal 
havia oblidat dir que el noi ha de tenir entre 13 i 14 anys 

Re: Busco el novio 
perfecte 

06/11/2012 - 18:39:21 Nom: jooooooooo deixa korreu guapa 

Re: Busco el novio 
perfecte 

06/11/2012 - 22:31:07 
Nom: 

klagjsdjawoibgfmnf
ao 

Entre 13 i 14? Nena, encara tens un mun de temps per trobar novio. No fa falta que siguis petita per trobar-ne ja un de 
descent. I a més, no demanis com té que ser. Et te que enamorar sent ell mateix, no sent el que tu vols. I una altra 

cosa, el noi perfecte? NO EXISTEIX. Al igual que la noia perfecta. Tothom té defectes. 
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Re: Busco el novio 
perfecte 

07/11/2012 - 11:05:24 Nom: Lucíalxat 

No has de buscar, l'amorr arriba quan menys ho esperes. Tranquila, tens 13 anys o menys!? Mira, tens tot el temps del 
mon per davant.Ara et toca estudiar i després ja tindràs novio. Com ha dit un comentar: no has de bsucar-ho amb unes 

qualitats exactes, t'ha d'enamorar!Quan de realitat t'enamoris, serà la persona més imperfecta del mon, pero tu la 
veuras tann perfecte, que tot et donarà igual! disfruta de l'adolescencia, tenim tota la vida pero viure al costat d'una 

persona. No tens 50 anys, tens 13, disfruta l'edat... Un peto! 

fa mal noies..? 06/11/2012 - 12:53:49 Nom: maria16 
Hoooooooola, me enamorat dun noi laltre dia ens vem liar jo tinc 16 anys el cas es que encara no e tingut cap relació 

sexual i pel fet de que ell sigui mes gran hem fa por que hem pugui fer mal i passar vergonya si la cosa no surt bé! 
noies fa mal el primor cop que ho fas? a vosaltres va sortir sang? Sisplau contesteu:) un peto maria,gracies! 

Re: fa mal noies..? 06/11/2012 - 14:42:11 
Nom: 

dddddddddddddddd 

Els primers cops fa mal, perquè t'estan posant una polla, que precisament no és una cosa petita :D jejejI sí, la primera 
vegada que ho facis et surtirà sang, perqu+e se¡t trenca l'himen!!! :DPerò tranquila, si ho disfrutes de veritat el mal 

passarà en un segon pla i ho gaudiràs de veritat :D 

Com sabeu que arribeu a 
l'orgasme? 

06/11/2012 - 17:31:50 
Nom: 

sjdnjdndddddddddd
ddddd 

Jo em masturbo sovint, però no se quan arribo a l'orgasme, no ho se diferenciar.Que es sent quan s'arriba a l'orgasme? 

Re: Com sabeu que 
arribeu a l'orgasme? 

06/11/2012 - 17:35:17 Nom: fghjk Es nota, si no ho diferencies, es perque no n'has tigut cap. 

Re: Com sabeu que 
arribeu a l'orgasme? 

06/11/2012 - 17:37:20 
Nom: llaa de la 

preguntaa. 
Sóc una noia, i noto moltissim plaer, pero no mentren ganes de cridar, simplement vull mes, mes i mes 

Masturbació (noies) 
Ajudeume sisplau 

06/11/2012 - 17:44:12 
Nom: noia que no 
arriba al plaer... 

Jo em masturbo molt sovint, però mai arribo al plaer absolut, normalment ho faig nomes tocant.me el clitoris.I lo de la 
dutxa no em surt o no en se :$Que puc fer per arribar al plaer? 

Re: Masturbació (noies) 
Ajudeume sisplau 

06/11/2012 - 17:53:37 Nom: fortota. 
haver niña pa llegar al plcer absuluto buscate ua buena polla ke da mas placer ke los dedos, yo antes ke maturbaba 

pero ahora me mastturba i novio siempre da mas placer si te lo hacen y ademas con la lengua.espero ke eesta sea tu 
mejor solucionaTT: fortota 

INTIM, NOIES, 
URGEEEEEEEEENT!! 

06/11/2012 - 17:57:26 Nom: SADFGHG 
Mireu jo hem depilo les engonals(ingles) amb cutxilla, però despres hem surten molts granets i queda molt lletg. Un dia 
ho vaig probar amb cera pero hem sortia sang de cada pel que arrancaba. ¿Que puc fer? ¿Amb que ho feu vosaltres? 

MERCI:) 

Re: INTIM, NOIES, 
URGEEEEEEEEENT!! 

06/11/2012 - 18:06:56 Nom: soc noia!;) 
Aveure, sabem que fa mal amb cera però t'has d'aguantar! Ja diuen que per lluïr s'ha de petir!;)I sino, prova-ho amb 
crema depilatoria o làser, pero làser espera't als 18; creu-me. Fes-ho amb crema depilatoria, tot i que la cera es la 

solucio perfecte ja que amb la gilette surten mes negres i mes gruixuts i è sun fàstic!petons;) 

Re: INTIM, NOIES, 
URGEEEEEEEEENT!! 

06/11/2012 - 18:57:11 Nom: joodfasdfads Meeeeeeeeeeerci^^ Pero Es normal que hem surti sang quan ho faig amb cera? 

Re: INTIM, NOIES, 
URGEEEEEEEEENT!! 

06/11/2012 - 19:07:32 Nom: hihh si es molt normal a mi tambe em pasa 

Re: INTIM, NOIES, 
URGEEEEEEEEENT!! 

06/11/2012 - 19:12:21 Nom: mariaaaaaaaaa 
Us surt sang pq us heu passat la cuxilla molts cops, jo només me l'he passada un cop mai i per això no me'n surt i com 

mes cops et depilis en cera menys mal et fara jo recordo perfectament el dia que vaig anar a depilar-me amb cere 
despres d'haver-ho fet amb la cuxilla i em va fer mes mal 



161 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

DIRECTIONERS OBRIU! 06/11/2012 - 18:09:19 Nom: Aiddaa 
Hola, sóc una directioner interesada en COMPRAR ENTRADES PER EL CONCERT DELS ONE DIRECTION DE 

BARCELONA. SI LES VOLEU VENDRE O SABEU ALGU QUE VULGUI VENDRE LA SEVA ENTRADA O MÉS D'UNA 
ENTRADA QUE ES POSI EN CONTACTE AMB MI: www.facebook.com/aida.plataperez 

qui vulgui que agregui 
(noies) 

06/11/2012 - 18:12:13 Nom: anoniiiiiiiim Qui vulgui que agregui: 283F7356 :). (Soc noi) 

Re: qui vulgui que agregui 
(noies) 

06/11/2012 - 18:42:36 Nom: Claudiiiia Jo estic parlant amb ell i es molt simpatic de veritat!! Es super mono!! No desaprofiteu enserio!!PD: guapo quets noiet :$ 

Re: qui vulgui que agregui 
(noies) 

06/11/2012 - 19:39:39 Nom: Xèniaaa noies agregueulo enserio es super majo :) Ets maquisim vale? m'has ajudat moltisim i vals molt de veritat 

Re: qui vulgui que agregui 
(noies) 

06/11/2012 - 20:24:22 Nom: Anoniimaa13 Pots deixar Facebook o correu, siusplaau?!Mersiii^^1 

Re: qui vulgui que agregui 
(noies) 

06/11/2012 - 20:30:12 Nom: anoniiim Deixam el teu fb i tagrego anoniima13 

Re: qui vulgui que agregui 
(noies) 

07/11/2012 - 16:38:06 Nom: osdepeluix ei jo tambe vull el teu face 

Re: qui vulgui que agregui 
(noies) 

08/11/2012 - 13:59:47 Nom: daviiiiid deixeulo i us agrego :) 

Autoestima i bulimia HELP 06/11/2012 - 18:19:49 Nom: Always 

Hola,Bé, sempre he sigut una noia amb poca autoestima. M'he arribat a obsesionar molt per el meu físic, tant que a 
vegades em feia la malalta per no anar a algun lloc, no quedar amb els amics, no vaig mai de compres...I em veig molt 
grassa (1,62 - 58kg), ara menju molt poc, i a vegades passo dies sense menjar per no engreixar-me més.Tinc por de 

que això vagi a més!Us ha passat algun cop alguna cosa així?Ajudeume! :( 

Re: Autoestima i bulimia 
HELP 

06/11/2012 - 19:03:56 Nom: daviiiid 

Vols un consell? No t'obssesionis tant, el fisic es important, no et dire que no pero no pots jugarte la vida d'aquesta 
manera. De nois, i amigues hi poden haver mil milions, pero de vida nomes en tens 1. Cadascu es com es, alguns mes 

grassos, altres mes prims, uns mes alts, altres mes baixos... I els nostres amics i parella ens voldran tal i com som. 
Nomes tenim 1 vida, unica i personal, tractem de viurala bé, contents, feliços... Sino l'unic que fas es fer-te mal a tu 

mateixa, i si tacabes passant algu, faries mal a tots aquells que t'estimen. Dit aixo... Nomes dirte que no facis tonterias, 
tu ets tu, i ets aixi, si els hi agrada be, sino.. ADEU :) Recuperat aviat d'acord? Qualsevol cosa ja saps, Un peto enorme 

Re: Autoestima i bulimia 
HELP 

06/11/2012 - 19:20:59 Nom: noia97!^^ 

bff tinc el amteix problema tu jo si surtu amb els amics i vaig de compres pero em deprimeixu molt enserio faig al 
mateixa altura qe tu i pesu 56 -57 vaig fent estic tameb molt deprimida i no u aguantu i tambe e pasat dies sense menjar 

i no m'aprimo nomes em qedu igual S: qe ascoo pero enserio ja se qe jo u faig pero no deixis de menjar del tot es 
dolent pots pillar anorexia i els rogens set van morin per dintre si en vols parlar millor digamu i et pasu el msn pero 

enserio intenta exeptarte tal i com ets encara qe yo no u apliqui tu dic enserioanimss noia !^^ 
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Re: Autoestima i bulimia 
HELP 

07/11/2012 - 02:36:41 Nom: Lucíalxat 

Si et sents malament amb el teu físic no el mactractis. Menga el que has de mengar, respectant la piràmide d'aliments i 
si no vols engreixar mata t fer esport. (no et matis eh xd) La Bulimia i l'Anorexia, es empitjorar el teu cos. Si pesa el que 
pesas i medeixes el que medeixes estas perfecta... Si agafas alguna d'aquesta enfermetat, a més d'engreixar després i 
haver perdut el temps... quin encant te una noia que es un sac d'osso, pensa avans de fer una burrada. L'esport es la 

solució i a més pots pagar les fustracions amb aixo. Sort un petó! 

PITS !!! 06/11/2012 - 18:34:42 Nom: wjnegfr3gct 
Tinc 13 anys i faig una 75, siusplau no hem digueu q soc peke i ja hem creiceran, necessito mètodes per fer creixer els 

pits, algu en sap? digueu porfaa:) 

Re: PITS !!! 06/11/2012 - 18:36:00 
Nom: porno star 

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx 

krek ki ja ta be tio ets kria 

Re: PITS !!! 06/11/2012 - 18:49:17 
Nom: 

dddddddddddddddd
dd 

No hi ha res per fer créixer els pits. El creixement és un fenomen natural! Estigues tranquila que ja et creixerant! 

Re: PITS !!! 07/11/2012 - 10:59:45 Nom: Lucíalxat 
El creixement del pit, no es pot controlar. La teva familia acotuma a tenir els pits grans? Si es que si, ja et creixeran, si 
es que no... mira noia la genèntica. t'has d'apendre a valorar qui ets, com ets i aceptar-ho. Ets maca tal i com ets, no et 
preocupis per lo secundari. No et preocupis de les coses petites, i recorda, que totesl es cosses ho son. Un peto guapa! 

orgasme 06/11/2012 - 18:47:53 Nom: jo33 Soc noia i m agradiaria que em diguesiu que se sent al tenir un orgasme... Esque nose si l he tingut mai 

Re: orgasme 07/11/2012 - 02:32:56 Nom: Lucíalxat 

Ahir, la noia de la Twittcam ho va dir. L'orgasme, saps que el tens, quan l'estans t'entint. Es una sensació, com de plaer 
extrem. No esperis massa, el dia que t'arribi l'orgasme, sera encara millor si vas amb una espectativa inferior. Si no 
esperas res i et donen més de lo que esperes es més satisfactori. No esperis massa de l'altra persona. quan arribi 

l'orgasme, disfruta amb la parella. un peto. 

SEXE GAY. 06/11/2012 - 19:09:43 Nom: Jordimc93 

Bones soc gay (d'amagat) i soc verge.Tinc parella però no em veia en cor de practicar sexe encara.Ara començo a 
estar-ne segur i a tenir-ne ganes... però em fa cosa, perquè el sexe gay és bastant tabú i no se sap massa com 

funciona.A mi em dóna més bona sensació el rol de passiu però suposo que voldria provar els 2 rols.Tinc por de si em 
farà mal o què... puc tenir problemes després?És totalment necessari el preservatiu si els 2 som verges?Hem d'utilitzar 

lubricant o no fa falta?GRÀCIES NOIS 

Re: SEXE GAY. 06/11/2012 - 19:58:47 Nom: marC 

Bones!!!!!!! doncs esta molt be que treguis el tema perque moltes vegades hi ha nois que els hi costa!!!Dir-te que el 
sexe anal es el més bonic que hi pugui haber entre dos nois homosexuals pero s'ha d'anar en compte alhora de fer-ho 

ja que us podeu fer mal i es llavors quan el que fa de passiu en aquella oacsió li agafa pànic al sexe anal i aquet es 
l'error....La solucio? molta confiansa.... no ho facis amb el rpimer que passa entre nois gays es molt fàcil tenir sexe i mol 
rapid ja que els nois sempre "estem a punt de tenir-ne" i no tenim problemes d'organisme com la dona te la regla o els 
seus periodes etc.Per la preparacio inicial es necesari una higiene del anus important ja que per alla i treiem tot el que 
el cos no necessita i per aixo s'ha de netejar be abans de res, t'aconsello a la dutxa mentre t'estas netejan agafis sabo i 

et freguis la zona.... et relaxis i intentis posarte un o dos dits a dintre de manera que posis una mica de sabo.... acte 
seguit agafes aigua i l'esblandeixes be que no quedi sabo 
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Re: SEXE GAY. 06/11/2012 - 23:09:01 
Nom: 

BIGAYMATTER 

Amb el comentari del de dalt totalment d'acord simplement una aclaració:Pel tema del condó no nomes cal el condó per 
un teme d'higiene si no que es molt més improtant ! Pel sexe anal cal posar-se el condó ja que encraa que no t'ho pugui 
semblar es poden transmetre moltes malalties de transmissió sexual a través de la penetració analEn canvi, pel sexce 

oral no has de tenir cap problema ja que es impossible agafar una malltia de transmissió sexual es a dir el sexe oral SIN 
CONDON POR FAVOR !!! 

per LES que es masturben 06/11/2012 - 19:29:03 Nom: XxX Què us poseu (a part dels dits) a dins del cony per aconseguir plaer??? :S 

Re: per LES que es 
masturben 

06/11/2012 - 20:13:14 Nom: Mid 
tinc una amiga que s'hi ha posat un cogombre jajajajajjajaja amb condó esclar... pro després d'haver-lo moldejat perque 

tingues forma de polla jajajjajajajjajajajjajajaj 

Re: per LES que es 
masturben 

07/11/2012 - 10:49:26 Nom: Lucíalxat 
Mira, es necessari posar-se coses dintre amb un perill? Millor espera eltiu adecuat i ala fet. També està la estimulació el 

clítoris, que noia, no esta pas malament. Si et possa masa posarte coses, juga amb el teu cos, pero es millor a lo 
natural, amb un amic o algù aixi. Un peto! 

Re: per LES que es 
masturben 

07/11/2012 - 15:56:09 Nom: lilolo pos proba d posarte el manec del respall, o una pastanaga ajaj soort 

xupar polles, important!!! 06/11/2012 - 19:30:59 Nom: asdfasf 
Soc hetero, però fa temps, no sé perquè, però m'agradaria xupar-li la polla o veure-li la polla a dos amics meus... No sé 
perque em passa...Si un amic us ho demanes que li dirieu? Que farieu per poder veure-li?A algu li ha passat? Algu per 

parlar una mica del tema? Ajuda siusplou! 

Re: -xupar polles, 
important!!! 

06/11/2012 - 19:38:46 
Nom: 

jooooooooooooooor
di 

Jo soc gay i m'agrada veure polles... però conys ja et dic jo que no, pqe hetero no ho soc pas...Per tant si et mola veure 
polles serà que gaire hetero no ets, maco!Si els hi demanes, o et deixeràn fer-ho o et fotaràn una hòstia que no 

recordaràs ni com et dius.UNA ABRAÇADA GUAPO! 

Re: -xupar polles, 
important!!! 

06/11/2012 - 20:05:07 Nom: marC 

Boneeeeeeeeees t'entenc molt be! jajajajajA mi em passab igual i creume que a moltissima nois els hi passa, nompes 
has de pensar que de cada 30 nois..... uns 20 han tocat el penis o han xupat el penis d'algun altre noi al llarg de la 

joventut aixi que es algo normal i SUDAAA de la gent que et pugui dir gay o marica o etc el sexe i el plaer es 
aixi.Segurament estas rodejat d'amics i gent que el i va el tema pero com que es algo "tabú" no es diu i de ben segur a 
la teva classe mes dun i mes de dos s'han xupat els penis en algna ocasio.... festes, colonies..... un dia a casa en un 

trball son coses NORMALS! jo t'aconsello que ho facis ja que es una experiencia maca :)))Si vols parlar-ne més 
privadament acostumo a estar al xat d'aquesta mapiga amb e nik marC_3Sort i fins aviat macu! :) 

Re: -xupar polles, 
important!!! 

10/11/2012 - 19:22:30 Nom: goiat 
Jo soc bisexual i em passava el mateix que tu un dia vaig trobar un noi ke li agradava el mateix ke jo li vaig xupar bueno 

akestes coses i buenoes questio de anar proban si vols preguntam algocatalunya6969@hotmail.com 

problem 06/11/2012 - 19:51:08 Nom: problem  
em mola un nen i abans jo li molava aell pero desde que m'ho va dir no m'ha tornat a parlar i com suda de mi pos em 

mola mes que puc fet ajudaaa 

Re: problem 07/11/2012 - 02:27:56 Nom: Lucíaalxat 

Si no el tens al face, agrega'l. Si el tens, l'obres, hi parles. Li pots demara apunts, deures... Un dia podeu quedar la colla 
i despres quedar vosaltres. El que has de fer es que es senti be, ja que es com quedar una mica en ridicul que et digui 
que t'estima i no parleu... Si després de parlar surt el tema,no quedaria malament dir: A mi m'agrada es quan m'ho vas 

dir, pero clar, soc insrgura bla bla bla, en plan no eres tu, soy yo, pero a lo romàn tic. un p 
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____________Algú en sap 
algun...? __________ 

06/11/2012 - 19:52:36 Nom: qsefthukoñ 

Hola! Sé que és un tema que no hus interessa gaire, ja que no parla de sexe, i segurament molta getn canviarà de tema 
aquí. Peró m'agradaria que m'ajudessiu.Bé, el que vull és que si algú sap algún lloc per poder-hi anar amb el meu curs 

tipo casa de colònies, campament, alberg, etc.. Que em diguessiu en nom del lloc i on està situat. Seria per final de 
curs..Un petó i gràcies:) 

Re: ____________Algú en 
sap algun...? __________ 

07/11/2012 - 02:25:23 Nom: Lucíaalxat 
Mira, ara mateix no se cap, jo amb lo dels noms no soc bona... pero mira, hi pots entrar al google i buscar llocs per la 
zona que hi vols anar... Després publica altre "TEMA" per demara si algun hi ha anat i contrasta preus, llocs, qualitat... 

Disfuta dle viatge! un peto! 

:$ 06/11/2012 - 19:52:52 Nom: dejfp 
m'han agafat per un càsting a una peli, a mi, m'encanta actuar i ho faig bastant be però el problema esque tinc molta 

vergonya que es pot fer en que penso? ajuda plis dieume que feu vosaltres per treureus la vergonya 

Re: :$ 06/11/2012 - 20:20:21 Nom: sara@ 
hola, doncs jo quan vui perdre la vergonya m'imagino que estic sola a casa a la meva habitació, va molt bé (al menys a 

mi!) perke aixi penses que estas sol/a i no tens vergonya.espero que t'agi servit.sort am el casting!!! 

Re: :$ 06/11/2012 - 20:45:11 Nom: dfghjkl mersi:) 

Re: :$ 07/11/2012 - 10:42:11 Nom: Lucíalxat 
Actua davant els pares, els amics de confiança.... Ves canviant el to de veu, puja'l baixa'l... Agafa confiança fent coses 

que mai faries. Possat molt al personatge dintre de la peli. Un peto! 

vosaltres us correu tant 
rapid noies? 

06/11/2012 - 21:03:22 Nom: nena 13 anys 
hola! tinc 13 anys i necessito la vostra ajuda! quan em masturbo (nomes tocantme el clitoris) tardo molt poc a arribar al 

orgasme com a molt 1 minut o aixi... vosaltres tambe tardeu tan poc? M'agradaria molt que em contestessiu, moltes 
gracies :) 

Re: vosaltres us correu 
tant rapid noies? 

06/11/2012 - 23:21:29 Nom: directioner-:) 
Hola, a mi em passa més o menys al mateix. Em vull ficar els dits però em fa cosa i només em toco el clítoris i al cap 

d'uns 5 minuts ja sento com uns batecs (Que no sé si són normals) i després ja no noto res més.... 

Re: vosaltres us correu 
tant rapid noies? 

07/11/2012 - 10:44:03 Nom: Lucíalxat 
Depén de la perona, no et preocupis. Crec que depén de la persona, si son de les primeres vegades, alumillor el cos 
esta experimentant i pluf, ala. Tu relaxat i si veus que no mola massa ves-li a demanar consella l metge, o a la Twitt 

cam de la noia de l'altre dia, pots esperar a que la tornin a fer i preguntar-li. Un peto! 

Re: vosaltres us correu 
tant rapid noies? 

07/11/2012 - 15:49:37 Nom: jujj amb 13 abnys us aster-beu? jo en tinc 14 i mai m'he masturbat és normal? 

Re: vosaltres us correu 
tant rapid noies? 

07/11/2012 - 21:32:52 Nom: besmiles 

tranquila (a la que diu que té 13 i no es masturba), jo vaig començar als 13, però res... un parell de cops o tres, i com no 
sabia com fer-ho ho vaig deixar... Ara als 16 vaig començar un altre cop, però amb menys expectatives i disfrutant-ho 

més... i no saps la de plaer que pot arribar a donar, fins que no et coneixes a tu mateixa, el teu propi cos... No 
t'agradarà gaire, però tranquila, és normal ;) I per l'edat, no et preocupis, un dia t'agafarà la curiositat i ho faràs, i punt.I 
lo de que si em corro tan ràpid... Jo crec que mai m'he corregut... Pensa que el líquid aquell pastós transparent no és 

que t'hagis corregut... És lubricant natural, i no sé, jo trigo d'uns 10 a uns 15 minuts a tindre un bon orgasme... Ànims a 
totes! ;) Els orgasmes et fan feliiiiiiç! 

Ajuda! pliis necessito ajuda 06/11/2012 - 21:07:34 Nom: Sonia_98 
Hola adolescents, m'agrada un noi. yo tinc 14 i ell 15. Sempre parlem i es riu moltissim amb mi fem tonteries junts etc. 

Potser m'estic il.lusionant massa. Que puc fer per aconseguir que surti amb mi?PD: soc una mica timida 

Re: Ajuda! pliis necessito 
ajuda 

06/11/2012 - 22:13:30 Nom: bones hola envim el teu facebook i prem en privat 
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Re: Ajuda! pliis necessito 
ajuda 

07/11/2012 - 10:47:27 Nom: Lucíalxat 

Sonia, tranquila. Es normal sentir-te aixi, amb por de, el que dirà. Tu has de pensar si aquiet ¿I si? Val la pena 
resoldre'l, i apostat tot a una, i acceptar les consequiencies. Acostumem a esperrar mes dels demés, o pensar que 

alguna cosa mes estaria guay. Val la pena conformar-se amb amistat, o ho aposto tot... aixo no t'ho puc dir jo, pensat-
ho bé. Perdre'l o tenir-lo... Reflexiona i endevant! 

LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

06/11/2012 - 21:53:58 Nom: meh magradaria coneixeus, si us interesa ja contectarem us stimuu! 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

06/11/2012 - 22:10:39 Nom: diviana ami si! deixa'm amb el teu face :D 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

06/11/2012 - 22:48:23 Nom: usxhgai esqe no magrada posar el face aqui donam el teu tel i tobru per whatsapp:D 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

06/11/2012 - 22:54:08 Nom: fjewhkflgh el el mail 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

07/11/2012 - 15:57:09 Nom: normal quants anys tens? a quin insti vas? =) 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

07/11/2012 - 16:35:03 Nom: djbefh tinc 14 i linsti preferixu no diru per aqui!! sorry:) 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

07/11/2012 - 16:46:11 Nom: frffsfdsvbfv Perdoneu la meva poca cultura, però on està fgrs? 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

07/11/2012 - 23:12:00 Nom: ajajjajaj:) A lalt emporda pel costat de girola I al costat de la freontera amb fransa 

Re: LESBIS A FGRS I 
VOLTANTS OBRIU;) 

08/11/2012 - 21:40:08 Nom: ieppi 679580798 obriu;) 

Li molo al "pringat" de la 
clase, i m'ha demanat per 
quedar... com li dic NO? 

què faig? 

06/11/2012 - 22:03:44 Nom: wsxerdtvfy 

TInc un problema... a veure, li molo al "pringat" (no m'agrada dirho aixi, pro per que mentengeu...) de la classe, i l'altre 
dia em va dir que si volia quedar amb ell i uns amics seus divendres. Jo NO hi vull anar, i per sort per divendres tinc una 
excusa REAL (es a dir, que no hi puc anar de veritat) pero m'ho ha tornat a demanar per diumenge... i no se que fer ni 

que dir-li...algu em pot ajudar siusplau? 

Re: Li molo al 06/11/2012 - 22:18:08 Nom: wrhjsfaswrh 
A mi em passa el mateix, i saps el que li vaig dir? Xato, es que no m'agrades a mi. I no et vull fer mal pro es que no't 

puc mentir. Podem ser amics, ho sento..(: I ara som "amics" paso un poc d'ell però bueno.. 

Re: Li molo al 06/11/2012 - 23:48:36 
Nom: autora del 

tema 

la questió és que no em porto malament amb ell, vull dir que fins ara quan hem parlat ha sigut en to tranquil, be i tal, 
llavors no és plan d'anar i dirli "xatu", pro moltes gracies, perque tot lo altre em serveix, encara que sembli molt simple, 

m'has ajudat:))Mercii! 

Re: Li molo al 07/11/2012 - 10:38:59 Nom: Lucíalxat 

Crec que hauries tenir molt de tacte amb aquesta persona.. Les persones que son les "frikis" solen amagar una historia 
darrere seu. Parla-ho amb ell, i digali que el prefereixes d'amic, pero sobretot tacte. inventa alguna escusa, o alguna 

cosa maca en plan: Ets super bon noi... pero ara mateix no vull res. Pero no siguis massa romantica que sino es 
pensara el contrari. Huenoo, sort i tacte! Un peto! 

Re: Li molo al 07/11/2012 - 16:09:52 Nom: ...mnhj Pobre noi... 

Re: Li molo al 07/11/2012 - 20:04:29 Nom: Anònima:D Pobret... ves-hi una estona i ja està :D 
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Estic confusa? Es 
l'adolescència? És 

normal? Ajuda. 
06/11/2012 - 22:24:04 

Nom: 
oiasdgjnolnafsbogm

nsdfbmrfae 

Hola! A veure fa 2 mesos o així que m'agrada un noi més gran que jo, dos anys. Jo no li he dit perquè sóc tímida i em fa 
por que em digui que no i pedre'l. Bueno, això no es el que us volia dir, sinó que fa un mes o així vaig notar que un amic 

meu es comporta diferent; m'abraça molt, em mira durant tota la classe, em fa pesigolles, em fa riure,... Bueno, que 
crec que li molo, de fet, a mi també m'agrada una mica. I fa dos setmanes o així vaig començar a notar que m'atreien 

alguns paios que abans ni m'havia fixat, és a dir, per exemple el meu millor amic l'altre dia el vaig veure i em vaig 
quedar "emparrada" al seu cul:$ I un altre amic me'l vaig cruza i vaig pensar que guapo. I no sé, coses així que abans 
mai em passaven. I no sé si es perquè estem a l'edat aquesta o que. No sé si estic confusa.. No sé.Algú em podria dir 

que em passa? Gràcies, macos:* 

Re: Estic confusa? Es 
l'adolescència? És 

normal? Ajuda. 
06/11/2012 - 23:10:21 Nom: Jordii V. 

Estas confosa, jo crec que és perquè tens por de que el noi que t'agrada de dos mesos, el que és mes gran que tu, et 
digui que no, o de que les coses canviïn.I si és amb el primer amb el que et vas fixar, amb el que et fa cosa de dir-li que 

t'agrada, és perquè realment t'agrada. Penso que hauries d'intentar-ho amb ell, ser-li sincera i parlar amb ell 
seriosament, i dir-li que t'agrada.Espero que t'hagi ajudat! 

Re: Estic confusa? Es 
l'adolescència? És 

normal? Ajuda. 
06/11/2012 - 23:20:20 

Nom: La del 
missatgee 

Moltes gràcies:) 

Re: Estic confusa? Es 
l'adolescència? És 

normal? Ajuda. 
07/11/2012 - 14:16:04 Nom: Cabra loka 

UNA MICA GUARRIYA NO? POS MIRA APROVECHA TIA!!! TIRATELOS A TODOSSSSSSSSSSSS PF PF M'ESTAS 
CABREJANT EH NENA 

Re: Estic confusa? Es 
l'adolescència? És 

normal? Ajuda. 
07/11/2012 - 22:24:34 

Nom: 
ashgawbhasdenbfs 

A la del missatge de dalt, nena si no tens vida social no et fiquis amb ella que no te cap culpa. A més, tothom pot estar 
confosa així i si ho pregunta s'ha de respectar.I noia, jo crec igual que el que t'ha contestat. Però també penso que si 

realment t'agrades el primer el segon putser no t'hauria agradat, no? Pensau;) Un petó:* 

PUTU CÀNCER 06/11/2012 - 22:58:33 
Nom: 

pawoelñfjasñdlfkjas
ñdlfj 

tinc el tiu amb càncer que no es pot curar, i li queden pocs dies de vida..... que puc fer apart de passar moltes estones 
d'ells i abraçarlo i serli molt carinyos? 

Re: PUTU CÀNCER 07/11/2012 - 02:20:28 Nom: Lucíalxat 

A veure, un amic meu els seu càncer era incurable i ha sortit d'ell com un campió. Un amiga, se li va morir el tiet... i no 
es va pode despedir. Jo de tu, li faria una carta dient-li tot lo que mai li has dit, li diria tot lo bo, arreglaria totes les coses 

que li vols pregutnar i sobretot li faria sentir el rei, el millor durant aquets temps. No et separis d'ell pero no l'agobis. 
Digali tot el que lo vols dir, et despedeixes i continua la vida. Es dura una perduda, pero es mes dur dues... tu capa 

endevant. Si need algo sóc la Lucía al xat. Un peto! 

PRIMERA CITA, 
CONSELLS!! 

06/11/2012 - 23:08:41 Nom: consells..:)! 
un noi m'ha demanat una cita, vui dir q si, pero no vui anar al cine perque vui coneixel no liarmi tota l'estona...no se d q 

podria parlar amb ell ni on anar!consells!! 

Re: PRIMERA CITA, 
CONSELLS!! 

07/11/2012 - 02:22:36 Nom: Lucíaalxat 
Anar al cine, em sembla good. Si vols parlar més, conéixer i tal, un sopar no estaria malament, o anar a la bolera, aixo 
mola. Parlarli de clases per trencar el gel i canvia rapid de tema, que no pensi que ets un cerebrito. Fes-li sentir com un 

colega i si després vols llençat... Un petó. 

M'estic enamorant 06/11/2012 - 23:27:17 
Nom: 

aaaaaaanonim^^ 

Fa com un parell de mesos que m'estic enamorant d'un que es el "pivon" de la clase y a poc a poc noto com que ell 
també s'està enamorant de mi, perquè a clase no para de mirar-me, però mai parlem. Com puc fer per a etablir una 

conversacio amb ell i a poc a poc fer-nos amics i arribar a ser novios?Gracies:) 
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Re: M'estic enamorant 07/11/2012 - 02:17:17 Nom: Lucíalxat 
Demana-li apunts, deures, agrega'l al face, demanali el whats... treballate'l, sens presionar-lo, en plan colegas i 

després... "todo fluye"Un peto! 

Re: M'estic enamorant 07/11/2012 - 14:14:07 Nom: Cabra loka 
COM CULLONS VOLS QUE S'ENAMORI DE TU SI NI PARLEU? OSIGUI JO MIRO UN PIBON PER EL CARRER I MA 

MIRAT I JA SOM NOVIOS NO? AMOR ETERNO !!!!!NENA M'ESTAS CABREJANT EH PF PF 

Re: M'estic enamorant 07/11/2012 - 18:12:36 Nom: krghwiunvg 
Jo si fos tu, primer que tot em feria amic seu com si fos un tio mes i llavors ensec li dius q et mola!Jo u vaig fer i em va 
dir literalment: nose com tens ovaris de dirmo, jo no podria...i un bestio para mi (:Si el noi, realment val la pena i veu 

que tens intres per ell i ell per tu tambe un cop us digue un simple ola, us buscareu un a l'altre!espero qe tinguis sooort! 

Si us agrada la fotografia 
entreuu :) 

06/11/2012 - 23:40:07 Nom: *_______* 
Olaa us deixo la meva pag del facebookhi han fotos molt bones, si us agrada fer fotos podeu penjarme-les al mur de la 

pagina:)Comenteu si us ha agradaa pr certDoneu.li MGGraacies 

Re: Si us agrada la 
fotografia entreuu :) 

07/11/2012 - 02:52:12 Nom: Lucíalxat M'agrada, demà li poso like en face. Continua treballant! 

Noi ideal? 07/11/2012 - 09:30:07 Nom: cvlfblñsdzfgd 
Parlo amb un noi de fa 6 mesos i ho sabem tot un de l'altre i hem tingut algo més d'una vegada... aquest estiu ens hem 
distanciat però ja tornem a estar com abans i anem de liu i li costa dir-me que hem vol però de vegades ho fa... el que 

vull saber jo és... que busca ell en mi? Jo estic enamorada d'ell, perquè no hem demana de sortir? 

Re: Noi ideal? 07/11/2012 - 10:35:35 Nom: Lucíalxat 
A veure. Ell, si està de liu amb tu i et diu t'estima i tal... alguna cosa sent... Hi ha tios que prefereixen lios i tal. Tambés 
has de pensar que si sou tan amics, el dia que ho deixesiu es perderia l'amistat, i alumillor es lo que ell vol evitar. Si 

necessites més consells m'obres al chat... un peto! 

Re: Noi ideal? 07/11/2012 - 16:54:59 Nom: kjvawwsf Moltes Gràcies en serio igual si que es per no perdre'm :S 

HOLA!:D 07/11/2012 - 09:48:43 Nom: PROBLEMA 
HOLA TINC UN PROBLEMA EL MEU MESTRE DE MATES EM FOLLA A CLASSE! QUE PUC FER? M'AGRADA 

MOLT! 

Re: HOLA!:D 07/11/2012 - 09:53:17 Nom: fzgloñsfnk Cullons si que xales...tu u trobes normal?¿ vv' anem bee! 

Re: HOLA!:D 07/11/2012 - 09:53:22 Nom: zxdfcghjk I els companys que fan? Miren o s'uneixen? Aiixò comença a donar penaa.......vv' 

Re: HOLA!:D 07/11/2012 - 10:02:33 
Nom: 

2q4zw3xe5crvtuybih
utcr 

S'UNEEEEEEIXENNNNNNNNN!!!!!! 

Re: HOLA!:D 07/11/2012 - 16:21:45 Nom: .m. 
Sincerament no m'ho crec... w'Sembla tipus hentai...A part d'aixo no m'imagino una orgia amb tota la classe amb el 

professor...Ara en serio si tens aquest problema de veritat i no vols que t¡ho torni a fer. Digali que no ho faci o li dius a 
ldirector/a del teu centre o a la policia una denuncia per violació. 

Xona depilada o no a 
l'hora de tenir relacions 

07/11/2012 - 14:25:22 
Nom: preocupada 

per tot! 
Estic espantada perque el meu novio ho vol fer i no se si el vol pelut o no. Que m'en digueu? 

Re: Xona depilada o no a 
l'hora de tenir relacions 

07/11/2012 - 16:19:41 Nom: Lucíalxat 
CONSELL: Pelut... no te massa gràcia, si fos tio ho preferiria no molt pelut. Et recomanaria que no el tinguesis pelut. Si 

li agrada pelut, tel deixe creixer, si no, `perfecte, no has quedat malament. Crec que lo més estétic i sa es que te'l 
depilis. Re de cuchila!! Sort!PD: Releja la pelvis xd! 

Re: Xona depilada o no a 
l'hora de tenir relacions 

07/11/2012 - 20:02:13 Nom: Anònima:D I com es depila? 
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masturbació 07/11/2012 - 15:53:18 Nom: normal 
hola!! he vist que per aquí hi ha moltes noies que es masturben, doncs bé jo tinc 13 anys i la veritat és que mai m'he 
masturbat...m'agradaria saber quines maneres diferents hi ha i amb quants anys més o menys us vau començar a 
masturbar.pd: és normal que amb 13 anys no hagi sentit gairabé mai la curiositat de masturbar-me?plis contesteu 

Re: masturbació 07/11/2012 - 16:17:30 Nom: Lucíalxat 
La masturbació no es resdolent, i si encara no tens ganes no ho facis. Una vegada que començes, es una experiencia 
molt bona i voldrás més. No hi ha edat per aixo, ni tampoc edat per perdre la virginitat i... Has de se tu, que tu tinguis la 

necessitat. Si necessites algo més, entra al xat i obram!Un peto! 

Algu sabria dirme el títol 
d'una pelicula que va de 

dues nenes que quan 
neixen els hi canvien les 
families? Tambe se que 
una de les nenes moor i 
que es una mica xunga.. 
m'ajudarieu molt si m'ho 

diguessiu! 

07/11/2012 - 15:59:31 Nom: jajalel responeeu sisplau 

Re: Algu sabria dirme el 
títol d'una pelicula que va 
de dues nenes que quan 
neixen els hi canvien les 
families? Tambe se que 
una de les nenes moor i 
que es una mica xunga.. 
m'ajudarieu molt si m'ho 

diguessiu! 

07/11/2012 - 16:24:55 Nom: Lucíalxat 
No se quina peli es, pero si t'agrrada aixi el misteri i la por, hi ha una que viag verue fa molt, crec que es deia 

"Heramndad de sangre2 o alguna cosa semblant. Si es pel cine actual, la de Lo Imposible es maquísiima, si necesitas 
algo, obrem al xat! Un peto! 

Re: Algu sabria dirme el 
títol d'una pelicula que va 
de dues nenes que quan 
neixen els hi canvien les 
families? Tambe se que 
una de les nenes moor i 
que es una mica xunga.. 
m'ajudarieu molt si m'ho 

diguessiu! 

08/11/2012 - 16:11:23 Nom: criccrec la pelicula es diu tu en nova york y yo en california 
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Doctora F., Lucía o altres 
disposats a aconsellar... 

07/11/2012 - 16:04:37 Nom: Sicus97 

Va sortir fa uns dies a adolescents.cat la notícia que diu "no existeix la amistat entre un noi i una noia" perquè diu que 
sempre hi ha una atracció, i més per part del noi. Doncs bé, m'agradaria saber què en penseu i després que 

m'aconsellin perquè jo estic colada per un amic meu, amb el que sempre quedem tots dos sols, però després de veure 
com més d'una vegada que podríem haver-nos trobat, no ho fèiem perquè no li venia de gust, no m'acabo de decidir, no 

és la actitud que esperes d'algú a qui agradis. Voldria afegir que sóc molt tímida i em costaria molt dir-li, i en la meva 
opinió, ell no ho és Gràcies!!! 

Re: Doctora F., Lucía o 
altres disposats a 

aconsellar... 
07/11/2012 - 16:11:25 Nom: Lucíalxat 

Hola! Fa dies vas posar el mateix tema, ja te l'he contestat. Si vols buscam al xat, o mira el comentari que et vaig fer. 
Un petó! 

Hentai (Que opineu?) 07/11/2012 - 16:17:17 Nom: :-)... 
Perdoneu pel tema repetit m'havia equivocat.Bueno aquesta es la pregunta: Que opineu del Hentai?Per si algu no ho 

sap són com pelis porno pero de dibuixos animats o parodies porno de dibuixo animats ja existents. 

Re: Hentai (Que opineu?) 07/11/2012 - 16:22:08 Nom: Lucíalxat No se de que va lo de Hentai, pero si t'agrada endevant! 

Re: Hentai (Que opineu?) 07/11/2012 - 16:26:17 Nom: :-)... 
Jo no dic que m'agradi, nomes miro per divertir-me una mica veient com el dibuixos animats de quan era petit follen 

entre ells...Pero tampoc em faig palles mirant aixo...Aquest tema nomes es per opinar! 

Re: Hentai (Que opineu?) 07/11/2012 - 16:29:36 Nom: Lucíalxat Opinió: el porno serveix per apendre, pero es millor la pràctica. 

Re: Hentai (Que opineu?) 07/11/2012 - 16:51:02 Nom: :-) Aixo segur :-) 

BULLING PSICOLÒGIC 07/11/2012 - 17:05:23 Nom: .................... 

Hola, en primer lloc dir que no es conya i necessito la vostra ajuda. Estic patint bulling psicològic de part dels meus 
companys de classe. Primer ho van fer aixi per riure i no només ho feien amb jo ens ho feiem entre tots, però ara no 
paren de ficar-se amb mi i em fa sentir molt malament. Em diuen tonta, gorda (medeixo 165 i peso 50), inutil, imbècil, 

totes les coses que us podeu imaginar i més...SIUSPLAU, NECESSITO ELS VOSTRES CONSELLSGràcies! 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

07/11/2012 - 17:07:30 Nom: Lucíalxat Obrem al xat, soc la Lucía. Jo he pasat bullying.. t'entenc com ningu! 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

07/11/2012 - 17:29:09 Nom: ....................... No em va el chat...deixe'm algun consell aqui siusplau! 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

07/11/2012 - 17:40:50 Nom: Dunaestrella 

Hola cel, jo he petit bulling i he agafat anorexia nerviosa per culpa d'aixo.Ara ja estic millor, m'han canviat d'institut i tot 
em va prou bé, pero he estat ingresada 3 mesos al hospital.Reina, no li fasis cas a ningu! a ningu! Et dic que no es 

fiquen amb tu perque siguis gorda, es fican amb tu per emprenyarte. Perque jo he arribat a pesar 37 kilos i m'ho han 
continuat dien.Tu vals mes que tots aquets capullos, anims cariñu ^_^ 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

07/11/2012 - 18:32:44 
Nom: 

Mariineetaaaa*** 
La gent es molt imbècil en aqest món!si et diuuen aqestes coses passa d'ells perq seguramen el q t'ho fan son ells els q 

tenen problemes!Endavan!STOP BULLING! 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

07/11/2012 - 19:56:34 Nom: Anònima:D Hola maca, envia'm un missatge a andreagomez850@gmail.com Jo t'ajudaré a superar-ho, d'acord? :D 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

07/11/2012 - 20:49:44 Nom: dsfghrtukiu 
La gent necessita insultar a algú sempre , i no entenen que de vegades fan molt de mal... el millor que pots fer es no 

fer-lis cas. :) 



170 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

08/11/2012 - 10:02:32 Nom: Lucíalxat 

Lo primer que has de fer es comentar-li al pares, tutores o psicóloga de l'escola. Aquet tema es molt difícil de superar 
sola, ha des buscar algu que t'ajudi, una millor amiga, un germa/na. Has de pasar del qeu et diuen, pero és tan dificil no 
escoltar com ho diuen, i et fa mal igualment. Se que es molt dificil pero has d'escoltarte a tu mateixa i dir: Aixó es el que 
jo vull? o com penso jo: Aquesta es la história que m'agradaria explicar als meus "futurs (molt llunyà) fills"? Lluita per se 

qui ets, buscat un hobby, una aficio que et distregui d'aquesta gent. Recorda: ERES JODIDAMENTE PERFECTE- 
PINCK. Un petó! 

Re: BULLING 
PSICOLÒGIC 

08/11/2012 - 20:50:57 
Nom: Soc la del 

missatge 

Moltissimes gràcies a totes, pels consells i per tot, feia temps que no em feien sentir aixi de be just pel fet de parlar-me 
com vosaltres heu fet, de parlar-me sense insults ni grosseries, gràcies de debó intentaré seguir els vostres 

consells!Una abraçada molt forta!Tona de petons! 

M'he pasat amb lo d'estar 
enamorat? 

07/11/2012 - 17:37:05 
Nom: M'he pasat 
amb lo d'estar 

enamorat? 

Fua.. esque aquesta noia hem torna boig. Nomes fa 3 mesos que la coneixo, pero es que se, que no trubare a ningu 
com ella. Es tan maca, tan cariñosa , te un somriure...Sense ironies, m'he trencat una cama en aquest amor.Hos 

explico.Soc nou en aquest institut ja que fa poc que me mudat a valladolid (trobo molt a faltar catalunya). Aquesta noia 
va a la meva clase, i fa competicio de voleibol. Es va trencar un braç fara dos setmanes, i clar... No feia gimnas vaig 

pensar que era el meu moment d'estar amb ella, de parlar i de coneixe'ns de veritat aixins que aixi com vaig poder hem 
vaig trencar una cama. I ara jo tampoc faig gimnas... I estic asegut al seu costat... Pero casi no parlem, soc un tio molt 
llençat pero cuan estic amb ella no se que dir per que no la vull cagar.Que haig de fer? Hi ha algu que s'asenti com jo? 

Re: M'he pasat amb lo 
d'estar enamorat? 

07/11/2012 - 18:01:28 Nom: Lucíalxat 

Buenu, per amor es fan cosses que ni t'ho imagines. Es bo que estiguies a clase amb ella, tot i que sigui per una 
desgràcia, aprofita a parlar, a coneixer-la, demanali el face, el whats... Es normal que al estar enamorat, sentis les 

tipiques papalllones, et tremolen les cames, no saps que dir. Pero has de sobrepasar tot aixo i parar amb ella. No et 
llençis de moment, nomes parlar, preocupat per ella. Va a la teva clase, que mes vols? APROFITA-HO!Un peto! 

Com se si he arribat al 
orgasme?:$ (Noies) 

07/11/2012 - 17:55:41 Nom: Noia! 
Hola noies! M'agradaria saber, quan sé que tinc un orgasme. Osigui, no sé si n'he tingut algun, però, quan em 

masturbo, sento com unes palpitacions i un pessigolleig per la zona d'abaix,i relaxació,i tinc moltes ganes de tornar-ho a 
repetir. He preguntat en altres llocs, però no ho sé segur, creieu que si que es un orgasme?:$ 

Re: Com se si he arribat al 
orgasme?:$ (Noies) 

07/11/2012 - 18:32:50 Nom: Lucíalxat 
Pot ser, un casi orgasme crec. No se el que sents, pero quan es un orgasme es nota, no es voler-ho tornar a fer, es dir, 

oh deu meu per fi, es una sensació genial! Quan el tinguis el senitras! Un peto 

Re: Com se si he arribat al 
orgasme?:$ (Noies) 

09/11/2012 - 10:26:24 Nom: TT 
se sap, cuan tens un orgasme no tens la duda de si l'has tingut, o es que tinguis ganes de tornari es com que et quedas 

morta, relaxadisima , al cel, despres de tenirlo. 

Re: Com se si he arribat al 
orgasme?:$ (Noies) 

11/11/2012 - 11:22:22 
Nom: 

kjhgdjahsgdhjamsg
d 

Quan acabes de tenir un orgasme et quedes amb una seinsacio de dormir i moool relaxadapetons !!! 

NECESSITO AJUDA! 
(SEXE) 

07/11/2012 - 17:59:47 Nom: noiaa 

hoola!Tinc 14 anys i desde fa uns mesos estic sortint amb un noi de 16 i ens estimem moltissim. Ell no es verge pero jo 
si i te ganes de fer-ho pero diu que si no estic preparada que no passa res, jo vull fer-ho perque quan estic amb ell i 

començem a fer cosetes em poso molt calenta pero crec que soc petita per xixar. Vosaltres que penseu, soc petita o no 
importa la edat? Vosaltres amb quants anys ho vau fer per primer cop? 

Re: NECESSITO AJUDA! 
(SEXE) 

07/11/2012 - 18:27:06 
Nom: 

Mariineetaaaa*** 
Mira jo creec q no hi ha una edat ideal per perdre la virginitat si tu et sents preparada fes-ho!Jo la vaig perdre al 15!Sort 

Amoor! 
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Re: NECESSITO AJUDA! 
(SEXE) 

07/11/2012 - 18:31:11 Nom: Lucíalxat 
No es cosa d'edat,crec que si et posa i tens ganes genial! pero si dubtes... alguna cosa hi ha. Si estas segura,endevant, 

pero si hi ha isnegruetats pensa-ho bé. És ell l'adecuat? FRASE: No le des la perla a un cerdo. Fes el que sentis, i el 
que vulguis! Un peto! 

Re: NECESSITO AJUDA! 
(SEXE) 

07/11/2012 - 18:45:15 Nom: noiaa moltes gracies guapes:) 

Si necessiteu ajuda.. 
entreu! 

07/11/2012 - 18:04:42 Nom: Anònima:D 
Hola :D Si necessiteu consells o ajuda o dubtes o el que sigui, envieu-me un missatge a 

andreagomez850@gmail.comMersi :D 

Re: Si necessiteu ajuda.. 
entreu! 

07/11/2012 - 18:30:37 
Nom: 

Mariineetaaaa*** 
Mercii maca! 

Per Directioners:) 07/11/2012 - 18:25:02 Nom: sdfgh 
Per totes les directioners, siusplau, aneu al meu blog de One Direction amb novel·les d'ells. Siusplau, comenteu al 

blog:)http://unadireccionuncamino1d.blogspot.com.es/PD: DIRECTIONER sempre 

Re: Per Directioners:) 07/11/2012 - 18:29:08 
Nom: 

Mariineetaaaa*** 
Uau! m'ecanta!*_*Directioners us estimoo! (: 

lesbis i/o bis de prop de 
Barcelona! 

07/11/2012 - 18:26:28 Nom: hgfgdfgvcvx 
bon dia, m'agradaria conèixer alguna noia per parlar i aquestes coses, si voleu deixeu el vostre facebook, messenger, 

correu, whatsapp.. el que vulgueu guapes 

Re: lesbis i/o bis de prop 
de Barcelona! 

07/11/2012 - 19:01:55 
Nom: 

dddddddddddddddd
ddddddd 

Jo si vols m'ofereixo a mantenir conversas calientes però ja està.Si vols deixa el teu correu :D 

Re: lesbis i/o bis de prop 
de Barcelona! 

07/11/2012 - 22:12:36 Nom: fksjahavaca Ok, et dono el meu correu: weeaahh_94@hotmail.com 

Re: lesbis i/o bis de prop 
de Barcelona! 

08/11/2012 - 16:50:27 
Nom: Ieeee 

(@JoanaBotey) 
T'he agregat al msn, accepta'm i parlem:) 

REBEL BLOC 07/11/2012 - 18:47:02 Nom: Rebel bloc 
Hola gent!ja em vaig presentar, però us torno a informar que cada setmana mes o menys escriuré sobre algun tema, i si 

voleu preguntar-me qualsevol cosa, jo estaré encantada de respondre-us, un pregunta, agraïment, un comentari, un 
queixa... El que vosaltres volgueu!US ESPERO AVIAT!!!!REBEL BLOC. 

Re: REBEL BLOC 07/11/2012 - 19:07:59 Nom: juliiiiiiinna oita maka, esta molt be tot aixo, pero qe tal si posem l' enllas del blog? ee? petons.- 

Re: REBEL BLOC 07/11/2012 - 19:44:33 Nom: fd' poses l'enllaç? :) 

Amb quines cançons us 
sentiu identificats? 

07/11/2012 - 18:49:28 Nom: sfdghjk 
Amb quines cançons us sentiu identificats? Amb alguna que no sigui d'amor, vull dir, esque no n'hi ha gaires que no 

parlin d'amor... 

Re: Amb quines cançons 
us sentiu identificats? 

07/11/2012 - 19:34:26 Nom: alalalalal 
David de Maria: Niña piensa en tiPorta: Nota de suicidio, Estados, Tras tus gafas... El nou tema esta molt xuloDavid 

Bustamante: Me salvasManuel Carrasco: Lo que queda de miMika: Happy EndingDemi: Skyskaper... 

Re: Amb quines cançons 
us sentiu identificats? 

07/11/2012 - 19:37:59 Nom: yeyeyey Soja - Not done yetSoja - Here i amMacklemore - othersideunpetooooo 

Amb quines cançons us 
sentiu identificats? 

07/11/2012 - 18:49:28 Nom: sfdghjk 
Amb quines cançons us sentiu identificats? Amb alguna que no sigui d'amor, vull dir, esque no n'hi ha gaires que no 

parlin d'amor... 

Re: Amb quines cançons 
us sentiu identificats? 

07/11/2012 - 19:34:26 Nom: alalalalal 
David de Maria: Niña piensa en tiPorta: Nota de suicidio, Estados, Tras tus gafas... El nou tema esta molt xuloDavid 

Bustamante: Me salvasManuel Carrasco: Lo que queda de miMika: Happy EndingDemi: Skyskaper... 
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Re: Amb quines cançons 
us sentiu identificats? 

07/11/2012 - 19:37:59 Nom: yeyeyey Soja - Not done yetSoja - Here i amMacklemore - othersideunpetooooo 

us falla el whats? 07/11/2012 - 19:43:42 Nom: pepa' pues eso queso, us falla el whats? 

Re: us falla el whats? 07/11/2012 - 20:03:32 Nom: mmmm.... Poooz ziii :S 

Re: us falla el whats? 08/11/2012 - 00:38:59 Nom: pepa' jajaj jó:( 

confosa.. 07/11/2012 - 20:00:15 
Nom: 

vfvnrblnrtbklnrgbnni
a''''' 

Vaig veure a un noi al carrer.. i enseguida vaig saber que si fos amiga meva, m'enamoraria d'ell.. ell era diferent a mi, 
pero m'encantava la seva forma de ser..(vam coincidir amb uns amics, i vaig estar unes tres cuatre hores amb ell)jo tinc 
moltes ganes de tindre una relació estable, amb algú que m'estimi..pero els nois de la meva edat(16)casi tots volen el 

que volen.. pero clar tampoc tenen tota la culpa ells, jo no sóc una noia facil, no em refereixo a facil de noia que es 
deixa fer de tot, em refereixo a que em costa obrir-me i sóc timida, pero quan em coneixes ja no, i sento que amb ell 

podria obrir-me i estimar-lo.. pero el problema esque ja no ens parlem i té novia.. em mirava molt jo creia que ell es va 
fixar amb mi.. pero no..Ademés, els dos vivim a barcelona pero en diferents barris i casi no coincidim.. que faig?Ajuda.. 

Re: confosa.. 07/11/2012 - 22:02:46 Nom: Lucíalxat 
Parla per face amb ell, demanali el whats, queda per anar al cine, te l'has de treballar. Te novia, fallo, pero si veu lo 

bona noia que et s'ho pensara. Es quiestio de parlar-ho, de fervos amics. PAssat-ho be amb ell i lo demés ja vidnra! Un 
peto! 

No sé si sóc lesbiana... 07/11/2012 - 20:09:23 Nom: Anònima:D 

Hola... Aquest any he conegut a una noia que li agraden els mateixos gustos musicals que a mi i tenim moltes coses en 
comú, a mi m'agraden els nois, però amb ella noto alguna cosa, o sigui, a veure si fos lesbiana no m'aniria al llit amb 
una noia, però potser sense anar-me'n al llit si que hi sortiria amb ella, però clar, ella jo ja sé que no és lesbiana ni res 
d'això, ja se li veu, a demés m'encantaria formar un grup amb ella, però més endavant quan jo ja tingui més pràctica 

amb el baix. I hem vull assegurar si sóc bisexual. :SCom puc saber-ho? 

Re: No sé si sóc 
lesbiana... 

07/11/2012 - 21:58:56 Nom: Lucíalxat 
Jo mateixa, em vaig sentir atraida per la meva millor amiga, es algo normal. L'aprecies tant, que es logic! Si no set pasa 
pel cap anar al llit amb ella, tranquila, crec que no ets bi. Si ets bi perfecte, més possibilitats de lligar. No lo comentis a 

la amiga, i si li has de dir, es quan veguis que si que sents algo per ella! Un peto! 

Re: No sé si sóc 
lesbiana... 

07/11/2012 - 22:32:50 Nom: Anònima:D Gràcies Lucía, només era per saver-ho, però tampoc li pensava dir ajjajajajja Ja us explicaré :D 

Re: No sé si sóc 
lesbiana... 

08/11/2012 - 16:17:42 Nom: lucíaalxat ;) quants anys tens? a 15 anys pot ser normal? 

Re: No sé si sóc 
lesbiana... 

08/11/2012 - 16:32:37 Nom: Anònima:D En tinc 15. 

Re: No sé si sóc 
lesbiana... 

09/11/2012 - 10:47:35 Nom: roxaann 

tens k feer sexe amb una tia i amb un tioo i el k tagraii mess seras dakell sexeon podria trobar imatges d'amor o aixis 
boniques?07/11/2012 - 20:11:18Nom: sisplauausususuussushola geeeeeeeent algu sap on podria trobar o buscar 

fotografiees i imatges d'amoor, aixi maquees, no les tipikes cutres ni fifis, simplement romantiques i tal? algun blog? o 
buscadoors o algu?merciiiiiiiiiiiii 
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Re: on podria trobar 
imatges d'amor o aixis 

boniques? 
07/11/2012 - 21:56:23 Nom: Lucíalxat 

http://lopensaste.tumblr.com/archiveEs una pagina guay. Pels tios no es bo regalar coses cursis, tu has de pensar algo 
que li agrdai, que se jo, un joc, massa cutre xd. Al meu germà la seva novia pels 6 mesos li va regalar com un album de 

fotos, mig ple, explicant la seva historia en el marge y tal, y l'ultima foto va ser: continuará! POts agafar frases de la 
pagina i fer-lo l'album. No es massa cursi, pero es bona idea! Un peto! 

Com depilar-se el... 07/11/2012 - 20:12:20 Nom: Anònima:D 
Doncs això, que com depilar-se el... perquè amb cera deu fer moooooolt de mal... :S Com ho feu? Per fer l'amor per 

primera vegada us depilaríeu ? :S 

Re: Com depilar-se el... 07/11/2012 - 21:21:06 Nom: dddd 
Joder.. tia pues cuxilla.. i la proxima vegada amb cera i no et fara tantisim maalt! :$ Jajaja i clar qe em depilaria per 

follar..!! 

Re: Com depilar-se el... 07/11/2012 - 21:52:21 Nom: Lucíalxat 
Lo més estétic seria depilar-se. Crec que cuchilla, no es bona idea, després surten amb més foça i ja l'hem cagat. Amb 

la cera fa malt, pero per lluir s'ha de sufrir. Un peto! 

Re: Com depilar-se el... 08/11/2012 - 15:57:48 Nom: isisisisiflix 

Això de depilar-se o no, és optatiu, pot optar per depilartel, arreglartel o deixartel amb pel. No hi ha motius per a 
depilarsel! I si te'l vols depilar, jo optaria per la cera, fa mal, si, pero et durarà més i et sortiran cada cop menys prims. Si 

ho fas amb cutxilla o crema depilatoria fliparas elefants quan et creixin, et picara molt i et surtiran ja l'endema i allo 
semblarà una barba! xD 

Re: Com depilar-se el... 08/11/2012 - 16:41:09 Nom: Anònima:D 
Ja ho sé per això no m'ho voldria fer amb crema o cuchilla, perquè a mi hem feia mal la cera a les aixelles i ho vaig 

començar a fer amb crema i ara hem surten molts més i super durs, i quansevol dia d'aquets m'ho vull fer amb cera un 
altre cop, però hem farà un mal que fliparé... No se que fer. 

HIMEN.. 07/11/2012 - 20:13:03 Nom: Caarme:)) 
Lucia, merci x la teva resposta pero no puc obrir el xat, el que volia saber es que si tens una relació amb penetracio, pot 

ser que l'himen no es trenqui? 

Re: HIMEN.. 07/11/2012 - 20:18:50 Nom: alloheee 
Hola maca, jo no sóc la Lucia, pero si que pot ser que l'himen no se't trenqui, a mi fins a la tercera vegada no se'm va 

trencarespero haverte ajudat! 

Re: HIMEN.. 07/11/2012 - 21:49:01 Nom: Lucíalxat 
Jo sóc la Lucía, ajaja. La questió, es que, pot ser que no es trenqui per que no hi arriba, o per que no es trenca 

simplement. Tu per aixo tranquila, no has d'esta aminada, si algun dia entres al xat, sóc la Lucóa. 

Sexe i preservatius 07/11/2012 - 20:28:10 Nom: criccrec 
Hola noies tinc 15 anys i m'he masturbat moltes vegades amb allò de la ducha amb un desodorant, amb un bibrador, 

pero jo ja vui tenir sexe, pero el nen amb qui estic sortint nomes vol sexe pero tota la nit jo hi estic dacord pero no se si 
fer-ho amb preservatiu o sense, el metge m'ha dit que es millor sense preservatui pero no se que fer..! 

Re: Sexe i preservatius 07/11/2012 - 20:55:59 Nom: Anònimaa 
Hola noia jo també tinc 15, fes el que creguis que és millor, si creus que és millor sense o amb preservatiu...jo si fos tu 

ho faria amb...Però tu manes de la teva vida.Espere que t'hagi ajudat, i sort amb el teu noi.Petonets 

Re: Sexe i preservatius 07/11/2012 - 21:46:51 Nom: Lucíalxat 
Tias, estas crazy! Ho has de fer mb peservatiu sempre, vols quedarte embrazada o pendre alguna enfermetat. Sempre 

protecció! Un peto! 

Re: Sexe i preservatius 08/11/2012 - 15:55:12 Nom: sisisisifixs 
Impossible que el metge t'hagi dit que no n'utilitzis...deu ser un mal entes o es que se li ha de pegar un tiro a aquest 

metge. SEMPRE AMB PRESERVATIU, ET POTS QUEDAR EMBRASSADA O AGAFAR MALALTIES DE VIA SEXUAL! 

Depilats? 07/11/2012 - 21:01:06 Nom: Noi!  Les noies preferiu els nois depilats? I si és així quines parts del cos? 
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Re: Depilats? 07/11/2012 - 21:25:14 Nom: Besmiles 

Holaa! Jo tinc 16 anys, i encara que no he tingut mai novio, he tingut bastants lios... I tots han sigut amb tios diferents... 
A veure, hi ha noies que els hi és igual si vas depilat o no... Però jo tinc preferència pels que van depiladets... no sé, de 
panxa (si en tens, allà al mig dels abdominals, en la zona del melic, ho trobo lleig), les cames... Les aixelles no les trobo 
tan imprescindibles (no es plan de portar un bosc allà, però sense res tampoc no m'agraden...Si ho dius per alguna noia 

en concret, (la teva noiva, el teu lio, la tia que t'agrada) per què no li preguntes? T'estalviaràs feina i això que hauràs 
guanyat ;) 

Faaaacebook. 07/11/2012 - 21:19:14 Nom: #ladelmisatge 
Hola, he fet una pagina i nose com tirà eendavant un MG?https://www.facebook.com/pages/No-%C3%A9s-
m%C3%A9s-feli%C3%A7-qui-m%C3%A9s-t%C3%A9-sin%C3%B3-qui-menys-necessita/159360694197800 

Re: Faaaacebook. 08/11/2012 - 10:10:31 Nom: Lucíalxat Diu que l'enllaç no existeix, sorry. 

Re: Faaaacebook. 08/11/2012 - 21:25:44 Nom: lolaa Perque tens de treure la s de l'http si la treus et sortira la pagina 

Elena Crespo / Sexe 07/11/2012 - 21:21:58 Nom: besmiles 

Hola Elena i adolescents!Tinc un petit problema...Sóc una noia de 16 anys i últimament tinc les hormones molt MOLT a 
tope...Sóc verge, però hi ha un noi a la meva classe que em possa súper catxonda i vaig tot els dies de classe amb un 

calentón al·lucinant... Em passo totes les hores pensant en com seria el sexe amb ell i no estic atenta a les explicacions 
(malament anem...), i jo intento calmar les meves hormones masturbant-me a mi mateixa, però encara vaig amb un 

calentón més gran a classe, i això no pot ser...El noi és nou d'aquest curs i, encara que sóm més ben bé amics, tampoc 
ens coneixem massa ni hi ha una graan confiança, però pel que sembla jo també el fico molt calent...Total, la meva 
pregunta és:- Està bé tindre sexe per primer cop sense sentir amor, només atracció sexual? O és millor esperar a la 

persona a qui estimi de veritat? Si agafés la primera opció, creieu que me'n penediria en un futur? (Jo crec que no, però 
potser és perquè desde dins no es veu tan bé com des de fora...)MOLTES GRÀCIES! Sem 

Re: Elena Crespo / Sexe 08/11/2012 - 10:08:54 Nom: Lucíalxat 

No sóc l'Elena, però sóc la Lucía(si necessites consell estic al xat).Només és atracció sexual i personalment és millor 
esperar a la persona a qui estimes de veritat. Si vols fer-ho amb ell perfecte pero recorda: NUNCA LE DES UNA 

PERLA A UN CERDO. Crec que hauries d'esperar a un deveritat, la virginitat no es perd tot els dies, es una vegada i ho 
has de fer bé. Si aquet tio et posa tant, perque no el coneixes més bé, alumillor fins i tot t'acabes enamorant i mira, 

atracció sexual+enamorats= perdre la virginitat. Disfruta del moment quan arribi i endavant! Un peto! 

Basquet Badalona 08/11/2012 - 07:53:53 Nom: Serena_15 
M'agradaria jugar a un equip de basquet a Badalona, pero tinc 15 anys i no en se gaire (casi res), sabeu d'algun equip 

al que hi pugui anar? 

Re: Basquet Badalona 08/11/2012 - 10:04:57 Nom: Lucíalxat 
Quan jo vivia a Badalona, al meu barri, Llefià hi havia un club de bàsquet, mira'l, jo hi he anat als campus de petita, 

d'estiu, i estava guay. Si no pots anar a l'ajuntament i que t'expliquin quin et recomanen o on i tal. No tens cap amic que 
també faci basquet? Pregutna-ho i endevant. Un peto! 

Re: Basquet Badalona 08/11/2012 - 14:41:28 Nom: Maaaaaaaar :) 
Pots anar al Círcol de Badalona, a la penya,... I si ets nen pots anar (a part d'aquests)a l'ademar, al minguella... Ja no 

en sé més pq no m'agrada massa el basquet:S Ah, i jo soc la Badalona!! i tu? 

Re: Basquet Badalona 08/11/2012 - 19:07:13 
Nom: Serena_15 (la 

de la pregunta) 

De Badalona xD Pero el problema esque yo no en se gaire de jugar a basquet... hi han equips per a noies de 15 anys 
que no sepiguen jugar gaire? Perque de les amigues que juguen a basquet ya hi jugen fa temps i em fa corte 

reguntarlis a ells... perque no soc molt bona i em fa cosa que es riguin de mi o algo :$ 
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YàáTüsabe'h!¡ 08/11/2012 - 11:16:22 
Nom: 

Shëêy'liikÂ'h!:$ 

HolÄÄ a todÔÔshhh tÊËEèéngooo un próóòòblemikÂÁ! Mi mÄdree'h Ês la chòón gÔÖrda'h & my pÂÄdrèéè mÊËee 
viooolaa!!! K puuÊËéééèèdÖO haseer??? GraaacÏÏassh'hh corÄzooneËss en el cooooño tengÖó 

flÔÔree$$!!!VIVAAAAA EPAAAAAAAAÑAAAAA!!!!! 

Re: YàáTüsabe'h!¡ 08/11/2012 - 11:18:48 Nom: Roser Català 
Hola srta.Sheyla em penso cau la preocupació sobre el seu problema, la puc tractar de vosté? Seria un gran plaer 

poder-la ajudar! Vosté és una desgraciada, d'acord? Em plau ajudar-la!Un petó per tu i la teva família guarra! 

Re: YàáTüsabe'h!¡ 10/11/2012 - 15:46:47 Nom: Gary 

Jo crec que apart de tenir una mare choni gorda i un pare que et viola, tens un greu problema. Al meu poble li'n diuen 
deficiència mental. Et recomano que aprenguis a escriure, et llegeixis una mica de política, aprenguis i decideixis la teva 

declinació política, i, aleshores, comentis a un fòrum.Gràcies.PD:Ah, per cert, com has estat capaç de posar el 
Captcha? A mi em surt quan és 7x4. HO HAS SABUT FER? 

la noia perfecte existeix? 
:O 

08/11/2012 - 15:52:00 Nom: daviiiiid 
Hi ha alguna noia que sigui simpatica, carinyosa, sincera, maca, graciosa, una mica gelosa (tampoc massa) de 

barcelona entre 16 i 19 anys? jajaj es com trobar el meu somni... es com... fer realitat el somni que tens des de petit :$ 
(si eso deixeu facebook, whatsapp, bbpin o nik del xat)Merci per llegiro :) 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

08/11/2012 - 15:56:50 Nom: SaraaraixD 
Tranquil, una noia així sempre acaba sortin d'on menys teu esperes no tinguis presa Algun dia en el lloc exacte en el 

moment exacte apareixerà! ;) Un petó! ^^ 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

08/11/2012 - 16:29:28 Nom: Bertaaaaaa! 
A una noia així no la trobaràs a adolescents.cat! segurament alguna noia d'aprop teu que mai has pensat en ella 

d'aquesta manera i és així. 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

08/11/2012 - 16:30:00 Nom: Lucíalxat 

Personalment crec que les coses aixi no es buquen. nOmés fa falta que possis un cartell al diari, en plan: SE BUSCA 
XOXETE. Enserio? No has de buscar una tia amb les característiques exacte... el dia que coneguis a alguna noia que 

valgui la pena, sera tan inperfecta pero tan perfecta per tu que donara igual el teu prototim de noia. Tot arriba quan 
menys ho necessitas i el dia que arriba valora-ho i cuidala. Una noia que t'estimi tal i com ets, es un tresor, difruta de la 

teva edat i tot arriba, tranquil. Un peto! 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

08/11/2012 - 20:38:52 Nom: S-F 
No es per tirar-me floretes, però sóc tal com has descrit a "la noia perfecte". Però, què passa? Que tinc acné i em jutgen 

per això. Si busques la perfecció, ja no m'acceptaries per això? (Pura curiositat) 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

09/11/2012 - 11:17:23 Nom: noii 
jo tambe ne tingut i no per aixo una persona deixa de ser atractiva. Almenys per mi el mes important es el que et 

demostra una persona, com es, la seva manera de ser. L'acné acavara marxant i llavors encara seras mes maca del 
que ets ara (que estic segur que ho ets i molt)DEixam fb o bb pin o ahts si vols :) 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

09/11/2012 - 17:17:53 Nom: shep 

Jo com ha dit la de dalt, no és per fer-se la interessant, perque tampoc interessa, pero simpàtica ho sóc un munt, 
carinyosa...tot el que puguis imaginar, sincera per davant de tot, gelosa si que una miqueeeeeeta, pero això vol dir que 
la persona m'agrada, maca no ho se i graciosa suposoJAJAJAJAJAJA sempre estic rient!Barcelona i 16; qui ha dit que 

una noia així no la trobaries a adolescents.cat? 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

09/11/2012 - 21:51:06 Nom: S-F *O*! Que maco ets:)Digue'm com et dius al xat i dema et dic com em dic i si pots, et connectes jajaja 

Re: la noia perfecte 
existeix? :O 

10/11/2012 - 11:44:39 Nom: daviiid al xat em dic daviiid aixi que si em veus... obram :) i la shep tambe :) un peto princeses 
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Amistats, ajuda! 08/11/2012 - 15:54:31 Nom: SaraaraixD 

Tinc una gran amiga a classe, el que hem passa es que hi ha una noia que intenta posar-se al mig sigui com sigui i es 
posa sempre amb ella i sempre es posa al seu costat i li conta qualsevol xorrada per a que passi de mi, ella diu que jo 
sóc irremplazable.. però conèixo a la noia que es posa pel mig i no para fins aconseguir el que vol... i hem sento mal:S 

Que puc fer Adolescents? :/ Gràcies macus! 

Re: Amistats, ajuda! 08/11/2012 - 16:14:05 Nom: Anònimaa 
Si,a mi em pasaba el mateix...El millor és convatre el foc amb foc,es a dir,si ella es clava, tu,contraataca y després a 

''soles'' s'ho expliques a la teva amiga.Jo vaig fer aixó i l'altra es va cansar i s'en va buscar altres...Sort!! Petonets 
guapa!! 

masturbació 08/11/2012 - 16:11:19 Nom: wñeasoldfjk 
com ho fas per sentir plaer amb el xorro de la dutxa i amb els dits? esque soc principiant i..algu em podria ajudar com 

fer-ho? 

Re: masturbació 08/11/2012 - 16:33:23 Nom: Lucíalxat 
Hi ha diferents nivells amb el xorro, programa-ho com vulguis i disfruta. Lo dels dits, no entenc pas sobre aixo pero lo 

que ara et toca es experimentar amb el teu cos. Sempre que ho facis pensa en algo o algu que t'exiti! Un peto! 

Re: masturbació 08/11/2012 - 18:09:03 Nom: criccrec 
Jo trobo que es millor amb els dits perque aixis tu hu notes cuan hu fas, pero jo hu he probat amb el xorro de la duca i 

esta bé. Petons! 

Re: masturbació 09/11/2012 - 10:50:34 Nom: tonmmmnn!!! 
pensa amb mi i arribaras a lorgasme tu asegurvuscam al facebook warrillaet vull folllar i vull k me la mengisun peto 

adolascents :) 

ajuudaa!(sexe) 08/11/2012 - 16:11:46 Nom: shalas 
hola! necesito la vostra ajudaa! estik surtin amb un noi i cada cop que ens posem a fer tonteriess quan hem poso 

calenta hem surt molt de pluxe i com crek que en tink tantt doncs ja no ho vull fer per si hem diuu! kina asquerositat! 
vosaltres que creieuu siusplauu contesteuuu!:D 

Re: ajuudaa!(sexe) 08/11/2012 - 16:16:36 Nom: Lucíalxat 
No crec que sigui dolent que t'ho vegi. A un tio li agrada molt fardar, i si tu quan et corres treus molt, el tio estarà feliç 

d'haver-ho fet bé. Crec que no hauries de ocultar-li, i si ho parles amb ell? Si no et sents amb tota la confiança per dir-li, 
es que algo no va béen la vostra parella. Un peto! 

problemes greus de 
MASTURBACIÓ 

08/11/2012 - 16:14:47 Nom: TT...asdñflj. es normal que quan et vingui l'orgasma no et puguis tocar mes i et vinguin moltes pessigolles inquietants? 

Re: problemes greus de 
MASTURBACIÓ 

08/11/2012 - 16:36:24 Nom: Lucíalxat 
És molt normal, es com que et fa cossa arribar al plaer extrem i sents uf, unes ganes de seguir pero no i tal. Es normal 

sentir-ho el dia que estiguis amb la teva parella, arribaràs del tot, no et preocupis. Un peto! 

Massa vergonyosa...TT 08/11/2012 - 16:16:38 
Nom: 

HEEEEEEEEEELP! 

El dimarts vaig quedar amb un nen i doncs vam estar parlant i ell em deia: sosiilla, borde... Aixi amb carinyo pero esque 
era veritat era la primera vegada i m'estava morint de vergonya, que puc fer per no ser extremadament tan 

vergonyosa?$: 

Re: Massa 
vergonyosa...TT 

08/11/2012 - 16:19:29 Nom: daviiiiid 
jo crec que el que pots fer es intentar deixarte anar, oblidarte d'allo que et fa ser vegonyosa. Es dificil pero si ho intentes 
veuras que es millor. Intenta donc mirarlo amb ell, parla, nse... si ell nota que estas aixi putse pensa coses que no son i 

es pitjor x tu :)espero haverte ajduat 
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Re: Massa 
vergonyosa...TT 

08/11/2012 - 18:22:23 Nom: f4r 

Totalment identificada. Es molt fàcil de dir i esta clar que si s'intenta treure tema parlar no tindria tanta vergonya se 
oberta i tal i esque diem vale si ho fare però esque quan es el moment, osea esque no et surts et quedas parada no 
saps que fer i llavors et ficas nerviosa, bf jo sincerament odio tenir tanta vergonya a vegadas no em puc mostrar tal i 
com jo soc per la caca de vergonya i quedu com una sosa i no ho soc, ho intento no se tan vergonyosa però esque 

costa tant.. i que adamunt ja ho sapigas i tu estiguin recordant tot el ratu aixos a de fotra que testiguin dien sosilla borde 
.. bueno ha de fotra no, fot! Vamos que hem sento totalment identificada amb tu i la vritat esque obiament no et puc 

ajuda perquè estic en la mateixa situació que tu! Perooooooo per un altra vanda ens podem sentir afortunadas perque 
almenys no som com moltas personas que no tenan gens de vergonya i son unas plastas, pesadas, quedan en ridicul 

per la pallasadas que fan, etc...Enfiiin MOLEM! 

Re: Massa 
vergonyosa...TT 

09/11/2012 - 15:35:26 Nom: noooieta* 
jo tambe soc mooolt vergonyosa i em va pasar amb un nen aixo, em diu sosa i aixo pro amb carinyo pero es qe no se 

qe dir! 

amistats i nois 08/11/2012 - 16:20:26 Nom: papallonaaa- 
Hola, mireu, jo soc una persona molt tímida, tinc les amigues uqe ja s'han liat i algunes estan sortint, Jo com que soc 

tan tímida encara no m'he liat mai, i com que totes elles ho han fet tinc l'autoestima baixa perquè jo encara no i 
m'agradaria però no sé co fer-ho perquè tinc aquest caràcter i nose com fer-ho per canviar-l'ho.Gràciesspapallonaa 

Re: amistats i nois 08/11/2012 - 16:40:41 Nom: Lucíalxat 

Lo típic de: si es tiren per un pont, tu també ho faries? Es el mateix cas. El que has de fer es esperar a que vingui un noi 
que t'agradi i perdre una mica la vergonya. Es bona per alguns casos pero en altres et pot deixar enrrere. No es cosa 
de que et tornis el puton de pueblo, pero confia una mica més en tu que vals molt! Un peto, si encesites algo estic al 

xat! 

Amics matats. 08/11/2012 - 16:23:39 
Nom: Yaaaaaany'' 

ajajja:') 
Tiinc un amic que es diu Nil i es un matat;)PD: He tingut collons jajajaj 

Re: Amics matats. 08/11/2012 - 16:37:14 Nom: Lucíalxat MOLEU (H).... nono espera, no u.u xdé 

Re: Amics matats. 08/11/2012 - 16:37:40 
Nom: 

ammmsokscrack;)) 
matada tu, perds el temps publicant coses al forum ;) un peto sexy! 

Re: Amics matats. 08/11/2012 - 22:07:44 Nom: anomim.. ok.. 

Re: Amics matats. 09/11/2012 - 15:32:12 Nom: Niinetta EING? cardes pena. 

és preferible depilarse el 
cony? com es fa? 

08/11/2012 - 16:47:50 Nom: NOOOIIAAA. 
holaaa, bueno... doncs que jo sóc molt vergunyosa, i em fa moltissima vergonya anar a l'esteticient a depilarme el 

cony... i nose, hi han altres metodes o algo? siusplau... dieu com ho feu vosaltres.. fa molt de mal amb cera? esque jo 
em faig les ingles i sufreixo molt.. AJUDA SIUPLAU. 

Re: és preferible depilarse 
el cony? com es fa? 

08/11/2012 - 16:53:55 Nom: Lucíalxat 

És més estétic depilar-te. Si ho fas amb cuchilla es totalment indolor(sinoe et talles), pero creixen després molt fort i no 
es questió de pinxar al xurry xd. La cera, fa mal, com les ingles, pues una mica més. Les esteticiens estan acotumades 
a veure xixis, ingles i culs(quehihagentquese`ldepiala). CONSELL: Si vols estar sexym ben depiladet, re de cuchilla! Un 

peto 

Pliis!:) 08/11/2012 - 17:02:51 Nom: Giiiiiiiiiiiiiina! 
Nens i neenes! Una custa, que necessito baixarme musica! saveu de alguna pagina que es baixin be les musiques i 

que no t'hagis de registrar? MEEEEERCI GUAPUS! un petunet! 
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Re: Pliis!:) 08/11/2012 - 17:44:14 Nom: Nereaaafity 
Hoola(: Si son per el movil les canços hi ha una aplicacio gratuita per descarregarte directament a l'android que es diu: 
Musicdownald . i si lo que vols es musica per l'ordinador.. Hi ha un que has de copiarli l'enllaç de la canço al you tube i 

te la descarrega pero ara no m'enrrecordo de com es diu :S Ho sento .Espero averte ajuda't si mes no una mica 

Estic embarazada. 08/11/2012 - 18:17:25 Nom: prracs 

Hola noies tinc 15 anys, fa 2 semanes vaig tenir sexe amb el meu novio, nomes porto 2 mesos sortint amb ell, vaig anar 
a dormir a casa del meu xicot, i vam tenir relacions sexuals, resulta de que mentres hu feiem pues vaig tenir orgasmes i 
tot, resulta que hem vaig mengar els sement perque mel pa tirar a sobre despres de haber fet sexe, resulta, que al cap 
de 1 semana de haber-ho fet pues hem faia molt de mal la panxa, tenia ganes de bomitar...Resulta que vaig anar a la 
farmacia, vaig comprarme un text de embaras, hem va donar positiu, resulta que no se que fer perque la meva mare 

encare no hu sap que estic embarazada, i no se que fer, contesteu siusplau. 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 18:27:57 Nom: Lucíalxat 
Lo primer, li has de dir a la teva mare, pare o algun familiar de confiança. Ves al metge, que t'asseguri si es veritat o un 
fallo del test d'embraz. Això es massa fort, ho has de parlar amb el xicot i buscar una solucio. tu tranquila, si necessites 

algo m'obre pel xat. Ho has de comentar als pares i relfexionar sobre el que vols fer. Molta sort noia, un peto! 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 18:32:12 Nom: prracs 
Vale, et fare cas li dire a la meva mare abui i despres li dire si dema hem pot portar al metge, ya dire algo per 

aqui,gràcies! 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 18:40:44 Nom: Lucíalxat Si pots, ves-me dient que tal i si necessites alguna cosa, ja saps! Un peto! Molta sort. 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 18:45:38 Nom: criccrec Sisi, ja et diré i moltes gràcies! 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 18:45:40 Nom: criccrec Sisi, ja et diré i moltes gràcies! 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 19:01:00 Nom: REBEL BLOC 

hola.el primer que et diria es que vagis al ginecòleg, perquè no seria la primera que un test d'aquest s'eqivoca...despres 
digali a lateva mare, al principi es possible que senfadi bastant pero estara al teu costat sempre.Pensa que potser tens 
l'opcio d'abortar...PERO PENSA QUE TOT AIXO HO PODRIES HABER EVITAT SI HAGUESSIS TINGUT UNA MICA 

DE SENY I HAGUESSIS FET SERVIR CONDÓ!!SORT. 

Re: Estic embarazada. 08/11/2012 - 20:28:19 Nom: aaissh 
HOLA, sé que possiblament no em faràs cas però ma mare em va tenir amb 16 i sempre m'explica que no va poder 

acabar els seus estudis per mi i tal.... jo sóc feliç sí però potser ella no, hi hauria prefert tindre'm més endvant perquè jo 
la veritat m'ha fet més de mare la meva àvia que ma maresaps què et vul dir? tot i que la decisió és teva ):sort! 

Re: Estic embarazada. 09/11/2012 - 10:38:32 Nom: gre ves a MTV embarazada a los 16 

Que s'ha d'estudiar per fer 
periodisme? 

08/11/2012 - 18:32:23 Nom: Noia! Hola,algu em pot dir que es necessita estudiar per fer periodisme o alguna cosa per informar-me?Merci gent! 

Re: Que s'ha d'estudiar 
per fer periodisme? 

08/11/2012 - 18:46:35 Nom: Lucíalxat 
Mira per internet, jo he trobat al 

Yahoo:http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20090809032030AAu4pfQEspero que et surti bé, un peto! 

Re: Que s'ha d'estudiar 
per fer periodisme? 

08/11/2012 - 18:58:35 Nom: XxX mmmmmmmmmmmm deixa que pensi....A sí s'ha d'estudiar la carrera de periodisme! 
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Re: Que s'ha d'estudiar 
per fer periodisme? 

08/11/2012 - 20:27:35 Nom: Periodisme Pots entrar a les pagines web de les universitats i aixì sabràs mes detalladament quines assignatures s'imparteixen! :) 

Re: Que s'ha d'estudiar 
per fer periodisme? 

08/11/2012 - 23:05:26 
Nom: La del 

missatge 
Moltes gràcies! 

Sexe 08/11/2012 - 18:37:41 Nom: jijijiji Hola nois necesito algu que volgui sexe amb mi,contesteu siusplau! 

Re: Sexe 08/11/2012 - 18:42:05 Nom: Lucíalxat El sexe no es fa perque mira ala, aqui te pillo aqui te mato. Masturbat, estaràs millor u.u Un peto 

Re: Sexe 08/11/2012 - 18:44:42 Nom: prracs Ja m'he masturbat, i no hem serveix de res.. 

Re: Sexe 08/11/2012 - 22:37:06 Nom: qwfxq deixa el Facebook 

IMPORTANT! 08/11/2012 - 19:10:16 Nom: anoonnima 

Fem un propòsit: Com que sembla que hi ha gent que vol esborrar l’anhel del poble català, arrencant cartells, robant 
estelades... Fem que els bitllets de 5, 10 i 20 € siguin els portadors del missatge. Només cal escriure discretament 

“Catalonia, next state in Europe”. Amb pocs dies les carteres dels espanyols seran els distribuïdors del missatge i molts 
d'ells arribaran a molts indrets d'Europa. Si et sembla una bona proposta, copia i enganxa-ho. Visca Catalunya!!!!Gent 

això és una gran idea! Pot sembla una parida però a la llarga ens pot servir d'alguna cosa. No costa res posar una frase 
en els bitllets. Vinga adolescents nosaltres som el futur! 

*-* 08/11/2012 - 20:03:55 Nom: ozhsfgis 
Fa unes semanes que m'estic enamorant d'un noi de la meva classe que s'asseu just davant meu. És un noi perfecte i 
tenim moooooltes coses en comú, però el problema és que mai parlem. Ens mirem molta estona en classe, quant ens 

trobem pel carrer ens saludem i somrient... Què puc fer per comenzar a parlar amb ell? 

Re: *-* 08/11/2012 - 20:08:02 Nom: Lucíalxat 
Demanali apunts, deures, alguna cossa que tingeu en comu, un programa que veie en podeu parlar. Demanali el face, 

parleu per face,després a clase de coses de cole i lo davans i esperem que de mica en mica surgeixi algo! Un peto 

me anamoraat d'un hetero 08/11/2012 - 20:06:15 Nom: amic** 

Hola adolacents, soc gay me enamorat s'un noi des de fa un any. Em sembla q el noi es hetro, segu q u es, pero per un 
altre part tambe pensu q pot ser gay... El noi a surtit amb 2 ties pero em sembla q no san arribat ni a liar ni res... Un dia 
em vaig decidir a obrirlu pel face i resulta q em va bloqejar!! Necesitu q em dieu com saber si es gay o no, ENCARA Q 

SIGI UNA COSA Q NO SE SAP MAI!! PD: no te pluma ni res. 

Re: me anamoraat d'un 
hetero 

08/11/2012 - 20:11:03 Nom: Lucíalxat 

Crec que mai es pot saber el que sent una persona perque ni la persona sap el que sent. Si t'ha bloquellat mal rollo... 
Crec que hauries de passar d'ell perque si també es gay, no ho sabras perque ni us parleu pero si no ho es pots sortir 
mal parat. El meu consell es que pasis d'ell hi ha moltes persones que valen la pena, ja arribarà l'adecuat. Un peto.PD: 

El fet de no tenir pluma no indica que no sigui gay. Si necessites alguna cosa estic al xat. 

REGLA:$ Ajuda 08/11/2012 - 20:20:19 Nom: lassal 
Hola noies! Mireu les ultimes menstruacions m'ha sortit molta sang, i cada hora o aixi hem tinc de canviar la compresa 

(no vull posa'm tapo).He sentit a dir que si creues les cames i fas una miqueta de força no baixa tanta sang es 
veritat?Hi ha alguna ltra manera per diminuir.la?MOLTES GRACIES! Adolescents.cat genilaINDEPENDENCIA ||*|| 

Re: REGLA:$ Ajuda 08/11/2012 - 20:40:26 Nom: jhu 
jo això de creuar les cames també ho faig atres maneres... ma mare em deia que al mati em prengues aigua amb sucre 

i funciona una mica petoons 
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Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 20:24:35 
Nom: 

fddsfsfsdssbsbs 

Fem un propòsit: com que sembla que hi ha gent que vol esborrar l’àngel del poble Català, arrancant cartells, robant 
estelades... Fem que els bitllets de 5, 10 20 i 50 euros siguin els portadors del missatge. Només cal escriure-hi 
discretament “Catalunya, nou estat d’Europa” o “Catalonia, new state in Europe”. En pocs dies les carteres dels 
espanyols seran les distribuïdores del missatge i molts d’aquests bitllets arribaran a altres indrets d’Europa. Si et 

sembla una bona proposta, reenvia aquest missatge. 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 20:32:44 Nom: Nombrek! Boníssima idea, però heu pensat que enlloc acceptaran un bitllet guixat? De res. 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 20:34:50 Nom: fdsfdsfjghfg 
Doncs a mi avui me n'han acceptat un de 5. Merci per intentar-ho, i no ho he provat amb més bitllets perquè no en tinc 

jaajja però s'ha de fer amb llapis i a un costat, no us poseu a guixar tot el bitllet amb permanent siusplau. 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 20:41:49 Nom: Nombrek! 
Si te l'han acceptat és perquè "en llapis i fluixet" gairebé no es veu. Conclusió: Acceptaran els bitllets perquè no 

s'adonaran que estan guixats-> No veuran el que heu escrit-> De què serveix llavors? 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 21:01:42 Nom: hfsdhxxSsjj 

Perdona, amb llapis sí, però que ho he fet fluixet ho dius tu.he fet unes lletres ben grans que es veien molt bé. Gairebé 
sempre accepten bitllets una mica estripats (no sempre he dit), no creus que un guixat l'accepten a la majoria de llocs? I 

personalment, si jo dono 50 bitllets eecrits, encara que només una persona en llegeixi un ja em quedo satisfeta i 
orgullosa per haver fet alguna cosa. Es reclama molt bé la independència des de casa, però la majoria de joves a la 
hora de la veritat no fan res. Jo almenys intento moure'm i conscienciar a la gent que ja n'hi ha prou de dependre de 
l'estat espanyol. Sé que escrivint una frase a un bitllet no aconseguiré res, però alguna cosa és alguna cosa, i sense 

cap dubte jo intento fer tot el que puc, no només aquesta cosa insignificant, per aconseguir el que realment vull. Perquè 
una persona sola no fa res, ni dos ni tres tampoc, però una majoria sí. 
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Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 21:03:13 Nom: Nombrek! I em sembla súper bé. Ja he dit que és una boníssima proposta. A posar-ho en pràctica, doncs. 

Jo ja ho he fet! 08/11/2012 - 21:36:31 
Nom: Catalunya 

t'estimo 

Hola adolescents!Jo ho trobo genial, una gran idea jo i la meva família ho hem fet amb tots els bitllets de 5, 10 i 20! La 
meva mare avui ha anat a comprar al mercadona, hi ha pagat amb un bitllet amb missatge i l'hi han acceptat! I mira que 

ho ha llegit la dona de la caixa! Jo crec que els acceptin a casi tot arreu! Es a dir que tothom que vulgui la 
independència per la nostra terra, ja ho sap! A escriu-re als bitllets! No costa gaire! Ho fas amb llapis per si de cas... 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 22:06:14 Nom: 2 preugntes Es legal escriure en bitllets?Creieu que gaire gent es para a llegir el k hi posa als bitllets? 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 22:08:05 Nom: fksjahavava 
M no no és legal, aniràs a la presó. Com he dit, mentre ho llegeixi una persona per un bitllet de cada 50 que doni estic 

contenta. 

Re: Proposta per escriure 
CATALUNYA, NOU 

ESTAT D'EUROPA als 
bitllets perquè arribi el 
missatge a Europa i 

Espanya! 

08/11/2012 - 23:16:03 Nom: rhe 

Gent no es per re pero es il·legal jo soc independent pero esqe no serveix de res qe feu aixo nomes serveix pq no us 
acceptin el bitllet o us posin a la preso o algu no u se ven be pero enserio si us donen un bitllet guixat no l'accapteu pq 
despres potse a vosaltres no us l'acceptaran tinc un amic qe li han pasat un bitllet de 50€ (amb catalunya nou estat de 
l'U.E.) i intenta posarli algu pero ningu li accepta i son 50€ menys ...alguns poden cola per exemple fer-ho amb llapis 
petit pot colar pero esqe si no es veu tampoc serveix de res resumin qe es una perdua de temps fer aixo dels bitllets 

MASTURBACIO!! 08/11/2012 - 20:47:31 Nom: asdasdfa hola tinc un problema, quant em poso els dit no sento res i em fa una mica de mal, es normal??gracies:) 

Re: MASTURBACIO!! 08/11/2012 - 21:33:38 Nom: Lucíalxat 
Crec que encara hauries de jugar una mica mes amb el teu cos. Si veus que continues sense sentir res i fen-te mal, lo 
mes recomanable per la meva part seria anar al cap que hi haun metge d'aquets en plan que no diuen res de les teves 

consultes i li pots dir. Un peto! 
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Missatges diferents 
(necessito consell amorós) 

08/11/2012 - 21:20:15 
Nom: Missatges 

diferents 

He estat llegint els moltíssims missatges que ens hem enviat pel face amb un noi del que porto perdudament 
enamorada uns 2 anys i són molts. Però ara estic una mica decebuda, ja que veig que en els missatges més antics, ell 
m'obria, dèiem de quedar i quedàvem! i jo també li obria i proposava coses per fer i mai ens dèiem que no, quedàvem 

per anar a tot arreu els dos sols, però sempre com amics:(Ell s'interessava per mi, trobo que els seus missatges 
d'aquells temps no eren d'algú que només et vol com a amiga. Però hi ha un canvi, quan un dia a una quedada va venir 
una amiga meva de Madrid, el vaig veure de cop interessat en ella. A aquella època els missatges són tristos per a mi, 
perquè em va obrir només preguntant per ella (que ja havia tornat a Madrid i té nòvio, o sigui, totalment inaccessible). A 
partir d'aquells dies vam estar molt de temps sense parlar, i ara estem recuperant una mica la nostra amistat...Però veig 

que als missatges de després que ell conegués a aquesta noia ja no parlem igual, ja no vei 

Re: Missatges diferents 
(necessito consell amorós) 

08/11/2012 - 21:41:54 Nom: Lucíalxat 

Personalment, crec, que hauries de tornar a intentar parlar amb ell més, sense ser pesada, torda a guanyar la seva 
confiança i que torni a tenir ganes de tu, de quedar, de parlar... Has d'aconseguir que s'obili de laltre, no parlat d'ella 

mai. No parlar d'ella+quedar+riures a tutiplen+estarjunts= com estàvau abans. Espero que vaig bé, si necessites alguna 
cosa més m'obres al xat. Un peto! 

REGLA 08/11/2012 - 21:32:08 Nom: efdcvxwasdcv  ALGU SAP ALGUNA MANERA DE QUE NO ET BAIXI TANT LA REGLA? 

Re: REGLA 08/11/2012 - 21:45:23 Nom: Lucíalxat 
Crec que aixo no es pot controlar pero sempre pots consultar al teu metge en confiaça o ginecoleg a veure que et 

recomana. Un peto! 

Re: REGLA 09/11/2012 - 10:34:16 Nom: tonnnnnnnnn 
jo de tu em fikaria mol els deditos fins k satirriti el cony dons no et sortira tan la regla i si follas mol tmb. ves a la 

sexshop i comprat una polla de plasticde re warrilla de merda 

Re: REGLA 10/11/2012 - 00:13:57 Nom: MartaCV 
O millor te la compras tu, te la fots pel cul ben endins fins que et surti sang i així sabràs que es sent quan es te la 

regla.Fill de puta! 

Claudia 08/11/2012 - 21:38:58 
Nom: Portaventura 

:$ 
Hola, qui haigi anat aquet capdesetmana a portaventura que deixi face esque io he nat i vulll saber perque hi havien tios 

molt bons.... :$ us estimo adolescents 

M'HE EMBOLICAT AMB 
UN AMIC 

08/11/2012 - 21:56:19 Nom: elsssaaaaa 

Hola, primer de tot gràcies per obrir!Pues mireu, dissabte vam sortir de farra, tots vam agafar una mica de mono, jo en 
teoria m'anava a dormir a casa d'una amiga (per això els meus pares no va sospitar res), però bueno al que anava, el 

diumenge al matí, quan em vaig despertar em vaig trobar despullada amb un tio al costat, i quan li vaig mirar la cara era 
el meu millor amic, però ell és gay. Què faig?? Ell diu que no cal remenar les coses...PD: Tinc 16 anysElsa. 

Re: M'HE EMBOLICAT 
AMB UN AMIC 

08/11/2012 - 22:52:11 Nom: Lucíalxat 
Personalment crec que si ets vas liar inconcienment sense sentir res,i a més, amb un amic gay, ho tindries que deixar 

pasar... SI necessites alguna cosa més estic al xat. 

Re: M'HE EMBOLICAT 
AMB UN AMIC 

09/11/2012 - 00:44:36 Nom: anonimaaaa ;) estic dacort am laltra noia!! 

Re: M'HE EMBOLICAT 
AMB UN AMIC 

09/11/2012 - 00:44:36 Nom: anonimaaaa ;) estic dacort am laltra noia!! 

Re: M'HE EMBOLICAT 
AMB UN AMIC 

10/11/2012 - 16:58:40 Nom: anooniim/aaa:) 
Aviam, si sents algu per ell demana-li per tenir una relació, provar per provar...Però si no, deixa-ho passar, tal i com 

t'han dit les altres...:) 
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Regla insti.. 09/11/2012 - 00:35:20 
Nom: 

CaaaarooooooL 

Mireu dema es el meu segon dia de regla i jo tinc un examen de 3hores dema, me de canviar la compresa cada hora i 
tampons no en tinc a casa i se posar-ome. El jrofe es un noi i em si ja em.fa dirli aquestes coses a les noies a mb un noi 
encara mes.. I nose com dir-li.. Esqe cada hora haure d'anar al lavabo a canviarme i li haure d'explicar tot al profe.. Ell 
es un profe guay qe li tinc confiança i tal.. Pero aauest tema em costa molt.. Alguna vegada os ha passat alguna cosa 
semblant? Com li dic tot aixo al profe? Graaaacies gent!PD. No soc la dels altres missatges encara que ho seembli eh! 

Re: Regla insti.. 09/11/2012 - 09:12:44 Nom: Lucíalxat 
Carol, a totes ens ha passat, no es un tema agradables però es millor tacar-ho tot o que el teu profe sàpiga que tens la 

regla brutal. Tu tranquila, crec que li hauries de dir i deixar-te de rallades. Un peto! 

Re: Regla insti.. 10/11/2012 - 00:10:24 Nom: MartaCB 
Carol, tu tranquila ok? a mi també em costa de parlar d'això. No cal que li expliquis tot. Quan arribi el moment de diro li 
dius alguna cosa com tinc molèsties per culpa de la menatruacio o la regla o coses de dones o allò que ens pasa cada 

mes o simplement li dius que necessites anar al lavabo urgent i punt. Sort i espero arribar a temps per a que ho llegeixis 

xghfw dq 09/11/2012 - 10:16:36 Nom: mmcdec gf ola 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:21:32 Nom: Lucíalxat :) 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:46:28 
Nom: 

sdfasdfasdfsadf 
ola noi/a et vull fullar te la vull penetrar x tot els lloc vull k me la mengis i et traguis tot el semen warro/adema et 

violare!!!! 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:49:42 Nom: xghfww dq soc la de l'hola, jo tambe et vull fullar, qedem un dia on vulguis 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:53:10 
Nom: sgsdb 

fcbfsdcfs 
ei noi don ets? fem sexe oke? 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:53:18 
Nom: soc el del k et 

vull fullar 
quedem un dia i me la menges ok?jo et menjare el conys segur k el tens mol macu i fesme una cubanafins dema 

warrilla 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:54:25 Nom: xghfwww dq vale quan vulguis kedem, tinc el coñ depilat pasam ftos teves en pilotras 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:55:13 
Nom: nc 

sdcnijdfnvfv 
voleu fer un trio? 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 10:56:29 Nom: el del sexe vale tenviare una fotu am pilotes po jo la tinc una mica peludatagrada el semen??¿¿ 

Re: xghfw dq 09/11/2012 - 19:48:52 Nom: Cóòre·# lelelelelel seeeii:) (L') Sexee dur... 

las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:40:00 
Nom: pep 

5616546546846 
jo em masturbu cada dia i magrada mol aixo de ferme pajas, cada dia em faig moltes i vec molts videos pornos (al 

redtube) arribu masa rapid a lorgasme i vull disfrutar mes. tmb la polla la tinc mol irritada.k puc fer???gracies :) 

Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:43:08 Nom: pepapeitapepa ioo crec k el toon te la tindria k currar! oo si no fes sexeeee! 

Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:43:20 
Nom: 

jddjdhjdhdhhdhdhd 
avera auries de pensar am el sr.txon es un video del redtube i va be ami mixita mol 

Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:44:05 Nom: respostaaa po eske el ton es el meu amic i ns k fer. putser el follo nspd: gracies 
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Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:45:23 
Nom: 

skjfhsjkdbiuvfsbdgb  
poos seegueixx am el xxoon! i posaat cremaa sii set irritaa que sinooo faraa maal ! jajaja practricaaa pel zon e.e! 

Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:45:54 Nom: pepapepita doncs demanali al ton de fer sexe i si et diu k no el violas sino segueix am la teva novia 

Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:47:51 
Nom: el del 
comentari 

gracies x totes les resposetesmerci a totsmanjeumala warros/as 

Re: las pajas i lirritamen 09/11/2012 - 10:55:47 Nom: Lucíalxat 
a lo millor hauries de començar a practirar el sexe de veritat amb una noia. Està be crear-se fantasies, pero acaba 
cansant i sent rutinari, i siporves a fer-ho nomes una vegada ald ia, aniras amb mes ganas i tindras mes plaer. Per 

l'irritacio no se si va be alguna pomada, pregunta-ho al CAP. UN peto 

Vull fer sexe 09/11/2012 - 10:59:22 Nom: hooooort avera, jo vuldria fer sexe amb algu, pero no trobo am qui, alguna guarra vol fer algu? 

Re: Vull fer sexe 09/11/2012 - 11:07:32 Nom: Lucíalxat 
Primer, no hauries de tractar a les noies com si fossni nomes guarrilles... Si necessites sexe, masturbat, i reflexiona: SI 

NO MOJAS ALGO MALO TENDRÁS. Un peto! 

Re: Vull fer sexe 10/11/2012 - 14:01:10 Nom: jo vull hola, podem kedar jo tmb estic desesperada pasam el teu facebook o el teu telefon i fem sexe :) 

Fòrum de friquis 09/11/2012 - 11:23:16 Nom: jwcgnhy 

Adolescents, feu pena...! Segur q passeu més temps del dia en aquesta pàg. web inútil q no amb els amics/gues Ah! els 
friquis no en tenen d'amics/gues;') x aixo no teniu res millor a fer, us feu passar x uns guarros/es xk sou uns necessitats 

q en la seva vida no han ni tontejat Tsèno u veieu q molta gent es regala de vosaltres escrivin temes inventats? 
ahahahah es molt divertit eh;') sobretot si u fas amb els teus amics/amigues.Ja'h 

Re: Fòrum de friquis 09/11/2012 - 11:53:04 Nom: Lucíalxat 

Et recrodo que tu ara també estas a aquet fórum. No pel det d'escriure coses has de ser un friki. Hi ha gent que el mal 
aprofita posant guarrades o altres coses, pero trobo que es una molt bona eina per resoldre dubtes. He conegut gent 

molt bona en el forum, i en elxat. No son frikis, ehh continuu viva no s'enganxa... PENSA: Alumillor tu ets el diferent? Un 
peto 

Re: Fòrum de friquis 09/11/2012 - 14:25:25 Nom: rebhfgwiubhr El friki seras tu xd anar escrivin coses aqui per algu to mires no? ;) 

Re: Fòrum de friquis 09/11/2012 - 17:09:12 Nom: fvjrjbrlbrjrl 
pero que dius imbècil? Friquis per què? per compartir coses amb la gent? Per resoldre dubtes? Ademés, si som friquis 

que cony fas tu aqui? i si dius que som friquis per posar uns tipus de temes al forum es perque els has llegit 
no;)?FLIPATS QUE VAN DE GUAYS NO, GRÀCIES! 

Pollas i piercings 09/11/2012 - 11:50:16 Nom: ejkfbgkwbfk 
M'he kedat el cap de setmana a casa del meu novio i ell té un piercing a la polla i yo a la llengua, quan li vaig xupar ens 

vam kedar enganaxat.. pfffQfaig? 

Re: Pollas i piercings 09/11/2012 - 11:54:24 Nom: Lucíalxat Algu dels dos ha de cedir, i en les relacions sexuals, treure's el pirsing. Un peto! 

Re: Pollas i piercings 12/11/2012 - 00:31:08 Nom: ele loool a qina part ho te si es pot saver? 

x la mariona angelats 
etccc 

09/11/2012 - 11:56:36 
Nom: 

ojñw35ieywpioertud
nhj 

la afra savorreix molt a classesw de caatala i es fa ditets cada diaaaaaa !!1 ke en penseu de akesta nenna tan 
nguarrilaa ke es com l'amador de la ke se avecina un necesitat dse merdaaa 

Re: x la mariona angelats 
etccc 

09/11/2012 - 14:15:38 Nom: Miniestars em..vale? 

per en orioll 09/11/2012 - 11:59:56 Nom: uwesfhui qgr 
en oriol es un masturvador de merda ke a classes de tecno es mesturva pensant per el seu gos ke li xupa cada nittt 

hahaha xdxdxdxdx mekkkk porkettt!! 
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PERLAREDACCIÓD'ADO
LESCENTS.CAT 

09/11/2012 - 12:28:46 Nom: Lucíalxat 
http://www.youtube.com/watch?v=YNwjkEdBpOkhe trobat aquet video per internet d'uns noies ballant Il Pulcino Pio... 

molt bo... aixo s'ha d'expadir per tota Catalunya... jo intentare fer un video semblant! D'aqui res remix de Il Pulciono Pio 
Català! 

Em... 09/11/2012 - 14:19:57 
Nom: 

Lamassexychic 
Podeu parar de fer missatges absurds valen? ;) esq.. per akestes merdes no cal que publiqueu xd 

Re: Em... 09/11/2012 - 14:31:42 Nom: :O:O;:O com quines? 

Re: Em... 10/11/2012 - 00:13:21 Nom: vacacerdo!^^ 

com qe com quines perdona aqui la gent posa el qe vol si jo vuy dir qe l'altre dia em vaig caure i em vaig hala la farola 
la farolaaa pues qe pasa no u puc explicar ? avera esqe ...no ara enserio prous temes ABsurds enserio yo tambe vull 
temes importants com el de qe em vaig empotrar contra una farola pq clar et pasa aixo en mig del carre i et surt un 

nanyo i qe fas? com el dissimules crides,plores... sa de expicar tot bee pq clar yo no sabia qe fer i em vaig tirar el terra i 
com vaig fer el pena pues llavors em vaig fer la morta fins mes tard qe van vindre gosos i viag correr moltt!!apa sort 

amb les faroles i les mort sobtades ajajjapetons adolescent mes val qe deu us salvii dels gossos i les FAROLES 
AHHHHHHH!! 

Ungles de vellut 09/11/2012 - 15:09:14 
Nom: Call It My Life 

(: 
Plisplisplisplisplisplis! :$Les qe us heu comprat la pols de vellut, em podeu dir on compraru mersii! 

Re: Ungles de vellut 09/11/2012 - 16:07:15 Nom: Lucíalxat 
No se on ho compren, pero he consultat amb la meva mare que es esteticien i m'ha dit que el bellut al mullar-se 

quedarà malalment, a més pot produir fongs i s'ha de secar bé o si no es cau. Si t'ho vols possar que sigui només un 
dia. Un peto! 

Re: Ungles de vellut 10/11/2012 - 00:08:41 Nom: vacacerdo!^^ 
aveure gent pq voleu ungles de vellut? no teniu prou coses per depilarvos com per depilarvos ara els ungles esqe 

enserio mara meva ya se qe us agrada el pel de colors pero el pel del cap i...(altres llocs) tambe us el podeu pintar la 
pintrua de casa tarda molt en marxar encara qe plogui no sen vaapetons adolescent!^^ 

No el trobo 09/11/2012 - 15:20:04 
Nom: Portaventura i 

sexe 
Holaa, el cap de setmana de halloween vaig anar a portaventura i hem vaig tobar a tios super guapos pero molt qui hi 

haigi anat o qui conegi un amic que hi haigi anat que obri comenti i face o whats mersii 

Re: No el trobo 10/11/2012 - 00:06:39 Nom: tiotio!^^ 
havera tia qe aqui el pibon de P.A (port aventura) soc jo i si vols algu truquem o parlem pel whats pasamel i parlem :D 

667187014mi amigo dice qe si estas buena i qe APARCAOO ... 

Re: No el trobo 10/11/2012 - 22:24:18 

Nom: 
ufbh4jufbhjuh45ujfb
4jtbgfhj4tbfg4jfbj4t5

mill 

millor passa face ;) un favoor 

Re: No el trobo 10/11/2012 - 22:37:22 

Nom: 
ufbh4jufbhjuh45ujfb
4jtbgfhj4tbfg4jfbj4t5

mill 

millor passa face ;) un favoor 

Pentinat super original 09/11/2012 - 15:25:20 
Nom: Call It My Life 

(: 
http://weheartit.com/entry/42790131/via/Ylst 

Re: Pentinat super original 09/11/2012 - 17:26:10 Nom: CH 
A la mateixa web he trobat aquesta foto en que més o menys t'ho expliquen...espero haver-te ajudat! 

;)http://weheartit.com/entry/40433265/via/mariaaaan 
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Re: Pentinat super original 10/11/2012 - 00:01:26 Nom: vacacerdo!^^ 

Miraaa chikilla miaa jajaja tu va a la pelukeria i alli le dice a la niña lo qe kiere o le enseña la foto i ella sabe lo qe hacer 
pq es pelukera como bien dice el nombre de pelukeria ajajsino pue mira coge una maquinilla de afeitar le pelas la 

cabeza a la tia i te pones su pelo con su peinada de peluca i seguro qe te sale perfecto *-*de nada por servirte de ggran 
ayudaaaaaa i sino pue pregutna a un pelukeroo chikilla buena noxe !^^petonss adolescent me dio ilu escribir a lo 

andaluz-guay hahaha 

Cabell tenyit *-* 09/11/2012 - 15:31:23 
Nom: Call It My Life 

(: 
http://weheartit.com/entry/42789321Amb el cabell ros qeda ve les puntes rosa, pero i am el cabell castany?? Mersiii 

adelantat preciosiiiisims i preciossiiisimes! 

Re: Cabell tenyit *-* 09/11/2012 - 16:02:43 Nom: Lucíalxat 
Crec que quedaria genial amb el castany, pero amb el ros es preciós. Tu pots posarte rossa i les puntes rosses, peor 

amb el castany queda chapó! 

Regla.. 09/11/2012 - 15:53:15 Nom: a.. 
Es normal que hem duri 7 dias? encara no fa un any que la tinc però sempre em vindra cada 7 dias i em baixara molt? 
Es un rollo casi cada dia em tacu i jo com que molta confiança amb la meva mara no tiinc saps i em fa una miqueta de 

vergo parla amb ella daixos... 

Re: Regla.. 09/11/2012 - 15:58:43 Nom: Lucíalxat Els primers anys es normal que et duri 7 dies o més... i lo de la quantitat, es regulara amb els anys, tu tranquila. Un peto 

Masturbació femenina! 09/11/2012 - 16:48:47 Nom: noiaaWI 
Noies, sóc ''novata'' i vull començar a experimentar amb el meu cos, ja que tinc dret i a qui no li agradi que s'aguanti!La 

cosa es, em podeu dir tècniques de masturbació que hos hagin anat bè?Gràcies♥ 

Re: Masturbació femenina! 09/11/2012 - 19:48:17 
Nom: 

sssssssssssssssss
ssssss 

A mi sincerament el mètode que m'agrada més és el de la dutxa: has de fer coincidir el xorro de la dutxa amb el clítoris 
(el que dóna més plaer és el que surt amb molta pressió! :D però tu proba els altres). Trobo que aquèst "mètode" és 

molt més net ja que no et queden els dits amb peste! :d jejej 

Re: Masturbació femenina! 09/11/2012 - 21:17:18 Nom: ninguuu tambee el de donarse cops tota la part del clitoris, a mi em va molt bé:) 

blogL:D 09/11/2012 - 17:16:05 Nom: Julietta99- hola entreu ai:http://www.juliacoquetta.blogspot.com 

Re: blogL:D 09/11/2012 - 17:36:26 Nom: Lucíalxat 
Està guay, pero controla les faltes, el primer escrit que es el que he llegit m'agrada molt. Continua escirbint, arribaràs 

lluny! Un peto! 

SIUS PLAU AJUDEU-ME, 
GREU PROBLEMA! 

09/11/2012 - 17:58:32 Nom: lusty 
Hola adolescents,doncs be, tinc un problema. Tinc una profe super jove i super guapa que em posa a saco. Pero molt! 
S'em posa dura a cada classe i nomes penso en follarme-la. Que puc fer per treure'm aquesta necessitat???Gracies 

Re: SIUS PLAU AJUDEU-
ME, GREU PROBLEMA! 

09/11/2012 - 19:27:31 
Nom: 

dddddddddddd 
No pots! :D 

Re: SIUS PLAU AJUDEU-
ME, GREU PROBLEMA! 

09/11/2012 - 19:51:26 Nom: Lucíalxat 
Cambiarte de cole... aixo es una opció no molt bona o pensar en coses dolentes, en coses lletge... no se, aquesta 

situacio es molt coplicada. Si vols continuar parlant obram al xat. 

masturbacio masculina 09/11/2012 - 18:15:33 Nom: pajeador3000 
hola adolescents,magradaria saber si hiha diferents tipus de masturbació masculina a part de la palla i si es aixi quins 

tipus hihaMercii!! 

Re: masturbacio masculina 09/11/2012 - 19:31:36 Nom: pajeador3000 responeu sisplau!! 

Re: masturbacio masculina 09/11/2012 - 19:31:56 Nom: pajeador3000 responeu sisplau!! 
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Re: masturbacio masculina 09/11/2012 - 19:52:51 Nom: Lucíalxat Crec que només hi ha la palla o un anell que no se ben be qe fa. Sort! Un peto 

Re: masturbacio masculina 09/11/2012 - 20:27:09 Nom: pajeador3000 merci po si en sabeu mes dieumu prfa 

Re: masturbacio masculina 09/11/2012 - 20:27:18 Nom: pajeador3000 merci po si en sabeu mes dieumu prfa 

Re: masturbacio masculina 10/11/2012 - 00:11:39 
Nom: 

andreeeeeeeeeeeee
aaaaa 

hi ha la palla, pero hi han diferentes maneres de ferles 

Busco actors. 09/11/2012 - 18:33:55 Nom: Serena_15 

Hola adolesceent! bueno jo sóc una noia i tinc 15 anys, m'agradaria fer un corto i necesito gent per graber-lo, tot i que 
encara no estíc segura de si el faré o no. Si el faig i algú esta interesat, algú de Badalona o que pugui venir-hi que deixi 

el seu correu i si al final el faig ja os diré algo. Busco nois i noies de 14 - 16 anys(bueno, si teniu 13 i sembleu mes 
grans també seveix).Merci per llegir :')P.D.: Si vosaltres no esteu interesat pero coneixeu a algú que potser si, digeu-mo 

porfi! 

Re: Busco actors. 09/11/2012 - 18:42:27 Nom: fbnbrgblrnkbrk 
de què va el curt? podria estar-hi interessada, tinc 14 anys pero semblo de setze, diguem-ho per a qui,i després si aixó 

parlem pr correu:) 

Re: Busco actors. 09/11/2012 - 19:08:47 Nom: Serena_15 
Es el primer que faig, no se si es molt bo pero bueno, la idea es sobre una canço de Shé "el secreto de sus ojos" sobre 
dos nens petit d'uns 4 o 5 ans que es troben i la nena li dona un dibuix(aixo sería nomes un petit dialeg al principi), la 

historia va sobre que el noi, cuan el mes gran encara la busca. 

Re: Busco actors. 09/11/2012 - 19:10:00 Nom: Serena_15 
P.D.: Es fer per fe eeh, osigui no es res profesional ni res, potser com a molt ho pengo al youtube o a alguna pagina 

pero res més :') 

Re: Busco actors. 09/11/2012 - 19:54:17 Nom: Lucíalxat Si pots obram al xat i et donu dades! Un peto! 

Re: Busco actors. 09/11/2012 - 19:59:06 Nom: AnnaB Agreguam al face: Anna Biosca 

Re: Busco actors. 10/11/2012 - 05:23:14 Nom: Adfhjdfkyjstzh 
Holaaa! donç mira Jo soc actriu amateur al teatre del peu poble amb unes amigues, m'encantaria poder participar en el 
teu curt, ja que tot i tenir 13 aparento perfectament 15, aquest estiu vaig anar a unes coloniesde cinema i hi vam gravar 

un curt també. et passo el meu correu, merci!elisendapanyella@gmail.com 

depre, sad , consells 09/11/2012 - 19:36:12 
Nom: 

pppppppppppppppp
ppppppppp 

Doncs bé... porto uns dies que estic xof. Però molt xof!Estic trista, depre, amb ganes de plorar (i jo no sóc de llàgrima 
fàcil!), i pensant que la meva vida és una merda. Per què? Doncs per culpa de la meva puta timidesa!!!!! em fa molta 

vergonya parlar amb gent desconeguda i no sé mai què dir... I últimament estic veient com les meves amigues 
("extimides" per dir-ho d'alguna manera) es van traient la timidesa de sobre... però jo no puc!! No em surt!No sé què 

fer!Necessito consells! Útils, que de debò serveixin!Qualsevol cosa!Porfavor! O.O 

Re: depre, sad , consells 09/11/2012 - 19:47:39 Nom: Lucíalxat Obra'm al xat! Sóc la Lucía. Un peto! 
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Re: depre, sad , consells 09/11/2012 - 21:12:13 
Nom: 

tilltheworldends 

hola wapa.Em passa una cosa semblant, l'únic que jo no sóc tímida. El què passa es que no he sapigut fer amics i les 
meves amigues sí. Quan ve la gent amb elles jo estic alla com un fantasma...però, fa uns dies, després d'un dia 

d'aquells pfff, xoff, depresiu... vaig decidir que s'havia d'acabar i vaig començar a somriure. Literalment, no com una 
metàfora. A Tothom qui em venia a dir alguna cosa, li feia un somriure d'orella a orella i mostraven mes simpatia per a 
mi de cop. també, quan volia parlar amb algú em presentava allà al davant, somreia i treia el primer que em passava 

pel cap. En fi, això.A veure què hi pots fer... De debò que serveix això de somriurePD: espero de tot cor que et vagi bé, 
no sé quina edat tens però mai no es tard per començar de nou. 

Re: depre, sad , consells 10/11/2012 - 11:38:54 
Nom: 

socladelmissatge:D 
merciii guapis! :D 

Eii geeent! 09/11/2012 - 19:55:01 Nom: Cóòre·# hoola, maburreixu i tinc ganes de parlar amb alguna persona! obriu xaat plis, pettons:) 

Eii geeent! 09/11/2012 - 20:06:48 Nom: Cóòre·# Geent... nosee com funccionaa el xaat:$ alguuu quee m'hoo expliiqui^^ 

Re: Eii geeent! 09/11/2012 - 23:35:23 Nom: vacacerdo!^^ 
Tranquila aqui estem les vacacerdos per ajudarte ajjaja nomes fa falta qe algu ens u expliqui per poder-t'ho explicar!!^^ 

petons adolescentajajja nosotras no lo'petamos nostras lo'reventamos 

Algur vol fer cam ara (Tio-
Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:10:47 Nom: gerard gomez 
Hola, em dic Gerard Gomez. Soc bisexual. A Algú li interesa fer sexe per la cam ara o aquesta nit. LA tinc gran (16,5 

cm). Si es que si agregueume a skype 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:13:17 Nom: Cóòre·# olaa geraard unaa preguntaa 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:13:54 Nom: Cóòre·# com es faa per obrir un xat o per cuntestar al xaat:$ petons 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:24:10 Nom: gerard gomez un moment, que me ekivocat al scriure el skypetel torno a passar:gerardgooomeztio o tia? 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:27:26 Nom: Cóòre·# tiiia 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:29:14 Nom: gerard gomez ok pos agregaaamteasperuo passam el teu skype 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:31:44 Nom: Cóòre·# millor dit som ties, som 2, pero ara no pudem conectanse a l'skaip :$ ho senttim:/ petons 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

09/11/2012 - 20:33:32 Nom: gerard gomez pos passeumel i ho fem despres o dema 

Re: Algur vol fer cam ara 
(Tio-Bi-16cm de polla) 

10/11/2012 - 00:27:30 Nom: nooi si alguna tia esta interessatda am un noi de 17 anys qe magreguiskype: tooni134mns: nnooii123@hotmail.com 
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M'agrada, que faig?... 09/11/2012 - 20:18:59 Nom: Sam...........!!!!!! 

M'agrada un noi de la meva escola. Ell sap que existeixo, per sort. Fa un temps vaig amb una amiga meva per l'escola i 
ens saluda amb la mà, jo encara no l'he saludat mai, em fa vergonya, o millor dit, crec que ho fa en conya i per riure. 

Però sap que existeixo. A la hora del pati ens mira a la meva amiga i a mi, a més, des de fa un mes o així nosaltres vam 
començara mirar-lo en plan broma... Ara ell m'agrada, molt. Té una novia, però, siguem clars, viu a Amèrica...! No es 
veuen mai... Que puc fer per cridar-li l'atenció? Creieu que hi ha feeling entre nosaltres? Que puc fer? Moltes gracies 

guapíssims/es 

Re: M'agrada, que faig?... 09/11/2012 - 20:24:46 Nom: Cóòre·# 
Jo intenteria parlar amb ell, pel face i dirli cualsevol xorrada a l'insti perquè aixi cada cop tindrieu més conversa. Aixo 

tambe teniria bé per saver si tagrada de veritat. Petons esperu qe vagi bé:) 

Re: M'agrada, que faig?... 09/11/2012 - 20:39:16 Nom: Sam...........!!!!!! 
Moltes gràcies maca! :) pd: m'habia oblidat de dir, que avui al pati, quan estava tornant a classe, l'estava mirant i m'ha 

fet un gest amb el cap com de "que mires?" i jo l'he tornat, perquè passo de "borderies" això per què ha sigut? :( 

Re: quants centimetres 
creixes 

09/11/2012 - 20:37:38 Nom: Lucíalxat 
El basquet no et farà craixer, aixo lo primer. Si no m'equivoco fins els 20 pots creixer uns centrimetres, no massa, pero 

depen de l'edat, si en tens 12 et queda molt si ets més gran, no sabria que dir-te. Fixat en la genetica, com son dalts els 
pares, germans, tiets... L'altura ve d'heréncia i crec que dura fins els 20 el creixement. Un peto! 

Re: quants centimetres 
creixes 

10/11/2012 - 19:47:43 Nom: osdepeluix 
tinc 13 vaser aquet estiu passat , tots de la meva famila medeixen mes de uns 1.70 , pero jo ja soc mes alta de me 

mare i meideixo uns 1.65 o una mica mes no u se .... mandit de dintre de dos estiu ja tindre la meva estatura definitiva 
pero esk no se ... 

Lena Valenti 09/11/2012 - 20:32:38 Nom: jooop 
HoooooooolaaaaAlgu llegeix les croniques romanticoparanormals de la Lena Valenti??La saga vanirmola mooooltsi 

algu la llegeix que ho digui 

ajudaa primera vegada 09/11/2012 - 20:34:55 

Nom: 
anonimaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaa 

hola adolescentsdimecres em tinc que lia amb el meu novio jo no m'he liat maaaaaii en canvi ell siiiiii tinc vergonya jo 
tinc 12 anys ell 13 em podeu ajudaaaaar com es la primera vegada???? vau tenir vergonya poor???mersiiiiiiii 

Re: ajudaa primera vegada 09/11/2012 - 20:41:02 Nom: Lucíalxat 
La primera vegada de liarte? Es extrany, es una sensació nova, sorbetot no liempasis masses babes teves i deixe't 

portar, per aixo no hi ha assaig, hohas de sentir.La primera vegada de sexe? No se si et vols referir a aixo, i espero que 
no, per que ets massa jove xd. Si necessites més ocnsells obrem al xat, soc la Lucía. Un peto 

Re: ajudaa primera vegada 09/11/2012 - 20:42:12 Nom: gshncsf jobel primer cop tenia molta por!! pro tranki n et precupis dexat prtar i anira prfkt 

Re: ajudaa primera vegada 11/11/2012 - 11:07:09 
Nom: 

gbkhdgkhsgdfkhsef 

Per primer tenir k liarse amb algu no es te k pleneixar..... Te k surgir .... Quan surgeig es mes especial prk no tu esperes 
i t'agrada molt mesEt donare un consell no tinguis vergonya k es un moment molt especial i mes si es la primera 

vegadaPetons !!!!!! :D 

amor consells? 09/11/2012 - 20:45:42 
Nom: 

totalmentenamorada
d'ell 

Hola,cuna vaig comensar el insti vaig coneixer un noi molt simpatic divertit i guapo.Mira per on va a la meva 
classe,sempre estem junts parlem i tal.Hi han cops que ens mirem i nomes somriem,ell diu que no li mola 

ningú.Vosaltres que creieu? ADEMES HI HAN COPS QUE EL MIRO HEM MIRA I RAPID GIRA QL CAP QUE FAIG LI 
MOLO? 

Re: amor consells? 09/11/2012 - 21:45:33 Nom: Lucíalxat Obram al xat! 
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Re: amor consells? 09/11/2012 - 21:59:18 Nom: annnnnnetta. 
hola maca! Jo ahir vaig publicar una cosa al forum, es diu "NOIES! CONSELLS!" mira-ho, allà vaig posar-ho consella 

sobre amor i tal.. :) 

Re: amor consells? 09/11/2012 - 21:59:21 Nom: annnnnnetta. 
hola maca! Jo ahir vaig publicar una cosa al forum, es diu "NOIES! CONSELLS!" mira-ho, allà vaig posar-ho consella 

sobre amor i tal.. :) 

masturbar el novio 09/11/2012 - 20:50:58 Nom: hellitoo:)) 
Hola adolescents! Fa un parell de mesos que estic amb la meva parella, i m'agradaria saber com se li ha de fer una 

palla, ja que ell m'ha posat els dits i jo no li he fet re! gràcies:) 

Re: masturbar el novio 09/11/2012 - 21:19:45 Nom: ninguu 
dons molt semzill, li agafes la polla amb una ma i amunt i avall amunt i avall jajja. Sii no ell segurament tindicara per on 

li agrada mes....esperoo averte ajudaat:) 

magrada molt i no se què 
fer... 

09/11/2012 - 21:04:44 Nom: noiaaaa 
Holaaa, soc la júlia i faig tercer d'eso. M'agrada molt un noi que va a la meva claasse, i no se què fer. Ens queiem bé, i 
a vegades parlem i riem molt, peroo molt de tant en tant. Ja fa temps que m'agrada i vull fer algoo, però no sé què fer. 

Dir-li no,perquè els cops que mhe a nois nomes he aconseguit que passin mes de mi... No soc guapa ni res, qupe faig? 

Re: magrada molt i no se 
què fer... 

09/11/2012 - 21:40:22 Nom: Lucíalxat 

Crec que ets la mateixa de l'altre tema, aixi que contestaré per aqui. Mai saps si ell sent alguna cosa per tu, perque fins 
i tot hi ha persones que no saben el que senten. Com que ets lletga? Aixi mai ningu t'estimara. Primer t'has d'esimar a 

tu i després algu et podra estimar. Valora't perquè vals mil! o méés! Crec que demanali apunts, quedeu amb mes penya 
de la clase, un cine, un sopar la clase, i mica en mica, seras com inprecindible per a ell, si necessite salguna cosa mes 

estic al chat un peto! 

Re: magrada molt i no se 
què fer... 

13/11/2012 - 22:55:56 Nom: noiaaaaaa 
mooltiiiissimes graciees!:) en realitat si que m'estimo ami mateixaa, el que passa és que sé que els altres no 

"m'estimen" ni em troben guapa...petoons:) 

QUE FOOOORT!! 09/11/2012 - 22:45:31 Nom: afgsdgdfhs Mireu que fort això!http://www.youtube.com/watch?v=anLMkD6vHdw 

Re: QUE FOOOORT!! 09/11/2012 - 23:43:58 Nom: vacacerdo!^^ INCRIBLEE no hay mas O.O 

Quina és aquesta 
cançó...? 

09/11/2012 - 22:51:07 Nom: carpediem!  
Avui a ràdio flaixbac sobre les 21:00h he escoltat una cançó i m'he quedat amb una frase que deia:"PODEM VOLAR, 
CREUANT EL CEL EN MIG DE L'ÒCEÀ"L'he trobat super maca i m'agradaria saber quina és ja que no en tinc ni idea! 

Gràcies noiiiiiiis:) muà(L). 

Re: Quina és aquesta 
cançó...? 

09/11/2012 - 23:42:45 Nom: vacacerdo!^^ 

"PODEM VOLAR, CREUANT EL CEL EN MIG DE L'ÒCEÀ" Esta clarisiamament qe la canço es podem volar ,creuant el 
cel en mig de l'ocea almenys ets llesta i dius algu de la canço no com aquells qe posen quina es aquesta canço 

:papapaap trolololo pirim porumpirimpirimevidentement yo tambe vull saber quin tipus de musica es aquesta pq mai u e 
escoltat i sembla CHACHII!!hay por cierto qe no te lo e dicho qe enserio nose qe cancion es lo sientoo :( sorry pregutna 

a alguien masPD: YOUUUUUU SMILEEE :D to el mundoo happyyy 

Re: Quina és aquesta 
cançó...? 

10/11/2012 - 06:53:32 Nom: joseep93 Diria qe es la de l ocea. De lexu's i carles perez 

APRIMAR DEIXAR DE 
MENJAR?:o 

09/11/2012 - 23:13:39 Nom: ODJHFOSHF 
Holaaaaaaa, una pregunta, vui aprimar uns quilos i eso i que com que no veig resultats he pensat en deixar algun dia 

de menjar i eso pero despres tornar a menjar normal. Tornaria a recuperar el que hagues perdut? Mersi 

Re: APRIMAR DEIXAR DE 
MENJAR?:o 

09/11/2012 - 23:20:39 Nom: nekane 

No deixis de menjar! potser tens que menjar mes sa i potser una mica mes reduit pero no deixis de menjar! i fes algun 
esport que t'agradi.Vaig veure un programa que deien que algunes noies que deixen de menjar inconcientment cada 
vegada manjen menos i es salten apats i noten com poden controlar el seu cos, llavors es quan comença la aorexia. 

Aixi que no deixis de manjar! 
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Re: APRIMAR DEIXAR DE 
MENJAR?:o 

09/11/2012 - 23:23:08 
Nom: Ni se't 
acudeixi!!!! 

Deixar de menjar no és ni molt menys la solució, si et vols aprimar, fes esport i com a MOLT, posa't a una dieta del 
metge. De tota manera, trobo que t'hauries d'acceptar tal com ets, perquè a més, el 85% de les adolescents que es 

creuen gordes no ho estan i personalment crec que ets d'aquest percentatge i no t'has de preocupar. Estima't i 
t'estimaran.I de deixar el menjar res eeh!! Sort!! 

Re: APRIMAR DEIXAR DE 
MENJAR?:o 

11/11/2012 - 18:28:13 Nom: Meri0302 

Mai, mai a la vida en serio. Jo ho vaig fer i és lo pitjor que pots fer. En un dels comentaris s'ha dit, si deixes de menjar 
perds la gana i cada vegada menges menys, no te'n adones, ho fas inconscientment fins que arriba un punt que ja no 
pots parar, i et mareges, estàs cansada i et pots arribar a desmaiar com em va passar a mi... No ho facis de veritat, 

busca alguna altre alternativa, però ja et dic jo que segur que no és necessari que t'aprimis maca, no serveix de res, no 
pensis que per estar més prima se't acceptarà més, o seràs millor? No. Ho he comprovat. I si de totes maneres creus 

que t'has de primar plantege't una dieta sana, equilibrada, menjant quan toca... Però no deixis MAI de menjar:) 

Re: APRIMAR DEIXAR DE 
MENJAR?:o 

11/11/2012 - 20:29:25 Nom: Laioona13 

A part de tot això que s'ha dit en els altres comentaris, si menges sense un ordre i poc sovint encara t'engreixaràs 
més.Està estudiat, si et passes moltes hores sense menjar, el cos s'acostuma a emmagatzemar nutrients (greixos, 

sucres...) i llavors és quan encara t'engreixes més.Fes els 5 àpats del dia, no te'n saltis cap!I si realment creus que t'has 
d'aprimar (perquè TU ho creguis, no perquè els altres diguin xorrades), pots fer-te semi-vegetariana, va bé, jo ho sóc. 

Menges tot el necessari (perquè menges ous, llet, verdures, fruites...) però no menges tot el greix que té la carn. A més 
defenses els animals!Fes esport i menja sa, és la millor opció! Encara que costi!Petons! Espero haver-te ajudat! 

FESTA CUMPLE 
PROBLEMES 

09/11/2012 - 23:23:58 Nom: vacacerdo!^^ 
Som un grup d'amigues qe pels 16 volem fer algu diferent a lo de sempre, una festa anar al cine... ens agradaria fer una 
festa a lo gran i tal rollo mile,feelgood... pero clar volem algu diferent i barato a poder ser ens podeu donar idees??mersi 

adolescents !^^Att : vacacerdoss!^^ os qeremosss jajaja 

Re: FESTA CUMPLE 
PROBLEMES 

09/11/2012 - 23:46:16 Nom: asdsadasdasd jo et recomano que miris la pel.licula Proyecto X, segur que et dona alguna idea! :)PD: molta sort! 

Re: FESTA CUMPLE 
PROBLEMES 

09/11/2012 - 23:52:43 Nom: vacacerdo!^^ mersii !^^ ya la mirarem alguna idea mes ? 

Re: FESTA CUMPLE 
PROBLEMES 

10/11/2012 - 00:08:12 Nom: Lucíalxat Barato i divertit, difícil. Ara es pot reservar sales a discoteques i crec qu eno es massa car, no se mira-ho. Un peto! 

Re: FESTA CUMPLE 
PROBLEMES 

10/11/2012 - 00:15:45 Nom: vacacerdo!^^ 
ya es veritat pero esqe clar es molt tipic fer una festa a una disco o anar a una disco ... i amb els amics durant tot l'any 
surts de festa llavors entre el cumple i sortir de festa no i a diferencia i es el qe volem fer qe i agi diferencia sapspero 

moltes gracies per ajudar-nos!^^ nunca esta de mas una idea :D 

algun noi per aqui?:)) 09/11/2012 - 23:42:04 Nom: Noia. 
Si algun noi vol parlar o algo que deixi el seu correu i parlem pel msn:) Ho faig per simple avorriment eh ajajajaja bona 

nit adolescents! 

Re: algun noi per aqui?:)) 09/11/2012 - 23:47:27 Nom: maschpa jajajaj pel xat 
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Re: algun noi per aqui?:)) 09/11/2012 - 23:49:47 Nom: vacacerdo!^^ 

avera noia si ten vas a dormir com vols parlar pel chat si nomes podras dir ZZZZZzzzz zzzzZZZ ajajajjajajsi esqeee hay 
qe pensarr!!por cierto si kieres a un tio siempre hay gente disponible en internt busca por ahi no por una pagina donde 
la gente quiere pregutnar cosas ademas hija tu vida social poca no ?PD: espero haverte ayudaoo petons adolescent 

!^^Introdueix el resultat de l'operacio6x5=(ese dia no asisti en clase )D'aquesta manera ,verifiquem qe el teu 
comentari(tu si si el qe escribee i es una personaaa inutil osea yo ) no l'envia un robot publicitari esa si soy yo ajajaja 

una robota publicitara jajajajchero cheroooooooo DORAIMONNNNNNN na nanaaa tu sempre guanyenn 
DORAIMONNN 

roblemooon 09/11/2012 - 23:44:04 Nom: ficar dits 
Ajuda esque el que estem de rollete ma dit x ficar dits i nose el que vol dir ni com mu faraaa nose ajudaa diu que es vol 

liar mes dits coms era tot aixo?? 

Re: problemooon 10/11/2012 - 00:06:59 Nom: Lucíalxat Que et vol masturbar, si no et sent comoda no ho facis, si vols alguna cosa estic al xat. 

VACACERDO :@ VOY A 
POR TI 

10/11/2012 - 00:20:26 
Nom: 

bjueshkjlbvmedsl 

Gent heu vist els comentaris que posa el vacacerdo aquest tio tia lo que sea esta cosa rara ?? enserio es que fa uns 
comentaris molt extranys enserio vale FAN MOLTA GRACIA està clar que tenen molt sentit d'humor pero no fa falta 

tampoc anar fent comentaris aixi mireu mes avall i veureu comentaris com en el tema de :QE FORTTTQuina es 
aquesta canço?Ungles de vellutEmi molts mes temes mesvosaltres que creieu perque de veritat qe buff.. 

Re: VACACERDO :@ 
VOY A POR TI 

10/11/2012 - 00:21:17 Nom: noia97!^^ eh pues aquest vacacerdo te molta gracia enserio ajajaj es bonisimm pero per mi qe s'han fumat un porro o alguu ... 

Re: VACACERDO :@ 
VOY A POR TI 

11/11/2012 - 05:45:02 Nom: anonimaaaa ;) 
siii fan moltisimaa gracia ami mencantaan igual k a la meva kukushumusu eeeh haahaha! i seguur k fuman un pilo de 

porros!! 

eeei 10/11/2012 - 03:21:49 
Nom: 

skdhrkwjtbtiekv:)) 
cardet dits a fondo i cardat un permanent al cony..ja veuras quin gustet!! 

Re: eeei 10/11/2012 - 14:09:08 Nom: Lucíalxat Si tens tantes ganes de fer el burron ves al zoo amb els tus parents.. mara meva.. Un peto 

ajuda noies siusplau, es 
molt urgent 

10/11/2012 - 10:41:55 Nom: gtudtin 
Estic de rotllo amb un, i em van arribar rumors que s'havia liat amb una altra, encara que ell m'ho desmenteix 

completament. Jo me'l crec a ell, però creieu que estic fent bé passant una mica d'ell perquè ell em busqui? Si no és 
així, que haig de fer?Moltes gràcies adolescents i molts petons! 

Re: ajuda noies siusplau, 
es molt urgent 

10/11/2012 - 13:16:44 Nom: sesesegff 
Fas molt bé en sudar d'ell... així sabràs si ell et busca o no. Espero que el rumero sigui fals, però jo li preguntaria molt 

seriosament, si confies amb ell endavant, però que no et menteiixi!Molts petons! 

Re: ajuda noies siusplau, 
es molt urgent 

10/11/2012 - 14:12:26 Nom: Lucíalxat 

Crec que ho has de parlar amb la teva parella. La parella es vasa en la confiaça, l'has de pillar en un dia i una situacio 
que no es senti ofés. No el tinguis rencors... la majoria de nois a aquesta edat estan... vamos com les noies, les 

hormones a saber on son. Parla-ho amb ell i si vols que es noti que estas enfadada no el parlis durant un dia, i aveure 
si ho nota o no. Si vols parlar-ho estic al xat. Un peto! 

Sigueu feliços - blog 10/11/2012 - 11:30:11 Nom: Piruleta:) 
preciiiiiiiiiiiosus i preciiiiiiiiioses:)puudeu entrar el meu blog i dir-me que us semble, tots vosaltres sou adoleents, i jo 

també i m'agradaria ke em diguesiu la vostre opinior!merssssi!petoonets 
grans***http://smilelovelivelaugh.blogspot.com.es/ 

Re: Sigueu feliços - blog 10/11/2012 - 11:38:15 
Nom: 

dddddddddddddddd
ddddd 

Està molt bé!Segueix així!!! :D 
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Re: Sigueu feliços - blog 10/11/2012 - 11:47:40 Nom: Piruleta:) mersiiiiiiiiiiiii! 

CRITIQUES 10/11/2012 - 12:53:31 Nom: XXXeee 
A veure jo soc hetero he estat amb algunes ties pero em fa rabia pq la gent em critica dient q soc gay i em molesta pq 
es mentida... Lunic moment q no mho diuen es quan estic amb una tia, pero no es q tingui molta sort.... coNSELLS? 

Re: CRITIQUES 10/11/2012 - 14:15:20 Nom: Lucíalxat 

SUDAR D'ELLs, és motl complicat a causa de que els comentaris del demés sembre els prenem de mala manera i més 
en aquesta edat. Tu tranquil, ho fan per que amb les 4 noies que hi puguis estar, destroçar-ho tot, a mi m'ho van fer... i 
em vaig deixar guanyar... Aixo es el que no has e fer, pasa dels comentaris i si la noia mereix la pena, sabra deixar-ho 

d'escotlar igual. Un peto! 

AjudeumeTT (Amor) 10/11/2012 - 14:00:29 Nom: Sandri14 

A sisé de primaria, vaig estar amb un noi que m'agradava moltissim en aquells moments, vam ser "novios" pero com a 
primaria pues ni fu ni fa sabeu...A primer de la ESO ens vam canviar de clase, i no vam tornar a parlar mai més fins ara, 
que a tercer ens han tornat a juntar a la mateixa clase, ara quedem amb molta més gent, ens ho pasem be i no ens ha 
costat gens tornarnos a fer amics, es com si nomes haguessim estat poc temps separats, i ara ens retrobem, la cosa 

esque crec que estic enamorada d'ell, la meva millor amiga em va dir que l'intentes posar gelos digentli que m'havia liat 
amb un noi de un poble del costat, pero ell només es dedicava a preguntar d'on era? quants anys te? com es diu? cuan 

quedareu? i aixo a mi no es que em digui moltTT que faig adolescents?- Desesperada.PD: no vull espatjar la nostre 
amistad fentli la pregunta de sortir i tal, tambe estem molt cariñosos cuan estem junts. 

Re: AjudeumeTT (Amor) 10/11/2012 - 14:18:03 Nom: Lucíalxat 

Deixe't de tonteries de novios imaginaris, les metides ho espatllent tot sempre. Has d'apendre a estiamrte i ell 
seguidament ho farà. Si estas genial amb ell, val la pena poder perdre-ho tot per una relaccií? I si es que si, val la pena 
inventar tonteries? Només el que has de fer es estimar-lo i que cada insant junts sigui inolvidable pels dos.Anims i un 

peto! 

Saraaaaiiiii:) 10/11/2012 - 14:30:33 
Nom: Amor, 

pregunta important! 
Que és el que s'ha de fer per a que un noi que ja saps que testima et busqui? Vull dir se que m'estima però trobo que li 

fa temor el que puguin dir... Que tinc que fer per a que hem demani de tenir algo serio? Aig de passar d'ell o algo? :/ 

Re: Saraaaaiiiii:) 10/11/2012 - 16:22:09 Nom: Lucíalxat 
Crec que perque et fasi mes cas lo de pasar d'ell una mica esta be pero no massa, els noies tenen massa orgull. Tu 
vols alguna cossa mes amb ell? Alumillor tu hauries de donar el primer pas, disfruta del teemps amb ell i jaesta. Un 

peto! 

Urgentt ajudeume 10/11/2012 - 14:49:53 
Nom: anonimmmm 

:O 

L'última festa que i va haver al poble em vaig liar amb el tio que em mola pero ell anava una mica pet avans de liarnos 
pero quan ens vam liar ya gens casiii, ens vam liar i eso i despres lendema vam xerrar per el facebook i yo li vaig 

preguntar si sen enrrecordava i em vaa dir : que si k sen enrecordava que pk no sen havia de enrrecordar i yo valee 
staba cotenta que sen enrrcordes i yo despres tmb li vaig dir si voldria tornarse a liar amb mi i em va dir depen de la 

situacio i yo li viag dir kina i em fa no se. Pro yo ara despres de haverem liat amb ell encara em mola mes i el vui 
aconseguir que puc fer ¿? 

Re: Urgentt ajudeume 10/11/2012 - 16:28:50 Nom: Lucíalxat 
Tornat a liar am ell, que no es noti que vas desesperada per ell, agafato amb calma. Ha de ser tot amb normalita, perwq 
si el.presiones... bad. D'aqui un temps parla-ho amb ell.. ara mateix no estic mes inspirada per donarte consells pero a 

a nit estic al xay. Un pero! 

Re: Urgentt ajudeume 10/11/2012 - 16:50:56 
Nom: anonimmmm 

:O 
A la nit doncs donem mes consells vale mercii , per el k mas donat. 
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*_* el millor video que he 
vist mai 

10/11/2012 - 15:32:28 Nom: Annalover 
M'ancanta, sempre l'he seguit i en aquest video ho ha donat tot, mireu-ho plis :) ajudeu-lo a arribar a 1.000 visites 

:Dhttp://youtu.be/vLZ2q5nah6YES INCREIBLE! 

Re: *_* el millor video que 
he vist mai 

10/11/2012 - 17:36:33 Nom: vioooooletaa wow! és genial aquest paio 

Masturbació 10/11/2012 - 15:43:23 Nom: Martinaaa Hola!M'agradaria saber altres maneres de masturbar-se a part de amb els ditsGràcies adolescentsPetonetsssssss (L) 

Re: Masturbació 10/11/2012 - 19:03:41 Nom: noiaaaaaaa 
Holaa!! diuen ke amb el xorro de maxima potencia de la dutxa es disfruta mooooolt!! lo millor es posar-te el xorro i els 

ditss!! espero haverte ajudat! 

Com posarvos 
CAXONDOS?(nois) 

10/11/2012 - 15:43:41 
Nom: 

Testimarésempre 
Mireu, dintre de poc quedaré amb el meu novio i el vull posar palote i caxondo:$..nose que puc fer per posarlo!Nois, a 
vosaltres que hos posa caxondos quan hos esteu liant i tal? O noies als vostres novis que els hi posa?Mersi, un petó 

Re: Com posarvos 
CAXONDOS?(nois) 

11/11/2012 - 00:01:17 Nom: x.d. mossegant-se el llavi, acariciant la polla mirant lo fixament als ulls després li fas una abraçada per darrere 

Re: Com posarvos 
CAXONDOS?(nois) 

11/11/2012 - 13:59:31 Nom: ANON 
Holaaa! Doncs mira, si vols posar palote un noi el que has de fer es tocar-li les "parts sensibles" així de clar...!A partir 

d'aqui els típics petons i deixar-lo fer ens agraden.. . :) 

Ajudaa urgeent (amor) 10/11/2012 - 16:54:47 Nom: Foreveryoung 

A veure adolescents necssitu la vostre ajuda! :) el meu millor amic va estar enamorat de mi duran molt tems, pero jo li 
vaig dir que no volia res am ell, tot i que magradava, perque no volia espatllar l'amistat. Aquest estiu es va liar am una 
noia i van ara estan sortin. Am aixo, jo em vaig adonar de que realment estic enamorada dell, li vaig dir pero em va dir 

que ja havia perdut la meva oportunitat. Ara la seva novia li a fet els cuernos i estan en una fase critica. Com creieu que 
hauria de reaccionar jo? Que e de fer? M'hi e dimplicar?Moltissimes graciees! 

em fa molt de mal 10/11/2012 - 17:06:46 Nom: nennim 

hola, m'agradaria traslladar aquesta pregunta a l'Elena Crespi ja que tinc un problema... ja fa uns quants mesos que 
vaig perdre la virginitat i quan ho vaig fer per primera vegada no em va fer gens de mal. Més tard vaig conèixer un noi 
amb el qual vam començar a parlar molt, ens vam acabar liant i fent-ho. El problema està en que cada vegada que ho 
he fet amb ell m'ha fet moltissim mal!! i han estat moltes vegades i sempre li he de dir que pari perquè no puc aguantar 
del mal que em fa... nose que em passa i estic preocupada perquè tinc ganes de passarmo be però no puc... sisplau 

m'agradaria que em poguessiu ajudar!mersii :) 

Re: em fa molt de mal 11/11/2012 - 14:55:05 Nom: mimi99 
pode es perk ell la te mes gran o simplement perk no tel dilata be o comença masa rapit i bruscio de tu li diria k vagi 

mes lent o k primer et posi dits una estona i k no vagi tan rapidsi vols k tajudi mes al xat soc la mireiaguapa15 

per la shep, USENTO 
SHEP 

10/11/2012 - 17:46:37 Nom: daviiid 
Shep no t'enfadis siusplau tot el que m'has dit es molt macu!! no vui que t'enfadis siusplau. Espero que em responguis :( 

no vui que tenfadis siusplau 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

10/11/2012 - 17:51:29 Nom: shep no m'enfado, però ja t'en pots estar anant amb la Sara, que te l'estimes molt no? 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

10/11/2012 - 17:56:20 Nom: daviiiiid 
no et posis aixi!! si he perlat amb tu sera per algu i si li he dit que t'ho digues es per algo! sino m'hagues estat igual 

m'entens? si li e dit a la Sara que t'ho digues es pq volia seguir parlant amb tu, pero si ho arribo a saber no tu dic. HO 
FAIG X TU I MIRA XOM ET POSES 
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Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

10/11/2012 - 19:55:44 Nom: shep t'estimo 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

10/11/2012 - 20:29:22 Nom: daviiid I jo tonta 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

11/11/2012 - 00:53:48 Nom: S-F Veig que jo ja no cal que t'obri. 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

11/11/2012 - 14:03:41 Nom: shep S-F? Sara:3?Obra'l si vols; memeo:'))daviiid, t'estimo tonto 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

11/11/2012 - 15:12:04 Nom: S-F Sara? No em dic Sara. 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

11/11/2012 - 15:20:15 Nom: daviiiiid 
nuse... fes el que vulguis :) jajaja amb la shep ja vaiig parlar ahir i tot i els problemes em acabat... i ara estic molt be 

amb ella... aixi que nse fes el que vulguis.SHEP JO T'ESTIMO MOLTISIM MES TONTA :$ 

Re: per la shep, USENTO 
SHEP 

11/11/2012 - 15:48:38 Nom: S-F Ja he dit el què faria. Que us vagi bé:' 

quin progarama per editar 
fotos utilitzeu? 

10/11/2012 - 18:04:10 
Nom: 

jujujujuujujuju54 
quin progarama per editar fotos utilitzeu?SIUSPLAU HO NECESITTO!gracies! 

Re: quin progarama per 
editar fotos utilitzeu? 

10/11/2012 - 20:44:10 
Nom: Cristian 

(@cristian_kny) 
Photoshop Cs5 estic al xat si vols parlar 

Photoshop 11/11/2012 - 13:50:15 Nom: Joo 
Photoshop CS6. Primer et costarà una mica acostumar-te ja que es una mica complicat però és el millor programa. 

L'utilitzen els més professionals.Sort! ;) 

Re: quin progarama per 
editar fotos utilitzeu? 

11/11/2012 - 22:08:02 Nom: osdepeluix jo no utilitzo cap programa , jo vaig a www.picmonkey.com es molt chulo i no cal descargartu 

HAVE YOU GOT A DIRTY 
MIND?? 

10/11/2012 - 18:37:15 
Nom: 

elgallocorococo 
if you know what I mean... jejej mola 

Amor: és millor quan hi ha 
diferència? 

10/11/2012 - 19:05:03 Nom: escriptorajove 
Hola a tots! A veure, sóc una noia i tinc 16 anys. A la meva classe hi ha un noi que em fa sentir especial i que està molt 
pendent de mi. Els meus amics m'han dit que li agrado, encara que no m'ho crec. Hi ha un gran problema, els dos som 
molt molt tímids en el tema de llençar-nos i no sé que puc fer. Alguna idea?Si els dos no fem res deixarem que passi... 

Re: Amor: és millor quan hi 
ha diferència? 

11/11/2012 - 00:21:52 Nom: CH 
Jo crec que hauries de superar una mica la vergonya i intentar llançar-te; si dius que es un bon nano i et fa sentir 

especial...això és bo! aprofita-ho que si us aveniu potser acabeu sent algo més ;) 

Re: Amor: és millor quan hi 
ha diferència? 

11/11/2012 - 00:55:01 Nom: asdffff 
Totalment d'acord amb el comentari de dalt! Para't a pensar si vols que per culpa de la vergonya es vagi a la merd* tot, 
si t'agrada, ho has d'aprofitar! Per què si no després ten penedirás... Ànims! Segur que li agrada que donguis el primer 

pas, si sap que ets vergonyosa, que estàs fent un esforç pels dos! 

M'ACABO DE 
MASTURBAR I HEM FÁ 

MAL ÉS NORMAL? 
10/11/2012 - 19:12:37 

Nom: 
dkwbjefjdkjadkjbdq

w 

Mai he sapigut com masturbarme per avui ho eh aconseguit i m'he ficat un dit dins i he sentit molt de gus peró ara hem 
fa mal que faig? 
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Re: M'ACABO DE 
MASTURBAR I HEM FÁ 

MAL ÉS NORMAL? 
10/11/2012 - 20:38:57 

Nom: Ebi Roxy 
(@EbiRoxyAtlara) 

¿et fa mal el dit o el cul? a mi tambe em pica sovint...no passa res 

Re: M'ACABO DE 
MASTURBAR I HEM FÁ 

MAL ÉS NORMAL? 
10/11/2012 - 22:14:16 Nom: maschpa Tranquil, se t'ha dut irritar una mica! 

Re: M'ACABO DE 
MASTURBAR I HEM FÁ 

MAL ÉS NORMAL? 
10/11/2012 - 22:44:46 

Nom: 
dfsfdsfsdfdsfsd 

hem fa mal no és normal, el normal seria em fa mal! vigila no sigui una infecció greu, jo aniria a l'escola. 

Re: M'ACABO DE 
MASTURBAR I HEM FÁ 

MAL ÉS NORMAL? 
11/11/2012 - 00:42:53 

Nom: Arnau Salisi 
Foguet 

(@ArnauSalisi) 

No pateixis! No és res comparat amb el dolor que pateixen els meus ulls al llegir les teves faltes d'ortografia i 
gramàtica... Estudia... 

gays o bis 10/11/2012 - 19:26:18 Nom: bi 
buscu gays o bi entre 13 i 16 anys per fer cam i si podem quedar millor.dexeu els vostres msn o 

skypeslewis20@hotmail.es 

Re: gays o bis 11/11/2012 - 00:59:06 Nom: Armix26 
De quina part de Catalunya ets?Ja podries buscar una relació estable, que els bis no estem fets per veure'ns per la 

cam. 

Re: gays o bis 12/11/2012 - 20:26:51 Nom: goiat jajjaaj cuanta rao 

per fotos !! 10/11/2012 - 19:58:58 Nom: Anonimm !! 
Boness !!! nomes us vui demanar siusplau que em digeu programes per ficar un fons o retocar les fotos :) i si pot ser 

gratiis :) es que ja he buscat pero no el e trobat hehehe moltes gracies :) (: 

Re: per fotos !! 11/11/2012 - 14:15:58 
Nom: 

zsexdrcftvgybhun 
jo utilitzo molt el photoscape l'instagram el picmonkey( que buenu es una pagina pero va molt bé) espero averte ajudat 

:) 

en josep 10/11/2012 - 20:11:07 
Nom: 

uefhugehwliguewrg
h 

en josep es un biciat al callloof dutty i mentres es fa pallas pensant em el seu gatttt hahha xd xdxddd 

liar-se 10/11/2012 - 20:18:31 Nom: dasfdasd 
tinc 14 anys i he trobat a la persona adequada. Però no sé què fer per liar-me i per això em fa vergonya intentar-ho 

perquè no sé que he de fer. Algú m'ho pot explicar? mercii:) 

Re: liar-se 10/11/2012 - 20:25:51 Nom: ndnvfgie 
primer et lias ta magas en un lavaboo sense ke ningu et vegi li fas un morreo li fas un palla (ditets)li dius ke t ala mami 

un rato i al final sorpresaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!! :) jo tink 50 anys i ho se per esparienciai ara me etic 
mesturvannnn!!!! 

Re: liar-se 10/11/2012 - 21:43:45 Nom: fheqfnsjdc el que podries fer seria quedar amb ell, i al moment de despedirvos tu el miras, i sense pensarto et llenças. :) 

Re: liar-se 11/11/2012 - 00:51:56 Nom: fffffffffffffffff 

Consell: No pensis en què has de fer. No planifiquis el petó. Quan els planifiques no els sents, i llavors et lies malament. 
T'ho dic per experiència, els millors petons que he tingut els he fet sense pensar, quan m'hi parava a pensar el que 
havia de fer (el meu pprimer petó), van sortir com el cul. Se que és difícil, a mi em van dir el mateix i no sabia com 

collons assumir-ho... jajaja, però és la veritat... Ànimusssssssss 

Re: liar-se 11/11/2012 - 12:17:43 Nom: sdfasd sóc la del post, merci als que heu contestat menys el primerr;) 
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ajudeume es sibre el xat !!! 10/11/2012 - 20:27:54 Nom: osdepeluix 
eiiiiiiiiiiiii ktel adolescents ??? espero que be :) algu en podria dir com es pot entrar al xat de adolescents.cat ??? ja estic 

registrada desde fa una setmana i encara no se com es entra :(PD: putser es molt faciel pero jo no hu seee , SOC 
TONTAAA 

Re: ajudeume es sibre el 
xat !!! 

10/11/2012 - 20:38:29 Nom: mnfoe 
primer entres com a registrada, a baix surt, i després a dalt on posa fotos, videos etc vas on posa xat entres i 

esperes.espero haver-te ajudat aahahhah 

El noi que magrada ma 
demanat per liar-me amb 

ell i n em se liar. 
10/11/2012 - 22:13:56 Nom: aixo es així 

El noi que m'agrada ma demanat per liarme amb ell i n se liar-me i n se com feru, tinc por de fer-ho malament. Em 
podrieu dir com es lia o alguns consells?Mercii petonets adolecents! 

Re: El noi que magrada 
ma demanat per liar-me 

amb ell i n em se liar. 
11/11/2012 - 00:01:30 Nom: sakxeyh 

No et preocupis, deixa't portar, si en tens ganes et sortirà de dins llançar-te i si no, ell ja es llençarà. Aixo de liar-te no té 
perquè ser una obligació... però si en teniu ganes i us atraieu sortirà bé. Jo estava igual fa 4 setmanes i ara estic 

feliçment amb el meu novio :) Sort! 

Re: El noi que magrada 
ma demanat per liar-me 

amb ell i n em se liar. 
11/11/2012 - 00:02:48 Nom: La de dalt 

Tu t'hi acostes, l'abraces, és deixar-te portar, tot depèn del moment i de vosaltres. I un cop hagueu trencat el gel ja no hi 
haurà qui us pari ;) 

Re: El noi que magrada 
ma demanat per liar-me 

amb ell i n em se liar. 
11/11/2012 - 11:16:22 

Nom: la noia dek 
missatge 

Moltissimes graciies segure els volstres consells de deixarme porta. moltissimes garcies 

ajudeumee em farieu un 
gran favor 

10/11/2012 - 22:22:30 Nom: ajudeuumee 
sii algu sap aquell flashmob i algu semblant que van fer a una universitat i els d'adolescents.cat van posar una noticia i 

no la trobo era de cinem i al final feien un ball i sortia en peter pan ajudeumee sisplau 

problema de parella 10/11/2012 - 22:41:58 Nom: fdsfdsfsdfsdf 
si dues persones es diuen de deixar un temps en la relació perquè necessiten pensar, encara que sigui un acord entre 

les dues parts és mala senyal no? 

Re: problema de parella 11/11/2012 - 12:09:37 Nom: escriptorajove 
Doncs sí... La cosa no pinta molt bé la veritat!Les dues persones ho haurien de parlar bé, però si de veritat l'una estima 

a l'altra i a l'inversa no hi ha terceres persones que molestin o conflictes que no siguin capaços de superar. Ànims! 

Re: problema de parella 11/11/2012 - 12:33:58 Nom: Lucíalxat 
Pot ser mal rollo o algo positu per la parella. Avui mateix he vist a uns que es van divorciar fa molt i ara s'han tonrat a 
casar. El temps no va malament, continua amb la teva vida amb noramalita i quan s'ho pensi, tornarà a estar amb tu. 

Agafat-ho amb camla i disfruta. Un peto! 

Re: problema de parella 11/11/2012 - 19:25:13 Nom: Noia97 
Varia segons la persona,avegades hi ha gent que necessita un temps,per exemple jo ho vaig fer amb el meu novio hi 

després vaig tornar amb ell, pero hi ha vegades que això és mala senyal, espero haverte servit d'ajuda,Petoons 
adolescent! 

Xip-xap (Rally) 11/11/2012 - 11:38:51 Nom: xipxap 

Hooooooooooola! (el títol es per una cosa que ens va pasar)Haver el divendres al Rally vam conèixer a uns nois així 
joves, adolescents, que duien el xaleco groc fosforescent i feien de vigilants del Rally, i els vam conèixer i vam parlar 

(poc). Donncs ens agradaría trobar-los ja que no ens vam poder despedir ni res i tampoc demanar facebook, twitter o el 
que sigui. Esperem trobar-los ja que ens agradaría parlar i tal:') jajajaj, si llegeixen això que ens deixin algún tipus de 

informació siusplau.Att: La noia de la sudadera i acompanyat, i les altres dues noies^^ 
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ET BUSCO NOI DEL XAT: 
FRAN 

11/11/2012 - 11:47:02 Nom: jahosaps:) 
Et busco noi del xat!Et dius fran i tens els ulls blaus, es lunic que se xq em vas pasa el teu Facebook pro jo no et volia 

agrega xq era masa aviat, parlabam moltes vegades i et bull agrega xq em caus molt be!!:) espero trobarte! 

Re: ET BUSCO NOI DEL 
XAT: FRAN 

11/11/2012 - 13:38:49 Nom: arii^^ jo conec a un fran d'ulls blaus, no se si sera el mateix.. 

Re: ET BUSCO NOI DEL 
XAT: FRAN 

11/11/2012 - 13:40:28 Nom: Fran 
A veure ;) Jo al xat em deia DJ Frank xD no sé si al que busques sóc jo *-*Posa aqui el Twitter si en tens i ens posem 

en contacte no? 

Re: ET BUSCO NOI DEL 
XAT: FRAN 

11/11/2012 - 14:02:19 Nom: jahosaps:) ai doncs sisisi ets tu*-* 

Re: ET BUSCO NOI DEL 
XAT: FRAN 

11/11/2012 - 15:24:48 Nom: Fran Doncs passa'm el teu twitter i parlem! :)jeje 

Re: ET BUSCO NOI DEL 
XAT: FRAN 

11/11/2012 - 21:39:04 Nom: Fran Pero contesta... no? 

Noies: depilacio parts 
baixes 

11/11/2012 - 11:52:04 Nom: KFHRJH 
Mireu sqe joem depilo les parts baixes amb cuxilla, com us les depileu valtres?I, una altra pregunta, valtres tambe teniiu 

pels al cantó dels llavis aprop del cul?:S 

Re: Noies: depilacio parts 
baixes 

11/11/2012 - 11:57:01 Nom: jijoju 
AMB CUTXILLA ES PITJOR, pq com mes te'ls treus mes "durs" es fan i puntxaran més:S jo nomes em depilo els qe em 

surten o es veuen amb calces i ja està pq amb cera fa MOLT mal i me mare no em deixa:S 

Re: Noies: depilacio parts 
baixes 

11/11/2012 - 13:25:25 Nom: bones hola jo sóc un noi. quan amb depilo amb cutxilla amb fa molt de malt despres. com ufue vosaltres? 

on ferme un pircing al nas 
a Vic? 

11/11/2012 - 12:00:49 
Nom: 

iooooooofjnlawekn4 
soc de vic pero no se cap botiga de piercings.. algu que sigui d'aqui i saigui fet un piercing en algun lloc que mu digui 

pliss merci:) 

Re: on ferme un pircing al 
nas a Vic? 

11/11/2012 - 13:56:12 Nom: ugfcxxc Vés al tattoo-pircing, està per allà el carrer Manlleu o el carrer Gurb diria 

Re: on ferme un pircing al 
nas a Vic? 

11/11/2012 - 16:31:18 Nom: La Cóòre·# 
Jo crec que el millor lloc per fer-se un pircing es a la farmacia ja que a un lloc de ttattos pot ser que se't infecti, a la 
plaça de vic hi ha una farmacia(mes o menys per alla), jo em vaig fer el primer alla i no se m'ha infectat i una amiga 

meva sel va fer al melic a un lloc de tattos i se li va infectar, putser casualitat pero nose es la meva opinio:) Sort! 

Re: on ferme un pircing al 
nas a Vic? 

12/11/2012 - 16:08:24 Nom: nananana 
Hola!mira jo també em vaig fer un piercing al nas a vic i l'únic lloc que te'l fan molt bé és al tatto-piercing, està al final del 

carrer de Grub és casi la ultima botiga,per cert, per si ho vols saber el preu és de 45 euros, però ja et dic que és molt 
bon lloc.Eva. 

Es pot ocultar una relació 
als teus companys de 

classe? 
11/11/2012 - 12:12:53 Nom: escriptorajove 

Hola a tots/es!!! A veure, entre la meva classe i la altre hi ha bastantes parelletes,però sempre la gent es mofla d'elles o 
quan passen pel costat els hi fan algun comentari cursi.El cas és que igual començo a sortir amb un de la meva classe i 
em molestaria molt que em diguessin coses quan estiguèssim junts. Es pot fer alguna cosa per evitar-ho? Seria un gran 

pas per als dos perquè som molt tímids i si a sobre es riuen de nosaltres o ens fan comentaris cursis... Aniria molt 
malament. Ajuda! 
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Re: Es pot ocultar una 
relació als teus companys 

de classe? 
11/11/2012 - 19:35:22 Nom: Annònima 

Si de veritat us estimeu i voleu estar junts, tant hi fa el que diguin o facin els altres.Al principi vos ho podeu passar molt 
malament; jo també sóc molt tímida i no se que faria...Pero intentaria passar dels altres i centrar-me al màxim amb la 

relació. 

Re: Es pot ocultar una 
relació als teus companys 

de classe? 
11/11/2012 - 19:57:25 

Nom: Estic d'acord 
amb la de dalt ^ 

A més, encara que molesti, no tindries ja l'atenció i l'amor de l'altre persona que t'agrada? No és aquesta sensació, la 
de sentir-se correspost, la millor del món? Jo trobo que aguantar totes les burles i comentaris cursis -que a part, crec 

que només els fan perquè saben que molesten, sense mala intenció, només per fer burla i per enveja- valdrien prou la 
pena, perquè, almenys per mi, si sé que m'estima la persona a la qui jo estimo no hi ha res que em pugui fer baixar 

l'autoestima. Planta'ls cara que tu pots!! 

Regal per al novio 11/11/2012 - 12:59:57 Nom: khfbvkjhnrv El meu novio i jo farem 6 mesos i no se que regalar-li algú em podría donar idees? 

Re: Regal per al novio 11/11/2012 - 14:39:48 Nom: anonimaaaaaa 
6 mess junts, i encara no saps que regalar-li??Pd:a mi em sembla que en aquest temps que fa que esteu junts ja 

hauries de saber que regalar-li!! 

Re: Regal per al novio 11/11/2012 - 14:52:11 Nom: mimi99 
kualsevol cosa k estigueu els dos junts una fotu un poster un puzzle dels dos coses tontes pro originals si vols k tajudi 

mes al xat soc la mireiaguapa15 

PROBLEMA D'AMOR, 
AJUDEU-ME! 

11/11/2012 - 13:01:49 Nom: Anònimaaa 

Doncs que jo faig 2n d'ESO i fa 4 messos o així un noi que ara fa 4t d'ESO em llençava indirectes i tal i jo no volia res 
amb ell però després quan va començar l'insti el veia cada dia i poc a poc cada vegada volia més liar-me amb ell, i un 

dia vam quedar per estar un ratet junts i tal i tot va anar perfecte i ens vam liar, i des de aquell dia vem estar de lio, vam 
estar 1 mes i pico i llavors jo em vaig pillar bastant, fins que fa dues setmanes o així em va deixar, i vam estar casi una 
setmana sense parlar-nos ni res, fins que fa uns dies em va obrir per preguntar-me una cosa i llavors vam estar parlant 
una booona estona i em va llençar indirectes i tal i em va dir de quedar i al dia seguent vam quedar però ell no em volia 
dir de tornar perquè és molt orgullòs i jo tampoc li vaig dir res i bueno.. ara estem tontejant una mica però no sé que fer 
perquè ja m'ha fet moooolt de mal i sé que si continuo amb ell em farà mal tota la meva vida! però encara així l'estimo 

massa! algunes persones em diuen que només m'e 

Re: PROBLEMA D'AMOR, 
AJUDEU-ME! 

11/11/2012 - 14:36:34 Nom: Sentoo dir-t'ho Noiia, sento dir això, però per mi k t'està utilitzant. A més a més que només vas a 2n. No et preucupis per això!!!!! 

Re: PROBLEMA D'AMOR, 
AJUDEU-ME! 

11/11/2012 - 14:48:40 Nom: ANON 
Sincerament, penso que t'està aprofitant...Jo sóc un noi i no comparteixo per a res això que fan alguns tios amb les 

ties... sincerament estar amb un noi que saps que no et correspon com tu a ell no és amor...Espero haver-te ajudat ;) 

obriu es urgent ( ajudeume 
amor ) 

11/11/2012 - 13:09:04 Nom: anonimmm :O me liat amb el tio que em mola en una festa pro mi vui tornar a liar o tenir algo mes com o puc fer ? 

Re: obriu es urgent ( 
ajudeume amor ) 

11/11/2012 - 14:42:58 Nom: anonimaaa ;) puees intenta surtiir un altra cop de festaa am ell i tornartaa a liar o digali!! :D bona sort! 

Re: obriu es urgent ( 
ajudeume amor ) 

11/11/2012 - 14:55:32 Nom: anonimmm :O merci proo ara maure desperar fins a nadal i no aguantarree fins akesta festa, kom o faig per podero fer avans ?¿ 

Re: obriu es urgent ( 
ajudeume amor ) 

11/11/2012 - 16:38:06 Nom: anoonimaa 
Jo de tu parlaria amb ell i li diria: mira que em va agradar molt liar-me amb tu i m'agradaria que quedessim algun dia per 

parlar i això! Y QUE SEA LO QUE DIOS QUIERA jajajaj i potser ell també pensa el mateix, i si no no et preocupis hi 
han mil tios més al món! :)sort!! 
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Re: obriu es urgent ( 
ajudeume amor ) 

11/11/2012 - 19:08:29 
Nom: 

iNDEPENDENT! 
Bones guapa!Amb un principi anterat de quina festa es celebrara i aberigues si hi ha de anar, a mitja nit li vas tirant 

miradetes i pases moltes vegades davant d'ell... si ja sa liat amb tu un altre cop, ho tornara a fer! 

Re: obriu es urgent ( 
ajudeume amor ) 

11/11/2012 - 19:21:14 Nom: Noia97 
Si el tens agregat al face és més fàcil per que podeu parlar i tal. Si amb ell parles sovint li pots dir que us podrieu tornar 

a liar, t'ho dic per experiencia ; 

++++BISEXUAL 
++++++++++ 

11/11/2012 - 13:15:18 
Nom: 

ASDFHJKLWEIU238
9asdf 

Mireu, jo soc noia i crec que soc bi, pero no conec a cap noia lesbi ni bi i no se que fer. Algú li pasa el mateix? Ajuda D: 

Re: ++++BISEXUAL 
++++++++++ 

11/11/2012 - 13:47:02 
Nom: 

noietaaaaaaaluvime
self 

hola! a mi em passa el mateix. hi ha vegades que em posen molt les noies i vull follarme-les i hi ha d'altres que 
m'atreuen mol els nois. es normal que itnguis dubtes sobre aixo pero a mols adolescents els hi passa i no son bis. es 

normal que vulguis experimentar. pensa en el teu futur i en ki timagines amb tu i putser t'ajuda a veure si es veritat k ets 
bi. espero averte ajudat! 

Re: ++++BISEXUAL 
++++++++++ 

11/11/2012 - 13:59:43 
Nom: 

asdfasfj5ry35423423
fasd 

Merci:) Tu ho ets? 

Re: ++++BISEXUAL 
++++++++++ 

11/11/2012 - 17:47:45 Nom: fenix 
hola jo soc una noia soc bisexual i m'a pasat el mateix que a tu i s'acaba d'escrubint experimentant si vols donam el teu 

facebook msn o algo i parlem :) 

Re: ++++BISEXUAL 
++++++++++ 

11/11/2012 - 20:40:14 
Nom: 

noietaaaaaaaluvime
self 

si, si que ho soc. pro encara ho estic acabant d'assimilar. 

Robaaaaa!! 11/11/2012 - 13:30:58 
Nom: Call It My Life 

(: 
em podeu dir si hi ha urban outfitters a bcn?? Siusplauuuuuuuuu!! I tendes per l'estil? Mersiii presiusitats! 

Re: Robaaaaa!! 11/11/2012 - 21:10:02 Nom: Cla. El brandy s'assembla una mica 

interessant massa 11/11/2012 - 14:14:01 Nom: deslaurabla 
http://diaridunaperduda.blogspot.com.es/nomes pota una entrada, pero es molt macu!!1 lllegiulo cada dia... mencanta 

comenteeeu 

Re: interessant massa 11/11/2012 - 14:24:35 Nom: siiiiiiii no es pot negar que es molt interesan 

WHATSAPP 11/11/2012 - 14:44:08 Nom: fghsafjghdsfjg 
tinc una blackberry desde fa bastan de temps, mes o menys 2 anys por ahi! avui ma dit que de aqui 13 dies hem 

caducava, i hem diu que he de comprar noseque, que he de fer? es posible que caduki?meeeersi:))) 

Re: WHATSAPP 11/11/2012 - 14:46:44 Nom: ANON 
Teòricament no hauràs de pagar... quan caduqui desinstala'l i tornal a instalar, si no funcione, posa't en contacte amb el 

servei d'ajuda de Whatsapp 

Re: WHATSAPP 11/11/2012 - 14:50:24 Nom: mimi99 
no serveix desinstelal set prolongara mesos mes o menys i pode as de pagar pro son 99 centims i si ets de saldo set 

desconta sol i si ets de contracte tarribara ala facturacada any et pasara el mateix 

Entreu! Us puc ajudar. 11/11/2012 - 15:37:14 Nom: Anònima:D 
Hola! si necessiteu que algú us doni un consell o us ajudi en alguna cosa i no saveu a qui dir-li, envieu-me un missatge 

a : andreagomez850@gmail.comMoltes gràcies, us ajudaré en tot el que pugui. 

*******#LESBIS#******* 11/11/2012 - 15:38:51 Nom: hdjkxbde Deixeu faces msn twiter lo q vulgueu!Si sou per el voltant de girona figures pos alli millor:DI recordeu q soom les millors 

Re: *******#LESBIS#******* 11/11/2012 - 17:34:11 Nom: gfdgfdgdgd weeaahh_94@hotmail.com :) 
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Re: *******#LESBIS#******* 12/11/2012 - 22:26:22 Nom: buaah 
jajajjaa q extrany sem fa aixo dobrir el msn , fa desde q feia 4rt de primaria o aixins q no i entru, esepru enrecordarme 

de la contra:') 

Feu-vos-hi seguidors! no 
us costa res 

11/11/2012 - 16:04:25 
Nom: 

dddddddddddddddd
ddd 

Feu-vos-hi fans,s eguidors, comenteu.... va.. que no us costa res!!! ;-)http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/ 

Re: Feu-vos-hi seguidors! 
no us costa res 

11/11/2012 - 19:27:53 
Nom: 

Akakfkdksklalac 
icantloveyouforever.blogspot.comEns sseguim? 

per la SF 11/11/2012 - 16:09:58 Nom: daviiiiid mira usento... si vols conectarte i t'explico tot, magradaria almenys poder parla amb tu 1 cop. Gràcies 

Re: per la SF 11/11/2012 - 16:13:46 Nom: daviiiiid PD: SHeep t'estimo tonta :$ no te m'enfadis ara eeeeh 

AMISTAT 11/11/2012 - 16:46:31 Nom: krjktkthktjgt 

Tinc un problema: la meva millor amiga i jo sempre em sigut inseparables desde que ens coneixem, però fa 2 messos o 
aixi ens vam començar a juntar amb unes nenes pero ella es mes amiga d'elles que jo, i sento que m'esta deixant de 

banda una mica, sobretot amb una nena que ami no em cau gaire be:S no vull dir-li a la meva millor amiga per si 
l'acabo de perdre del tot.. que faig?! URGENT 

Re: AMISTAT 11/11/2012 - 17:42:19 Nom: Lucíalxat 

A mi em va pasar i per ser tan inocent de deixar que fes la seva vida em vaig quedar sens eaquesta personal. Tu has d 
econtinuar amb ella, i de parlar-li de com et sents. Mira tia no estic agust, o mira aixo podriam fer-ho diferent, o dir-li: 

podem quedar les dues juntes i fer sesio de fotus, un cine o alguna cosa que os agrade a las dos. Has de tractara amb 
normalitat pero tampoc l'afoguis, les persones no són de ningú, pero la has d'estimar més que qualsevol del grup. Un 

peto! 

QUÈ us exita a vosaltres, 
NOIES? 

11/11/2012 - 16:49:38 Nom: Maarc! 
Això vaq dirigit a les noies! que magradaria que em donessiu consells per posar caleta a me novia rapid de manera que 

ho disfrutii! merciiii:)) 

Re: QUÈ us exita a 
vosaltres, NOIES? 

11/11/2012 - 16:59:56 
Nom: 

Testimarésempre 

Donali petons al coll, abraçala de tal manera que estigueu moltmolt apretats i noti les teves parts intimes. Ficali la ma 
per la samarreta i acariciali la panxa o la cintura, seguit aixo agafali la ma. Li encantarà i es posarà caxonda.Sóc una 

noia:D. 

Re: QUÈ us exita a 
vosaltres, NOIES? 

11/11/2012 - 17:09:36 Nom: anonimaaa*-* 
acostat a ella pel darrera i agafala per la cintura, atrau-la cap a tu, fes-li petons al coll i passa-li la ma per sota de la 

samarreta moooolt a poc a poc... mmmmm!!!! 

Re: QUÈ us exita a 
vosaltres, NOIES? 

11/11/2012 - 17:10:48 Nom: anonimaaa*-* 
acostat a ella pel darrera i agafala per la cintura, atrau-la cap a tu, fes-li petons al coll i passa-li la ma per sota de la 

samarreta moooolt a poc a poc... mmmmm!!!! 

Re: QUÈ us exita a 
vosaltres, NOIES? 

11/11/2012 - 18:12:52 Nom: anonimaaa ;) 
agafali be la cinturaa posanlii las mans per sota la camisa i acarasianli la panxa i pujan cap amunt i cap avai sense 

pasarti i lianta am ella mosegali el llabi inferior i inclus la llenguaa :Pk et vagi bee!! 

Re: QUÈ us exita a 
vosaltres, NOIES? 

11/11/2012 - 23:14:51 Nom: AnònimaxD Pots preguntarli directament a ella, per que cada noia és un món i per a gustos, colors. 

Re: QUÈ us exita a 
vosaltres, NOIES? 

12/11/2012 - 09:48:09 Nom: udyweudhwe 
Abraça-la! Fes-li petons pel coll i la galta.. Acaricia-lai posali les mans per la camiseta... Suau!I fer-li petons al coll!Sooc 

noooiaaa! :DD 

Que hos posa caxondos? 
NOIS. 

11/11/2012 - 17:02:39 Nom: Loveiu. 
Quan hos esteu liant i tal que hos posa caxondos i palote? Qué hos agrada que hos faci la vostra novia o la noia amb la 

que hos esteu liant?Merci, siusplau contesteu es urgent.. 
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Re: Que hos posa 
caxondos? NOIS. 

11/11/2012 - 17:11:41 
Nom: 

Independèència! 

Si stem sentats a un banc per exemple, que us poseu a sobre de la mateixa manera que si estem al llit! que aneu 
lleugeres de roba, estar ben arrapats mentre ens liem, que ens toqueu parts, petons al coll... SORT! Pero recorda que 

el que ens posa mes, com a minim a mi, es que prengueu liniciativa al llit i avans de fer-ho! 

Re: Que hos posa 
caxondos? NOIS. 

12/11/2012 - 09:47:20 Nom: YOOO AHAHAHAHAHA YAA VEUUUS ELS AGRADA MOLT A TU TU FAN??? *____* 

asadfds 11/11/2012 - 17:52:11 
Nom: JUSTIN 

BIEBER EN BOLES! 
*__* [FOTO] 

be, ara que ja he captat la vostra atencio (i suposo que totes sereu noies) vull aprofitar per per preguntar que us posa 
com una motu! molt molt caxondes:) merciii i perdoneu la decepcio jaja 

****++++ 
bisexsuals++++**** 

11/11/2012 - 17:52:41 Nom: fenix 
Busco noi o noia aprop de barcelona entre sabadell terrassa per a coneixer a mi (soc una noia) i veure si podriam 

sortir? interesats deixeu algun tipos de contacte: MSN Facebook tuenti twitter telefon pin bb etc... ;) 

Re: ****++++ 
bisexsuals++++**** 

11/11/2012 - 20:41:39 
Nom: 

noietaaaaaaaluvime
self 

mira aqui esta el meu gmail:pivonneni@gmail.com. visc per bcn i tinc 13 anys. 

Re: ****++++ 
bisexsuals++++**** 

12/11/2012 - 20:22:05 Nom: goiat Actualment no soc residen a barcelona pero i baix molt sobint si t interesa ( soc noi ) 

Re: ****++++ 
bisexsuals++++**** 

15/11/2012 - 11:27:35 Nom: real_live! 
Holaa! io soc de bellaterra! entre bcn i sbdell! agrega'm si vols, buceador201@hotmail.com i mirem d passaru b! 

muaaaaaaaaaaakk 

Necessiteu ajuda? Una 
noia us ajuda 

11/11/2012 - 18:13:55 
Nom: 

laiaanonimaentrean
onims 

Hola a tots, necessiteu ajuda? Doncs he trobat a una noia que ajuda a tothom, només heu d'enviar un mail a 
escriptoradolescent@gmail.com i us respondrà super ràpid!!!A mi em va salvar de gairebé tirar la tovallola amb el meu 
nòvio i ara portem 3 anys junts. Així que ja sabeu!!!ENDAVANT, envieu un correu a escriptoradolescent@gmail.com o 

visiteu el seu bloc: www.escriptorajove.com 

Canal youtube: creieu que 
té futur? 

11/11/2012 - 18:16:56 
Nom: Anonima entre 

anonims 
http://www.youtube.com/user/csphsm2?feature=results_mainCreieu que té futur aquesta noia com a editora de 

videos??? Digueu-me què penseu d'ella:) 

Re: Canal youtube: creieu 
que té futur? 

11/11/2012 - 19:08:16 
Nom: 

Nombbbbreeeeek! 
Per què, per què ets tu, no? 

Re: Canal youtube: creieu 
que té futur? 

11/11/2012 - 19:19:12 
Nom: 

sssssssssssssssss
ssss 

No estan malament, però (per mi) els hi falta alguna cosa :S (però és la meva opinió)PD: m'he subscrit al teu canal 
subscriu-te al meu... :D 

Re: Canal youtube: creieu 
que té futur? 

11/11/2012 - 20:06:26 Nom: escriptorajove 
No és meu,és d'una amiga! Hahaha, simplement estava buscant consells i crítiques constructives perquè ho millorés. Jo 

em dic Laia. 

Re: Canal youtube: creieu 
que té futur? 

11/11/2012 - 20:41:09 Nom: cieuridfj jo crec que estan massa motivades, s'emocionen massa, els hi falta naturalitat 

Re: Canal youtube: creieu 
que té futur? 

13/11/2012 - 20:43:11 Nom: youtuber 
jo soc youtuber i aket tipus de video no atrauen gaire a la gent si tagrada la musica k es el k e vist fes parodias musicals 

taconsello mirar el canal redlan no es el meu po tb fa parodias musical 

pirsings en el melic 11/11/2012 - 18:56:28 Nom: lolaa 
holaaa noiss , tinc un gran problema em vull fer un pirsing al melic i els meus pares no em deixen , com els puc 

combençer ?? 

Re: pirsings en el melic 13/11/2012 - 20:14:20 Nom: CH 
home jo els entenc, a quasi tots els pares no els agrada això de que els fills es perforin el cos...potser no et veuen 

preparada per fer-ho quants anys tens?tu espera, que segur que algun dia et diuen que si ;) 
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Actituds per saber si li 
agrades a un noi: 

11/11/2012 - 19:22:24 Nom: Loveisintheair 

Hola, vull proposar un fòrum tant els nois com les noies comparteixin la seva estratègia per veure si li moles a un noi 
(en el cas dels nois, les coses que fan quan els mola una tia) perquè veig que per el fòrum hi ha moltes noies que els hi 

vindrien bé aquests consells. Si us plau, comenteu pel bé comú, jo començo amb aquestes:-Tot i que tu el crides per 
quedar, ell també et busca a vegades i t'obre al face.-Les pupil·les se li dilaten quan està amb tu (fixar-s'hi quan el 

tinguis a prop)-Quan esteu a un lloc on hi ha molta gent, de tant en tant el mires i li somrius i ell et torna el somriure.-
Després de que et convidés o féssiu alguna quedada que va proposar ell vol saber si t'ho vas pasar bé.-Inclina 

lleugerament el cos cap a quan esteu a prop, somriu amb facilitat i assenteix amb el cap.-Si en alguna ocasió quedes 
amb ell i els seus amics faran bromes, perquè segurament ho sàpiguen o se li notarà.-Si un amic seu, a qui no has vist 

mai, ni sap res de tu t'agrega al facebook (alerta, millor que hagueu senti 

Re: Actituds per saber si li 
agrades a un noi: 

11/11/2012 - 20:14:22 
Nom: Life fast die 

young 

Per saber si li agrades a un noi ficxa't en això:Sempre que quedeu en grup, serà ell qui et convidi a venir, sempre et 
voldrà amb ell.Es important tambe fixarte en les converses de watssap o facebook, si t'obre moltes vegades, es molt 
probable que et busqui.Fixa't si alguna vegada te las trobat mirante i somrient sense que tu te'n adonessis.Intentara 

matenir contacte físic amb tu, probablement.Quan estigui amb tu, el somriure serà permanen a la seva cara.Si et troba 
guapa cada dia (i tu diu) encara que vagis feta un fregaall.Si et mira als ulls la majoria del temps, i no a on ja saps, vol 

dir que li agrades realment, que no et veu com un noia mes, un objecte sexual.Espero haverte ajudat! 

Re: Actituds per saber si li 
agrades a un noi: 

11/11/2012 - 20:52:31 Nom: Loveisintheair 
Gràcies!!! La veritat, es que sí que has ajudat, i demano a més adolescents que col·laborin com tu! Va que ja en tenim 

unes quantes!! 

Vaiig fora de temps? (Liar-
se) 

11/11/2012 - 20:04:45 Nom: Thinkpink 
Ja tinc 15 anys, vaig a 4 d'eso pero encara no m'he liat. He tingut oportunitats, pero ningun era l'adecuat. La gran 

majoria dels meus amics ja san liat, i aixo em fa sentir que vaig molt retrassada i magoviu. Creieu que realment estic 
trigan massa? 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

11/11/2012 - 20:14:52 Nom: escriptorajove 

No t'estressis nena! No vas tard! Són ells que van massa depressa. Tu gaudeix del moment i ja t'arribarà. Jo faig 1r de 
Batx i res. I no té perquè significar que ets una freak o que els nois no es fixen amb tu. Probablement, et passarà que 
molts nois t'ho demanen però tu no vols! No és una cosa que s'hagi de demanar.Vinga noia, segur que t'arriba i seràs 

molt més feliç que els altres!Un petó! 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

11/11/2012 - 20:15:06 Nom: eehs 
Hola! Ara tinc 17 anys i em vaig liar per primera vegada a mitjans del curs de 4t. Després també m'he liat amb més. I 

tenia els mateixos dubtes que tu. El meu consell és que esperis a la persona adequada i no ho fagis perquè tens 
pressa. En realitat és millor esperar i disfrutar-ho. Segurament t'ho han dit ja però TOT ARRIBA!!! Sort! :D 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

11/11/2012 - 20:29:32 Nom: dfghjklñḉ 

jo visc en un poble on tothom es comença a liar molt aviat, i jo estava en la mateixa situació que tu, només que jo tinc 
13 anys i vaig a 2n d'ESO. en primer ja s'havia liat molta gent i jo em sentia molt fora de lloc i també m'havien presentat 
moltes oportunitats i tal però no volia liarme amb cap, fins que a l'estiu vaig conèixer a un noi del que realment em vaig 
enamorar i em vaig liar amb ell. El meu consell és: liat amb algú quan sentis que l'estimes de debò, perquè el primer 

petó és únic i és molt especial, ho recordaràs sempre! sort! 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

11/11/2012 - 20:57:34 Nom: Paradise Moltissimes gracies de veritat! 



204 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

11/11/2012 - 20:58:51 Nom: ThinkPink Moltissimes gracies de veritat! 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

11/11/2012 - 21:40:45 Nom: Fran No vas fora de temps! Liarse per liarse no té sentit... Tranquila que ja arribarà! ;) 

Re: Vaiig fora de temps? 
(Liar-se) 

13/11/2012 - 11:56:47 Nom: jashduedf 
Jo potse no sere la mes adecuada pa dir res pq io la primera vegada q hem vaig liar tenia 11 anys a 6è de primaria, 

pero marrepentixo ja q en el noi aqell no he tornat a tenir res, ara faig 2 de la eso i la veritat ojala domes mes liat amb el 
meu nuvio actual... Tranqila retrasada no ho vas gens! :) 

Article Mikel Iglesias 11/11/2012 - 20:12:53 Nom: Mariaaaaaaaa com es que aquest mes no eu penjat l'article d'en Mikel? 

Re: Article Mikel Iglesias 11/11/2012 - 20:28:57 
Nom: Anonima entre 

anonims 
No et moriràs perquè un dia el teu estimat ídol no hagi escrit alguna cosa...Pensa que està fent batxillerat i no sé si tu 

en fas però és molt dur i gairebé no tens vida social. Així que respecta la seva intimitat. 

Re: Article Mikel Iglesias 12/11/2012 - 18:15:06 Nom: 10812 Aixo aixo.. algu em podria dir perque no s'ha penjat aquest mes? 

Re: Article Mikel Iglesias 12/11/2012 - 22:48:46 Nom: lapuraveritat S'HA OBLIDAT DE NOSALTRES...:'( 

Re: Article Mikel Iglesias 15/11/2012 - 19:43:42 
Nom: 

shrioynrstourntjoyj 
s'haura oblidat de tu, perque de mi segur que no..;) 

declararte o llençarte? 11/11/2012 - 20:15:43 
Nom: 

hnsdibishbcbdcidhb
d 

Avera, fa poquet que estic parlant amb una amiga meva i crec k em mola, pero un amic meu tonteja molt amb ella pero 
ella diu que no li mola ni res, que faig?Gràcies(: 

Re: declararte o llençarte? 11/11/2012 - 20:23:47 Nom: dfghjklñḉ millor llença't... un petó val més que mil paraules!! 

Re: declararte o llençarte? 11/11/2012 - 20:25:20 
Nom: 

Thankyoumorepleas
e 

Jo crec que primer hauries d'assegurar que realment a ella no li agrada el teu millor amic. Si tassegures de que no li 
agrada, doncs llabors actua tu, parla molt amb ella, fesla sentir especial (si realment creus que ho es, no li fagis mal) i 

llabors quan estiguis molt segur, dona el pas. Pro has de estar molt segur, perque si ellaet diu que no, pots acabar molt 
malament. Espero haverte ajudat! 

Re: declararte o llençarte? 11/11/2012 - 20:43:58 
Nom: 

hnsdibishbcbdcidhb
d 

mooltes gracies!(: 

M'agrada! Ajut!! 11/11/2012 - 20:30:03 Nom: WTF.com 
Hola noies i nois, tinc un petit problema i esque fa poc nse per quina rao aparent em va començar agredar la meva 

millor amiga i no se que ... fer algun em podria donar un cop de mà? Gracieees 

Re: M'agrada! Ajut!! 11/11/2012 - 20:57:42 
Nom: Fixa't en la 

seua actitud 

Fixa't en la seua actitud, com ella et tracta, si et somriu, si a vegades quedeu els dos sols sense ningú més. Podries 
intentar assegurar-te a través de terceres persones de confiança si ella et veu només com a una amistat o s'interessa 

per tu. Si veus que sí, llença't ni ho dubtis!! A la majoria de noies no els agrada que les facin esperar. 

HOSTENCH 11/11/2012 - 20:34:20 Nom: Oan Hostench 

Hola, en dic Oan i vull que sapigueu que soc suuuper fan d'aquest lloc i per això he decidit que m'agradaría compartir 
amb vosaltres la meva pasió: EL CINEMA I LA MÚSICA.SOC ACTOR I CANTANT, I ARA TREURÉ EL MEU PRIMER 
ALBUM TITOLAT "RE'VERsE" I M'AGRADARÍA QUE TOTS VEGUESIU ELS MEUS VIDEOS I DONESSIU OPINIOS! 

ESTIC OBERT A TOT!! MOLTES GRACIES, AQUÍ US DEIXO UNA DE LES CANÇONS: 



205 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: HOSTENCH 12/11/2012 - 01:06:51 Nom: MusicMusic 
Tio, ets molt dolent...em sap greu dir-te que la base es poc original i fer una imitació de veu del Eminem es una mica 

estupid (veu de pito nasal). A banda, la teva pronunciació es bastant dolenta. Pero be, segueix currant... 

Re: HOSTENCH 12/11/2012 - 18:28:43 
Nom: Oan 

(@@OHostencH) 
Esk la base no es meva, es la unnica semi bona que vaig poder trobar, esk no se don treurels!! 

Forums de frases i fotos 
xulisimes 

11/11/2012 - 21:04:14 Nom: jhjhynhnjhny 
hola a tots!! mireuhttp://annamunozcabrera.tumblr.com/archivehttp://annamunozcabrera.tumblr.com/era perque si volieu 

alguna foto xula..aqui en teniu:) 

Re: Forums de frases i 
fotos xulisimes 

11/11/2012 - 21:12:06 Nom: fffasdfasdfads és xulísim! si es el teu, ara et seguiré! :DDDhttp://theskyhasturnedvainilla.tumblr.comés el meu 

l'ex de la meva amiga 11/11/2012 - 21:29:00 Nom: ncdjlwcneow li agrado a l'ex de la meva millor amiga, i a mi magrada ell, que puc fer? ajudeume! 

Re: l'ex de la meva amiga 11/11/2012 - 21:41:46 Nom: ANON Si ets lleial, no busquis res amb ell... és la teva amiga. 

Re: l'ex de la meva amiga 11/11/2012 - 21:52:11 Nom: dwlcwpvcdw gracies! 

Re: l'ex de la meva amiga 11/11/2012 - 23:37:55 Nom: Thinkpink 
Crec que el millor es que ho parlis amb la teva millor amiga. Si et diu que no li fa res, dons endevant! Pero si en canvi et 

diu que li molestaria i no li faria cap gracia, dons sigues lleial a la vostre amistat, que al cap i a la fi crec que es mes 
important. Bé aixo es el qie jo faria! Espero haverte ajudat :) 

Re: l'ex de la meva amiga 12/11/2012 - 16:17:26 Nom: Heeeeeeeeel; Tens dret a estar amb ell, eh... si la teva amiga t'estima de debó, et deixarà estar amb ell..! 

M'he enamorat d'un noi... 
es mes gran que jo! 

AJUDA! 
11/11/2012 - 22:46:37 

Nom: 
asdfghjklñdlksfgh 

Holaa:) doncs... els meus pares tenen un bar, i jo cada disabte vaig ajudar, i bé un noi d'uns (25-30..o mes)amb un altre 
a esmorçar, ja que treballa a prop(paleta) i te descans. Quan entra ja salten les xispes, te uns ulls blau-verd que em 

tornen boja, i no ens parem de mirar... quan em demana algo sempre es fica vermell i molt nervios... jo tinc 15 anys, i 
potser pensa que soc guapa.. pero res mes..qui sap. nose estic bastant pillada per ell, i quan acavi de construir lu que 
esitgui contruint marxara, i no el veure més i estare molt rallada... i bueno, se que el seu amic sempre va al lavavo i ell 
es queda sol.. pero soc molt vergunyosa i no tindre ovaris de preguntarli el seu nom, i més sabent que esta me mare 

controlan si faig bé les coses... que em recomaneu? i si m'olbido? el miro? que faig! Gràcies a tots els que respongeu:)! 

Re: M'he enamorat d'un 
noi... es mes gran que jo! 

AJUDA! 
11/11/2012 - 23:45:22 Nom: Lucíalxat 

Fes lo tipic d'anar a preguntar-li que vols i deixali el teu numero en un paper a la taula amb el nom: 
Lucía:6289394839299394848383 y martxes. Un peto! 

Re: M'he enamorat d'un 
noi... es mes gran que jo! 

AJUDA! 
12/11/2012 - 11:51:32 Nom: Jodeeer!! 

Has dit que té 25 o 30 anys? I tu només 15??? Mira, jo dono suport a aquestes relacions, però crec que les seves 
"miradetes" potser te les imagines. A més, si arribés a sortir bé, creus que la gent ho aprovaria? La policia podria arribar 

a detenir-lo per estar amb una menor!! De debó vols que passi això? El meu consell és que millor te'n oblidis, no 
pateixis més, intenta no pensar-hi i tard o d'hora apareixerà algú, i si estàs molt obsessionada, espera't fins als 18, tot i 

que reconec que per un anònim que només conec de vista no seria capaç de esperar. Fes el que creguis, SORT!! 
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Re: M'he enamorat d'un 
noi... es mes gran que jo! 

AJUDA! 
12/11/2012 - 16:43:53 

Nom: No ets la 
unica... (Noia de 15) 

Hola, jo també estic super pillada d'un noi de 28 anys. El trobo guapíssim, i super mono, es una mica soso, però quan 
intenta ser amistos es super mono, m'encante. Però, sé que encara que jo li agrades, la nostra relació seria impossible, 

no se potser podriem durar, que? 2 mesos, encara que no ho sembli, les nostres vides son molt diferents, i... bueno, 
seria una tonteria. A ver, no t'estic dient, que es una tonteria intentar-ho, però si no el coneixes, i es bastant més gran 

que tu... no ho se.. Jo intentaria passar una mica del noi, i buscar-ne un més petit. Em sap greu dir-t'ho, perquè jo estic 
en la mateixa situació. Espero que et serveixi d'ajuda :) Petons! 

blog 12/11/2012 - 10:06:07 Nom: efrghjk 
L'he trobat por ahi, trobo molt interesant l'article de l'anorexiajo n'he pasat, i esta molt be com ho 

expliquehttp://littleladyspaulas.blogspot.com/ 

Re: blog 12/11/2012 - 20:17:19 
Nom: 

dddddddddddddddd
dd 

esta molt be, ja m'hi he fet seguidora!!! :D 

Tia bona portaventura? 12/11/2012 - 15:18:44 
Nom: Tia bona 
portaventura? 

Hola adolescents, el capdesetmana vaig veure a PORTAVENTURA un tio que devie tenir 13 o 14 anys o potser menys i 
hem va encantar esque cada dia hora,segons estic pensant en ell plis si ho es o estava a portaventura que obri i que 

deixi face o wats si pot ser face :p MERCII hem farieu un gran favor... No mentiu mersiii :$ 

Re: Tia bona 
portaventura? 

12/11/2012 - 16:20:31 Nom: SeergiHuete 
jo vaig anar a portaventura, i compleixo els requisits que has escrit:$FACEBOOK: Sergi Huete GonzálezWHATS APP: 

611982024 

Re: Tia bona 
portaventura? 

12/11/2012 - 16:40:06 
Nom: No hem surts 

al face 
No me surtts al face ficam el link pliiis 

Mariaa 12/11/2012 - 15:27:57 
Nom: :$ tios obriuu.. 

:) 

Hola adolescents, el capdesetmana vaig veure a PORTAVENTURA un tio que devie tenir 13 o 14 anys o potser menys i 
hem va encantar esque cada dia hora,segons estic pensant en ell plis si ho es o estava a portaventura que obri i que 

deixi face o wats si pot ser face :p MERCII hem farieu un gran favor... No mentiu mersiii :$ 

sexee!! 12/11/2012 - 15:53:59 Nom: sexee!! 

El dissabte del cap de setmana de la castanyada, vaig anar a portaventura : vaig veure a un tio que tot el rato m'estava 
mirant, i vaig pensa que li molava. No hem puc olvidar d'ell ni de la seva mirada: si algú estava alla que deixi face i 
whatsapp plis es un gran favor o que sigui algu que hagi anat duran el cap de setmana io me estat de dovendres a 

diumenge mersiii :$ 

Re: sexee!! 12/11/2012 - 23:03:01 Nom: directioner-:) ets idiota? no el trovaras enlloc. 

13/11/2012 - 15:34:58 Nom: nenet dels collons   

Buscas xaia? 12/11/2012 - 16:04:23 Nom: Xaies Busques xaia, aquí tením les millors xaies de l'empordà 

Re: Buscas xaia? 12/11/2012 - 16:07:35 
Nom: 

oiqfjifjowivjijeorjvio 
beeeeeeh 

Re: Buscas xaia? 12/11/2012 - 16:08:44 
Nom: Conseller 

Pastoril 
Que et van, les morenes, rosses, pelrojes..? 
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12/11/2012 - 19:59:17 Nom: Dani   

AJUDA! love love.. 12/11/2012 - 16:11:41 Nom: love..! 
Hola^^! Necessito ajuda... Hi ha un noi que em va demanar per sortir i és mes gran que jo. En el moment en que m'ho 

va dir no m'agradava ni res, pero ara, cada cop que parlem i em mira, em sento atreta per ell... em podeu dir QUÈ 
FER? :Cmerci:) 

Re: AJUDA! love love.. 12/11/2012 - 16:35:02 Nom: lfgnjkred 
Espera't un temps a veure si t'agrada de debó; si veus que sí. Dis-li que sí, es clar! I si veus que no, doncs li dius que 

no si no li has contestat i si no li has contestat doncs li dius que no. Sobretot, si no t'agrada de debó no li digues que sí 
perquè li faràs més mal. Perquè si ell t'estima i tu no... doncs no s'està junts. Espero haver-te ajuda't. 

Noiiees! 12/11/2012 - 16:12:28 Nom: LyN 
Hola! Tenim un amic, que es el típic noi perfecte. L'únic defecte es que no es molt alt, pro no es baixet. Té 13 anys, 
moreno, en els ulls verds-marrons, prim, guapo, simpàtic, vesteix super bé, carinyos, divertit,... Alguna disposada? 

Comenteu ;) Petons adolescents:* 

Re: Noiiees! 12/11/2012 - 19:29:57 Nom: Cóòrita·# D''on ees? 

Re: Noiiees! 12/11/2012 - 19:51:34 Nom: CH ho trobeu gaire normal "vendre" gent per el fòrum d'Adolescents? ¬¬ 

Re: Noiiees! 12/11/2012 - 22:12:03 Nom: -Annne- 
Si el vostre amic busca a algú,deixeu que trobi ell la persona a la que vulgui estimar, si només és per fer gelos a algú i 

per rotllet, ho podeu fer vosaltres mateixes, però millor que s'espavili a conèixer gent.Sort! 

diix 12/11/2012 - 16:21:46 Nom: diix que passi face 

12/11/2012 - 16:24:19 Nom: caca de vaca xd!   

QUE US POSA ALS 
NOIS? :$ 

12/11/2012 - 16:23:15 
Nom: 

sooniagonzalezZZ 
QUÈ US POSA ALS NOIS, DE LES NOIES? :$responeu:) merci^^ 

Re: QUE US POSA ALS 
NOIS? :$ 

12/11/2012 - 16:41:36 Nom: AxelRobinzon. Pues a mi sincerament que em xupin el coll.. es algu que em torna boig.. 

Re: QUE US POSA ALS 
NOIS? :$ 

12/11/2012 - 16:59:26 Nom: helllo 
A mi el que em posa mes d'una noia és:Veure-la amb els seus dos pits rodons i poder-li tocar.i veure-la amb la vagina 

oberta, abans de penetrar-la... això em posa mooooolt! 

Re: QUE US POSA ALS 
NOIS? :$ 

12/11/2012 - 18:00:32 Nom: ningú doncs aixo es festigos.. 

Re: QUE US POSA ALS 
NOIS? :$ 

12/11/2012 - 22:24:39 Nom: dfdf doncs tu ets lesbiana! 

Re: QUE US POSA ALS 
NOIS? :$ 

13/11/2012 - 00:02:11 Nom: aa simplement és sincer! que et posa a tu dels nois? per favor no em diras els dits dels peus per exepmple... 

A 12/11/2012 - 16:30:13 Nom: *__* Hola em dic --- i vaig a 3r d'eso, soc molt ffeo i magrada un noi de la meva classe. k fuc fer¿? 

Re: A 13/11/2012 - 17:04:06 Nom: --- primer preguntar-te si ell es gay també! 
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Em podeu donar la vostra 
opinió? 

12/11/2012 - 16:39:47 
Nom: Enamorat fins 

les tranques 

Bueno tot va començar fa uns mesos, vaig començar a parlar amb una noia i bueno.. No es que tingui un bon físic.. 
Pero m'he enamorat d'ella per com és. Em vaig començar a pillar per ella. I bueno no sé al principi ella hagués tingut 
algu amb mi, pero jo amb ella no. Pero poc a poc em vaig anar pillant per ella. Fins el día que ens vam veure.. em va 
encantar.. no sé vaig perdre la noció del temps, l'ús de la raó, i l'interés per altres ties.. Enfin que ara ja han passat 5 
mesos..i bueno ella porta liant-se amb 3 amics meus.. Pero tot i aixì no em rendeixu.. Perqué ella em diu que sempre 

he sigut algu especial per ella que no sap expressar.. Som amics pero no sóc un amic normal.. jo no sé com interpretar-
ho.. I bf.. ho paso malament perqué es la noia que m'ha canviat la vida.. i bueno que estic perdent el cap.. i no sé.. 

Segueixo lluitant? o em rendeixo i paro de fer el monyes..?Una abraçada adolescents! 

Re: Em podeu donar la 
vostra opinió? 

12/11/2012 - 18:15:14 Nom: Yees:3 No et rendeixis:$ Tot es possible:3 

Re: Em podeu donar la 
vostra opinió? 

12/11/2012 - 20:02:48 
Nom: 

fvklgfvbrgnbgtl 
que bonic:)Si tu l'estimes ves a per ella, pero si veus que ella ja no et fa cas, no pateixis més.. oblida-la, costa, a mi em 

va costar més d'un any i mig oblidar-lo, pero es conseguieix amb el temps tot es cura:) 

Re: Em podeu donar la 
vostra opinió? 

13/11/2012 - 16:39:51 
Nom: Enamorat fins 

les tranques 
Merci per tot:) 

Re: Em podeu donar la 
vostra opinió? 

13/11/2012 - 16:39:52 
Nom: Enamorat fins 

les tranques 
Merci per tot:) 

novioo 12/11/2012 - 16:44:53 Nom: lely 
El meu novio i jo vem tallar fa 2 setmanes, ara nomes som amics i prou encara que jo el segueixi estimant i molt... Ell 

passa una mica de mi i sempre l'haig d'obrir jo pel fb...Nose que fer,si tambe pasar d'ell o anar-li al darrere...Em 
podriueu donar consells siusplau?Gracieas adolescents :) 

Re: novioo 12/11/2012 - 16:49:28 Nom: AxelRobinzon. 
No li vagis darrere. Tingues el teu orgull de dona, i passa d'ell. Fes la teu vida i coneix gent nova. Mereixes ser feliç.PD: 

No li vagis darrere..Els tius ens encanta que ens vagin darrere..Un petó! 

que us posa caxondos?? 
:$ 

12/11/2012 - 17:01:36 Nom: xfrcyatdsa 
Hola m'agradaria saber que es el que us posa caxondos als nois, que us agrada que us fagi vostre novia o la noia amb 

la que us esteu liant?? Es urgent 

Re: que us posa 
caxondos?? :$ 

12/11/2012 - 21:21:19 Nom: jebwriue ens agrada molt que ens posin la ma a la polla dissimuladamanet 

NECESSITO CONSELL 
DELS NOIS 

URGENTÍSSIM!! 
12/11/2012 - 17:08:41 

Nom: 
IWishyouwherehere 

Volia demanar-vos, quines indirectes subtils podria llançar-li a un noi per fer-li saber que em mola? Us ho pregunto a 
vosaltres perquè sou els que ho interpreteu. A més, m'agradaria demanar, teniu idea de com podria posar xondo a un 
noi (com si no fos intencionadament) que és amic meu però que m'agrada i molt! Necessito saber, necessito consells, 
vull fer-li veure que m'agrada, sense haver-me de declarar ni haver de llançar-me, perquè en el cas de que la resposta 

sigui no, sempre podria tractar-se d'un "malentès". Merci guapooos;) 

Re: NECESSITO 
CONSELL DELS NOIS 

URGENTÍSSIM!! 
12/11/2012 - 22:46:38 

Nom: Senyor 
indepenència 

simplement sigues molt carinyosa amb ell! abraçal mes sivit, que noti qe talegres de veure, 'toteja' amb ell.. si vols 
posarlo caxondo ves lleugera de roba insinuante! no falla jajajsalut! 
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Re: NECESSITO 
CONSELL DELS NOIS 

URGENTÍSSIM!! 
12/11/2012 - 23:24:08 

Nom: 
IWishYouWhereHere 

Gràcies! La veritat, és el que intento sempre quan sóc amb ell. El que passa és que quan li dic a la cara algo en plan 
"pots arrepenjar-te a la meva espatlla" (situacions en les que ens hem trobant més d'un cop) diu "no cal, no cal" com si 

no em volgués molestar. En canvi, quan estem un al costat de l'altre entre la multitud, sempre es toquen les parts 
exteriors de les nostres mans "per accident". Igualment, et faré cas que és molt bon consell, a veure si em deixa 

apropar-me.MERCI!!:) 

no tinc sort amb els nois.. 12/11/2012 - 18:07:47 Nom: anonima.. 
Hola! mireu jo tinc 15 anys i el tema nois em va fatal.. no mhe liat mai i aixo em desanima, mha passat tres vegades el 
mateix i sha intetat cambiar pro no es pot, segueix passant el mateix, primer parlem cada nit pel face, kedem un cop 

sols, no passa res i aki sacaba.. consells sisplau.. 

Re: no tinc sort amb els 
nois.. 

12/11/2012 - 18:40:19 Nom: ANON 
No tinguis pressa!Quan tingui que arribar de debò arribarà! Segur que es una noia molt bonica així que no et 

desanimiis! :) 

Re: no tinc sort amb els 
nois.. 

12/11/2012 - 18:47:17 Nom: anònima.. ves.. si ja arribarà, el problema esk tota la meva classe sha liat algun cop.. es pensen k jo tambe i noes aixi.. 

Re: no tinc sort amb els 
nois.. 

12/11/2012 - 19:16:38 Nom: escriptorajove 
Doncs mira... Jo faig primer de batxillerat i estic com tu!! I la vida no està per amargar-te. Segur que tu vals la pena molt 

més que els altres! Quina pressa hi ha amb créixer? Cada cosa al seu temps! 

Re: no tinc sort amb els 
nois.. 

12/11/2012 - 19:32:28 Nom: anònima.. tens raó gràcies :) 

Re: no tinc sort amb els 
nois.. 

12/11/2012 - 19:32:32 Nom: anònima.. tens raó gràcies :) 

Re: no tinc sort amb els 
nois.. 

12/11/2012 - 22:35:24 Nom: -Annne- 

Tens 15 anys i no t'has liat? I no tens per que fer-ho! tot arriba, i liar-se no vol dir res, ni madurar, ni ser guai, ni lligar, 
nomes intercanvies saliva i ja està, res d'especial! no et preocupis, i no pensis tan en lios i passa-ho bé amb els amics i 

amigues, no creguis que els que diuen "l'altre dia em vaig liar amb un tiu/ amb una tia" són millors, perquè liar-se 
diguéssim, molt divertit allò "xaxipiruli", no és. simplement és doncs aixo, enrotllar-te, mentres algú s'està liant tu pots 

estar fent el boig amb els amics, i passar-t'ho en gran! ànims, ja t'arribarà tot, no hi ha pressa! quan tinguis oportunitat i 
vulguis (òbviament, MAI ha de ser forçadament) ho fas!Un petonàs i molta sort!:D 

NOIA QUE US AJUDA 
QUAN HO 

NECESSITEU!!!!!!!! 
12/11/2012 - 19:19:05 Nom: miss queen  

HOLA GENT, TINC UNA AMIGA QUE HA COMENÇAT UN BLOG I QUE SEMPRE AJUDA ENCARA I CONTESTA 
SUPER RÀPID. SIUSPLAU, MIREU EL SEU BLOG PERQUE ENCARA QUE SIGUI EN ANGLES SAP CATALA. 

MOLTES GRACIES!!!!!http://obnoxiouslyoutspoken.blogspot.com.es/ 

Gaays:) 12/11/2012 - 19:25:36 Nom: Cóòrita·# 
Hoolaa noiss:$ m'agradaariaa coneeixer a un amic gaay, podeem fer cam, parlaar pel whaats... M'agradaria que fos, 

divertit, amable, "cotilla", quee li agradii divertir-se i que siguii simpatic:P un petoo molt graan 

Re: Gaays:) 12/11/2012 - 19:37:10 Nom: :O De veritat has de buscar un amic gay per aquí?!Deixa msn i t'agrego ;)XD 

Re: Gaays:) 12/11/2012 - 19:41:07 Nom: Cóòrita·# noa_3_5@hotmail.com meerccii:P 
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Creieu que aixo es veritat? 12/11/2012 - 19:31:06 Nom: Serena_15 

Creieu que es veritat allo de que si et diuen que escoltis una canço es perque te la dediquen o perque els recorda a tu o 
alguna cosa aixi?Es que ahir un noi amb el que ens van liar a l'estiu i dps va pasar de mi, em va dir que escoltes la 

canço de "escuchame mujer" de Fondo Flamenco. I nose que pensar, perque en part crec que va pasar de mi perque li 
vaig dir que no volia seguir, nose a que es referia... pero esque a l'habitació hi havia mes gent i yo alla no volia fer res 

raro... ya m'enteneu ¿no? i hi ha una part de la canço que diu "tienes que estar preparada pa entregarte..." i jo le veritat 
que si vull fer-ho, si sortim i portem un temps per mi vale, cap problema el conec de sempre i m'agrada tmb desde els 9 

anys. I ahir tmb ens miraben i apartavem la vista i tal... i no se que pensar, he de passar d'ell, o dir-li algo i el que? I 
creieu que la canço es per algo?AJUDA SIUSPLAU!! 

Re: Creieu que aixo es 
veritat? 

12/11/2012 - 19:40:31 
Nom: eeeeeeeh sexy 

lady 

bufbufbuf.. aixo si, sempre diuen que si et dediquen una canço es perque li fa pensar en tu, o te algn missatge amagat 
que no saben com dir-ho.I ho has de fer.. pensa-ho.. es una cosa que es te que tractar bé, perque despres hi ha els 

pros, i els contres. Anims guapa! 

Re: Creieu que aixo es 
veritat? 

12/11/2012 - 20:00:01 Nom: vrlvnrnbbj  si algú et dedica la cançó de escúchame mujer, pasa d'ell, de veritat, el millor que pots fer#CANISNO 

Re: Creieu que aixo es 
veritat? 

12/11/2012 - 20:51:36 Nom: Serena_15 A mi tmb m'agrada Fondo Flamenco i no sóc cani ni choni, ni res, soc una persona noromal... xD 

Holi:3 algu de vosaltres te 
Tumblr i Twitter?:) 

12/11/2012 - 19:33:33 
Nom: Tumblr i 

Twitter. 

Hola adolescents, aqui us deixo el meu Tumblr, es una pagina on hi penjo fotos i frases, si en teniu siusplau seguiu-me i 
us seguire!:)Si em voleu seguir a twitter també us el deixo!Petonets!:)TUMBLR: esinevitablee.tumblr.comTWITTER: 

@saraibp12 

Re: Holi:3 algu de 
vosaltres te Tumblr i 

Twitter?:) 
12/11/2012 - 19:40:37 Nom: Heeelenaa^^  @griegaaJa et segueixo:)petons^^ 

Re: Holi:3 algu de 
vosaltres te Tumblr i 

Twitter?:) 
12/11/2012 - 21:48:38 

Nom: 
dfsreeretgerged 

el meu tumblr:your-own-wings.tumblr.com (: 

Una pregunta sobre... 
(sexualitat) 

12/11/2012 - 19:41:57 
Nom: Anonima entre 

anonims 
Pensareu que sóc molt tonta, però... Quan hi ha sexe, com que el penis s'introdueix correctament pel forat de la vagina i 

no pel cul o per el de fer pipi?És de veritat, si us plau. 

a quin canto es fa el 
piercing al nas? 

12/11/2012 - 19:58:44 Nom: iodlfaknmsdl hola magradaria ferme un pierceng al nas pero nose a quin canto me laig de fer.. noiees a quin canto el porteu? 

Re: a quin canto es fa el 
piercing al nas? 

12/11/2012 - 23:13:40 Nom: Esquerra Jo el duc a l'esquerra, és el meu cantó bo i a més sóc d'esquerres;) Però si no, fes-tel al que més t'agradi 

Que us posa a les noies? 12/11/2012 - 19:59:53 Nom: .m. Que us posa moltíssim abans de fer l'amor amb algu. 

Re: Que us posa a les 
noies? 

12/11/2012 - 21:54:47 Nom: jooooo Els petons al coll, ens posan moltissim!A la orella, el coll, al front,....buff mencanta!Esperu acerte ajudatt 

Re: Que us posa a les 
noies? 

12/11/2012 - 22:22:55 Nom: thureps si, estic amb la "joooo"els petons són el millor!sobretot al coll! 
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Re: Que us posa a les 
noies? 

12/11/2012 - 22:36:19 
Nom: 

dsahfrugherufyghu 
Petons al cooll i també quan fregue el penis am el cos, tocar just a sota la panxa... *.* 

Re: Que us posa a les 
noies? 

12/11/2012 - 22:36:21 
Nom: 

dsahfrugherufyghu 
Petons al cooll i també quan fregue el penis am el cos, tocar just a sota la panxa... *.* 

algun noi :) 12/11/2012 - 20:04:01 Nom: loveeeeee vui coneixer nois :) 

Re: algun noi :) 12/11/2012 - 20:07:45 Nom: loveeeeee deixeu num de mobil i obro al whats :) 

Re: algun noi :) 14/11/2012 - 15:44:36 Nom: jotambé! Això mateix! Deixa'l i en parlem ;) 

anònima 12/11/2012 - 20:35:08 
Nom: magradaria fer 
amistats amb algun 

noi 
hola! magradaria fer amistats aixi que podrieu posar els num de mòbil i aixi obro al whats? un petó :) 

magradaria fer amistats 
amb algun noi :) 

12/11/2012 - 20:36:18 Nom: anònimaa hola! magradaria fer amistats aixi que podrieu posar els num de mòbil i aixi obro al whats? un petó : 

noieta 12/11/2012 - 20:49:34 Nom: noieta es note que taburreixes eeeehhh avere si estudiem mes i no tantes rukeries de conexier a gent marginadeta 

Re: magradaria fer 
amistats amb algun noi :) 

12/11/2012 - 20:55:49 Nom: anònimaa te algu de dolent se sociable? 

Re: magradaria fer 
amistats amb algun noi :) 

12/11/2012 - 21:01:16 Nom: buahh 
pots ser sociable amb gent que coneixes. No amb gent que no coneixes de res i que et poden amargar a la vida amb 
segons. Aixo vol dir que estas marginada que no sas am qui parlar( taburreixes) fes amigues com joo i no t'aburriras u 

se per experiencia macaaSoc tio 

Re: magradaria fer 
amistats amb algun noi :) 

13/11/2012 - 18:08:52 Nom: ¬¬ 
Ei noia, ni cas. Deixa'ls estar, pobrets...segur que el que et passa és tot al contrari; tens tants amics que ja t'has 

acostumat a ser sociable...sóc una noia, i crec que el que els passa a aquests és que són ells els marginadets sense 
amics que escriuen això només per sentir-se bé.Allà ells.Petons! 

Re: magradaria fer 
amistats amb algun noi :) 

13/11/2012 - 21:52:27 Nom: anònimaa jajajajaj si i es dediken a intentar amargar la vida als altres :D 

NOI DE PORTAVENTURA 
:D 

12/11/2012 - 20:46:33 
Nom: EL NOI DE P.A 

QUE OBRI( 
PORTAVENTURA) 

Sol dirte que havere si t'havies equivocat am el wats perque no surts i que hem pasis el link de face :$ 

el trobare si o si 12/11/2012 - 21:03:40 
Nom: el trobare si o 

si 

Hola adolescents, el capdesetmana vaig veure a PORTAVENTURA un tio que devie tenir 13 o 14 anys o potser menys i 
hem va encantar esque cada dia hora,segons estic pensant en ell plis si ho es o estava a portaventura que obri i que 

deixi face o wats si pot ser face :p MERCII hem farieu un gran favor... No mentiu mersiii :$ 

Sóc la Lucíalxar 12/11/2012 - 21:19:15 Nom: Lucíalxat 

Hola gent, la setmana pasada vaig estar aconsellant a molta gent, ja que estava malalta i tenia molt de temps. Ara entre 
setman, serà impossible que pugui veure tots els misatges del fòrum. M'he fet un correu concretament per els dubtes 

que la gent tingui, PER QUALSEVOLD DUBTE, QUALSEVOL PREGUNTA, AJUDA EN COSES PERSONALS, 
QUALSEVOL COSA, m'envieu un correu al meu hotmail i m'expliqueu la situació, un petó molt gran!Correu: 

lucialxat@hotmail.com 
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Re: Sóc la Lucíalxar 12/11/2012 - 22:06:55 
Nom: 

yesseniaaaaaaaaa 
ocmoc. 

Re: Sóc la Lucíalxar 12/11/2012 - 22:24:46 Nom: -Annne- tranquila Lucía, hi ha altre gent que dóna consella i ajuda... per exemple jo! Espero que ja estiguis bé! Un petó, adeuu!:) 

Re: Sóc la Lucíalxar 12/11/2012 - 22:38:34 Nom: maxinooo no se't trobarà a faltar, fora els consells xorres!//*// 

Blog Noveles 1D 12/11/2012 - 21:19:16 
Nom: 

lelleleeeeleellee^^ 
Directioners, si voleu paseovos pel meu blog de noveles dels 5 nois perfectisimament perfectes. Se us 

estima:Dhttp://unadireccionuncamino1d.blogspot.com 

Re: Blog Noveles 1D 13/11/2012 - 15:48:30 Nom: .-.-.-.- :D :D  M'encantaaa!!! Cada quan penjaras capitols???Un Petóocatalunyaa Independentt JAAA!!! ||*|| 

Re: Blog Noveles 1D 13/11/2012 - 18:56:11 Nom: la del tema Intententaré penjar cada setmana! moltes gracies:D 

Que se sent quan 
t'enamores? 

12/11/2012 - 22:09:01 Nom: Lover 
Us heu enamorat mai? Sabeu el que se sent? Si es aixii pliis ajudeume i digueu-ho, estic molt confosa perque no se si 

estic enamorada d'un noi. Moltes graaaciees :) 

Re: Que se sent quan 
t'enamores? 

12/11/2012 - 22:16:42 Nom: -Annne- 

Bona nit noia!Jo em vaig enamorar una vegada i el que sentia era que ell era únic en la meva ment, només feia que 
pensar en els bons moments que vam passar i en com m'havia aconseguit enamorar. Però jo crec que cadascú sent 
una cosa diferent, realment és inexplicable perquè et sents confós o estàs en un món que no és la Terra. Comprova, 

deixa passar temps i quan estiguis segura de si n'estas realment enamorada, intenta esbrinar si ell està enamorat de tu, 
si ho està, llença't, i si no i és un amic, creu-me, no facis res i queda't amb l'amistat que és essencial i el que té més 

valor del món. Un petó, sort!:)*Cuida l'amistat, és el tresor més gran que pots tenir! 

Re: Que se sent quan 
t'enamores? 

12/11/2012 - 22:40:38 Nom: Bernaaaaaaat 

jo, amb 17 anys, ho he experimentat per primera vegada (amor de veritat) fa 4 mesos... Estar enamorat és tan simple 
com trobar la teva felicitat, en la seva. si ho penses be ho ententras... Si ella esta contenta, tu ho estas; si esta rallada, 
tu mes, si es feliç.... tu tambe! hi ha altres factors que influeixen com necessitar (necessitar de verittat, no simplement 

voler) veure-la, parlar amb ella, saber com està, què fa...Espero haverte ajudat! Saluuut!PD parlo en femeni perque com 
et pots haver adonat es el que em passa a mi amb la meva 'novia' :) 

Re: Que se sent quan 
t'enamores? 

13/11/2012 - 10:30:26 Nom: jehf jehbg Frikis q sou, trobes normal preguntar q es sent quan t enamores? Tsè pues si es q t enamores algun dia u sabràs;') 

et vull trobar 12/11/2012 - 22:11:23 Nom: et vull trobar! 
Esque estic pensan cada minut hora segons am tuu i si ho hetz has anat a portraventura el finde de la castanyada que 

deixi watsapp esque es molt per mii 

Re: et vull trobar 12/11/2012 - 22:20:36 Nom: -Annne- Jo crec que si deixes detalls (físics) o si vau parlar, com anava vestit, què feia.. potser tens sort!:) 

Re: et vull trobar 12/11/2012 - 22:32:36 Nom: et vull trobar! 
no es molt alt ni molt baix, ulls marrons ens van mirar molt alts ulls mentres feien la cua al myyougurt al davants del 
furius i ell estava asentat a un banc miran un espectacle que passava ( anaven passa) i anava amb una sudadaera 

negra plis plis 

Sexe - Penetració correcta 12/11/2012 - 22:29:44 Nom: Joan Albert 
Una Pregunta,Quan es penetra el penis, com es sap si has penetrat correctament a la vagina, i no l'altre forat ( o sigui, 

el de per on pixen les noies) ???Espero que em respongeu be.Gràcies Nois i Noies 

Re: Sexe - Penetració 
correcta 

12/11/2012 - 22:35:04 Nom: sfhauf Molt fàcil, per l'altre forat no entra ¬¬ 

Re: Sexe - Penetració 
correcta 

12/11/2012 - 22:54:44 Nom: noia97!^^ 
tranquil qe per l'altre forat es imposible qe entri es com el vostre forat per on pixeuespero averte ajudat petons 

adolescent!^^ 
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obriu nois 12/11/2012 - 22:35:46 Nom: obriu nois 

Hola adolescents, el capdesetmana vaig veure a PORTAVENTURA un tio que devie tenir 13 o 14 anys o potser menys i 
hem va encantar esque cada dia hora,segons estic pensant en ell plis si ho es o estava a portaventura que obri i que 
deixi face o wats si pot ser face :p MERCII hem farieu un gran favor... No mentiu mersiii :$Io anava vestida am uns 

texans negres i sudadera roossa ell anava am sudadera negra i io estava fen cua alla al myyougurt al costst del furius 
mentres passava un espectacle ell em mirava i io tambe i tambe vaig veure a altras pliiisss qui sigui que apsssi wats o 

face 

NOI DE PORTAVENTURA 12/11/2012 - 23:43:55 Nom: portaventura Busco un noi que va anar a portaventura el dissabte dia 10 de novembre El vaig veure a la caua del shambala MERCI 

Re: NOI DE 
PORTAVENTURA 

12/11/2012 - 23:45:09 Nom: Nombrek! Ha quedat més que clar. 

Re: NOI DE 
PORTAVENTURA 

13/11/2012 - 01:33:05 Nom: ghhvbauhfb 
jder para ya cn el noi d portaventura, o k aparezka ya el puto xaval ese k rallazo x dios, pon un anuncio en el diario o 

haz algo, pero no se te ha pasado x la cabeza k igual ese tio no sabe k existe, o no le gusta esta web?? 

Re: NOI DE 
PORTAVENTURA 

13/11/2012 - 07:12:12 Nom: Cóòrita·# 
ja, jo no et vull desanimar, pero crec que puser es d'afora i ha vingut uns dies per anar a portaventura, nose, putser tens 
sort i el trobis pero es dificl ja que numes saps la seva cara, no saps, d'on es, la seva edat, el curs, el cognom, si parla 

castella.... Jo de veritaat si el trobes millor per tu aixxi que ANIMS! un petto i cuideeuvos adolesceents:) 

Re: NOI DE 
PORTAVENTURA 

13/11/2012 - 12:16:11 Nom: (L) NO SOYY ESE TIOO PERO ME MIDEE 19!!! :P GUAPAAA!!! 

OBRIU SI US PLAU! 13/11/2012 - 09:42:28 Nom: asdfmartaasdf 
el problema que tinc es que m'agrada un noi i ell ho sap però ell només em veu com una amiga, que puc fer perqué em 
deixi de veure com una amiga i li comenci a agradar? ademés, una amiga em va dir que jo mai li agradaria i es posible 
que li agradi aquesta amiga, però mai se sap... AJUDEU SI US PLAU. Doneume la vostra opinió. Petons adolescents! 

---BISEXUALS O LESBIS--
- 

13/11/2012 - 10:41:21 Nom: Less Bi 
Sóc una noia bi i estaría interessada en conèixer altres noies, si pot ser més grans de 16. Deixeu el correu o el que 

sigui :D 

Re: ---BISEXUALS O 
LESBIS--- 

13/11/2012 - 16:06:24 Nom: Les bi morenita'h17@hotmail.comTe espero xurry! 

Re: ---BISEXUALS O 
LESBIS--- 

14/11/2012 - 21:50:42 Nom: gdjsjbgddc de weeaahh_94@hotmail.com :) 

SEXE 13/11/2012 - 13:30:35 
Nom: Anònima entre 

anònimes!!1 
Hola, us voldria demanar consells per quan jo ho faci amb el meu novio, per així ja anar una mica preparada.MerciI 

també podeu explicar la vostra experiència. 

 en joooooooooell 13/11/2012 - 14:23:04 
en joel es mestruva pensant em la seva germaana elefantaaa.. ajajajajj xdxddxdxdxen joel es mnesturva a clase de 

catella i caatala pensaant em les seves orelllesssssno es normalll ??¿¿¿¿¿?¿ 

Per la que buska akell de 
portaventura 

13/11/2012 - 15:09:52 Nom: Nina* 

HOla, mira, no et vull desanimar, pero crek que es una mika impossible trobarlo ja qe a mi em va passar una cosa 
semblant. em vaig quedar pillada d' un angles a un burger king i que sempre que vaig a bcn intento anar a akell burger 

pero mai mes le trobat. he vist els amics que anava ell akell dia, pero ell mai mes. tu dik, encara que sigui impossible no 
et desanimis i digues com anava vestit i tal.) Un peto 
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Re: Per la que buska akell 
de portaventura 

13/11/2012 - 15:32:38 Nom: mersiii ia u he dit pero a quin insti vas 

Tios obriuuu :$ 13/11/2012 - 15:40:03 Nom: :$ :$  
Hola soc una tia que busque parlar amb algu diferent al meu poble la gent es feikaa..... Soc rossa amb ulls blaus. Si 

algun tio vol coneixe'm que deixi face. Si pot ser algu altet que io soc alta no molt pero siiii compta'l coneixer gent... hos 
estimooo :$ 

Re: Tios obriuuu :$ 13/11/2012 - 15:43:00 Nom: adrianet agrega'm adricluet 

Re: Tios obriuuu :$ 13/11/2012 - 15:44:43 Nom: :$ $ el xat no hem va be ho sento :( deixa face 

Re: Tios obriuuu :$ 13/11/2012 - 15:50:02 Nom: adrianet el meu facebook : adricluet 

Re: Tios obriuuu :$ 13/11/2012 - 15:55:35 
Nom: 

pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis 
passa link rei 

Ajuda si us plau!: Com el 
sedueixo? 

13/11/2012 - 15:50:49 
Nom: Come as you 

are 
Com puc saber diferenciar si un noi em veu com a amiga o sent alguna cosa més per mi? I en el cas de que em vegi 

com a una amiga, teniu idea de com el podria seduir? Moltíssimes gràcies macus i maques;)!! 

Depilacioooo Noies 13/11/2012 - 15:59:02 Nom: H00Laa 
H00laa noiesQuan us depileu amb crema depilatoria el pel creix mes gruixur ?Esq estic farta de la cera i vull probar 

amb crema depilatoria pero sense correr aquest " risc"Gracies :D 

Re: Depilacioooo Noies 13/11/2012 - 20:09:24 Nom: CH 
es una merda la crema depilatòria perquè quan t'ho fas al cap de 2 dies et torna a sortir...i més dur no ho sé, jo crec que 

igual o una miqueta més 

Re: Depilacioooo Noies 13/11/2012 - 23:01:05 Nom: Eiis 

T'aconsello que no ho facis amb crema depilatòria ja que el pel creix més ràpid al ser tallat, en canvi amb la cera al 
arrencar el pèl també s'arranca el lloc on es formen les cèl·lules que formen el pèl(fol·licle pilós) i tarda molt més a sortir 

i amb el temps si ets constant amb la cera el fol·licle es deixa de formar i ja no surt pèl, és a dir amb el temps és va 
disminuint i es va tornant més fi.Sóc una estudiant d'estèticaespero haver-te ajudat.P.D: la crema depilatòria al aplicar-

te-la fa pudor. 

www.adolescents.cat 13/11/2012 - 16:10:39 Nom: \m/  

Hola redactors!Res, només volia donar-vos les gràcies per les notícies i els tests que poseu, que són alucinants! Han 
fet que em conegui millor a mi mateixa, i que sàpiga el que sento realment per aquella persona.Fa un temps la gent 

sempre deia que ja no sou el que éreu en un passat, que la pàgina no podia continuar així, etc. Però crec que no és just 
avisar només del que és negatiu xd... Així que us felicito!!!!!!Agraeixo els vostres consells, de debò!AdéééééuVisca el 

Metal i visca Catalunya!!*!! 

Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 16:36:14 
Nom: 

Anonima1234567890
0987654321 

Tinc 14 anys, i la meva vida es una merda. A casa sempre em varallo amb els meus pares, i a l'insti tinc problemes amb 
companys. Medeixo 1,67 i peso 42kg. No menjo mai.Moltes vegades he intentat suicidarme. Podeu ajudarme? 

Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 16:47:55 Nom: iooo 
Hola maca, no val la pena suicidar-se la vida es molt bunica i aquests problemes s'aniran solucionant amb els temps. 

Tot això es normal amb l'adolescència. Espero haber-te ajudat un petó :) 

Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 16:49:53 
Nom: 

Anonima1234567890
0987654321 

Gracies.Macostumen a dir aixo,Fa molt de temps que estic tancada en mi mateixa, tinc molt canivs d'umor i nose, la 
gent ja pasa de mi... 

Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 16:55:01 Nom: iooo doncs oblida't i viu la vida que nomès en tens 14:) 
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Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 16:56:09 Nom: -Annne- 

Siiiii! Bones, em dic Anna, tinc 14 anys igual que tu i vull estudiar per ser psicòloga. Encara que ara per ara no sé res... 
et puc ajudar!Mira, només et diré unes coses:- Problemes amb els pares tothom en té, ets adolescent i és una cosa 
normal.-No et capfiquis en que la teva vida és una merda i intenta sentir-te alegre, si creus que tot et va malament 

estaràs trista i per tant, poc sociable, cosa que afecta en el comportament amb els companyes.-Per aquesta edat, medir 
1,67 està super bé, però el pes, és molt poc això! Has de menjar, si et sents grassa només pensa en una cosa: si no 
menjes per no engreixar-te, vas molt malament. El que aconsegueixes no menjant és tenir falta d'energia i et vas fent 
més dèbil, menjar és important, però menja sa i fes esport, cosa que si no t'alimentes no et serà possible fer.I lo de 

suïcidar-te... No ho tornis a intentar en cap dels casos, entesos?T'explicaré una cosa. Aquest any al meu institut m'han 
canviat de classe, i al meu costat s'assentava una noia que li feien bullyn 

Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 16:56:12 Nom: -Annne- 

Siiiii! Bones, em dic Anna, tinc 14 anys igual que tu i vull estudiar per ser psicòloga. Encara que ara per ara no sé res... 
et puc ajudar!Mira, només et diré unes coses:- Problemes amb els pares tothom en té, ets adolescent i és una cosa 
normal.-No et capfiquis en que la teva vida és una merda i intenta sentir-te alegre, si creus que tot et va malament 

estaràs trista i per tant, poc sociable, cosa que afecta en el comportament amb els companyes.-Per aquesta edat, medir 
1,67 està super bé, però el pes, és molt poc això! Has de menjar, si et sents grassa només pensa en una cosa: si no 
menjes per no engreixar-te, vas molt malament. El que aconsegueixes no menjant és tenir falta d'energia i et vas fent 
més dèbil, menjar és important, però menja sa i fes esport, cosa que si no t'alimentes no et serà possible fer.I lo de 

suïcidar-te... No ho tornis a intentar en cap dels casos, entesos?T'explicaré una cosa. Aquest any al meu institut m'han 
canviat de classe, i al meu costat s'assentava una noia que li feien bullyn 

Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 17:54:04 Nom: lwk rhfbgir 
Durant la teva vida suposo que no tot ha sigut una merda, no? Hauràs passat per bons moments, va a temporades. Ara 

potser estàs malament i no l'hi trobes un sentit a la teva vida però no saps mai que pot passar... un noi, una nova 
amiga, etc. Viu el dia a dia i ja vindrà la felicitat de nou;)PD: discutir amb els pares a aquesta edat no té res d'estrany. 

Re: Suicidi. Ajuda! 13/11/2012 - 18:05:11 Nom: HEEEEEEEEL; Pensa que alomillor és una mala epoca, no una mala vida...Petons! 

Re: Suicidi. Ajuda! 14/11/2012 - 12:49:45 
Nom: 

Anonima1234567890
0987654321 

Gracies a tots, de veritat!Anne: Gracies. De veritat que de gran seras una psicologa excelent! Segueix aixi i arribaras 
molt lluny! M'has ajudat molt. Gracies de veritat. 

Re: Suicidi. Ajuda! 14/11/2012 - 12:49:53 
Nom: 

Anonima1234567890
0987654321 

Gracies a tots, de veritat!Anne: Gracies. De veritat que de gran seras una psicologa excelent! Segueix aixi i arribaras 
molt lluny! M'has ajudat molt. Gracies de veritat. 

OBRIU :P 13/11/2012 - 16:36:37 Nom: OBRIU :P 

Hola, sol dir que busco a gent nova per parlar soc bastant sociable: doncs no soc una marginada com tots deieu esta 
pensant. Soc tia rossa ulls blaus alta i prima sobretot carinyosa, amable, bona persona, doncs nomes dirvus que busco 
algun tio ros moreno es igual mentres sigui guapo. Soc guapisima i no me la crec es el que diuen els meus amics/es. 

Qui vulguis que deixi face o watsapp si es face amb el link 

Re: OBRIU :P 13/11/2012 - 17:31:31 Nom: ....m..... Tipica sortida amargada que vol veure nois guapos...No tot es físic!!!!! 

Vull coneixer nois!! 13/11/2012 - 16:51:53 Nom: Noia18 anys! 
Hola!! Vull coneixer nois mes o menys de la meva edat, zona Valles Occidental! Poseume el vostre face, o num d movil 

(x xarlar x whatsap)petonets. 
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Re: Vull coneixer nois!! 13/11/2012 - 17:00:13 Nom: -- 
Hola! malauradament t'he de dir que jo soc una noia :( però mira que si surts un dia a alguna discoteca o festa major de 

la teva zona et garanteixo que conèixer as més nois que no publicant aquest tema al fòrum d'adolecents.cat ;)A més 
tindràs l'avantatge que els hi veuràs la cara i podràs escollir ;) sort! ;) 

Re: Vull coneixer nois!! 13/11/2012 - 17:00:15 Nom: joseep93 Jo en tinc 19, i soc d'aqui a prop.Passa el teu facebook si de cas!Estare al xat, si vols obrem 

Re: Vull coneixer nois!! 13/11/2012 - 17:12:21 
Nom: Soc la noia qe 
ha obert aquestest 

tema 

Jo ja busco ja surto a les discos, festes.... tinc molts pretendents i tal.. pero no trobo el meu noi ideal!!!! Saps el q et vull 
dir no???Estic farta que nomes em vulguin x el meu cos i la meva cara mona, vull trobar un noi q mestimi tal i com soc 
personalment, la meva simpatia, la meva bona fe..... no x unes simples curves, pits, ulls verds i tal.. mentens?????? 

Re: Vull coneixer nois!! 13/11/2012 - 17:29:47 Nom: laura Figaró 
hahhaahh si si... això ja es més difícil.. però no et conformis amb la idea de que tots volen això, estic segura que si et 

deixes conèixer per dins també et sabran valorar per l'interior. 

Re: Vull coneixer nois!! 13/11/2012 - 17:35:48 Nom: .m. No tots els nois som uns sortits que volem a les noies per lo guapes que sou!!! 

Tema amorós 13/11/2012 - 16:57:03 
Nom: Sobre un NOI 

**'** 

Hola Adolescents,Necessito la vostra ajuda:M'agrada un noi de la classe i ell em tira la canya. El cas esque fa poc va 
deixar a la seva nòvia i tot i això s'hi passa estones xerrant. M'agraderia poder conquistar-lo del tot. I quedar algun 

diaXarrem moltíssim i som motl amicsNecessito la vostra ajuda adolescents! GRÀCIES un petó! 

dret de vaga 13/11/2012 - 16:57:44 Nom: laura Figaró 

Hola adolescents! :) Algú sap on puc trobar l'arxiu jurídic de drets i deures de les vagues d'estudiants? Resulta que 
demà es vaga general i jo estudio batxillerat a un centre públic, per tant ens diuen que tenim el dret de vaga però ens 

han posat un examen demà, ens han amenaçat que si no assistim per la justificació de la vaga el nostre examen 
constaria com si fos el d'una falta injustificada per tant un 0 que ens hauria de fer mitjana amb l'altre examen del 

trimestre que em fet, quan si es una falta justificada de metge o quelcom semblant ens el permeten fer un altre dia. Això 
per mi es treure'ns els dret de vaga, algú sap com va legalment? 

Nois de a partir de 14 
anys? 

13/11/2012 - 17:12:26 Nom: LaDe13Anys  M'agradaria conèixer nois que tinguin com a màxim 16 anys...jo en tinc 13! Em passeu el vostre face? o Msn? 

Re: Nois de a partir de 14 
anys? 

13/11/2012 - 23:29:34 Nom: :))))))))))) i per que t'agradaria?? :P 

Re: Nois de a partir de 14 
anys? 

14/11/2012 - 01:56:49 Nom: bhyuftygb per xerrar :P 

TWITTER I TUMBRL? 13/11/2012 - 17:39:59 Nom: FJNGGTFF Holaaaaa:3 teniu twitter? i tumbrl?us deixo el meu aqui;)twitter: @saraibp12tumblr: esinevitablee.tumbrl.com 

Re: TWITTER I TUMBRL? 13/11/2012 - 23:54:34 
Nom: 

fffffffffffffffffffffffffffff
fffffffff 

guaaaaaapi! els meus tumblrs:http://theskyhasturnedvainilla.tumblr.comhttp://alone-likethemoon.tumblr.comespero que 
t'agradin, ara miraré el teu! PETONS! :D 

Busco noi que m'estimi 13/11/2012 - 17:48:19 
Nom: Busco noi que 

m'estimi 
Busco noi que m'estimi per tal com soc simpatica bona fe que no m'enganyii.... que no nomes sexe tetes..... si nooo 

manera de ser qui vulgui que deixi what ssoc tia 

Re: Busco noi que m'estimi 13/11/2012 - 17:56:48 Nom: wernjevkd 
Tots els adolescents que utilitzeu aquesta pàg. web per trobar un noi/a per tenir una relació sigui del tipus que sigui... 

feu pena! 

Re: Busco noi que m'estimi 13/11/2012 - 18:00:59 Nom: cristian_kny te el meu si vols 657481219 
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Re: Busco noi que m'estimi 13/11/2012 - 18:03:56 Nom: jooooooo enviem un mail am numero de tel. a joan220897@gmail.com 

Re: Busco noi que m'estimi 13/11/2012 - 18:17:51 
Nom: Busco noi que 

m'estimi 
soc la del forum al primer ara l'agergare i al segona la nit li envio :* 

Re: Busco noi que m'estimi 13/11/2012 - 22:05:04 
Nom: soc la del 

foooorum 
eldel gmail que deixi el seu wats 

Els pares entremig 13/11/2012 - 17:58:24 
Nom: 

jisjaishuaigdysudgs
d 

Jo estic apunt de tenir una relació amb una noia i fa poc me enterat que entre els nostres pares no es cauen bé! que 
faig? 

Re: Els pares entremig 13/11/2012 - 18:07:29 
Nom: 

heeeeeeeeeeel; 
Ostres, quin fullon TT Bueno, oi que us estimeu? DONCS JA ESTA! els pares no han de fer-hi res....petons!^^ 

Re: Els pares entremig 13/11/2012 - 19:28:43 

Nom: 
Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaa 

També hi ha pares que san divorciat i surten amb un altre persona encara q al fill no li caigui be aixi q aixo es el mateix 
pero el reves...Sempre mana el cor, que ho sapiguess 

Re: Els pares entremig 13/11/2012 - 20:45:19 Nom: Anònima:D Suda dels pares, tu surts amb qui estimes oi? Doncs apa, a ser feliç :D 

REGLA...! :c [NOMÉS 
NOIES!] 

13/11/2012 - 18:11:49 Nom: Noiaaa99! 
M'ha sortit un gra al fron, i la meva mare em diu que això vol dir que d'aqui poquet em vindrà la regla :C! Estic 

espantada!AJUDEEEUME!què he de fer quant em vingui? :CMerci noies! 

Re: REGLA...! :c [NOMÉS 
NOIES!] 

13/11/2012 - 18:17:44 Nom: ¬¬ 
JaJaJa! Això ho diuen totes les mares...però perquè et surti un gra al front no vol dir que t'hagi de venir...jejeje^^No 

t'espantis, i de totes maneres si et ve et poses una compresa, a mi al principi em va fer molta impresió, però sobretot, 
sobretot, no et posis tampó el primer cop. Fa massa impressió quan t'el treus!P.D: Tranquila i que tinguis molta sort! 

Re: REGLA...! :c [NOMÉS 
NOIES!] 

14/11/2012 - 17:55:18 Nom: anònimaa 
hola! escoltam ami em va venir fa poc i saps ke? tamb estava molt espantada, però no passa res! no notes res! de vritat 

no et preucupis poast compreses durant akesta setmana i aixi estaras mes segura :D 

Primera vegada! Ajuda! 13/11/2012 - 18:24:55 Nom: Anònima:D 

Hola nois :D una cosa, hem podeu dir pas per pas com puc fer l'amor perfectament? O sigui primer petons i treure'm la 
roba mentre ens acariciem i ens fem petons però, podeu dir-me com fer-ho pas a pas? Com ho feu vosaltres? I després 

m'agradaria donar-li un petó romàntic i quedar-nos abraçats i jo amb el cap i el braç a sobre seu. Però quan ens 
volguem aixecar, hem fa molta vergonya vestir-me perquè desvestir-se es diferent, és més fàcil perquè et dones petons 

i tal però, per vestir-me ?Moltes gràcies, us agrairia moltissim la vostra resposta de lo que he preguntat.Petoons :D 

Re: Primera vegada! 
Ajuda! 

13/11/2012 - 22:15:20 Nom: Xavi-X si vols et dono classes practiques ^^ 

Re: Primera vegada! 
Ajuda! 

13/11/2012 - 23:52:31 
Nom: 

ddddddddfffffffffffss
sss 

Des del meu punt de vista, si ho planejes... Malament. La cosa ha d'anar com ha d'anar... Perquè si ho planejes i una 
de les parts no és com tu vols, no ho disfrutaràs... Pensa que no ha de ser tan perfecta com a les pelis... Si ell et passa 

el braç per sota bé, si no, a fotre's... jajaja Serà perfecte tal i com sigui, tu només pensa això! :) 

Re: Primera vegada! 
Ajuda! 

14/11/2012 - 12:00:26 Nom: Anònima:D Moltes gràcies al segon comentari, però després per vestir-me? hem farà vergonya... 
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masturbacio tius 13/11/2012 - 18:42:06 Nom: nouse Vull saber diferents maneres d masturbacio per nois a part d la palla o diferents maneres d ferse pallesmerci 

Re: masturbacio tius 14/11/2012 - 15:44:07 Nom: ésbenfàcil 
Doncs mira pots fer la típica palla de tota la vida amunt i avall...El que també està molt bé es anar fent "cercles" pujant i 

baixant amb el penis... excita bastantI tocarte els testicles mentre fas fap fap també 

Sexe Per Cam Ara 
[TIO][BI][16cm][SKYPE] 

13/11/2012 - 18:42:08 
Nom: 

gerardgooomez 
A alguna noia o noi li interessa fer sexe x cam avui o dema... amb mi. Soc tio tinc 15 anys i la polla em fa 

16cm.Agregeume a l'skypegerardgooomez 

Re: Sexe Per Cam Ara 
[TIO][BI][16cm][SKYPE] 

13/11/2012 - 19:12:16 

Nom: 
dddddddddddddddd
dddddddddddddddd

dd 

oix que petitapetitapetitapetita jajjajja 

Re: Sexe Per Cam Ara 
[TIO][BI][16cm][SKYPE] 

13/11/2012 - 19:44:07 Nom: hifnfkdkdfvs Agregam al msnalex.porta@gmail.comtambe es msn no et fiis de que posi gmail.com 

Re: Sexe Per Cam Ara 
[TIO][BI][16cm][SKYPE] 

13/11/2012 - 23:20:26 Nom: jo ;) agrega'm a skype: ruben.navarro34 

Re: Sexe Per Cam Ara 
[TIO][BI][16cm][SKYPE] 

13/11/2012 - 23:38:18 Nom: Cóòrita·# sii alguu tee faacee o whaatss quee el possiii:) 

Re: Sexe Per Cam Ara 
[TIO][BI][16cm][SKYPE] 

14/11/2012 - 19:44:46 Nom: kin fastig.. la gent fa fatig, deus estar molt desesperat o ser un friky de cullons per posar aixo aki.. fastig em fa la gent aixi! 

Vull coneixer nois 13/11/2012 - 19:23:21 Nom: MíriAm:. Hola, tinc 13 anys, vull coneixer nois de 13 o 14 anys, deixeu el vostre numero o el facebook. Gracies :) 

L'ESTIMO? NECESSITO 
AJUDA 

13/11/2012 - 19:24:37 Nom: (:ANÒNIMA:) 

Hola!:) Hi ha un noi de la meva classe que nose si m'agrada... Algú em pot ajudar? És lleig i tampoc està massa bo que 
diguem però això no m'importa, no soc de les q es fixa en aixo... Em cau moooooolt bé i sempre estem jugant o 

barallat-nos en broma... Ahir em va tocar el cul, nose si volguent o sense voler, però jo... no li vaig dir res quan, a tots 
els demés, sempre els hi fico una hostia...Nose, és extrany que ni jo mateixa sapiga si em mola o no... Tampoc se si ell 

m'agrada però aixo suposo q sera mes normal, ja no es sentiment meu, sino seu... Encara que hi ha varies amigues 
que tenim en comu man dit que li agrado perq esta amb mi com mai ha estat am ningu...Algú m'ajuda? És extrany això 

de no saber si et mola o no o algú més li passa?Siusplau ajudeu... No acostumo a confiar en els meus amics pq els 
secrets corren a la velocitat de la llum... 

Re: L'ESTIMO? 
NECESSITO AJUDA 

13/11/2012 - 21:34:55 Nom: asidhsaf a mi AL PRINCIPI,només al principi emva passar... ara porto 9 mesos ambell 

Nois de 14 13/11/2012 - 19:25:29 
Nom: jvhbygungjlvil 

4 *__* 
Hola! Busco a un noi de 14 anys o així que visqui a prop de Rubí o així...O de BCN, és igual...algú m'agrega? 

Re: Nois de 14 13/11/2012 - 19:26:19 Nom: -.-' on cullons vols que tagreguin!!? 

Re: Nois de 14 13/11/2012 - 19:31:11 Nom: vhwbgklivb On vulguin :' 

pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis sexe 

13/11/2012 - 19:30:18 Nom: ywdbhehber 
sento haver posat aquest t´tol però necessito ajuda amb lo del poema, plis algú a qui se li donin bé que m'ajudi una 

micapliiiiiiiis 
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Re: 
pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis sexe 
13/11/2012 - 19:33:55 Nom: vgtcvh Jo t'ajudo: quin poema?Si em dius quin t'ajudo ;) 

Re: 
pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis sexe 
13/11/2012 - 19:37:53 

Nom: 
joooooooooooooo 

m'agradaria que m'ajudesis a escriure un poema d''amor'' de moment només tinc:Cuando me miras, sonriocuando me 
hablas, me sonrojo. 

Re: 
pliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiis sexe 
13/11/2012 - 20:08:26 

Nom: joooooo un 
altre cop 

moltíssimes gràcies! Tot i que només agafaré una part, m'agrada moltíssim!!!Enamorada del meu millor amic, estic 
ralladissima13/11/2012 - 20:30:01Nom: rallada totalM'agrade moltissim el meu millor amic, i crec que tinc alguna 

possibilitat amb ell.Necessito declarar-me, però no ser com fer-ho. Com li puc dir?No se si dirli, perque no vull perdre la 
seva amistat, pero necessito dirli. Li dire a la cara. Com puc dirli?PD:Creieu que es millor que li digui o que em 

llenci?CONTESTEU SISPLAU, ES MOLT IMPORTANT PER MI 

Re: Enamorada del meu 
millor amic, estic 

ralladissima 
13/11/2012 - 20:41:26 Nom: Anònima:D 

Buah hem passa casi el mateix que tu, li vull dir, però no puc, primer perquè a una amiga meva li agrada també, i ella 
no sap que m'agrada ni res, però, buf, i asobre a algunes classes m'assec amb ell i a vegades diria: A la merda tot 

joder!! Jo l'estimo, la veritat, de cara no es guapissim, però crec que té un gran cor.. :D Buf que t'estic aqui aborrint xd 
necessitava desfogar-me... :STotal, que jo tampoc sé que fer, si tens posibilitats, i creus que després de tallar ( algun 

dia, si es que talleu...) podríeu ser amics... doncs potser si li auries de dir.Petons :D O sento per la 
parrafada.Edat!13/11/2012 - 20:35:37Nom: rstyutrerttyuiikjhgfdQuina és l'edat normal per començar a tenir novio? 

Re: Edat! 13/11/2012 - 20:40:52 Nom: --- 
Jo crec que no hi ha una edat concreta, pero crec que les relacions mes serioses i que van mes enserio es quan ja has 
madurat una mica.tot depen de tu i de l'altra persona, si us estimeu i tal doncs no hi ha cap problema en que comenceu 

a sortit juntsespero haver-te ajudat! :) 

Edat! 13/11/2012 - 20:35:37 
Nom: 

rstyutrerttyuiikjhgfd 
Quina és l'edat normal per començar a tenir novio? 

Re: Edat! 13/11/2012 - 20:40:52 Nom: --- 
Jo crec que no hi ha una edat concreta, pero crec que les relacions mes serioses i que van mes enserio es quan ja has 
madurat una mica.tot depen de tu i de l'altra persona, si us estimeu i tal doncs no hi ha cap problema en que comenceu 

a sortit juntsespero haver-te ajudat! :) 

METALLICA 13/11/2012 - 20:37:03 Nom: vioooooletaa Hola, que em podríeu dir les cançons "heavis" del grup metallica siusplau? I les més tranquiles o suaus?Moltes gràcies 

Re: METALLICA 13/11/2012 - 20:42:37 Nom: Anònima:D A mi no m'agrada el heavy, però de Metallica escolto la de Nothing else mathers... es guapissima :DPetoons :D 

Re: METALLICA 13/11/2012 - 20:47:02 Nom: vioooooletaa moltes gràcies, sí que és guapa. Me l'han ensenyar avui i m'he viciat!!!També una que es diu fade to black. 

Re: METALLICA 13/11/2012 - 21:03:34 
Nom: Mr 

independecia 
nothing else matters i fade of the dark son les dos millors! po si tagrada com sona la guitarra electrica.. escolta aqesta 

'thunderstruck'!! 

Re: METALLICA 13/11/2012 - 21:10:34 Nom: vioooooletaa vols dir? no hi sona massa la guitarra en aquesta. (dels ACDC no?)igualment gràcies 

Re: METALLICA 13/11/2012 - 22:08:22 Nom: fsd com que no sona!! perfavor escolta el principi jajaja mirahttp://www.youtube.com/watch?v=v2AC41dglnM 

Re: METALLICA 14/11/2012 - 00:56:33 Nom: Foofighters Foofighters- Walk 

Re: METALLICA 14/11/2012 - 15:09:51 Nom: viooooleta ok ya sé k vols dir... però em refereixo a heavy,heavy.gràcies 
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Re: METALLICA 14/11/2012 - 15:12:07 Nom: viooooleta i pel de foofighters, mola! moltes gràcies 

Re: METALLICA 15/11/2012 - 22:05:23 Nom: Heavy \m/ 
Les cançons que conec de Metallica són:Nothing else MattersFade to blackEnter SandmanOf wolf and manFriend of 
myseryHarvest of sorrowCyanideSeek and DestroyFuelCreeping deathThe four horsemenOneMotorbreathSad but 

trueHit the lightsThe day that never comes 

SEXE.. 13/11/2012 - 20:45:47 Nom: CC FARTA DE QUE POOSIN DE TITUL SEXE I NO SIIGUII DE SEXE... AKII PARLEU DE SEXE AAJJAJA:$ (NOOIIA) 

Re: SEXE.. 14/11/2012 - 12:13:00 Nom: flb nwr Jo tinc ganes de fer-ho 

Re: SEXE.. 15/11/2012 - 01:12:55 Nom: gvfgjk ho vols fer amb mi? hahaha 

Creieu que aixo es veritat? 13/11/2012 - 20:46:58 Nom: Serena_15 

Creieu que es veritat allo de que si et diuen que escoltis una canço es perque te la dediquen o perque els recorda a tu o 
alguna cosa aixi?Es que ahir un noi amb el que ens van liar a l'estiu i dps va pasar de mi, em va dir que escoltes la 

canço de "escuchame mujer" de Fondo Flamenco. I nose que pensar, perque en part crec que va pasar de mi perque li 
vaig dir que no volia seguir, nose a que es referia... pero esque a l'habitació hi havia mes gent i yo alla no volia fer res 

raro... ya m'enteneu ¿no? i hi ha una part de la canço que diu "tienes que estar preparada pa entregarte..." i jo le veritat 
que si vull fer-ho, si sortim i portem un temps per mi vale, cap problema el conec de sempre i m'agrada tmb desde els 9 

anys. I ahir tmb ens miraben i apartavem la vista i tal... i no se que pensar, he de passar d'ell, o dir-li algo i el que? I 
creieu que la canço es per algo?AJUDA SIUSPLAU!! 

Re: Creieu que aixo es 
veritat? 

13/11/2012 - 20:54:10 
Nom: 

jooooooooooooooo
ooooo 

segurament. Al faceboock, la gent posa enllaços de cançons que tenen a veure amb la seva vida emocional... 

Re: Creieu que aixo es 
veritat? 

13/11/2012 - 20:57:45 
Nom: 

jooooooooooooooo
ooooo 

segurament. Al faceboock, la gent posa enllaços de cançons que tenen a veure amb la seva vida emocional... 

mobil! 13/11/2012 - 20:48:16 Nom: noiiiiia. 
hola adolescents! mireu tinc un petit problema, em vull canviar de mobil i jo no hi entenc gaire... doncs en la tarifa q em 

vull agafar em diu q: (ho escric literalment xD):l'internet mòbil il·limitat, 1GB a màxima velocitat.Què vol dir? és poc? 

Re: mobil! 13/11/2012 - 21:38:22 Nom: maschpa 
Un GB a màxima velocitat vol dir que podràs navegar durant un cert temps amb màxima velocitat, i que quan t'hagis 

descarregat contingut lo suficient per omplir un GB, que sí, per ser internet mobil és molt, baixarà a velocitat més lents, 
però sense cost, perk recorda que es ilimitat! 

Re: mobil! 14/11/2012 - 14:30:33 Nom: Kusiji ¡phone 5 es el millor pero es bastant car llavors et recomano la ultima blackberry 

Soc unaa noiia, i buscuu 
un amic Bi o Gaay:$ 

13/11/2012 - 21:15:38 Nom: Cóòrita·# 
Doncs estiic busca¡nt un amiic que sigui gay o bi, faa molt teemps que ho inteentu pero numees n'hee trobaat dos, i em 
caauen supeerbee, son molt simpatiic, sii algu estaa interesaaat que comentti:) Si teniu whaats, facee... poseeulo pliiis** 

Peetoons:D 
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Re: Soc unaa noiia, i 
buscuu un amic Bi o 

Gaay:$ 
14/11/2012 - 13:10:40 Nom: Ja n'hi ha prou 

Realment, és indignant com ens tracteu algunes persones. A veure, jo tinc 16 anys, sóc homosexual i tinc nòvio, i 
n'estic fins als collons que les noies vulguin ser amigues meves perquè sóc gay i que els tios no vulguin estar amb mi. 
Els meus gustos, les meves aficions són de tio. No m'agrada anar de compres ni parlar de roba ni de mòbils, l'únic que 
tinc amb comú amb les ties és que m'agraden els tios, però no m'agrada parlar d'ells en plan "festa de pijames", que 

també són persones, no bombonets.Es que ja les noies parlen de tenir "un amic gay" com de qui té un gos, així com si 
fos molt "cuqui" i tot per culpa de la societat que intenta fer veure que cada cop és més tolerant.Les veritables noies 

TOLERANTS no són les que somnien en tenir un amic gay, són aquelles que quan les coneixes, et tracten com a un tio, 
i quan saben la teva orientació sexual, la única cosa que canvia és que ja no et veuran com a objectiu de ligue, però 

que et seguiran tractant de tio. I el mateix dic dels tios, que que jo tingui amics 

Re: Soc unaa noiia, i 
buscuu un amic Bi o 

Gaay:$ 
14/11/2012 - 16:46:32 Nom: Asombrada 

Tia, tu ho trobes normal anar demanant un amica gay nomes perque esta de moda? Parles d'un noi gay com si fos un 
bolso o un animal. Es una PERSONA, com totes les altres i, a part, si ho vas demanant aixi ningu voldra parlar amb tu, 

gay o no gay. El noi que ha comentat te tota la rao! No se com pots anar aixi tractant a les persones. 

Re: Soc unaa noiia, i 
buscuu un amic Bi o 

Gaay:$ 
14/11/2012 - 19:15:26 Nom: Gay de poble 

Quina sort que teniu alguns, tandebò pugues jo ser tan lliure com vosaltres, els que es queixen de "massa tolerància" 
els responc, estigeu satisfets del que teniu, alguns nois com jo tenim 17 anys i no podem ni tansols parlar del tema.... I 
ja molt menys intentar trobar parella... Es millor tindré "amigues" que et vulguin per ser gai, que tothom et rebutgi per 

ser-ho 

Re: Soc unaa noiia, i 
buscuu un amic Bi o 

Gaay:$ 
15/11/2012 - 06:41:08 Nom: Ja n'hi ha prou 

Sí, potser es fa difícil ser com ets, i et juro que jo també ho vaig passar fatal. Però la qüestió és, tu estàs bé amb les 
noies? Et fan sentir complet i pots fer tot el que voldries fer? Perquè si no estàs bé, et recomano que busquis. Et 

prometo que fent colònies o altres activitats a un lloc de Catalunya on no visquis, hi trobaràs gent més tolerant i amb 
més sentit comú. Tu imposa't. Jo així he aconseguit recuperar-me. Que tinguis sort! 

LA FELICITAT ES TROBA 
EN L'AMOR? 

13/11/2012 - 21:16:23 
Nom: Senyor 
indepenència 

Al tràiler de la pel•lícula: 'Un món petit' el protagonista diu: "No hi ha res que tingui sentit més enllà de si et fa feliç o no. 
Es tracta de pensar que es el que realment vols fer, i fer-ho! Si és viatjar viatja, si no, no viatgis! En realitat la vida és 

molt simple"REFLEXIO:La vida no és tan simple perquè hi ha moments on la teva felicitat, tristament, no depèn 
únicament de tu; depèn del que sent una altra persona. Hi ha moments on el que et marca el ser feliç o estar trist és la 
felicitat d' aquesta persona única i especial per a tu. En certa manera ens priva de llibertat perquè ni el nostre cor ni els 
nostres sentiments d'amor és algo que no puguem controlar. I això és frustrant perquè justament el cor i els sentiments 
constitueixen l'únic mitja real per trobar la felicitat (òbviament si no sents no pots experimentar la felicitat) ja que per ser 
feliços el que hem de fer és preguntar què vol al nostre cor i trobar-ne la resposta més sincera. Espero equivocar-me 

però l'única resposta sincera que he exper 

Re: LA FELICITAT ES 
TROBA EN L'AMOR? 

13/11/2012 - 21:56:56 Nom: ioklklklkhkh 
es super maco.. jo crec que te rao, ho has escrit tot tu? es precioos, ho hauria de veure mes gent, etsuna gran 

escriptora:) 

Re: LA FELICITAT ES 
TROBA EN L'AMOR? 

13/11/2012 - 22:06:32 Nom: sdg si ho he escrit jo! i percert soc un noi jajajaj 
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Re: LA FELICITAT ES 
TROBA EN L'AMOR? 

14/11/2012 - 14:17:20 
Nom: 

khkhkjhkjhGGOOG
OO 

K gay.... 

Re: LA FELICITAT ES 
TROBA EN L'AMOR? 

14/11/2012 - 15:19:09 
Nom: 

fkvhleklbwerjln 

que gay? Ara els nois no teniu dret a escriure i dir el que penseu o que imbécil? Mare mevaaaa quin fastic jdr que hi 
hagin nois així encara!El text es preciós,pero la veritat es que jo no crec que la felicitat depengui d'un altra persona.Tu 

pots ser feliç fent alguna cosa que estimes, i moltes coses més, un petó! 

pits! 13/11/2012 - 21:18:34 Nom: noieta 
Tinc 13 anys i tinc pits però molt poquet i en vull tenir més, les meves amigues ja en començen a tenir una mica més 
que jo i m'agradaria saver si hi ha algun menjar o algun exercisi que et fasi creixe les tetes! AJUDEU-ME URGENT! 

Re: pits! 13/11/2012 - 21:23:46 Nom: Anònima:D 
No hi ha cap menjar jajajaj xd només que et vingui la regla i a esperar, jo fa 1 any i algo que tinc la regla i tinc els pits 

casi iguals! Se que m'han crescut pels sostens, si no, diria que estic igual. Jajajja Petons :D 

Re: pits! 13/11/2012 - 21:54:22 Nom: asfuisafbus 
axo va al seu temps, com mes pressa tinguis mes sensacio de que tardan a creixer tindras, bes to diu una persona que 

amb 15 anys esta plana com una tabla de surf. Sort, i no et deprimeixis, que els pits no ho son toooot! 

ll*ll xii! 13/11/2012 - 21:22:48 Nom: andreamarinaa Holaaa xicoots i xiicotes!! Pues ress que entreu al nostre blooc aviam si us agrada! un besitoo! 

ll*ll xii! 13/11/2012 - 21:23:49 Nom: andreamarinaa EL bloc es:http://nuestrascositasmascukiis.blogspot.com.es/peerdoo me le deixat de posaar! 

Nois i noiess, obriu :D!!! 13/11/2012 - 21:39:20 Nom: jusjusjus 
Hola adolescents. Podeume dir com puc fer perque un noi em vegi mes com una amiga, dic que li caic molt be pero que 

no li agrado. Com puc fer per agradarli?? SIusplau adolescents ajudaa !!! (L) 

Re: Nois i noiess, obriu 
:D!!! 

14/11/2012 - 00:12:26 Nom: Sam! 
Començeu per ser amics, agafali confiança i deixa que t'expliqui mes d'ell, despres amb unes rialles i tardes junts...pot 

ser que sorgeixi algu:)Petons! xx 

Re: Nois i noiess, obriu 
:D!!! 

14/11/2012 - 14:27:12 Nom: jusjusjus Gracies :D!! 

GELOS I TIMIDESA :( 
AJUDAA! 

13/11/2012 - 21:46:40 Nom: Anonima :( 

Hola.Fa un mes que surtu amb el meu nòvio, els dos tenim 13 anys i ens estimem, pero passa que sóc massa timida 
per dirli res a la seva cara i sempre es ell qe mbraça em fa petons etc. i jo li tornu incomode.pero pel facebook quan 

parlem perdu la timidesa i menrotllu i axo lli molesta, li molesta qe no sigi capaç de parlar cara a cara pero si pel face. I 
a mes té una amiga que sempre esta amb ell i labrasa i es pudria dir qe esta molt mes amb elll i li fa molts mes 

carinyitus qe jo.Siuspplau, ajuedeume! 

Re: GELOS I TIMIDESA :( 
AJUDAA! 

13/11/2012 - 21:58:56 Nom: --- 
doncs fes l'esforç de parlar amb ell cara a cara com li parles pel face, pensa que si esta amb tu es perque li agrades i 
no deixis que la timidesa et fagi una mala passada. Se que costa ja que jo tambe soc molt timidia, i ami em va costar 

molt treurem la vergonya amb el meu novio!sort guapa, espero haver-te ajudat :) 

noi de classe.. 13/11/2012 - 21:47:12 Nom: kejkjrknc 

Hi ha un nen a la meva classe que som molt amics i tal i em sembla molt guapo i m'agradaria liar-me amb ell, però nose 
com dir-li perquè casi sempre ens toca sentar-nos junts o molt a prop a classe, i si em digués que no tot canviaria molt i 

estaria molt incòmode amb ell.. i apart, ell no s'ha liat mai i jo crec que aquesta es una de les raons que em diria que 
no.. que faig? 

Re: noi de classe.. 13/11/2012 - 21:52:41 Nom: sfsafsf 
jo crec que el primer que as de fer si et vols liar amb ell es intentar que ell tingui ganes de liarse amb tu, sino es evident 

que et dira que no! intenta que vegi en tu el mateix que tu veus en ell, ajudasooort maca! 



223 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Qui serà tan amable 
d'aconsellar? Un petó 

macus;) 
13/11/2012 - 22:04:50 

Nom: 
WishYouWhereHere

PinkFloyd 

Com puc saber diferenciar si un noi em veu com a amiga o sent alguna cosa més per mi? I en el cas de que em vegi 
com a una amiga, teniu idea de com el podria seduir? Moltíssimes gràcies macus i maques;)!! 

Re: Qui serà tan amable 
d'aconsellar? Un petó 

macus;) 
13/11/2012 - 22:11:33 

Nom: 
eeeemikelerazyp 

Hola! A mi m'ha passat moltes vegades aixo que dius i la veritat és millor no emcionar-se gaire perque al final s'acaben 
enamorant d'un pivon cualsevol. Jo de tu començaria a fer petits passos per acostar-te mes a ell. Per exemple, si un dia 

quedeu amb la penya planteja jugar al conejito o cualsevol d'aquests joc i fes-li un piquito. Aveure si sent alguna 
cosa...P.D. Siusplau em farieu un favor si posessiu MG a aquesta pagina! 

Gracies!http://www.facebook.com/TancaElsUllsIComencaASomiar 

un video? 13/11/2012 - 22:17:32 Nom: sdfghyjk 
no em podrieu pas dir un video o una cançó que tracti sobre problemes de els humans, la ciutadania, tipu 

maltractaments, bulling, m'enteneu? moltes gràcies, un peto:) 

Obriu i comenteu sol epr 
ajudar :p 

13/11/2012 - 22:21:00 Nom: busco 
Ultimament veig que els tios sol es fixen am cul i tetes no si algu es bona persona o no si algu creu el mateix que deixi 

wats per parlar ( aixo no vol dir que no en tinga de cul i tetes.) I aixi ens coneixem i parlem pero tot te el seu temps, 
cosa per cos 

Obriu i comenteu sol epr 
ajudar :p 

13/11/2012 - 22:21:00 Nom: busco 
Ultimament veig que els tios sol es fixen am cul i tetes no si algu es bona persona o no si algu creu el mateix que deixi 

wats per parlar ( aixo no vol dir que no en tinga de cul i tetes.) I aixi ens coneixem i parlem pero tot te el seu temps, 
cosa per cos 

Gent 13/11/2012 - 22:30:29 Nom: Carles Holaaa, hi ha gent d'Andorra per aqui el forum o el xat? (: 

Re: Gent 13/11/2012 - 22:39:27 Nom: ellllaaa io no ho soc pero ens podem coneixer si vols 

:* :* :$ 13/11/2012 - 22:45:08 Nom: jujujujjjjuuuj El tio que vulgui que deixii face amb linko wats que sigui pivon o simplement bona persona 

Re: :* :* :$ 13/11/2012 - 23:11:03 Nom: haha ?? hahaha 

Re: :* :* :$ 13/11/2012 - 23:20:58 Nom: ellllaaa queee jaajajjja 

Re: :* :* :$ 13/11/2012 - 23:26:24 Nom: Imad 
http://www.facebook.com/photo.php?fbid=347377485346339&set=a.206004922816930.51052.100002222702055&type

=1&theaterPD. posaa el teuu taambe pliiss 

Video 13/11/2012 - 23:06:49 Nom: ajafja  
Algù sap com es diu una canço que en el video i surten uns nens amb Síndrom de Down ( el video es veu com creixen i 

els dos s'enamoren)?Moltísimes gràcies per la gent que contestiPerdò per les faltes 

que vol dir....................... 13/11/2012 - 23:19:50 
Nom: 

bgfvcjmhnbgvfcx 
Que vol dir bulliyng i tending topic ?Pensareu que no se res però sisplau dieume que vol dir. 

Re: que vol 
dir....................... 

14/11/2012 - 02:13:02 
Nom: Sara López 
(@SaretahCrisda) 

Bullying: es produeix quan una o més persones gaudeixen utilitzant el poder de què disposen per tal de perjudicar de 
forma repetida i consistent una o més persones.Una trending topic en Twitter, no és més que una forma de nomenar, 
allò que en un moment concret, és el mes parlat per tot el món. Aquestes paraules fan un top 10 que apareix en les 

cerques de Twitter, perquè l'usuari sàpiga que és el mes parlat en aquest mateix instant.Tot ho he trobat a Viquipèdia, 
un peto! 

Re: que vol 
dir....................... 

14/11/2012 - 18:53:46 
Nom: gftvbc 

wefdgvberfdvb 
gràcies;) 

Geent Whaatsapp:) 13/11/2012 - 23:23:31 Nom: Cóòrita·# 
M'agraadaa molt fer novees amistaats, tant nois com noiees:P siiusplaau qui tingui whaatsapp o facee que el possii 

pliss:$ aixxi parleem:) un peetonas* 
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Re: Geent Whaatsapp:) 14/11/2012 - 00:36:43 
Nom: 

nuuuuuuuuuuuuuuu
uuuuuria. 

Núria Abeyà GramunEnvieume un privat dienme q sou d'adolescents!!! 

:P 13/11/2012 - 23:28:01 Nom: :)))))) i per que t'agradaria? ;) 

Re: :P 13/11/2012 - 23:29:29 Nom: ola? ?' 

gent del poble, BOSC DE 
LA FONT, de mediona? 

13/11/2012 - 23:39:22 
Nom: 

NOIAAAAAAAA 
hola, bueno que em mudo aquest poble i no conec a ningu... algu d'alla? niré al mateix insti i tot... pero del poble no 

conec a ningu, i magradaria fer amics i amigues... tinc 15 anys. Gràciies.. 

Re: gent del poble, BOSC 
DE LA FONT, de 

mediona? 
14/11/2012 - 15:17:34 Nom: Penedesenca 

Es diu la Font del Bosc, no el Bosc de la Font. Si pot ser, aprèn-te el nom d'on vas a viure, si us plau! hahahaLa Font 
del Bosc és una urbanització de Mediona, sí... (No m'agraden gens les urbanitzacions). 

Ajuda! Regal! 13/11/2012 - 23:40:05 Nom: Trini 
Hola! Mireu, aqui de res faig l'aniversari amb el meu xicot, som la tipica parella que és regala alguna coseta, per petita 
que sigui, cada mes. Com que el mes anterior no vaig poder-li regalar res, (falta de diners) aquest he pensat regalar-li 

dos. Un ja el tinc, pero el segon, vull que sigui original, i ara mateix, no tinc res... Alguna idea?Gracies :) 

Re: Ajuda! Regal! 13/11/2012 - 23:49:58 Nom: aaaaasdjflsd 
A falta de diners... Per què no li fas algo tú mateixa? Alguna cosa que et recordi a ell o que li agradi molt, (siusplau, 

fotos no, que està molt vist) li pots cuinar algo, nose, fes dos cupcakes amb mig cor a cadascun i ficals en una capseta 
decorada per tu... segur que li encanta! 

Gracies! 13/11/2012 - 23:52:29 Nom: Trini Es molt bona idea! Haure de començar a preparar els guants de forn! Gracies per la idea! :) 

Re: Ajuda! Regal! 14/11/2012 - 00:17:21 Nom: :)))))))))))) 
jajajajaja de res guapa! Me n'alegro de que t'agradi! :DDD Ja explicaràs el resultat eh! jajajaja, segur que li encanta... 

Petons i sort! :D 

SEXE, PITS! 13/11/2012 - 23:44:41 Nom: uoooooolaps 

Hola adolescents! Tinc 16 anys i quan era petita estava molt grassoneta... Als 11 anys ja em van començar a créixer els 
pits, i desde sempre els he tingut molt caiguts... La cosa no m'importava gaire (m'importava, no m'agradava gens, però 
no estava obsessionada) perquè no tenia parella, però ara que la tinc i se que hem de donar un pas més... Em fa molta 

vergonya treure'm els sustens... SIUSPLAU, NO VULL QUE EM DIGUEU QUE SÓC MACA TAL I COM SÓC, QUE 
M'HE D'ESTIMAR A MI MATEIXA O QUE TOTHOM ÉS IMPERFECTE I QUE LI AGRADO A LA MEVA PARELLA TAL 

COM SÓC. Vull alguna forma de pujar els pits, exercicis que SIUSPLAU, funcionin! Perquè em tiro aigua freda a la 
dutxa i no serveix de res, i per més exercicis pectorals que faig, tampoc... Merci muaks muaks. 

Re: SEXE, PITS! 14/11/2012 - 02:00:09 Nom: rjung Tonifica...mira fes aeròbic, i utilitza sustens quet'apretin...però tampoc gaire 

Re: SEXE, PITS! 16/11/2012 - 16:49:19 Nom: clauditah!Q 
posa't a una certa distancia de la paret i amb els braços rectes et deixes caure i t'apoies a la paret varia les mans van 

tonificant varies parts del braç i el pit tambe hi influeix :) 

NOIS 14/11/2012 - 01:58:24 Nom: bhrcgggg Holaa! Sóc una noia, busco noi de 13-14 anyss...algú? 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:36:59 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura!;) 
JO! Em dic Pablo, tinc 14 anys, vols? 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:40:53 
Nom: Eugeni 

Vascons 
Soc un de 80, maduret pero segur que et posen els madurets noieta, tinc nets gran ja, mes que tu, conformat que no 

aspiraras a mes! Te quieruu!PD: Estoo'h to'h perrak0'h! 
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Re: NOIS 14/11/2012 - 09:43:03 Nom: holacaracola. 
hola noietes!soc un senyor de 55 anys que buscu una noieta jove que sigui verge perque es mes divertit profanarli el 

juju:$ i tambe buscu mare per la meva filla de 28 anys! gràcies noietes. 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:44:22 Nom: mhb jkh Vull veuret despullada, envia cam al messenger: andrestumorenito@hotmail.com! 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:48:46 Nom: mhb jkh PD soc un vell. 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:49:47 Nom: josuahh $$ zoy el pavo perfesto para inaugura' tu chi-chi mantente en contacto comigo arrrgg!!!tujosuahh63@hahoo.com 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:52:11 
Nom: 

Andreestumorenito'
h!:$ 

jjosuuah!:$ Te quiero pa' mi solo! vamo' a acerlo asta que tenga' la polla roooja! 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:54:54 Nom: josuahh $$ 
ke dizes pero si sho zoy ma' veterano ke tu!! kuantoh año' tiene' payo?? yo 63 i he echao 34cascete' ma' esperiencia ke 

sho no tendra' !! 

Re: NOIS 14/11/2012 - 09:58:27 
Nom: 

Andreestumorenito!
:$ 

me rezasaste boludo! Tu no sabe' en que lio te metiste brother 

cris obra aquii 14/11/2012 - 09:21:58 Nom: marrtina criscris:$ 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:23:14 Nom: Cruells CodinaCodina:$ 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:25:05 
Nom: 

lameripopinsestatot
bonaah'' 

has fet mates¿ jooosi kjuu (em rascu l'ull) mirem 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:26:30 Nom: Cruells jo? mates? som dos coses incompatibles reina! 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:26:31 Nom: person eii class 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:27:42 Nom: Cruells ei barnola! 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:28:28 Nom: holacaracola:$ ara qe ho diius.. ajajjaja!i cuan ho farem? :/ 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:28:36 Nom: person nono io soc en person 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:30:16 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura!;) 
nusenuse caracola! 

Re: cris obra aquii 14/11/2012 - 09:32:09 Nom: person us aborriu mol no pel ke veig? 

Nois! 14/11/2012 - 10:53:40 Nom: Miriam:. Hola, soc una noia de 13 anys, busco noi de 13 - 14 algú vol ? 

Re: Nois! 14/11/2012 - 15:38:01 Nom: ANON Deixan's el teu twitter o algun contacte no? :$ xD 

sol adolescents obriu! 14/11/2012 - 11:40:42 Nom: criiiiiis Hola adolescents, sol dir-vos que als forum hi ha molta gent gran que vol sexe iaixo es bastant perillos que fem? 

Re: sol adolescents obriu! 14/11/2012 - 14:39:09 Nom: Kusiji No ho sabia,ja vigilare 

l'estimoo tant 14/11/2012 - 11:53:03 Nom: jiijiiji Qui el finde de la castanyada haigi anat a portaventura que obri i deixi face ia explicare pk soc tia i el vull trobar 
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Re: take me home cd 1D 14/11/2012 - 13:50:59 
Nom: 

jenny..........................
........ 

Si que hi és al corte ingles!Jo el Dissabte aniré a Lleida a una quedada i me'l comprare *-*Si vols segueix-me al twitter: 
@jenn_pocitoUn petó :) 

Re: take me home cd 1D 14/11/2012 - 13:52:31 Nom: wrtygdtkol graaacies:) ara et segueixo! 

Si posen 'JIJI', la xupen? 
SI O NO? 

14/11/2012 - 12:24:25 Nom: Mr mazorca jiji es sinonim de suparla?que creiem? 

Re: Si posen 'JIJI', la 
xupen? SI O NO? 

14/11/2012 - 14:45:40 Nom: muaaak 
això es el que diuen, però si algú et fica jiji no pensis que te la volen xupar hee -.-' sino que potser ho fiquen per riure 

perquè el jaja al final cansa...petons :) 

Re: Si posen 'JIJI', la 
xupen? SI O NO? 

15/11/2012 - 17:34:32 Nom: gfgfdgfdgfdgdf jo crec que sí, però jo personalment dic jiji però no la xupo perquè sóc bollera, en tot cas xupo altres coses jajaja 

Noiees calentees obriiu:$ 14/11/2012 - 12:31:36 Nom: Nooi! 
Hola, tinc 15 anys si hia alguna noia q estigi calenta i q vulgi fer cam o algo q magregi! hectorcin21@hotmail.es o 

hectorcin21@gmail.es 

Re: Noiees calentees 
obriiu:$ 

14/11/2012 - 12:32:47 Nom: Nooi! hectorcin21@gmail.com* me equibocat 

Re: Noiees calentees 
obriiu:$ 

14/11/2012 - 22:24:49 Nom: Cóòrita·# teens whaats? 

Re: Noiees calentees 
obriiu:$ 

15/11/2012 - 01:11:15 Nom: ghb.l tu tens skype? 

Re: Noiees calentees 
obriiu:$ 

15/11/2012 - 19:13:33 Nom: Hector Si!! agregeume al gmail i us el donu x privat ;) 

Bisexual 14/11/2012 - 13:29:39 Nom: NoiaBi 
Hola, sóc una noia de 14 anys y sóc bisexual. He estat sortint amb 3 noies i amb 5 o 6 nois. Estic buscant gent per 

conéixer. Em pase el vostre facebook, tuenti o msn i os agregu. Gràcies. (: 

Re: Bisexual 14/11/2012 - 15:09:56 Nom: Annndy; andyy_rodri97@hotmail.comAndyy Rodriguez Moyote@AndreeaSmil3y 

Re: Bisexual 14/11/2012 - 17:43:55 Nom: Facebookeru 
Hola!!La millor forma de coneixe gent es promocionante amb una foto!Et convido a visitar la meva pgaina de facebook 

persi vols penjar-hi una foto!http://www.facebook.com/ConcursDeFotosEspero que t'agradii!UN petoo! 

Re: Bisexual 14/11/2012 - 21:44:22 
Nom: 

vjksjsbavacaca 
weeaahh_94@hotmail.com 

Per a en Jerry . 14/11/2012 - 13:37:26 Nom: JIJIJI  
Hola soc una nena i crec ke estic enamorada d'un nen que es diu Jerry .El meu nom comença per I , si vols saber mes 

coses m'obres ;) 

Re: Per a en Jerry . 14/11/2012 - 14:17:14 Nom: weighuierbv Tu nena que el teu nom comença x mi en Jerry està enamorat de mi, ok? li he fet els 5 cops al cap;') Jodete! 

Re: Per a en Jerry . 14/11/2012 - 14:17:14 
Nom: 

Andresitotumorenit
o17! 

Casaste a Tom brother? 

Re: Per a en Jerry . 14/11/2012 - 14:18:13 Nom: JIJIJI Casaste a Tom Brother?? No pillo !! :S 

Re: Per a en Jerry . 14/11/2012 - 14:19:05 Nom: weighuierbv *x I 
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Re: Per a en Jerry . 14/11/2012 - 16:04:56 
Nom: 

lalalallalalalalal 
estas acavada, és un puton i una rata 

Re: Per a en Jerry . 14/11/2012 - 23:22:37 Nom: kncfkjnexfjn Estiiic molt d'acord amb tuu! jijiUn consell oblideuvus d'aquet pavo que hi ha molta gent al món! 

Nois obriu urgent 14/11/2012 - 14:31:26 
Nom: Nois obriu 

urgent :$ 
Com les trobeu sexys a una tia? com ha de anar vestida, manera de ser de comportar-se..... mersii :$ 

Re: Nois obriu urgent 14/11/2012 - 15:35:57 Nom: ANON 
Que vagi vestida normaleta amb roba moderna i pel que fa a actitud que no sigui un tonteta...Tampoc cal que vagis feta 

una pijeta pero ben arreglada sempre queda bé! ;) 

Si us plau obriu! :D 14/11/2012 - 14:34:17 

Nom: 
https://www.faceboo
k.com/MiraEndavant

ISomriu 

Hola!! He creat aquesta pagina principalment per publicar la meva novel·la "mira endavant i somriu", però a part també 
farem jocs, textos i altres coses. Esteu tots convidats a clicar m'agrada 

:Dhttps://www.facebook.com/MiraEndavantISomriuEs busquen administradors/es!!!P.D: NO DEIXEU MAI DE 
SOMRIURE! 

Començar a masturbarse 
(noies) 

14/11/2012 - 14:35:22 Nom: Kusiji necessito consells per començar a masturbarme i com fer ho 

Re: Començar a 
masturbarse (noies) 

14/11/2012 - 14:45:04 Nom: Anònima:D 
Estira't al llit, et vas tocant tota la vagina, després el clitoris, i quan veigis que ja estas dilatada, et poses un dit, després 

un altre, també et pots ficar-hi coses, però no ho vec molt "higienic".També amb el xorro de la dutxa te'l poses 
directament al clitoris i si vols també fas dits. 

obriu fans de crepusculoo 14/11/2012 - 14:52:06 Nom: osdepeluix 

HOLA !!! GUAPOS I GUAPES , necessito k en digueu alguna pagina per descargar o veure pelis (sense aquell rotllo de 
ficar el teu numero de telefon i pin , isis t'hias de rellistra k no sigui gaire complicat ) esk es molt urgent AVUI ALA 

TARDE EM QUEDAT UNES AMIGUES PER VEURE LA SAGA CREPUSCULO : AMANECER-PARTE 1 pero no lem 
trobat per ninguna part !!!PD: ESK NO TOTES L'EM VISTA I DESORES VOLEM ANAR JUNTES A VEURE LA 

SEGONA PART !!! , en ferieu un grna favor us estimo ADOLECENTS !!! 

Re: obriu fans de 
crepusculoo 

17/11/2012 - 16:29:57 Nom: vdjvjdso Pelis24 va molt bé! 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:07:18 Nom: person noms noo!! 

Re: 
morenitooohreshuhlooon`'

h 
14/11/2012 - 15:11:24 Nom: boorde^^ iualment me inventat el nom.. jojojo:$ 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:13:56 Nom: person de ke kieres habla' pisha? 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:16:54 Nom: holacaracola:$ nnose pishiiita!de qe quiere hablar usted señor? 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:23:41 
Nom: 

ugdbhjsnaqisbucdn 
sk ok? 

ttu pishiiita! ens possem a un altre blog i començem a tocar els nassos? jujujuju:$ ho fem una pagina marranota.. 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:29:44 Nom: person marrana!! $ 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:33:14 
Nom: 

pronomindefinit:$ 
cm sap vooste qe soc una dona? :/ kjuu 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:35:37 Nom: person nno em referia a voste sino a la pagina on vol que entrem 
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Re: bernooole 14/11/2012 - 15:38:13 Nom: kjuu ah perdoni la herrada:/trobo qe el meu professor es molt uapu:$$ kjuu 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:41:39 Nom: person look at me!! 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:43:51 
Nom: 

jiuhgyvbhnmwkas 
val? 

oooh! At 2.022 you will are a sex symbol:$You are very seeexy*__¨* oooh yeeah!look at me now! 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:47:03 Nom: person oh yeah i love all of you !! all of my fans (in 2022) 

Re: bernooole 14/11/2012 - 15:49:13 
Nom: 

iguyftxrdcvgbhnjk 
jo crec qe podem paarar ya de fliparnos..buenobueno:) 

NESESITO SESU 14/11/2012 - 15:41:24 
Nom: NESESITO 

SESU 
Mireu que necessito sesuu ja perque pasu de ferme pajas ja, em cansa, necessitu sesu! 

Re: NESESITO SESU 15/11/2012 - 01:07:24 Nom: jajajajahkjl-l dons fes sesu jajajaj 

Per a 
"Anonima12345678900987
654321" (noia que la vida 

no li anava bé) 

14/11/2012 - 16:01:27 Nom: -Annne- 
Si? tu creus que podré ser bona psicòloga? Això espero!:)Ara lo important és que pensis en el què et vaig dir. No 

intentis res d'estrany i si les coses et van malament, lluita per aconseguir que et vagin bé, no pensis en el suïcidi, això 
és rendir-se i és l'última de les decisions que s'han de prendre en la vida!:DEsperoo que et vagi bé!:) 

TREBALL DE 
INFORMÀTICA 

14/11/2012 - 16:27:56 Nom: regerherhrehe em posara un 10/10 o un 100/100?http://www.youtube.com/watch?v=BUZGdrty-_U&feature=plcp 

Re: TREBALL DE 
INFORMÀTICA 

16/11/2012 - 16:36:57 
Nom: Alexng 
(@Alex15ng) 

Ets ELDismonz? T'hi assembles un colló i mig!! hahahahhhttp://www.youtube.com/user/ElDismonz 

a partir de la segona foto 
de perfil del facebook ja no 

teniu megustas!!!! 
14/11/2012 - 16:28:26 Nom: noiacatorze 

hola us vui avisar de que desde la segona foto de perfil fins la cinquena del teu facesan borrat els megustsas! 
jajajajmire-ho a alguna amistat! 

Re: a partir de la segona 
foto de perfil del facebook 

ja no teniu megustas!!!! 
14/11/2012 - 21:14:35 Nom: brandyyyy es vritat jajaja 

Re: a partir de la segona 
foto de perfil del facebook 

ja no teniu megustas!!!! 
14/11/2012 - 21:50:16 Nom: andreeaa si poses f5 i tornen a ser 

Re: a partir de la segona 
foto de perfil del facebook 

ja no teniu megustas!!!! 
15/11/2012 - 16:32:31 Nom: yjg moltes gràcies:)) 

Mireu la meva WEB 
totalment renovada 

14/11/2012 - 16:32:59 Nom: JGFLÑÓHI´Ñ Siusplau entreu-hi!http://www.adolescentscatalans.com/GRACIES , SOU GRANS ! 
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NOIA BISEXUAL 14/11/2012 - 16:49:35 
Nom: 

itsthebbbbooys 
Hola soc una noia bisexual de 13 anys que visc a barcelona, buscaria noies per coneixer que siguin de sant gervasi, 

sarria, o per la plaça lesseps, l'eixample,.... moltes gracies!!!envien un correu a pivonneni@gmail.com 

VULL FER UN RELAT 
EROTIC, EM DONEU 

IDEES I US EL PENJO 
AVUI FIJO! 

14/11/2012 - 16:51:54 Nom: erotiiiicgurl 
Hola, vull fer relat erotic pero no se si ferlo de:-noia + noia, millors amigues-primer cop noi i noia-trio, noi i dos noies o al 

revesem dieu i us el penjo avui daorod????graciiessss 

Re: VULL FER UN RELAT 
EROTIC, EM DONEU 

IDEES I US EL PENJO 
AVUI FIJO! 

14/11/2012 - 18:07:21 Nom: wjsefhjrs noi i noia primera vegada! 

Re: VULL FER UN RELAT 
EROTIC, EM DONEU 

IDEES I US EL PENJO 
AVUI FIJO! 

14/11/2012 - 18:45:33 Nom: saf noia + noia, millors amigues 

Re: VULL FER UN RELAT 
EROTIC, EM DONEU 

IDEES I US EL PENJO 
AVUI FIJO! 

17/11/2012 - 14:07:14 Nom: :)))))))))) Noi noia, primera vegada:) 

TOTS NO UN ;) 14/11/2012 - 16:57:58 Nom: Saretaa 
A totes les mesves amigues els hi agrada algu i jo ja fa 1 any avui fa l'any que no m'agrada ningu no trobo la persona. 
Consells siusplau com trobar-la se que hem direu que no ia pressa pero esque vul sentir estimar... ho trobo a faltar: 

consells 

Re: TOTS NO UN ;) 14/11/2012 - 18:02:52 Nom: escriptorajove 
No hi pensis molt... Perquè si ho penses estaràs molt pendent i no et pots obligar a estimar a algú. Quan menys t'ho 
esperis, estimaràs a algú. És normal tot i que la gent digui que és impossible. Jo he estat 2 anys gairebé 3 igual i ara 

m'agrada un de me classe. O sigui, tranquil·la, tot arriba. 

Re: TOTS NO UN ;) 14/11/2012 - 18:08:33 Nom: Deixa-ho 
No passa res, pero si vols la meva opinió, jo prefereixo no estar per ningú perque despres per estar com una boja rere 

d'ell i que ell passi de tu, creu'me m'ha passat i no es res agradable. 

Concurs de fotos 14/11/2012 - 17:12:44 Nom: Facebookerus 

Bona tarda!Estem obrint una pàgina nova al Facebook per poder millorar la comunicació i la interectivitat entre tots els 
adolescents de Catanya! De moment hem fet un concurs de fotos.Ens agradaria molt que hi participesis! La foto serà 

publicada i votada entre tots.Ens comprometem a tenir la pàgina al dia.!Us deixo el 
link:http://www.facebook.com/ConcursDeFotosMOltes gràcies macos i maques! 

Nova pàgina :) 14/11/2012 - 17:13:54 

Nom: 
https://www.faceboo
k.com/MiraEndavant

ISomriu 

Hola!! He creat aquesta pagina principalment per publicar la meva novel·la "mira endavant i somriu", però a part també 
farem jocs, textos i altres coses.Esteu tots convidats a clicar m'agrada 

:Dhttps://www.facebook.com/MiraEndavantISomriu 
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estic sola... 14/11/2012 - 17:27:33 
Nom: jooo... pateixo 

bullying 

Holaaa geeent! Que tal? Doncs jo no gaire bé. a l'escola es podria dir que pateixo bullying... Em sento molt sola, tothom 
em diu motes, em jutja, i desde que vaig ser nova al cole. faig 1r d'eso, m'han arribat a picar, a tirar a terra, i també per 
ser belieber, directioner i creure en els meus somnis. Tothom m'odia, els faig fastic, fins i tot els profes estan en contra 

meu, i tot l'institut. Ii jo també m'odio, per no ser perfecta, pero la meva reflexio es que jo no vaig neixer per ser perfecta, 
vaig neixer per ser feliç. Tothom diu que soc rara, diferent, em diuen que soc la pija de la clase, m'insulten a la cara... 
No em tallo, ni em venen ganes de suïcidar-me, jo penso que quan algo et va malament s'ha de seguir intentant, i que 
si ja estas abaix de tot, res no pot anar pitjor, només pot anar millor. mai hi he pensat, pero esclar, ningú pot saber què 

pensarà demà. Cada dia m'aixeco, tinc por d'anar al cole, sense saber que em faran, que em pasarà... Quan vull 
canviar i ser diferent perquè no m'odiin, no e 

Re: estic sola... 14/11/2012 - 18:12:43 Nom: escriptorajove 

Carinyo, no et suicidis! Mai pensis en suicidar-te. En cap dels casos!!! Ni que se't passi pel cap.No tens motius per estar 
malament amb tu mateixa ni que els altres et facin bullying. Ser belieber o directioner no té perquè ser un tipus de vida 
friki, lleig o de monstres. Segur que vals molt més la pena que altres persones. La perfecció no existeix. I si existís no 

es mesuraria en quins ídols segueixes o deixes de seguir. Tu has de fer el que vulguis amb la teva vida i sense justificar 
perquè ho fas. T'has de fer feliç a tu abans que a ningú i després ja ho veuràs. No és qüestió de ser egocèntric,ee? No 
ho confonguis.Així que ja saps, a viure la vida. Què a primer d'ESO estar a la flor de la vida. L'etapa dels imbècils i dels 

problemes arriben més tard. Tu sigues feliç i recorda, no li donis tantes voltes al temaEspero haver-te 
ajudat.www.escriptorajove.com 

Re: estic sola... 14/11/2012 - 18:27:02 Nom: #BeHappy! 

Hola preciosa,tranquila, no et preocupis, busca altre gent amb la qui estar, segur que hi ha algú amb qui podras estar i 
no et jutjarà ni res.Ells no saben el que vals, i sigui com sigui, els hi has de mostrar.Jo també he pasat pel mateix, i 

m'agradaria poder parlar amb tu.Has de ser forta i lluitar fins al final.Els que es fiquen pels gustos i per qualsevol cosa, 
directament, els que fan bullying son uns monstres, no es mereixen res, no es mereixen ni que els pensis.Ja te enviat 

una solicitut, em dic Mariona, i sempre que ho necesitis, aqui estaré, d'acord? Somriu.#BeHappy! 

Re: estic sola... 14/11/2012 - 18:29:34 Nom: #BeHappy! Per cert, jo també soc Directioner ;)#BeHappy! 

Re: estic sola... 15/11/2012 - 19:15:02 
Nom: 

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrr 

DON'T WORRY BE HAPPY!mira't el meu blog (hi ha textos dedicats a gent que ara està a baix, trista depre etc..) 
:http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/ 

AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUDA ! 

14/11/2012 - 17:30:59 Nom: Claudiiiia (: 

Tinc un problema, fa una semana tenia la regla y cuan sem va passar uns dies despres vaig quedar amb el meu novio i 
bé...em va posar "els dits" per la nit llavors cuan s'en va anar vaig anar al lavabo i vaig veure com tenia sang. Pero va 

ser al moment, despres que em "poses els dits" em vaig pujar els pantalons i vaig notar que tenia les calçetes 
mullades... també vaig anar al lavabo aquest matí i ahir a la nit vaig anar a pixar i vaig pixar pipi, sang una barreja de 

liquid marró negre (suposu que una mica de barrera...) (Fa mesosho vam fer amb precausió... 

Re: 
AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUDA ! 

14/11/2012 - 18:15:02 Nom: escriptorajove 
Quants mesos fa que ho vau fer? Perquè si fa dos mesos podries estar embarassada i ara el teu ovari no fecundat està 

buidant... No sé, jo de tu m'asseguraria. O sinó, espera't fins que t'hagi de venir la regla una altra vegada i així te 
n'assegures.És normal treure sang i més quan feia poc que t'havia vingut la regla. No et preocupis per això. 
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Com puc motivar-me a fer 
exercici? 

14/11/2012 - 18:10:15 Nom: SL 
Porto setmanes dient que no faig res d'activitat fisica pero no em decideixo a anar a correr ni amb bici ni res... que puc 

fer? 

Re: Com puc motivar-me a 
fer exercici? 

14/11/2012 - 19:34:36 Nom: hooooola :D 
Jo soc molt esportitsta, mai estic kieta però pk no proves daputnarte al volei? jo ho vaig provar i mencanta porto desde 
els 7 anys! i ara en tinc 16! o sino anar en bici o anar a corre amb el gos, etc. hi han molts esports! i jo soc mandrosa, 
no lliga gaire de k sigui tan esportista i tan mandrosa a la vegada pro ves per lesport sempre en tinc ganes! soort :D 

Re: Com puc motivar-me a 
fer exercici? 

14/11/2012 - 21:32:10 Nom: yoooo amb música! a córrer, bicicleta... caminar i fer fotos! 

Tumblr! 14/11/2012 - 18:18:09 Nom: #BeHappy! 
Aquest es el meu tumblr, que us sembla?http://foreverornever-musicismylife.tumblr.com/En teniu? M'el podrieu passar? 

Si voleu us segueixo!:)Si us agrada el meu, si us plau, em podrieu seguir?Moltes gracies macos.#BeHappy! 

Re: Tumblr! 14/11/2012 - 19:32:22 Nom: coooous el meu es:http://cous-2.tumblr.com/em podries seguir,io te seguit :DMERSII 

Re: Tumblr! 14/11/2012 - 19:41:29 Nom: #BeHappy! Ja et segueixo:) 

Re: Tumblr! 14/11/2012 - 19:47:02 Nom: Red_Lips El meu es:http://strawberryprettygirl.tumblr.com/Seguiume, jo ja us segueixo :3 

Re: Tumblr! 14/11/2012 - 19:51:51 Nom: #BeHappy! Ja et segueixo:3 

Re: Tumblr! 14/11/2012 - 20:41:03 Nom: tiiri jaa et segueixo! segueixmeetirimd.tumblr.com 

Re: Tumblr! 14/11/2012 - 20:43:58 Nom: #BeHappy! Ja et segueixo :) 

Re: Tumblr! 16/11/2012 - 21:23:19 Nom: ANON Em sembla que us segueixo a totes!!Sóc tio i el meu és:http://chicode.tumblr.com 

LIARSE PER PRIMER 
COP! 

14/11/2012 - 18:18:12 Nom: paaaula siusplaau ajudeume, com e de fer per no posarme nerviosa i que em surti tot bé?Molteees graciies adolescents ! 

Re: LIARSE PER PRIMER 
COP! 

14/11/2012 - 18:44:37 Nom: wert lunic que et6 puc dir es que et deixis portar! deixa la llengua morta i ja veuras com es fassl seguir el rollo jajaja 

Re: LIARSE PER PRIMER 
COP! 

17/11/2012 - 19:19:33 Nom: p 
no hi ha una manera concreta de fer-ho, quan ho facis t'en adonaras. Sort i no et posis nerviosa. Jo quan ho vaig fer ho 

vaig disfrutar i perque mi vai liar en un tio que erem amics i va estar molt carinyos. Va ser molt especial. Espero que 
sigo igual amb tu :) 

Lio 14/11/2012 - 18:18:57 Nom: -Judiithh- 

Jo mai m'he liat i un noi em va preguntar si em volia liar amb ell vam parlar i estem sortin junts pero encara no ens em 
liat, jo li he dit que mai ho he fet perque tinc 12 anys total que em vull liar amb ell pero no se com es fa, nesecito ajuda 

per saber com em puc liar,que es fa, amb que puc practicar o com he d'actuar??? es urgent sisplau contesteu.P.D. 
Gracies adolescents sou molt grans!!! (: 
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Re: Lio 16/11/2012 - 20:35:08 Nom: ggg11 

el que has de fer es mirar la persona als ulls, com si volguessis dir-li: et vull fer un petó. poc a poc, si ell es queda 
miran-te igual, t'acostes una mica, si ell respón, tanques els ulls i obres una mica la boca. a continuació quan siguin 
juntas les boques suaument ja sabràs que fer, simplement obrireu i tancareu la boca (o alguna cosa semblant). com 

que serà el primer, no et recomano fer-lo amb llengua, et semblarà molt brusc. al segon o tercer, si estàs comoda pots 
provar d'introduir una mica la llengua, llavors veuàs que ell respón igual; únicament consisteix a tocar la teva amb la 
seva, enrotllar-les entre si i explorar la boca de l'altra persona (dents).en realitat cadascú ho fa com pot i a la seva 

manera, a mesura que et liis amb mes persones veuràs que cada persona ho fa de maneres diferents, només caldrà 
adaptar-se al moment; és per aixó que un petó no pot explicar-se.ja veuràs com al moment surt sol, es una sensació 

una mica estranya al principi, però només és pillar-li el 'truc'' 

Re: Lio 17/11/2012 - 13:30:27 Nom: -Judiithh- 
Moltes grasies m'as ajudat molt, encara no m'he lliat pero segur que ho fare aquesta tarda. Petons i Gracies un altre 

cop. 

Nou blog!:) 14/11/2012 - 18:19:26 Nom: Júlia! 
Hola:)he fet un blog en català: va de moda, música, videos, opinions personals... podeu mirar-lo i si us agrada 

comentar, fer-vos seguidors...? Gracies♥http://modamusicajulia.blogspot.com. 

Re: Nou blog!:) 14/11/2012 - 18:20:15 Nom: Júlia! http://modamusicajulia.blogspot.com.es/ 

Re: Nou blog!:) 15/11/2012 - 19:13:29 

Nom: 
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
sssssssssssssss 

em posa que no existeix... :S 

Tachuelas a les sabates! 14/11/2012 - 18:36:26 Nom: Call it my life 
Em podeu dir on comprar tachuelas?? I vellut?Mersi mersi mersi!! Esqe me les vuii posar a les sabates o als shorts! I 

elk vellut a les ungles.... :) 

Re: Tachuelas a les 
sabates! 

14/11/2012 - 18:58:54 Nom: Moda Anònima 
Hello, jo les "tachuelas" las vaig trobar a la mercería del meu poble, suposo que les trobaràs a la mercería del teu. El 

bellut el vaig veure al Sephora de Barcelona, espero que ho trobis, kisses! 

Re: Tachuelas a les 
sabates! 

15/11/2012 - 18:56:42 Nom: Call it my life Mersi mersi mersii!! enseriue ehh!! Tu agraeixo de tot cor creia qe no ho trobaria en ma vida!! :) 

Per a 
Anonima12345678900987

654321, si us plau, vull 
que ho llegeixis. 

14/11/2012 - 18:45:27 Nom: #BeHappy! 

Hola Anonima12345678900987654321.avui he llegit el teu tema, i si us plau, no et suicidis, per res del món! No ho 
tornis a pensar.Jo també he pasat i paso per una etapa així, i sé que ho pases malament, però has de menjar, jo també 
vaig tindre una crisis en la que vaig de menjar, però em vaig adonar del que estava fent i vaig decidir, que encara que 
costés, tenia que tornar a menjar. Ara fa poc, casi hi caic de nou, però em de ser forts, jo (i tu ho tindries que fer) lluito 
cada dia a l'hora de menjar, lluito per aixecar-me i seguir endevant, i si us plau, vull que tu també ho faixis.Es normal 

que et barallis amb els teus pares, jo també ho faig! I encara que tingui discusions molt fortes, després sé que ells 
m'estimen, igual que jo a ells.Ara bé, he de confessar-te que jo em tallo, que jo mbastants cops me rascat el "nudillos" 

fins a quemarmel's i fer-me sang, però sé que no es bo.Si us plau, no tornis a pensar en el suicidi, menja i sigues 
forta.Stay Strong, you're beautyful and the perfection doesn't exist 
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APLICACIO PER 
ANDROID 

D'ADOLESCENTS.CAT! 
14/11/2012 - 19:04:58 Nom: bsjdhdbdkdbs 

Noiiis!! Cada dia miro adolescents.cat i m'ajudeu moltissssim!! M'encantaria q fessiu una aplicacio per Android i 
Smartphones de la web seria genial!Graciees un petonas guapos!:) 

Curt sobre el Bullying 14/11/2012 - 19:25:09 Nom: Serena_15 

M'agradaria fer un curt sobre el Bullying, si sabeu actuar o simplement voleu pasar el rato llegiu porfa :)- Necessito nois 
i noies de entre 14 - 16 anys.- El curt no es res serio, es per pasar l'estona, com a molt el posare al youtube o algo aixi, 

estic començant amb aixo dels videos i els guions... pero qui sap, potser tinc futur jajajajaja- Jo i els que gravem el 
video som de Badalona, així que hauria de ser gent de per aquí o que hi pugui venir.- Si coneixeu a algú que li pugui 
interesar, digeu-li siusplau.Encara no estic segura de si el fare o no, pero si esteu interesats envieu un correu amb 

aquestes dades i os contestare si el faig:NOM:COGNOM(opcional):NOI/NOIA:EDAT: 

Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:32:56 
Nom: 

Extremoduro17 
Explicans a tots els d'adolescents com va ser el teu primer liu 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:39:56 Nom: Laieeta En un parc en un dia de pluja*.* 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:40:41 
Nom: 

TxarangoPresente 
En un concert de txarango jejej:$ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:41:38 
Nom: 

Anoooònima14 
No m'enrecordu:') 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:42:34 
Nom: 

Anoooooooonim:) 
A l'insti uu' 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:44:06 
Nom: 

CatalunyaIndepende
t*_* 

En una festa d'una amiga jijjijij:$ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:47:20 Nom: sdafhsjrk A casa meva, amb el xicot jejejeun peto adolescents!^^ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:48:54 Nom: AxelRobinzon. En un lloc únic! :) 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:50:57 Nom: holacanicoque en un portal xd 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:51:08 Nom: Marina*** trobes normal preguntar aixo? xD 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:51:35 Nom: N000iiA En una plaça del poble on era festa major, fatal.. anava molt borratxo el noi. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:53:09 Nom: Anònima9000 een una feesta, aamb dos:$ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:55:08 Nom: Belieber* ENKARA NO ME LIAAT:( 
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Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:55:54 Nom: CR no m'enrecordu m'he liat amb tanteees xd 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 19:58:28 
Nom: 

PUTASHATERS 
M'he de preocupar si encara no m'he liat? :( 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:02:15 Nom: Moar Cats En un carrer amagat.PD: La tia era feíssima.. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:04:07 Nom: Anna&Mariia Amb una amiga per no cagar-la amb el primer tiu.. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:05:16 Nom: k?? pk coñ ho vols sabe? 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:10:21 
Nom: 

impressionant... 
Em vaig liar borratxo no m'enrecordu.. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:15:26 Nom: Anóònima En un dia de pluja al carrer,va ser molt bunic jiji 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:16:54 
Nom: Enamorat fins 

les tranques 
Amb la noia que m'ha canviat la vida*.* 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:19:05 Nom: TikTok:$ Amb el novio^^! 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:21:10 
Nom: 

Extremoduro17 
No pensaba que anés a respondre tanta gent..Merci a tots:) 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:26:09 Nom: Avixaxu Amb una nena d'intercanvi, va ser molt fugaç i bunic ^^ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:27:39 Nom: Farigoleta^^:$ Amb dos a la vegades:$ ^^Petons adolescents^^! 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:31:51 
Nom: 

Indepedestista||*|| 
A la plaça del meu poble! 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:39:19 Nom: xoxulocu a l'estiu a la platja:$ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:44:57 Nom: Renpanat69 No m'he liat només follu i adeu. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:53:59 
Nom: 

Liuuuusatope:$ 
Em vaig liar per primera vegada en parc al costat de casa meva, i desde aquell dia no paru! 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 20:56:31 Nom: SomeNights 
He de dir, que aquest fòrum esta triunfant felicitats!I a tots aquells matats.. doncs mira si sou el futur del país anem bé.. 

Jo em vaig liar amb una tia en un parc:) 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:02:09 Nom: XD al llit, abans de follar! 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:08:09 
Nom: k loko el 
loko123454666 

srtava molt begut i emporrat i no macuerdo pero va ser vrutal 
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Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:09:36 Nom: Enamora't Jo no m'he liat xd 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:16:44 Nom: una guapa pos que bien 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:21:16 Nom: sexoseguro jo em liu mentres es deixin obrir de cames xd 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:28:36 Nom: AdriàGibert19 En un Globu aeroestàtic amb la meva cosinaPD: no em pregunteu perqué, va sorgir.. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:31:24 Nom: Majord'eda21 
Sóc una mica veel per estar en aquesta pàgina pero crec que la gent d'avui dia esta molt sortida.. Jo em vaig liar per 

primer cop en un camping amb la meva ex-xicota. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:35:37 Nom: Anónim:) penós.. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

14/11/2012 - 21:38:57 Nom: Gay17 Jo em vaig liar amb un tio, davant de tot l'insti 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

15/11/2012 - 13:09:38 
Nom: 

ANONIIIIIIIIIMAAAA
AAA! 

En un ascensor, va ser un mument unic!!!!! xD 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

16/11/2012 - 17:08:31 Nom: 567890 a un portal amb l'amor de la meva vida:$ 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

16/11/2012 - 21:53:08 Nom: sss Amb el noi més carinyos que he conegut mai... 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

17/11/2012 - 14:06:02 Nom: :)))))))))) 
Al portal de casa meva, la nit de reis amb el que ara és el meu novio:) Venia de tirar caramels a la cavalcada i em va 

acompanyar fins a casa, quan vam arribar es va llençar. 

Re: Com va ser el vostre 
primer lio? 

17/11/2012 - 19:14:23 Nom: i un dia de festa al poble fa un any, ell era especial i ja no mos em parlat mes i lestimo tan k u he passat molt malamen 

PISCINA 14/11/2012 - 19:43:13 Nom: piscina 
aquest any a educació física , farem piscina i la veritat tots els de la meva clase saben nadar i jo no i em fa vergonmya 

fer el ridícul, em podeu dir alguna cosa que em puc inventar pero no fer piscina i que sigui creible 

Re: PISCINA 14/11/2012 - 20:00:24 
Nom: 

geemmaaaaaaaaa 

quin curs fas? si fas primer d'eso, cola que t'ha vingut la regla i que et fa molta cosa posar-te tampo. Si no que tens 
Otitis, es mal d'orelles, jo n'he agfat molts cops i no pasa res, no et deixen nadar per l'aigua pro res greu...pd. jo de tu 

niria... segur que algu li costa també nadar, pensa que s'hi hi vas apndras i una cosa nova a la vida, no va gent 
malament, i més nadar. 

Re: PISCINA 15/11/2012 - 14:28:51 Nom: jiod c multisimes gracies de devo:) 

Alguna persona que visqui 
a St.Martí Sarroca? 

14/11/2012 - 20:03:51 
Nom: noia 

preocupada.  

holaaaaa, doncs.. que ahir vaig veure un misatge que una anava a viure a un altre poble, i ami em pasa el mateix... vaig 
a st.martí i solament conec a un, pero no em cau gens bé i ja ni mi parlo.. algu d'alla? que dexi correu pliss, si esteu 

disposats a coneixens i aixi no estare cada dia tencada a casa... Gràcies a tots els que respongeu. 

Re: Alguna persona que 
visqui a St.Martí Sarroca? 

14/11/2012 - 23:45:49 Nom: hgjhf Tothom ve a viure a l'Alt Penedès ara o què? 
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Re: Alguna persona que 
visqui a St.Martí Sarroca? 

15/11/2012 - 18:57:59 Nom: la del misatge em perdona. pero jo visc de tota la vida a l'Alt penedes... l'únic que em cambio de poble. 

Re: Alguna persona que 
visqui a St.Martí Sarroca? 

16/11/2012 - 20:10:26 Nom: sfdgsdfg D'on ets? 

Llegiu!!!!!! 14/11/2012 - 20:24:01 Nom: Alba Pallejo http://diaridunaperduda.blogspot.com.es/Llegiu i comenteu el que penseu crec que realment es molt macu!!! 

Re: Llegiu!!!!!! 14/11/2012 - 20:44:53 
Nom: punts 
suspensius 

realment, es maco pero esta fatal escrit gramaticalment. Comes entre subjecte i predicat, frases llarguissimes sense 
subjecte, buag, fa mal als ulls. el text es precios i emotiu, pro vigila la gramatica. 

Enamorada d'un cabró 14/11/2012 - 20:33:09 Nom: AnonimaTT 

(sino u voleu llegir tot aneu abax de tot)Hola tinc un problem gran estic coladissima d'un noi que només e vist un cop és 
una historia molt llarga perquè ell em va demanar per sortir però vivim en ciutats diferents i era impossible, desprès em 

vax donar combte qe nomes es volia liar amb mi perqe li va demanar el dia seguent a la meva millor amiga(ja es 
coneixien)i la va tractar com una puta i va qedar destrossada, desprès van passar més coses i el cas va ser qe ens vem 
dexar denviar missatges i li continua insistin a la meva amiga, i ara es veu qe a ella tambe li mola pero no vol qe la tracti 

axi....El cas esqe vull algun consell per oblidarlu... Necesitu ajuda siusplau!! 

Re: Enamorada d'un cabró 14/11/2012 - 20:38:36 Nom: Sam! 

Vols oblidar-lo del tot, tot, tot?He passat per aixó, vull dir, no igual pero si em vaig enamorar d'un cabró. La meva opinió, 
vaja, el que vaig fer jo va ser, borrar qualsevol contacte amb ell (whats, facebook, twitter, n. de movil)Parla-hi amb la 

teva amiga, diga-li que estas intentant oblidar-lo, que es un cabró. Si arriba el cas que la teva amiga acaba sortint amb 
ell no deixis de ser amiga seva, ja que, ella no en te la culpa de estar enamorada, a més si la enganya tu no hi tindrás a 

veure.Petooooooooooonss! 

Re: Enamorada d'un cabró 14/11/2012 - 20:40:11 Nom: AnonimaTT Gracies crec qe no u podre fer pero u intentare gracies :) 

Re: Enamorada d'un cabró 14/11/2012 - 20:43:46 Nom: Sam! 
A mi em va costar molt pero creu-me, tens que lluitar contra la teva ment, ella es la que t'impedeix de deixar lliure el teu 

cor.(Uala! m'ha sortit una frase....asfghjk) 

PREGUNTA PER ALS 
NOIS, SISPLAU OBRIU, 
ES URGENT.SÓC NOIA 

14/11/2012 - 20:43:32 
Nom: djfhdjfhjhfdgfb 

noia 

Mireu, m'agrada el meu millor amic i em vull declarar.Com os agradaria que se os declares una noia?Que li puc dir?Li 
dic alguna cosa? Li dic alguna cosa i avans de que pensi em llenço? Em llenço directament?La questio es: com li puc 

dir que per ell no nomes sento amistat?GRACIES NOIIS :) UN PETÓ. 

Re: PREGUNTA PER ALS 
NOIS, SISPLAU OBRIU, 
ES URGENT.SÓC NOIA 

14/11/2012 - 21:05:06 Nom: ir2enjpq 
a mi em pasa lo mateix amb la meva millor amiga tio jo no se ke dirli krek k llensarse es bona opcio un perto bal mes k 

un millo d paraules 

Re: PREGUNTA PER ALS 
NOIS, SISPLAU OBRIU, 
ES URGENT.SÓC NOIA 

15/11/2012 - 00:58:53 Nom: ;)))) 
llençat, preferiblement en una festa. Us aparteu una mica del grup en un moment i li vas tocant les mans, els braços... 
aixi entendra que vols alguna cosa i segur que si li intentes fer un petó te'l tornara. Normalment no ens fa res liar-nos 

amb les noies ;) 

Merda 14/11/2012 - 20:52:49 Nom: anonim124123 Nose ke fe, nomes fa un mes ke surto am la meva novia i ia la vui deixa..... Ke faig? No li vui fe mal... 

Re: Merda 14/11/2012 - 20:58:59 Nom: anonim124123 sisplau contesteu 
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Re: Merda 14/11/2012 - 21:48:01 Nom: andreeaa 

jo crec que si de veritat no li vols fe mal, el millo que pots fer es deixarla. si no la deixes ara encara li faras mes ilusions, 
i per tant mes mal.ho pots fer duna manera suau, i explicantli be les coses, i dienti que si et necesiita per algo estaras 
alli, tambe pensa que ella possiblement no et voldra parlar. pero aquestes coses ja passen, i tots hi passem alguna 

vegada 

Re: Merda 15/11/2012 - 17:48:55 Nom: :O 
perdona eh.. pero si no li vulguessis fer mal ja no haguessis començat a suritir amb ella,li fara mal de totes les maneres, 

sort.. 

Grup Whatsapp 14/11/2012 - 21:01:30 Nom: Red_Lips 
Holaa! Bueno, he pensat que podríem fer un grup de whatsapp per coneixens i parlar :3 Qui vulgui que ho digui i si 

tenim uns quants creem el grup :D 

Re: Grup Whatsapp 14/11/2012 - 21:34:38 Nom: noiiaa Jo si que m'apunto! jajaj pero fa cosa donar el numero per aqui..... 

Re: Grup Whatsapp 16/11/2012 - 21:19:48 Nom: aNON Jo igual! penso que tambe fa cosa... teniu twitter? 

Re: Grup Whatsapp 16/11/2012 - 21:35:50 Nom: Juuur! Jo també m'apunto!, peró em fa cosa donar el numero també jajaja 

Re: Grup Whatsapp 17/11/2012 - 16:49:56 Nom: Red_Lips 
Bé, s'hauria de trobar alguna manera per pasarnos el numeros de forma segura :p el meu twitter es: @soniahg1996I 

bueno, faig una petita presentació de mi mateixa :3Em dic Sonia, sóc de Tarragona i tinc 16 anys :) 

! 14/11/2012 - 21:08:19 Nom: Hannah:) 

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeey! asdasdasfg!:3 voldria tenir una pagina de directioners al facebook, si alguna s'apunta? 
mh? que os sembla?Per cert..Fet: L'altre dia estaba a classe, i tinc un professor una mica anat de l'olla. Va començár a 

fer preguntes i si era correcta cridava "YES!" si no "NO!" es el meu professor de ciutadania pero te manies amb 
l'angles...el cas esque va preguntar noseque a un alumne..*jo de mentres al meu mon* cuan sento:"NO!" i crido 

involuntariament "JIMMY PROTESTED!" ._________________. reaccio?Que el meu professor em va cridar "THE 
TOMMO!" i jo vaig quedar com .-.??? WTF? ara sempre que em pregtunta em diu "La DIRECTIONER"._. 

asfghjkl!:3Petoooooooooooooons! 

DIRECTIONERS 
OBRIU!!!!!!!!!!!!!!! 

14/11/2012 - 21:10:52 Nom: Hannah:) 

Heeeeeeeeeeeeeeeeeeeey! asdasdasfg!:3 voldria tenir una pagina de directioners al facebook, si alguna s'apunta? 
mh? que os sembla?Per cert..Fet: L'altre dia estaba a classe, i tinc un professor una mica anat de l'olla. Va començár a 

fer preguntes i si era correcta cridava "YES!" si no "NO!" es el meu professor de ciutadania pero te manies amb 
l'angles...el cas esque va preguntar noseque a un alumne..*jo de mentres al meu mon* cuan sento:"NO!" i crido 

involuntariament "JIMMY PROTESTED!" ._________________. reaccio?Que el meu professor em va cridar "THE 
TOMMO!" i jo vaig quedar com .-.??? WTF? ara sempre que em pregtunta em diu "La DIRECTIONER"._. 

asfghjkl!:3Petoooooooooooooons! 

Re: DIRECTIONERS 
OBRIU!!!!!!!!!!!!!!! 

14/11/2012 - 21:20:30 Nom: @jenn_pocito Jo m'apunto a la pagina del Facebook! Mencionam a twitter, em dic: @jenn_pocito 

Re: DIRECTIONERS 
OBRIU!!!!!!!!!!!!!!! 

14/11/2012 - 22:25:34 Nom: 1D 4ever Jo tbe m'hi apunto!!! 

Re: DIRECTIONERS 
OBRIU!!!!!!!!!!!!!!! 

14/11/2012 - 22:27:24 Nom: Hannah:) pasem el teu twitter!(: 

Re: DIRECTIONERS 
OBRIU!!!!!!!!!!!!!!! 

15/11/2012 - 12:25:57 
Nom: el meu 
irlandes*_* 

Jo m'apuntoooo*_* 
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Re: DIRECTIONERS 
OBRIU!!!!!!!!!!!!!!! 

15/11/2012 - 12:26:15 
Nom: el meu 
irlandes*_* 

Jo m'apuntoooo*_* 

Problemes amb la meva 
millor amiga, estic 

destrosada i crec que 
tornare a recaure a la 

bulimia.... Obriu sisplau. 

14/11/2012 - 21:17:52 Nom: jeikrhj 

Mireu, jo i la meva millor amiga tenim un vincul gegantissim, ho es tot per mi, i sense ella no soc res.Fa un temps ens 
vam enfadar i ella em va deixar de parlar i em deia coses que em feien un mal increible, com per exemple que la 

olblides, que podia seguir igual sense ella i que no seriem mai mes amigues. Desprès de tot allò, em vaig comensar a 
tallar i a ferme mal, i vaig deixar de menjar, vaig agafar bulimia.Per sort, el temps ens ha juntat i he tornat a la 

normalitat, ja no tinc bulimia ni em faig mal, però, ja no es el mateix, estem sempre enfadant-nos i tornant a ser 
amigues. Avui hem tingut una baralla molt gran, igual que la ultima, i ja no puc mes.Que puc fer per a que no ens 

esbarallem mes?No vui que ens enfadem, vull que estiguem bé, perque si segueixo aixi, tornare a recaure en la bulimia 
i la anemia, i no vull... 

Re: Problemes amb la 
meva millor amiga, estic 

destrosada i crec que 
tornare a recaure a la 

bulimia.... Obriu sisplau. 

14/11/2012 - 21:29:43 Nom: JoOoO Només recauràs a la bulímia si tu ho vols. No pensis que tot es desborda i creu en tu mateixa. 

Re: Problemes amb la 
meva millor amiga, estic 

destrosada i crec que 
tornare a recaure a la 

bulimia.... Obriu sisplau. 

16/11/2012 - 17:06:11 Nom: 345678rhy arreclao rapid!! lamistat es lo mes importaan arreglao rapid! 

AJUDA SIUSPLAU!! 14/11/2012 - 21:20:47 Nom: anneta 13 

Primer de tot moltes gracies per obrir. Io sempre mavia portat mol be am el meu grup damiges em feien cas i io a elles i 
ens u pasavem mol be. em vaig picar am elles per culpa meva i ens em reconsiliat pero io pensu que suden de mi i que 
els i importu una merda, estaba tan deprimida que ian agut mols diez que ni e vingut, elles diuen que no que mestiman 
moltisim i que volen que torni a anar am elles pero em sentu mol culpable i segexu pensan qe pasen de mi i nose com 

fer que tot torni a ser com abans perque elles mintenten parlar com abans pero nose… esque no puc i mestic morin 
sisplau ajudeume no se que ferPetons adolescents!PD: perdoneu per les faltes tinc presa 

Re: AJUDA SIUSPLAU!! 15/11/2012 - 22:09:50 
Nom: Catalunya 

lliure! ||*|| 

Hola! Primer de tot dir-te que tranqui que tot anirà bé. Primer de tot parla-ho amb elles, preguntal's-hi si realment estan 
bé amb tu. Si segeuixes notant que suen de tu, a cagar que vagin! Si no et volen elles s'ho perden! Busca un nou grup i 

nova vida! Molta sort! Petons! 

SWAG. 14/11/2012 - 21:21:34 Nom: :$$$$ 
Mireu, li bull donar un rotllo swag a la meva vida, m'agrada molt tot lo relacionat amb el rap, NY, i coses d'aquestes, i 

m'agradaria començar per la roba, vosaltres coneixeu botigues de roba d'aquest tipus a Tortosa? O sino 
Barcelona?Penseu que la gent pensara que futre mala pinta si vaig d'aquest rotllet?:SMoltissimes graciies adolescents! 

Re: SWAG. 14/11/2012 - 21:34:31 Nom: Hannah! Busca botigues tipus Inside o Paripaz que va mes de "estilo urbano" :) 

Re: SWAG. 15/11/2012 - 17:19:29 Nom: Hardwell 
mira aki:http://www.cachet.es/hi ha roba aixis de hip hop i tambe roba de skate i aixo! jo he comprat roba per aki i esta 

moltbe! i el pagu es contrareembolso! 
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Només le tinc a elles 14/11/2012 - 21:42:30 Nom: Xarrupi 

Aquesta és la meva vida: jo sóc una persona molt creativa i tolerant, no sóc gens racista, i per no ferir els sentiments 
dels demés les he arribat a passar putes. La meva "colla" d'amics típica de l'adolescència l'he adquirit fa poc, aquest 
estiu. Són una colla de gent de moltes parts de Catalunya i d'altres països, però de tant en tant podem quedar i ser 

feliços, perquè amb ells sóc realment feliç, però només podem fer-ho poquíssims cops.Després, al meu institut, totes 
les noies (almenys les del meu curs) són molt i molt "pijes", i es creuen que per tenir molts contactes a l'institut, per 

conèixer a molta gent d'una ciutat de Catalunya, són superiors, i que, pel contrari, jo no tinc vida social (encara que jo 
trobo que tots els meus amics són 1000 cops més autèntics que tots els que elles puguin tenir a la ciutat). No m'ho 

diuen a la cara, de fet, em porto bastant bé amb elles, però de tant en tant deixen anar una indirecta davant meu, que 
és per fer-lis callar boca d'una hòstia. Com que no volia ser una mar 

Re: Només le tinc a elles 14/11/2012 - 22:29:29 Nom: #BeHappy! 

T'entenc, no saps tu quan.Has de semostrar-lis tot el que vals, as d'agafar la postura que tens fora l'institut i dur-la 
dintre, i busca gent millor, perquè si no estas a gust i no et tracten bé... Amb les 2 amigues aquestes de l'institut pots 

seguir anant, però segur que hi ha algú que pensa o es sent igualque tu allí dintre.Espero haver-te ajudat, i si vols ens 
posem en contacte i parlem.:)#BeHappy! 

Re: Només le tinc a elles 15/11/2012 - 15:51:24 Nom: ejlñvrlbr4jk 
Mira tu no has de demostrar res a ningú, i menys a les nenes pijes que et diuen pobreta deixem-la estar aqui.Tu has de 
ser com ets, i si per aixó tens que estar sola t'envàs a la biblio, que allà coneixes a gent maca i madura.NO els hi parlis 

a les teves amigues d'institut de les altres, perque si es porten bé els hi diràn que opines d'elles i tindràs problemes. 

Re: Només le tinc a elles 15/11/2012 - 16:12:04 Nom: Xarrupi 

Moltes gràcies a les dues, però voldria afegir, fa un any que vaig provar lo de la biblioteca, però aleshores la gent em 
mirava raro, com si fos una inadaptada, perquè troben que la gent de la biblioteca o va amb grups o no és ningú. 

Realment és molt incòmode i dolorós que tot i que tu vas amb altres persones, al ser considerades res per les que es 
creuen superiors, tu també ets considerat res. I aleshores és igual lo molt bona persona que puguis ser o lo amable que 
siguis amb elles, perquè si no ets res, et guanyes aquesta fama i no mereixes el respecte de ningú. Jo he arribat a estar 
molt malament, fins que vaig amagar una mica la meva manera de ser i vaig fer-me amiga d'aquelles dues, aleshores 

he començat a no sentir-me tan invisible i he estat millor.En fi, moltes gràcies pels consells:) 

sisplau ajudeume nose 
que fer perque tot torni a 

ser com abans 
14/11/2012 - 22:02:26 Nom: asv 12345 

Moltes gracies per obrir. Sempre avia tingut el meu grup damigas i un dia ens vem picar per culpa meva, estaba mol 
deprimida i cansada i vaig estar uns dies sense anar al insti. U vem arreclar pero segexu deprimida nose perque, esque 
elles diuen que volen que vingui que mestimen i aixo… pero crec que les coses no serán com abans. Ultimamen estic 
cansada i man de fer les prover per veure si tinc anemia. A mes em veig gorda encara que la gent digui que no, no em 
veig be (peso 53 kg i medexu 168 cm) no he vomitat nires demomen perque se que no es bo pero menju molt poc. Tinc 
mols problemas a sobre i dema anire a clase, nose, vui que tot torni a ser com abans i no se que ferSisplau ajudeume 

no puc mesPetons adolescents 
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Re: sisplau ajudeume nose 
que fer perque tot torni a 

ser com abans 
14/11/2012 - 22:46:48 Nom: no importa... 

Mira, la veritat es que mai he fet aixo, dic aixo de escriure a adolecents.cat però et vull ajudar.Primer de tot has de 
pensar que si elles t'estimen i et diuen que vagis a l'insti ves-hi, dius que no serà com avans, no? Pot ser que no, que 

no sigui com avans però pot ser un canvi a millor, no creus?. Mai ho sabras si no ho intentes. Es clar que al principi t'hi 
pots sentir rara, malament, "acoplada" amb elles, però mica en mica tot anira a millo i t'estimaran igual o més que avans 

(es clar que no et puc dir el temps que durarà, aixo depen de tu.)Segon, ara dius que no menjes, que et veus gorda i 
que encara no has vomitat (PERO NI SE'T OCURREIXI FER-HO!) Et sens aixi perque no estas amb les teves amiques, 

un cop tot vagi com avans et sentiras bé tan si estas gorda o prima, t'hi sentiras bé perque estaras amb les teves 
amigues, les que t'ajuden quan tens un problema, les que et fan oblidar qualsevol problema amb una sola tonteria, les 

que una vegada les perdis pude no les tornaras a recuperar. Aixi que no sigu 

Re: sisplau ajudeume nose 
que fer perque tot torni a 

ser com abans 
15/11/2012 - 19:35:13 Nom: asv 12345 Molitisimes gracies devritat, m'has ajudat moltpetons :) 

Re: sisplau ajudeume nose 
que fer perque tot torni a 

ser com abans 
16/11/2012 - 01:00:47 Nom: No importa.. 

Enserio:O Men alegroo moooolt:DM'agradaria coneixeter millo! Tens facebook? Mel dius? Si em vols agregar posa: 
"Soooooc jo!1234567890?"Okeey? El meu fb es Rita Colomer 

Re: sisplau ajudeume nose 
que fer perque tot torni a 

ser com abans 
16/11/2012 - 01:01:51 Nom: No importa.. 

Enserio:O Men alegroo moooolt:DM'agradaria coneixeter millo! Tens facebook? Mel dius? Si em vols agregar posa: 
"Soooooc jo!1234567890?"Okeey? El meu fb es Rita Colomer 

Ja no sé que em pasa... 14/11/2012 - 22:13:43 
Nom: I need 

someone 

Veureu, fa anys que vaig començar a patir bullying, ho he passat molt malament, i ara tot va millor.Però em vaig 
començar a tallar, i encara em tallo, sempre porto polseres per amagar-ho. Vaig deixar de menjar inconcientment fins 
que vaig ser concient i vaig decidir parar-ho. I ara em tornen a vindre aquestos pensaments, cada cop més fort, em 

diuen que no mengi, i si menjo que vomiti, he vomitat algun cop. I m'odio molt.No vull que això vaixi a pitjor, però sento 
que jo empitjoro, de cop i volta em vec buscant tambles de calories, o fent abdominals per la nit, o anant al lavabo i a 
punt de ficar-me els dits.Hi ha dies que no em tallo, molts cops intento no tallar-me, he arrivat a estar dos setmanes, i 
m'hi sento orgullosa quan ho faig, però després em tallo, es com si no estaré bé si no ho faig, com si no tornes a ser 

feliç si no ho faig. I hi ha altres dies que em tallo més d'un cop seguit, o al dia.Tinc por de mi mateixa... Ja no sé que fer. 

Re: Ja no sé que em 
pasa... 

15/11/2012 - 16:33:03 Nom: Berta!! 

T'has de saber aceptar tal i com ets, vaja, tots ens hem d'aceptar tal icom són, no has de fer cas del que et diu l'altre 
gent, suda... ara, fes cas els pares perque estic segura que ells sempre estaran per tot, i ells son els qui realment et 
poden ajudar, explica-li aixo als teus pares (si vols als dos i sino amb el que hi tinguis més confiança), potser ells et 

poden ajudar realment o sino demanal-s'hi que et porten a un psicoleg o algu per l'estil. No has de tenir por d'anar a un 
psicoleg, ell si que sabra com tractar aquest cas i tal.Espero que t'haig servit d'algu el meu consell!Et desitjo el millor i 

molta sort!! 

Quin es el millor mobil?? 14/11/2012 - 22:18:17 Nom: hgskld 
Hola! em podeu ajudaar? esq estic miran mobils i nose quin agafar-mee:$ em podeu donar opinions d quin es el vostre 

mobil o quin creieu q es el millor? estava pensant en el sony xperia U, pero no n'estic segura...gracies per 
adelantades^^ 
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Re: Quin es el millor 
mobil?? 

14/11/2012 - 23:53:36 Nom: jdbvhjk 

Jo ja se qe molta gent te samsung pero et recumanaria un samsung galaxy ace ya qe es dels sanmsung mes varats i 
va molt be els altres tambe van be els samsung galaxy s II i el S III i el S pero son mes cars ....el sony ericson tambe es 
bona eleccio pero no lo del cargador i tot no es universal i no te tanta memoria i ... pero esta be yo vaig tindre un sony i 

em va anar el molt be pero ara tinc un samsung 

Re: Quin es el millor 
mobil?? 

15/11/2012 - 00:09:13 Nom: flaixfm 
jo pensu qe si qe els samsung son millor evidenment pero el sony xperi U sembla k esta MB cosa k yo prefereixo el 

samsungPD: yo tinc un samsung S II :D 

Soc una persona que 
busca amic i amigues 

14/11/2012 - 22:48:50 
Nom: A qui 
l'importa!! 

Hola soc una persona jove i normal que fa coses normals i nomes estic buscan amics i amigues pero no cal ser 
perfectes,busco noves experiencies( no penseu malamen) pero si que m'agraderia que responguesiu (tan si com 

no...)Gracies i petonsAnonim/anonima! 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

14/11/2012 - 22:55:17 
Nom: No es 
important!  

Primer digues com et dius, els anys i eso, no? Despres t'agregare al fb! Jo tambe soc una persona normal eh! 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

14/11/2012 - 22:57:00 
Nom: A qui 
l'importa!! 

Mira tinc entre 13 i 15 anys ,el nom no el vui dir pero parlem pel xat i ens coneixem ok que ets noi o noia? 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 00:50:47 Nom: njwvrg Hola! tinc 13 anys! agregam: Marina Fernandez al facebook...soc rossa :) ala foto. petons! 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 18:16:17 Nom: facvervaav agregueu a twitter @_freebird7 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 22:14:05 
Nom: A qui 
l'importa!! 

Wapa,tens la foto am una noia morena? 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 22:18:16 Nom: pipopeden Mira primer em dius el teu nom i si magrades t'agrego (ets tio o tia)? 

Re: Soc una persona que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 23:16:00 Nom: la d'abans digues el teu face, i ens coneixem! així serà més fàcil-!! :) 

COM EL PUC POSAR A 
100? 

14/11/2012 - 23:30:44 Nom: Noia ,,, xD 
Doncs mireu aquest cap de setmana he quedat amb un noi que porto una semaneta de lio i els 2 ja tenim ganes de fer-

ho... vull que faci el millor polvo que ha fet mai, doneu-me consells... 

Re: COM EL PUC POSAR 
A 100? 

15/11/2012 - 18:31:22 Nom: laiasucarr 

personalment, crec que es molt d'hora ja que una setmana de lio..enfi, es nomes la meva opinio. Tingues present que 
no serà el millor polvo de la teva vida, com tu dius, ja que el primer cop es diferent, una mica estrany, se n'ha danar 
aprenent. Jo soc partidaria de començar amb petons, caricies..i tirar endavant i sorbretot amb condo!Espero que us 

vagi mol be! 

LLAVIS MENORS 
GENITALS FEMENINS 

GRANS... 
14/11/2012 - 23:45:21 

Nom: LLAVIS 
MENORS GENITALS 

FEMENINS 
GRANS... 

DONCS MIREU, TINC 15 ANYS I JO TINC EL CONY BÉ PERO LI FALLAN ELS LLAVIS MENORS QUE SON 
ELASTICS, DE COLOR NORMAL I UNA MICA GRANS... VOLDRIA SAVER QUE EN PENSEU VOSALTRES NOIS I 
NOIES.. ES UN DEFECTE? COMPLEXE?MANNIA? AJUDEU-ME SIUSPLAU! NO SE QUE FER... EM COSTA MOLT 

MANTENIR RELACIONS SEXUALS PERQUE NOMÉS PENSO EN ALLÒ,,, MERSI ADOLESCENTS PETONS I 
PERDONEU PER LES FALTES 

Re: LLAVIS MENORS 
GENITALS FEMENINS 

GRANS... 
14/11/2012 - 23:57:09 

Nom: 
fffffffffffffffffasfsdzf 

Pensa que allò mentre fas sexe no es veu... Es pitjor tindre els pits caiguts com jo, això sí que és antiestètic. No et 
preocupis, si tú ho veus com un defecte (que jo no ho veig així), pensa que tothom en té, de defectes! I t'asseguro que 

és millor tindre'n aquest que molts d'altres. Petooooooons! 
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Re: LLAVIS MENORS 
GENITALS FEMENINS 

GRANS... 
15/11/2012 - 00:02:33 

Nom: LLAVIS 
MENORS GENITALS 

FEMENINS 
GRANS... 

Mersii noia!... Pero no se.. em costa passo vergonya :/.. he de tencar els llums... sino no puc, s'intentara superaro, 
petons maca^^PD: tenir el pit caigut no es res dolent, jo soc prima i hi tinc alguna estria... no se que es pitjor, si de 

veritat li importes a la persona que estas i ho ha de veure li donarà igual, pensa que totes amb el temps els tindrem els 
pits aixi.. que mes dona tenirlos ara o despres? anims:D 

Re: LLAVIS MENORS 
GENITALS FEMENINS 

GRANS... 
15/11/2012 - 20:24:10 Nom: Jo tambee 

Jo també ho tinc, i no pensu que sigui un defecte! És més, tenim molta sort! No dic que ho has d'ensenyar als quatre 
vents, però enserio, tenim molta sort! Si tens això així doncs fas l'amor millor i dones més plaer a l'altre, potser també a 

tu mateixa!Nusaltres valem!! Oe oe oee 

Re: LLAVIS MENORS 
GENITALS FEMENINS 

GRANS... 
15/11/2012 - 22:10:27 

Nom: LLAVIS 
MENORS GENITALS 

FEMENINS 
GRANS... 

UUUUUUUF MERSI ''jo tambe'' MAS DONAT ANIMS... PENSAVA QUE ERA UNICA A LA TERRA 8(... PER MI ES 
ASQUEROS... NO MO PUC VEURE NI JO.. ALS 18 MO OPERO :s 

Ajudeu-me a conquistar! 
Obriu 

15/11/2012 - 00:59:37 Nom: mmmmmmmm 

Hi ha un noi que m'agrada molt, però no ho entenc...no anem a la mateixa classe i a sobre no ens parlem gaire...com 
em pot agradar tant??? Elcas és que el vull enamorar...però ell no es fixa en mi...consells; amb paraules, declararse i 
conquistar el seu cor!P:D: L'any passat hi havia una noia que també anava darrere seu...i quan li va dir, ell va dir que 

també estava enamorat d'ella però no volia lios......em sembla que busca la noia dels seus somnis......Ajudeu-me 
adolescents!!! 

SEXE 15/11/2012 - 01:10:57 
Nom: *___* 
hjkkkkkvut 

Hola a tots,tinc un petit problema...vull tenir sexe amb un noi que m'encanta...però ell ni sap que existeixo...ajuda! què 
faig?P.D: no ha de ser per cam ha de ser real perk no puc posar cam aixins que res de posarlo a 100 per cam 

sexe cam ARA 15/11/2012 - 01:19:58 Nom: calentet 
si voleu sexe per cam, agragueu-me al msn o al skype. Soc un noi mig bisexual de 16 anys, aixi que em va be si sou 

nois com noies ;)rubenn_95@hotmail.comruben.navarro34 

responeu a la de 
ajudeume a conquistar ia 

la de sexe!!! 
15/11/2012 - 01:22:59 Nom: njhbj lbjnb responeu a la de ajudeume a conquistar ia la de sexe!!! 

seeexeeeee!!!! obriu ARA 15/11/2012 - 01:29:31 
Nom: seeexeeeee!!!! 

obriu ARA 
responeume als de sota! als que posa: ajudeume a conquistar i al de SEXE pliiiiiiiiiisss es important :) 

Relat erotic! ''Amb ell a les 
gorgues'' 

15/11/2012 - 09:25:12 Nom: ahsgfashjdgg 

AMB ELL A LES GORGUES...Via face...-Pfff crec que m’estic pillant tia! Te’n recordes aquella nit al canto del poble que 
em vaig liar amb aquell nen simpàtic i tant divertit en pau!- Tia enseriu! Que monus! Però no anava una mica tajat!- Pff 
nse que fer ell es mes gran i nse com dirli saps poder ell no sen el mateix i nomes es volia liar... Nooo anava tajat es 

que es aixis:$ Es tan macuu!-Pues reina li hauries de comentaar ti has d’ atrevir!- Reina m’en vaig que he quedat amb 
ell- A on?- A les gorgues!1 hora mes tarda les gorgues (sota la cascada)...-Pau t’haig de dir una cosa bastant important 

per a mi crec que m’estic pillant de tu... per la manera de ser que ets i perquè quan me vaig liar amb tu va ser...-Eva 
m’encantesI mi vaig començar a liar a baix de la cascada un lloc super romàntic jo mi vaig assentar sobre seva i 

semblava que li va agradar jo estava tope calenta pk notava sensacions a traves del bikini...:$ Ell semblava que també 
llavors em va començar a toquetejar i despres jo a ell, ell em va comen 
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Re: Relat erotic! ''Amb ell a 
les gorgues'' 

15/11/2012 - 14:49:50 Nom: Rubia! Que us sembla el relat? :3 

Re: Relat erotic! ''Amb ell a 
les gorgues'' 

15/11/2012 - 15:26:23 Nom: Morena! 
He de dir que el relat està molt bé, tot i que per gustos colors la veritat. M'agradaria que em passes alguna cosa 
semblant ja que pot ser molt emocionant, pero aixo si, depen amb la persona que estiguis en aquell moment tant 

especial. Salut! 

Re: Relat erotic! ''Amb ell a 
les gorgues'' 

16/11/2012 - 00:33:01 Nom: Alba... 

Bueno, és un bon començament... només dues cosetes:Lo de les gorgues, bueno amb lo freda que esta l'aigua quan et 
banyes en un riu, em sembla que no s'aixecaria res alla dins...I aquesta si que per proxims relats es important...No t'has 
de passar 4 o 5 linies explicant la conversa pel face i despres resumir el moment de la palla am "li vaig fer una palla ben 
feta".La gent quan llegeix un relat erotic, lo que vol es excitar-se. la conversa del face amb l'amiga ens la sudaaa, lo que 

volem es llegir com li fots ma, com te la polla, que feu, com et sents.. això és lo que hauria de tenir 5 linies!Pero bé, 
m'ha molat!A veure quan en fas un altre ;) 

Re: Relat erotic! ''Amb ell a 
les gorgues'' 

18/11/2012 - 19:21:57 Nom: Giuliettaa Pensa en llocs on fer-ho dóna morbo. Exitaras més al lector 

Supra Shoes 15/11/2012 - 11:37:18 Nom: :$$$$ Algú sao si a Tortosa hi ha alguna botiga Supra Shoes? Moltissiimes Graciiess!!:D 

Re: Supra Shoes 15/11/2012 - 12:24:16 Nom: amb swag jo no se si ia alguna botiga pero molen molt les suprasss jo en tink uness:) adeuu 

Re: Supra Shoes 15/11/2012 - 12:30:44 Nom: :$$$$ Taat que sii?:3 Tambe et mola el rotllo swag? Deixa nom del xat sisplau! 

Re: Supra Shoes 16/11/2012 - 15:34:20 Nom: swaaaaggg crec que no, a barcelona si 

Tetas 15/11/2012 - 11:53:59 Nom: isudfhjbcvnm Tinc 17 anys i faig una 95, està bé?^^ 

Re: Tetas 17/11/2012 - 10:32:40 Nom: urko SIpps 

jerry de 2n de un insti de 
barracons, em fas fastic! 

15/11/2012 - 12:18:35 Nom: no t'importa 
Nen ets un escaros, fots pena i molt d'asco! ets un matat de merda..... ah si, un puton i una rata, vas amb totes i ets un 

insuportable, curt mental, ja et podies haver perdut pel bosc! dw. 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:21:22 Nom: amb swag estic d'acord amb tuuu!! 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:23:58 

Nom: Un irlandés 
pivon*_* 

qui? en tom o en jerry? jerry feo. dw. 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:24:32 Nom: Afrillaaa buahahahah nenas us aburriu molt no a 2B, yo aqui fent natus.. xddè 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:28:01 

Nom: directioner*_* 
afrilla sexy! 

hello sexy girl! quien eres? no te conozco? tequiero! (despues hablamus) irlandes sexy*_*faig 3r! 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:31:20 Nom: Afrillaaa ahahahah en Jerry està danvan meu ben consentrat buscan informacioo i traumanma la vistaa! :p 
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Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:34:37 

Nom: rockstars 
forever! 

Oish gentt! com us estimuu! quins idools!!esk aket nen sinserament carda asko, puta rata ajajajjajaviska en taylor 
lautner, one direction, justin, mario y el pivoon de l'ernest vava us estimuuu gent!y la k a creat el misatge es la puta 

ama, ja saps testimooo masa!!;) 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:35:35 

Nom: Jerry 
Alexander 

Niñas q cojoneeees deicis de mi? con lo q os kieroo! 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:37:25 Nom: Enamoradaa! Nenes qui sou??? No li feu aixo al pobre d'en Jerry , no sabeu k estic enamorada d'ell ... eske em posa tan.... 

Re: jerry de 2n de un insti 
de barracons, em fas 

fastic! 
15/11/2012 - 12:39:45 Nom: Afrillaaa Mario Casas & Juntin Bieber!!!! 

ajudeume 15/11/2012 - 12:47:52 Nom: enamorada 
hola gent!la questio es que estic enamorada de un nen mes gran que jo i ell te novia, pero que diguem amb la seva 

novia no fan "res". I també pel face parlem i em diu coses com: ets molt uapa, sexy,... i també les meves amigues me 
diuen que ell em mira bestan. Però te novia:( vosaltres creieu que sent algu per mi? 

Re: ajudeume 15/11/2012 - 12:51:47 
Nom: 

Directioneeer*·* 

Jo crec que el fet de que tingui novia es igual, el tiu es igual que tingui novia! No sera pas la primera vegada que el noi 
no l'estima de vritat ni sera pas la ultima...si tu l'estimes endavant tiia! Segur que tens moltes posiblitats i mes si dius 

que no fan res!;) 

Re: ajudeume 16/11/2012 - 14:28:39 Nom: SEXY LADY 
Mbb... **** tu tindras oportunitats amb qui vulguis, ets un pivon com les teves friends! Si segur que per ell ets molt molt 

molt molt molt molt guapaaa!!!!I si l'estimes de veritat lluita per ell;) Saps que el pots aconseguir! 

OTITIS 15/11/2012 - 14:31:58 Nom: otitis un preunta si tens otitis la orella s'et fa gran ? o sigui si creixa de volum 

Re: OTITIS 17/11/2012 - 12:10:44 Nom: qwertyº no, però et fa un mal horrible, com si t'explotés per dins. la solucio es operar-se 

Primer Liu! AJUUUDA! 15/11/2012 - 15:38:39 Nom: #Andy72....! 
Què haig de fer per no cagarla amb el meu primer liu?:$ I tambe perquè sigui com aquells de les pelicules, osigui molt 

espectacular i romàntic....*-*Merci^^!#Andy72...! 

Re: Primer Liu! AJUUUDA! 16/11/2012 - 15:32:37 Nom: jb Deixarte emportar...et sortira sol jo tambe pensava aixo pro et surt so, de veritat no peteixis i no etsiguis nervios@ 

15/11/2012 - 15:44:33 Nom: RubieleMorenele  

1- Primer haurieu de començar amb el que es força basic, petons, caricies, fins i tot podeu arribar a mossegar una 
miqueta pero sense fer mal clar..!2- podeu començar a treureus mutuament la roba... pero tampoc del tot, simplament 

per entrar mes ganes..3- Continuament començeu a fer petons per la boca, fins anar baixant per la panxa.. posa molt!4- 
Si arribeu a algu mes com a fer "petting" doncs si ets una nena per començar a ferli en el noi simplament es agafar-li la 
polla i na fregant de dalt a baix amb mes intensitat o menys.. i de mentres ell tambe et pot anar fent petons, et pot posar 

els dits..Aixo si, si no estas gaire segura de que ell et toqui i tal no ho fagis, ho podries passar malament i no es bo! 
Espero que us hagi ajudat d'algu, si teniu algun dubte poseu-m'ho abaix! 

Re: Per les que voleu 
saber com possar calent a 

un tiu i fer algu mes!:3 
15/11/2012 - 15:52:17 Nom: sika molt interrasant.. i tota la raooo 
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Re: Per les que voleu 
saber com possar calent a 

un tiu i fer algu mes!:3 
15/11/2012 - 15:56:20 

Nom: 
RubieleMorenele 

Seee! Moltes gracies! 

Re: Per les que voleu 
saber com possar calent a 

un tiu i fer algu mes!:3 
15/11/2012 - 22:00:05 

Nom: 
ErLokoDeBonma 

emmm voleu k us enseñi a fer algo mes?? jajajajajjajajajaja 

Re: Per les que voleu 
saber com possar calent a 

un tiu i fer algu mes!:3 
15/11/2012 - 22:02:49 

Nom: 
RubieleMorenele 

Andaa shhht jajajajjajajaja cani!:'') tusabehmushou 

Per aquelles persones que 
tenen por de fer el pas del 

primer petó 
15/11/2012 - 16:11:52 Nom: Morena; 

A totes aquelles persones que no s'han liat mai amb ningú només dir-vos que no heu d'estar nerviosos ni us ha de fer 
por fer aquest "especial" pas. Esta clar que una mica nerviosos estareu ja que no sabreu si ho fareu bé, i per aixo 

segurament estareu més pendents d'aixo que de disfrutar-ho. Pero tot aixo es normal el primer cop. Si voleu estar més 
tranquils doncs probeu de liarvos amb una persona que tingueu molta confiança i aixi potser us sera molt més facil. 
Pero aixo si, tingueu confiança amb vosaltres mateixos i a disfrutar de la vida que son dos dies! Espero que us hagi 

ajudat encara que sigui una miqueta! Si teniu algun dubte m'ho poseu abaix i us contestare encantada! Mua 
guapos/guapes! 

Re: Per aquelles persones 
que tenen por de fer el pas 

del primer petó 
15/11/2012 - 16:26:57 Nom: mgkflñdsjlñ hola, moltes gracies pero no m'he liat mai jo com es fa exactament per no pifiar-la:) 

Re: Per aquelles persones 
que tenen por de fer el pas 

del primer petó 
15/11/2012 - 16:45:39 Nom: Morena; 

Per no pifiar-la has d'anar ven segura i sense cap por. Només has de pensar que tot anira bé i que sera genial! Espero 
que t'ajudi i molt sort:) 

Re: Per aquelles persones 
que tenen por de fer el pas 

del primer petó 
16/11/2012 - 20:31:29 Nom: bvcxz 

el que has de fer es mirar la persona als ulls, com si volguessis dir-li: et vull fer un petó. poc a poc, si ell es queda 
miran-te igual, t'acostes una mica, si ell respón, tanques els ulls i obres una mica la boca. a continuació quan siguin 
juntas les boques suaument ja sabràs que fer, simplement obrireu i tancareu la boca (o alguna cosa semblant). com 

que serà el primer, no et recomano fer-lo amb llengua, et semblarà molt brusc. al segon o tercer, si estàs comoda pots 
provar d'introduir una mica la llengua, llavors veuàs que ell respón igual; únicament consisteix a tocar la teva amb la 
seva, enrotllar-les entre si i explorar la boca de l'altra persona (dents).en realitat cadascú ho fa com pot i a la seva 

manera, a mesura que et liis amb mes persones veuràs que cada persona ho fa de maneres diferents, només caldrà 
adaptar-se al moment; és per aixó que un petó no pot explicar-se.ja veuràs com al moment surt sol, es una sensació 

una mica estranya al principi, però només és pillar-li el 'truc'' 

AJUDA!!! timidesa 15/11/2012 - 16:16:05 Nom: anònima!!! 

Fa dies que a un noi i a mi ens agradaria quedarnos una estona mes deprès de les classes per poder parlar de les 
nostres coses. El cas és que ell és molt tímid i mai em ve a buscar i yo tambe sóc molt tímida i sempre intento anarmen 
ràpid per no tindre'l que anar a buscar davant dels seus amics pero en realitat m'agradaria quedarme. Que farieu? Em 

podeu donar algun consell?Gràcies adolescents!!! 



246 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: AJUDA!!! timidesa 15/11/2012 - 16:18:18 Nom: AxelRobinzon. Quedeu un dia a soles si sou tan tímids.. 

Re: AJUDA!!! timidesa 15/11/2012 - 16:20:20 Nom: adfghjkl 
Si vols anar amb ell ho hauries de fer.. que mes don qe estigui amb els seus amics? el cas es que ell també vol quedar 

amb tu i si tu hi anessis ell estaria encantat! Aixi que ja saps, no perdis el temps i ves a buscarlo! Molta sort:) 

Preguntes 15/11/2012 - 16:35:16 Nom: mireiaaaaaaaa 

Holaaaaaa, us vull preguntar una cosa, com puc guanyar diners? Només tinc tretze anys i se moltbé que l'edat per 
treballar legalment és els 16 però no sé com podria guanyar-me diner. Els meus pares poden pagar-me tot el que vulgui 
però em fa ràbia d'haver de demanar-li sempre a ells, i ara, m'agradaria fer classes de guitarra, ja que desde petita he 

volgut i no he sàpigut com aprendre, i també m'hauria de comprar una guitarra 'bona', llavors vui estalviar diners i 
comprar-me-la per nadal. Percert, sabeu d'algun vídeo de youtube on ensenyin a tocar la guitarra bé? Us agrairia 

moltíssim que em contesstesiu a totes aquestes preguntesun petó:DDDD 

Foollar!:S 15/11/2012 - 16:37:57 
Nom: Txaraango 
caminan per la cr 

Sii folles teniin la reglaa no hiha riisc de qedarte embaraçada no? Meerci:) 

Re: Foollar!:S 15/11/2012 - 16:47:41 Nom: adfghjkl Sobre aixo no estic segura... Molta gent diu que no, pero hi ha gent que també diu que alguna possabilitat hi ha..! 

Re: Foollar!:S 15/11/2012 - 16:56:57 Nom: jdh Si que hi ha posibilitats. 

DEMÀ. 15/11/2012 - 16:46:24 
Nom: 

qwertyuiopasdfghjkl
lñzxcvbnm 

Algú va demà d'excursió al museu romà de Badalona?PD: Avorriment i simple curiositat. 

Re: DEMÀ. 15/11/2012 - 16:47:27 Nom: Emma; jooooooooo!PD: noxd 

Re: DEMÀ. 15/11/2012 - 20:54:28 Nom: :)))) no... pero hi he anat!! 

Per la flusifluix (la que 
escriu una historia que es 

diu una altra historia 
d'amor) 

15/11/2012 - 17:40:50 
Nom: Admiradora 

del teu text! 
Quan penjaras la seguent part??!! Feso rapid que vull saber com continua!! Mencanta el teu text!!! Petons! 

Re: Per la flusifluix (la que 
escriu una historia que es 

diu una altra historia 
d'amor) 

15/11/2012 - 19:51:04 Nom: Fluslifluix Gràcies;)). La veritat, no trigarà gaire a sortir la següent part. Me'n alegro que t'agradi. 

2n part video 15/11/2012 - 18:13:23 Nom: Carlyyy aqui teniu la segona part :)http://www.youtube.com/watch?v=NGgWYozseDI&feature=plcp 

Re: 2n part video 15/11/2012 - 19:15:28 Nom: directioner*_* és el puto amo! *_*independència//*// 

Nyan98 15/11/2012 - 18:49:28 
Nom: ara en 

anonimat després ja 
veurem... 

Se qui ets i que estas registrada en aquestes pàgines així que et dedico aquesta cançó, se que no t'agrada gens aquet 
genere, però bueno...http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=0h8DDGzEBY0&feature=endscreenJo se qui ets, demà 

parlem amor 
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Guitarra 15/11/2012 - 19:12:04 Nom: mireiaaaaaaaa 
Hola, sabeu on puc comprar-me una guitarra que sigui bona i barata? Alguna web de confiança? Passeu-me-la. Sabeu 

algun lloc on donguin classes de guitarra i que no sigui molt molt car? Sóc de Terrassa:) GRÀCIESSSSSSSS:D 

Re: Guitarra 15/11/2012 - 20:12:12 
Nom: antonio,el de 

l'apm 
ei, al solans (manresa). 

Re: Guitarra 15/11/2012 - 20:22:15 Nom: mireiaaaaaaaa vas a aquesta escola? és cara o que? gracies per respondre'm:DD 

Re: Guitarra 15/11/2012 - 20:23:45 Nom: mireiaaaaaaaa ai perdona jajaja que si és cara la botiga, quan pot costar una gfuitarra? 

Re: Guitarra 17/11/2012 - 14:37:13 Nom: Carlyyy A la Guitarraria (Sabadell) Son fetes a ma i molt barates. 

SISPLAU OBRIU, M'HE 
PENJAT DEL MEU 

MILLOR AMIC I NO SE 
QUE FER 

15/11/2012 - 19:16:51 Nom: jdj 
Mireu, m'he penjat del meu millor amic i m'he decidit a dir-li.Com li puc dir? Li dic alguna cosa o em 

llenço?CONTESTEU SISPLAU, OS HO SUPLICO 

Re: SISPLAU OBRIU, 
M'HE PENJAT DEL MEU 
MILLOR AMIC I NO SE 

QUE FER 

15/11/2012 - 22:18:32 Nom: Clareetaa:)) 
Noosee lu millor qe pots fer es insinuarte! Per ex.: Mira'l sovint qe noti qe ia no vols el mateix d'avans saaps el qe et 

diic? Digali piropos noosee:$Pensatu bee aixo eh?! Pensa qe podrieu perdre l'amistat....Molta sort esperu haver 
ajudaat;)) 

Un patoo:))  ajuda plis 
Nom: obriuuuuuupff...!com es pot saver si et lies bé?hi ha alguna manera per saberu?pq pff no vui fer el pena amb la 

perosna qe m'agrada 

Re: ajuda plis 15/11/2012 - 19:23:16 Nom: je jo tambe ho voldria saber? 

Re: ajuda plis 17/11/2012 - 20:56:26 

Nom: 
anoooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooonima 

HhahahahhahahahaMireu yo fa dos mesos preguntava aixons, pero llavors un dia de sobte, nose ni com va anar, 
estava amb un amic del poble que a mi em posava molt, i nose com ens vem acabar lian, ell al gener fa 15 i jo sol tinc 
13 i fare 14 al març, ell era tot un expert, i yo no tenia ni idea, i mireu si us he de ser sincera, si us lieu amb un expert 
per molt que us esforçeu no anirà be, no es pot saber com liar-te la primera vegada simplement surgeix, una primera 

vegada mai sortirà genial!Tu simplement has de dosfritar del moment!Hhahahah un peto guapis 

IDEES PER RELAT 
EROTIC D'EROTIC GURL 

15/11/2012 - 19:33:00 Nom: erotiiiicgurl 
Hola nois, soc la erotiiiic gurl del relat de les dues millors amigues alba i laia i necessito mes idees perque no se el que 

us agrada. Jo puc escriure de tot: noi i noia, dues noies, trio, orgia, violacio, el que vulgue!!!!!! ja em direu!!! gracies 

Re: IDEES PER RELAT 
EROTIC D'EROTIC GURL 

15/11/2012 - 19:41:16 Nom: Deborah 7777 Plis, torna'l a fer de dues millors amigues... esque l'ultim em va posar moltissim, sobretot lo de la cuixa i anar fent:$ 
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SEXE 15/11/2012 - 19:55:25 Nom: Mildret 

A veure,se que veure videos o llegir relats erotics no es res dolent,pero es que no paro de pensar en el tema.Jo opino 
que tothom te dret a fer-ho si vol,pero es que jo quan em dona puc estar dies i dies seguits i despres sempre em 

penedeixo perqe em queda la olor del fluxe a la cadira i no se'n va(clar que pot ser son paranoies meves, pero no ho 
crec)i no m'agrada aquesta olor. Llavors sempre penso,no ho tornare a fer,pero acabo caient.Aixo em porta a 

preguntar-vos que creieu sobre aixo,es millor oblidar-se'n per molt que costi(se que si dieu que si em sera mes facil)?I 
nois,us importa mol la olor?A mi sempre em diuen que nomes ho oloro jo,que aquesta olor no la oloren els altres,ho no 

tant,pero si si ho oloressin,a vosaltres nois,aixo us faria donar un pas enrere,o no us es tan important?Gracies 
adolescents. 

Re: SEXE 15/11/2012 - 21:31:32 
Nom: 

NewGeneration 
http://www.youtube.com/watch?v=TaJwo_56NIc 

Re: SEXE 16/11/2012 - 04:19:08 Nom: asdfasdfasdf la olor a cony..sense dubte...posa calent, almenys a mi molt xD 

CUÁNTO CABÓN! 15/11/2012 - 20:10:25 Nom: aAJSJSKSD què vol dir: GTFO?mersi 

Re: CUÁNTO CABÓN! 18/11/2012 - 19:21:07 Nom: rdkgi-trd  

RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

15/11/2012 - 20:19:05 Nom: erotiiiicgurl 

"Eh, Claudia, estas o no???" va preguntar-li el david, el seu millor amic."Si, si, perdo, es que estava distreta" va dir la 
Claudia."Vale, eh, pero es que vull treure bona nota en aquest treball de socials" va dir-li el david per darrer cop. La 

veritat es que la claudia havia estat mirant com es liava la seva millor amiga, la blanca, amb el seu novio que era molt 
pivon. L'accio de boca amb boca l'estava posant a cent i la claudia no entenia perque. estava segura de que no li 

agradava el novio de la blanca pero era possible que trobes que estigues bo? esperava que no fos el cas ja que ella i la 
blanca eren inseparables i no necessitava que un noi les separes. Va girar el cap i va començar a prestar-li atencio al 
david mentre que pensava en la blanca i el seu novio. Va estar aixi una bona estona, fins que va ser hora de marxar 

cap a casa. Un cop a casa, segui capficada amb el tema del novio de la blanca i no sabia perque. Va intentar ignorar el 
sentiment que li urgia entre les cames i es va posar a mirar el fac 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

16/11/2012 - 15:10:58 Nom: DWDWDW AIXO ES REAAAAAAAAAAAAAAAAL? :ooooooooooooooo ASCO DW 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

16/11/2012 - 15:29:01 Nom: person ke bo!! un altre siusplau! 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

16/11/2012 - 21:47:54 Nom: noiacalenta21 Uooo, m'ha posat màxim!! en vull més!! 

Per adolescents.cat 15/11/2012 - 21:38:17 
Nom: 

jooooooooooooooo
o 

Al concurs Teenstar als videos a on estan tots hi ha un numero de mg a cada participant pero quan cilques diu que en 
hi ha un altre numero feuso mirar ja que la gent s'ilusiona 

mireu la nostra web 15/11/2012 - 21:43:49 Nom: niinikni 
a tecno ens han fet fer un "blog" i vull que el mireu i que ens digueu mes odees per millorar o que us agradaria que hi 

hagestot aixo ens ho podeu dir per el xat que hi ha a la nostra paginafindyourstylenow.jimdo.com 
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El meu ex novio!!! ajudaa 15/11/2012 - 21:54:00 Nom: mariaa98!srr 

Hola amb dic Maria, i ara fa 1 mes que vaig deixar el meu novio de 11 mesos, va ser tot molt ràpid, amb vaig presipitar i 
el vaig deixar, no m'ho vaig pensar bé... primer pensava la primera setmana que ho habia fet moltbé i estava bé i tal pro 

a van anar passan el dies i cada dia el nescesitava més amb mi, i m'obria i m'obra per whats app perque hem quedat 
com "amics" pero el problema es que en cap de 2 setmanas de no està amb ell a una festa amb vaig liar amb un altre 
pa olvidarrrrrr penas, ja portavam tontejan un temps... pro dspues de liarnos vam seguir parlan i quedan, pro jo nose si 
vui algu amb ell, vui el meu ex novio, nose si ell voldria! Pero tmbe tinc el cap a l'altre. Nose si comensar algu nou oh 

tornar amb el meu ex.Algggggggu li ha passat algu semblan?:SSSS 

Re: El meu ex novio!!! 
ajudaa 

15/11/2012 - 22:15:00 Nom: Clareetaa:)) 
MIra qedet amb el segon perqe si de veritat volguesis el primer no existiria aqest segon ;))!El teu EX és ex saas??UN 

petoonaas:)) 

Re: El meu ex novio!!! 
ajudaa 

15/11/2012 - 22:17:57 Nom: Pauli  Quedat am el segon perke aixi tens un noi mes ,coneixel millor i si no et convens dons pernsatu!Sort 

Re: El meu ex novio!!! 
ajudaa 

15/11/2012 - 22:20:41 Nom: mariaa98!srr Teniu rao nenes, moltisimes gràcies! 

Re: El meu ex novio!!! 
ajudaa 

15/11/2012 - 22:32:12 Nom: laieta97 
crec maria que t'hauries de quedar am el segon, perque tens a l'ex al cap perqe necessites sentir-te estimada, per aixo 

et dic qe et qedis am el segon perqe segu qe t'estima de veritat!si n'estas segura endevant! si no t'arrisques mai no 
sabras el que hauria pogut ser...crec qe no te'n arrepentiras, i tu ja saps el perque:)aniims! 

Re: El meu ex novio!!! 
ajudaa 

16/11/2012 - 18:32:01 Nom: jni 
A mi em va passar, no cometis el grandíssim error de tornar amb el teu ex, jo ho he i ho estic passant fatal, i ja porto un 

any aixins.. 

Una altra història d'amor 
part 3 

15/11/2012 - 21:57:21 Nom: Fluslifluix 

La vida em somreia amb un somriure tort. Per una banda, l'havia vist a ell, i havia conegut la Joana, una persona 
realment fantàstica. Però per l'altra, no l'havia tornat a veure ni a saber res d'ell. Ara ni tan sols el veia aparèixer als 
meus somnis, més aviat, semblava que la meva ment intentés recordar cada característica seva per les nits, però 

normalment era en va. Quan més temps passava, més em costava definir el seu aspecte amb claredat.La Joana, com 
totes les tardes des d'aquella hivernal tarda de març en la que ens havíem conegut, fullejava els meus escrits i buscava 
nous adjectius per definir lo magnífica que li semblava la meva manera d'escriure. Realment, era molt afalagador veure 
com algú es commovia tant amb la meva vida, tot i que, últimament, m'estava quedant sense arguments ni opinions per 

escriure, ja que, com he dit abans, la felicitat que m'havia produït veure'l en persona i conèixer la Joana no era prou, 
necessitava trobar un camí.Aquella tarda ja érem per finals de març, els dies s'allar 

Re: Una altra història 
d'amor part 3 

15/11/2012 - 23:42:24 
Nom: Admiradora 

tevaa!! 
Uaalaaa escrius super be tia enseriuu!!! Ja te posat un missate abans m'encanta la teva historia!!!! Es alucinant ja estic 

desitjant saber-ne mes! Penja el seguent com abans millor! Petons guapa! Per cert em dic irene! 

Re: Una altra història 
d'amor part 3 

16/11/2012 - 16:10:43 Nom: Fluslifluix 
Gràcies Irene, tan aviat com pugui, em posaré a escriure la quarta part de la història. És afalagador saber que 

gaudeixes tant com jo inventant-me-la. Ja queden pocs fòrums per acabar-la no et perdis el final:))! 

Re: Una altra història 
d'amor part 3 

17/11/2012 - 09:19:29 Nom: Jooo Memcantaaa *-*Penja l'altre part JA!! Estic impacieeent!!!!!!! 
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MASTURBACIO 
femenina... 

15/11/2012 - 22:00:17 
Nom: La flor mas 

puta.. 

Noiess! us volia fer una pregunta: quan esteu amb un tio al llit o estirat a qualsevol lloc calets, i ell comença a baixar la 
ma i tal, que us agrada mes que us posin els dits o que simblement us acaricin el clitoris? en el cas de posar els dits, de 

quina manera us agrada mes; entrant i sortin, entran i movenlos dintre... sisplau ajuda! mercii 

Soc una noia que busca 
amic i amigues 

15/11/2012 - 22:15:33 
Nom: A qui 
l'importa!! 

Hola soc una persona jove i normal que fa coses normals i nomes estic buscan amics i amigues pero no cal ser 
perfectes,busco noves experiencies( no penseu malamen) pero si que m'agraderia que responguesiu (tan si com 

no...)Gracies i petonsAnonim/anonima!Demoment ja tinc una nova amiga pero ficeu face i tal... 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 22:43:36 Nom: Guapisima!! Mira jo soc un noi de 15 anys ,vols follar amb mi?Per cert les perdones que ho llegiu,RESPONEU!!! 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 22:44:20 
Nom: A qui 
l'importa!! 

Siusplau tonteries NO,gracies! Pero si es vritat Responeu! 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

15/11/2012 - 23:09:55 Nom: hbjuvgebue 
Hola! Agrega'm al face; Marina Fernandez...surt d'imatge una noia rossa...agrega i xerrem-! Per cert, tinc 13 anys! ;) 

Diga'm el teu face per si de cas 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

16/11/2012 - 15:17:04 
Nom: Daniel 

Martínez Pascual 
Dons aquí tens a un altre amic, Daniel Martínez Pascual, diguem que hi ha molta gent d'aquí que em coneix jaja el meu 

Face és tal qual el meu nom i el WhatsApp 686469061Una abraçadaDaniel Martínez Pascual 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

17/11/2012 - 12:24:30 Nom: Ainhóòa·# Holaa geent:) jo sooc unaa noia de 14 anys.Ainhoa Garcia, 662495847 whaats:PPetoneett 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

17/11/2012 - 13:15:31 
Nom: A qui 
l'importa!! 

M'ecanta pero eske al face hi ha molta gent ,siusplau digeu com sortiu a la foto o algu... merci!! 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

17/11/2012 - 15:12:33 Nom: ANON Si, per exemple: Marina posa el link del teu face aixi es mes facil trobarte! ;) 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

17/11/2012 - 18:36:28 Nom: Polla PEDERASTA!!! 

Re: Soc una noia que 
busca amic i amigues 

17/11/2012 - 20:18:39 Nom: a qui l'importa tu maco ;) 

AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUDA 

TETAS! 

15/11/2012 - 22:19:16 Nom: Miiiiiiire! Hoola, em podeu donar un consell perque em creixin mes rapid les tetas pliis? MERSII 

Re: 
AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUDA 

TETAS! 

15/11/2012 - 22:23:40 Nom: mariaa98!srr jooooooooooooo tmbe el nescesituuuuuuuuuuuu tinc una 85 nomes 
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Re: 
AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUDA 

TETAS! 

16/11/2012 - 13:42:20 Nom: Mdkk Menja pollastre molt pollastre, super pollastre, mega pollastre, TOT POLLASTREEEE 

Re: 
AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUDA 

TETAS! 

16/11/2012 - 21:18:54 Nom: ANON Tot això és natural! No hi ha res a feer! 

Re: 
AJUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUUUU
UUUUUUUUUUUUUDA 

TETAS! 

16/11/2012 - 21:19:17 Nom: aNON No tingueu pressa... tot segueix el seu procés natural... 

BATXILLERATS 15/11/2012 - 22:24:00 Nom: cristina**** 
Hola adolescents,primer de tot gràcies per obrir. Quants batxillerats hi ha?? Hi ha algun en el qual no siguin obligatòries 

les matemàtiqueS? Gracies!Se us estima!Cristina 

Re: BATXILLERATS 15/11/2012 - 22:28:29 Nom: carpediem!  

Mira hi ha 4 tipus:-cientific (per fer la carrera de medicina, fisica, quimica, bilogia, etc..)-tecnologic (carreres com 
ingenyeria, arquitectura...)-social (el social és mes obert com magisteri, periodisme, ADE etc..)-humanistic (es per fer 
filologies i lletres bàsicament)Mira, l'unic que no obliga les mates es l'humanistic, però de veritat, no triis un batxillerat 

perquè has descartat un altre, tria pel teu futur.Que vagi molt bé i sort per alguna cosa pregunta:) 

Re: BATXILLERATS 16/11/2012 - 16:56:51 Nom: Eiis 
La del comentari de a dalt s'en ha deixat unEl batxillerat artístic que te dos branques:-Artístic plàstic.-Artístic escènic.Jo 
no tels aconsello ja que no tenen massa futur i les carreres que hi ha per aquests batxillerats són molt cares.I tampoc el 

fan a tots els centres, nomes en alguns. 

Re: BATXILLERATS 20/11/2012 - 15:35:38 Nom: I* 

Això dels batxillerats artístics tenen sortides com l'humanistic i els altres! Tot depen del què vulguis ser de gran. Per 
cert, segons a quin institut vagis, n'hi ha de barreges. Social humanistic, cientifico-tecnologic... etc!Això sí, si et vols 

estalviar les matemàtiques fes l'humanistic, o els de l'artístic.Després encara que diguin que no hi ha gaires sortides, 
pots anar a un cfgs que hi pots anar sense cap prova d'accés de selectivitat i pots fer qualsevol materia, encara que no 
en tinguis ni idea!!, però jo et recomano, que encara que vulguis anar a la uni o no, facis la selec...Espero que et faci 

servei! Si necessites res, escriu i jo ja em niré passant per aquí. Jo en se una mica d'això, ja estic a la uni :) 

NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
15/11/2012 - 22:26:29 

Nom: 
saraaaassariita 

HOLAA! tindre una germanetaa, i la meva mama em deixa escollir el nom:com li poso?el nom que m'agrada més és 
Jana, però també m'agrada Judit i Carla. Quin trio?? 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
15/11/2012 - 22:29:41 Nom: carpediem!  carlaaaaaaaaaaaaaaaaaa sense dubte! 
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Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
15/11/2012 - 22:30:58 Nom: directioner*_* Jo li ficaria Carla o Jana!segur que és preciosa*_* 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
15/11/2012 - 22:37:50 Nom: Persatu Ficali un nom CATALA!!!!!com Jana,Laia,Laura,Lluna,...Curatu ehhe!!... 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
15/11/2012 - 22:58:55 

Nom: 
EmmaaaOneDirectio
n!! (@Emma1DCat) 

Jana, Jana, Jana, Jana, sens dubte Jana!!! Totes les Janes són precioses!!!! :D Jajaja, espero que us porteu bé!!! ;) 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
16/11/2012 - 00:28:23 Nom: Alba... Judit o Carla siusplau. Jana es HORRIBLEE!!! 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
16/11/2012 - 11:01:11 Nom: Cl* Janaaa o carlaaa pq son mes makuus!:) 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
16/11/2012 - 15:10:16 Nom: Heeeeeeeeel; a mi m'encanta Dèlia:) 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
16/11/2012 - 16:18:02 Nom: c ndf rn erln  Parla la que es diu alba.. sera que alba no es lleig..xdd 

Re: NOMS DE NOIA PER 
FICARLI ALA MEVA 

GERMANA:) 
16/11/2012 - 17:34:10 Nom: .m. Jana, a la meva classe hu han sues Janes i les dues són guapissimes!Possali Jana! :-) 

Masturbacio per els tius 
apart de la comuna? 

15/11/2012 - 23:21:22 Nom: jooooordii1 algun altre metode? 

Re: Masturbacio per els 
tius apart de la comuna? 

16/11/2012 - 00:51:45 Nom: :))))) http://www.sevillacruising.com/2011/07/tecnicas-de-masturbacion.html 

Re: Masturbacio per els 
tius apart de la comuna? 

16/11/2012 - 13:16:16 Nom: lkfdhkaj PODRIES POSAR UNA WEB DE MASTURBACÓ PER A NOIES?? 

Daniel Martínez Pascual 
torna a Adolescents.cat 

15/11/2012 - 23:52:47 
Nom: Daniel 

Martínez Pascual 

Hi ha gent que em coneix i gent que no, però aquelles persones que han pogut solucionar problemas gràcies als meus 
consells, seran les que se'n alegrin de que torno a ser aquí!Per ajudar-vos a tots, molt més que avans! Vinc amb ganes 

de fer que cap de vosaltres tingui cap dupte!Una abraçada 

Soc RARA¿? 16/11/2012 - 00:17:58 Nom: joooo :3 
Ei noies... tinc un dubte...Es normal que cuan vegui una polla em faci com nose... yuyu? perque aviam... cuan li vec al 

meu novio i eso... nose... em fa com repelus... i es eso de que no la vui ni tocar nunu! D: es nurmal aixo els primers 
cops oi? D: digueume que aixo sem passara >. 
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Ens han enganyat 16/11/2012 - 08:27:50 Nom: Clàudia i Aran 

Dons mira o so nem a explicar la Clàudia i jo teniam novio i torbabem coses rares dia a dia nse que si no estaba amb la 
Clàudia estaba amb mi però això nosaltres no o sabiem fins que ahir Jo estaba a casa la Clàudia i per el xat el seu 

novio li va dir menvaig que he quedat amb una amic però jo li vaig dir a la Clàudia no pot ser perquè acaba de quedar 
amb mi.. i vam baixar i vam apareixer les dos. El noi es va quedar flipant clar fins que ens vam adonar que estabem 

sortint les dos amb el mateix tiu.. 

Re: Ens han enganyat 16/11/2012 - 10:56:27 Nom: CL * 
Vale.... bueno pues el noi es una mica puton perque sortir amb les dues igual nose jo li fotria una bronca i li diria que 

amb una noia no es juga bueno amb doss. 

Re: Ens han enganyat 17/11/2012 - 12:02:51 
Nom: tio que us 

compren 
aquest es un guarro de merda perque no sap que dos ties tan presioses no s'els hi pot fer tant de mal!jo mai faria aixó a 

la meva novia pero per desgracia no en tinc i no n'he tingut en els 14 anys que tinc 

Error garrafal 16/11/2012 - 12:47:05 Nom: qwertyuio 
HE FET UNA BOJERIA MIREU AQUEST LLOC WEB PER CONEIXER LA MEVA 

HISTÒRIAwww.http://findyourstylenow.jimdo.com/COMENTEU PER DIR QUE PENSEU SI US PLAUMERCIqwertyuio 

Re: Error garrafal 16/11/2012 - 13:41:10 Nom: Arrrgggg M'agrada la web, segur que ets una tia guapissimaVols quedar el dissabte amb mi???Tinc 15 anys i soc tiu 

Re: Error garrafal 17/11/2012 - 11:59:08 Nom: qwertyuio no gracies vaig servida amb el meu super novio que segu que esta molt mes bo i és més inteligent que tu aran 

Weeeeeb*-* 16/11/2012 - 12:57:37 
Nom: 

FRTGHFDVHSFBJM
WEJS 

alldayclothes.jimdo.com entreu es la puta ostia 

Tema recaudar pel viatge 16/11/2012 - 14:08:13 
Nom: lallalaalalalla 

MERCI! 

Escric al fórum amb l'esperaça de que algú em fasi cas :DBé ara estic començant a fer guardiola pel viatge de fi de 
curs. Sincerament sóc la primera persona que no li agrada arrastrar-se i maxacar a la gent per demanar que et comprin 

coses, però es el qu eem toca. Em toca vendre bombons i polvorons... Si hi ha algú de prop de Tordera, per exeple 
Blanes que vulgui bombons o polvorons o sap d'algú que en vol, us ho agrairia.Els polvorons: caixa de 1,5 kg: 12€, són 

una mica cars, pero hi venen varietat i estan bonísims.Els bombons: caixa de 200g: 7€, estan... *_* experiencia 
propia!Moltes gràcies per llegir-ho, si algu en sap de algu que vol, m'ho deixeu escrit, dades i tal, si en voleu comprar, 

us ho agrairia molt.!!!! Gràcies! 

Re: Tema recaudar pel 
viatge 

16/11/2012 - 17:54:23 Nom: anooooonima 
ami tambe hem toca vendre polvorons y bombon, ara per que siguem del amteix insti i no ho apiguem ajajaja, pero si 

vols t'ayudo, pots anar a una escola de primaria que alla hi han molts pares y ves preguntant :) un peto 

SWAGY 16/11/2012 - 14:36:45 
Nom: LLEGIU!!!!! *---

* 

som unes ties de 15 anys, i estem molt bones en total som 5( una per cada pivon de 1D^^) Tres de nosaltres som 
Directioners i altres dos Beliebers;)ens encanten i anirem al concert tan de 1D com de JBEstem a la classe de tutoria 
del nostre insti moolt aburrides, si ia ha algun beliber boy o directioner boy...si son com els de costum (piivoons) que 
comentiin algu!^^ Les ties si volen tambe!PD: La Claudia li mola en Taylor Launter*·* i avui morira mirant la peli amb 

nosaltrees. PERQUE MOLEM! 

No se que fer.. 16/11/2012 - 14:58:29 Nom: Moniiiiiiica BBFBFFBFBFBFB ME QUEDAT PREÑADA I NOSE QUE FER AJUDEME SIUPLAU QUE FAIG? 

Re: No se que fer.. 16/11/2012 - 15:13:05 
Nom: Daniel 

Martínez Pascual 
Explicans una miqueta més, sino no sabrem com ajudarte.. Edat, quan va ser, de quan estas etc..Una abraçadaDaniel 

Martínez Pascual 
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Busco per fer alguna 
banda de musica 

16/11/2012 - 15:09:17 Nom: claudiaaaaa 

Hola, doncs soc una nena de lleida, 13 anys. M'agrada molt musica i es amb el que hem vull dedicar anar amb una 
universitat de musica al mon de l'espectacle de cantar a l'escenari.... :) Semblare tonta dien aixo pero esque m'encante. 
I voldira fer alguna banda de musica un grup de nenes de 12 a 14 anys o mess com vulgueu qui vulgui que deixi face o 

wats ..... MENCANTARIAA 

Re: Busco per fer alguna 
banda de musica 

16/11/2012 - 21:48:45 Nom: Noia 14 anys. 

Hola Bonica!Primer de tot, has de tenir en compte que si vos fer una banda has de mirar de tenir un aprenentatge bàsic 
de musica.Saber el nom de les notes, tan en clau de sol com en clau de fa. Acords de la guitarra, i si més endevant 
voleu composar, unes instruccions bàsiques de composició.T'ho dic de cor perquè jo tinc uan banda, toco el saxo, el 

clarinet, el piano i la guitarra, i estic a segon de grau professional.Et desitjo moltissima sort! 

Re: Busco per fer alguna 
banda de musica 

16/11/2012 - 21:49:11 Nom: Noia 14 anys 

Hola Bonica!Primer de tot, has de tenir en compte que si vos fer una banda has de mirar de tenir un aprenentatge bàsic 
de musica.Saber el nom de les notes, tan en clau de sol com en clau de fa. Acords de la guitarra, i si més endevant 
voleu composar, unes instruccions bàsiques de composició.T'ho dic de cor perquè jo tinc uan banda, toco el saxo, el 

clarinet, el piano i la guitarra, i estic a segon de grau professional.Et desitjo moltissima sort! 

Re: Busco per fer alguna 
banda de musica 

16/11/2012 - 22:09:06 Nom: dafukaa 
esque m'agradaria tan t fer-ni una avere io vaig a 2n de grau de professional i tinc 13 anys i toco violoncel i piano osea 

notes..... ia me les se de sobres 

Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:10:19 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura! 
Hellooooooooooooo!:$ 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:12:25 Nom: person heyyy!! 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:13:15 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura 
m'aburru! 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:14:37 Nom: person i ki no?? ;) 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:16:14 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura 
el profe que noo calla.. 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:18:25 Nom: person al forum busca aixòRELAT EROTIC D'EROTIC GURL $ ;) 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:18:28 Nom: meripopiins:$ xentte;) 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:19:05 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura 
jajajajaja , vooooy 

Re: Obriu josuahh i 
meripopins!:$ 

16/11/2012 - 15:23:36 Nom: meripopins:$ sou mes uarrus qe la Gigi Diamond nano ^^ 

nois gays* 16/11/2012 - 15:14:31 Nom: nkl 
Hola m'agradaria cuneixer nois q tambe sigin gay i q tingin 14 i 15 anys si algu s'anima busceume pel xat em dic: 

noii_logamerci a tots:)) 

Re: nois gays* 16/11/2012 - 15:31:39 Nom: wffcs aixo es ke comences a ser lesbiana! ;) 
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Obriuu toots! :* 16/11/2012 - 16:05:44 Nom: andreamarinaa 
Holaaa bona tarda! Nomes dir-vos que entreu en aquest 

bloc:http://nuestrascositasmascukiis.blogspot.com.es/Comenteu que tal hos sembla i subscriviu-vos , si teniu bloc 
deixeu-lo a algun comentari i us seguireem! Un petonàs bunics i buniques 

Faaace..? 16/11/2012 - 16:17:29 Nom: #anf.~ 
Perque al facebook ara no surten a les fotos los MG (me gustes)? Hi ha alguna manera de cambiar-ho? :(Mercii 

adolesceents~ 

Re: Faaace..? 16/11/2012 - 16:35:59 Nom: ànonima:) a mi m'han dit que apretant f5 però encara no ho he provat :S espero que et serveixi d'ajuda:))Petons 

Re: Faaace..? 16/11/2012 - 17:10:25 Nom: #anf.~ :O! Moooltissimes Gràaaaaaaaacies:D!petoons! 

ALGU ANIRA DE 
CREUER EL 21 DE MARÇ 

PER CANARIES??? 
16/11/2012 - 16:18:58 Nom: bgbk 

HOLA!ALGU ANIRA EL 21 DE MARÇ DE CREUER PER LES ILLES CANARIES AMB EL NORWEIGAN SPIRIT??ES 
PER FER AMICS I AIXO ;)GRACIES PER OBRIRPETONS ADOLESCENTSSSSS :) 

Nooies calentes:$ 16/11/2012 - 16:21:21 Nom: Hector Hola guapaas! estic calent! si alguna vol fer cam q magregui! hectorcin21@hotmail.es o hectorcin21@gmail.com 

Re: Nooies calentes:$ 16/11/2012 - 22:18:26 Nom: maschpa no creus que hauries de demanar això al xat o a un altre tipus de webs? 

SIUSPLAU, AJUDEU 
ESTIC PENSANT EN 

SUICIDAR-ME 
16/11/2012 - 16:44:23 

Nom: noia am 
dubtes 

hola, no se que em passa ultimament pero es que sempre penso en suicidar-me. tinc 13 anys i vaig a segon d'eso i la 
meva vida es normal: tinc amics i amigues, les notes son normals, els pares normals, no soc particularment lletja ni 

guapa,... pero no se perque fa molt k estic sota molt d'estres i estic molt estressada i sento com si necessites un 
descans de tot i lo unic que se m'acut es suicidar-me perque quan ho penso, no tinc ganes de viure i no se perque. no 

crec que estigui deprimida perque no m'ha passat res greu mai. estic molt conflictida perque de moment quan penso en 
suicidar-me em dic k es una tonteria i tinc por que algun dia que estigui molt malament em faci mal o em suicidi.siusplau 

ajuda, no puc parlar am els meus pares sobre aixo ni am ningu.moltissimes gracies 

Re: SIUSPLAU, AJUDEU 
ESTIC PENSANT EN 

SUICIDAR-ME 
16/11/2012 - 17:37:12 Nom: tfcghvvjkf 

Tranqui, a mi també em va passar, tinc 14 anys i em va passar als 12, que em volia suicidar pero quan em preguntava 
a mi mateixa perquè, no se macudia res i em deia que la meva vida es una merda. Em van dir que a l'adolescència és 

normal, tothom haurà passat per una crisi així quan ja sigui adult.Jo ho vaig superar pensant en positiu sempre, o 
simplement no pensar-hi. Em vaig oblidar d'això i es va acabar el problema, passa que a vegades he dessitgat tornar-hi 

per cridar l'atenció, cuantes vegades e pensat en què passaria si em suicidès? Lo important que seria en aquell 
moment? pero deprés vaig comprendre que era una tonteria, que em jugava la vida i totes les coses feliçes que em 
passarien, el primer amor, casar-se. viure en la teva pròpia casa i fer el que vols,...etc.No hi pensis! Ja veuràs com 
d'aquí poc tot s'arregla.PD: una altra cosa que ajuda molt és veure pelis tristes, emocionar-te, podries quedar amb 

alguna amiga i plorar amb ella, no ho sé. O buscar-te un nòvio...però l'amor sempre arriba quan tin 

Re: SIUSPLAU, AJUDEU 
ESTIC PENSANT EN 

SUICIDAR-ME 
16/11/2012 - 18:08:22 Nom: AISW Mèstàpasant el mateix!!! 

Re: SIUSPLAU, AJUDEU 
ESTIC PENSANT EN 

SUICIDAR-ME 
16/11/2012 - 19:47:48 Nom: gemmaaa! Tiaa necessites que algu et distregui, no ets del tot feliç, busquet novioo! 
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Re: SIUSPLAU, AJUDEU 
ESTIC PENSANT EN 

SUICIDAR-ME 
16/11/2012 - 22:48:21 Nom: .. no ho fasis, siusplau :( 

Re: SIUSPLAU, AJUDEU 
ESTIC PENSANT EN 

SUICIDAR-ME 
19/11/2012 - 15:32:02 Nom: xcbzxbgzfcg 

No et precupis, tots hem passat per aquests moments i la veritat és que són dificils. Però has de pensar que el suicïdi 
és la mort, i que si mors deixes de viure, es a dir, deixes de fer allò que t'agrada, deixes de veure a les persones que 

estimes(pares, amics, familiars, mascotes...) deixes de fer allò que t'agrada com anar de compres amb les teves 
amigues, sortir a donar una volta, mirar la tele, inclús deixes de rondinar cada matí quan t'has de llevar per anar al insti, 

no creus que tot això ho trobaràs a faltar? I no penses en el que t'agradaria fer en un futur? No voldries tenir una 
familia? Una feina que t'agradés, anar-t'en de festa amb els teus amics, viatjar...? El millor és deixar la mort per quan 
ens toqui i no intentar perdre la vida, és dificil perquè tots tenim moments que ens costa, però és poden superar amb 
esforç i rodejats de la gent que estimem!Pd: Explicar-ho als pares no està tant malament, ells també et poden ajudar! 

Relats Eròtics 16/11/2012 - 16:54:54 Nom: asdfghjk SIUSPLAU! Crec q si parlo en nom de molts adolescents ,no m'equivocare! VOLEM MÉS RELATS ERÒTICS 

Fingir Firmes 16/11/2012 - 17:48:36 Nom: milofvrabo 
ajuda,un profe m'ha posat una nota dolenta i no vull que s'enterin els meus pares,per tant vull fingir-la,la ultima vegada 

que ho vaig fer em va quedar fatal,no em va pillar pero quasi per aixo aquesta vegada vull que em surti be,com ho faig? 

Re: Fingir Firmes 16/11/2012 - 19:23:44 Nom: :)))))))))))))))))))) 
els li dius als teus pares que si et poden firmar en un full en brut. i tu te la calques i jasta! Si et diuen el pq, els hi dius 

que x veure com es la teva firma! plis, em pots contestar la misstage de dalt? és el de: PROBLEMA!! :S 

Re: Fingir Firmes 17/11/2012 - 13:08:24 Nom: milofvrabo gracies! ja ho he posat en practica i ha funcionat i ara hi vaig a al teu missatge 

ESTIC DESESPERADA! 
NOSE QUE FER! (AMOR!) 

16/11/2012 - 18:14:00 Nom: ygjehfgluwe 

HOLA, MIREU EL PROBLEMA ÉS AQUEST: TINC 13 ANYS I UN NOVIO DE LA MATEIXA EDAT A LA MATEIXA 
CLASSE. JO SÓC MOLT TÍMIDA PER LO QUE SEMPRE ERA ELL QUI EM VENIA A BUSCAR I MABARAÇAVA, I JO 
SEMPRE LI RESPONIA EL MINIM POSSSIBLE PERQUE EM MORIA DE VERGONYA. ARA S'HA CANSAT I PASSA 

DE MI COMPLETAMENT, LES MEVES "AMIGUES" TONTEJEN AMB ELL I ELL LIS RESPON. EN TOTA UNA 
SETMANA NO MA DIRIGIT NI UNA PARAULA, NI UNA MIRADA DE REULL!AJUDA DE VERITAT, NOSE QUÈ FER. 
ESTIC AQUÍ PLORANT DESESPERADAMENT. AJUDEU-ME COM PUC ARREGLAR-HO! I SI HE DE PARLAR AMB 

ELL, QUE LI DIC? 

Re: ESTIC 
DESESPERADA! NOSE 

QUE FER! (AMOR!) 
16/11/2012 - 18:28:53 Nom: gh És igual, sóc la mateixa.M'acava de deixar.Pel face. 

Re: ESTIC 
DESESPERADA! NOSE 

QUE FER! (AMOR!) 
16/11/2012 - 20:45:52 Nom: Piituuuu:( 

Però tu tontejaves amb altres o algo? i tu li deies que l'estimaves? Perquè si es així i t'ha deixat igual llavors no mereix 
la pena!Un besito:) Espero haver-te ajudat! 
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Me l'he de creure (amor) 16/11/2012 - 18:38:14 Nom: escriptorajove 

Hola a tots i a totes!!!Tinc 16 anys i sóc noia. Fa una setmana o així que un amic de la classe en el que m'havia fixat em 
va dir que li agradava una mica i que si ens agradàvem mutúament, podríem anar algun dia a prendre alguna cosa per 
parlar i passar una estona junts. El cas és que portem uns dies super bé parlant i amb moltes indirectes.Fins aquí tot 

bé, però ahir una amiga meva em va dir que es va liar amb ell fa dues setmanes i que també sentia alguna cosa per ell. 
Jo al preguntar-li em va dir que era veritat però que ell volia una relació seria i que està cansat d'estar de lio i això. 

També em va dir que ell m'estimava i que podríem deixar un temps per a veure si els dos ens estimàvem més i tenir 
alguna cosa o seguir sent amics.Què se suposa que he de fer? La meva amiga i jo ara mateix estem passant les dos 
del noi perquè no sabem que fer. Però... pel que em va dir, significa que vol alguna cosa amb mi o que només em vol 

utilitzar? 

Re: Me l'he de creure 
(amor) 

16/11/2012 - 19:56:55 Nom: paintitblack 

Jo, si estigués en el teu cas, escoltaria el noi, i faria la prova que diu per veure si us estimeu. Però, sense comportar-se 
de manera paranoica, estaria sempre alerta, per veure si lo seu és cuento o realment vol canviar. Dóna-li una 

oportunitat, i si veus que es comporta insòlitament, talla-ho de seguida explicant-li que li havies donat una oportunitat.A 
part, vull preguntar-te si aquesta amiga teva és de debò. Potser ho diu per posar-te rabiosa. En fi, lo que vull és fer-te 
pensar sobre en qui confies més, i també reflexionar de que si no li dónes 1 oportunitat, i aquest realment ha canviat 

te'n penediràs, però si li dónes la oportunitat i resulta que no, doncs no...tampoc passa res, segur que tu ets una 
persona madura, pots passar pàgina i recuperar-te. MOLTA SORT:)!! 

PROBLEMA!! :S 16/11/2012 - 18:48:26 Nom: pffffff :€ 

Doncs, jo faig 2n d'ESO, i aquest any la nostra classe fem una obra de teatre (musical)i hi ha una canço que 4 persones 
la volen fer, incluentmi i només hi han 2 llocs. I la meva millor amiga (Marta)i una altre (Carla) van dir davant meu que 

ho farien elles 2, però a part de jo, ningu + va sentir el que deien (tmp elles tenien la intenció).Avui ens han parlat sobre 
aquesta cançó i ens han dit que el proxim dia, escolliriem les ballarines. Jo, li he dit a l'altre nena que si tmb volia ballar 
la dels Pets. Ella m'ha dit que si, i llavors m'ha dit que li diguesssim al profe que es fa teatre si podiem ballar nosaltres 2 
aqesta cançó. Ell ens a dit que si, i que la semana que ve, quan fem teatre que ho diguem a tothom que ballarem. Ara 
ve el problema: La Carla quan s'enteri, s'enfadara molt amb mi, i la Marta tmb, pq elles tmb ho volen ballar... Jo no sé 

que fer pq la semana que ve no senfadiin massa... Què els hi dic? Com creieu que raccionaran?gràcies per llegir 
aquest parrafón! :) 

Re: PROBLEMA!! :S 17/11/2012 - 13:11:31 Nom: milofvrabo 
Ai mira quina casualitat jo tb faig 2eso i tb fem teatre pero el millor seria que li diguessis la veritat i que per molt que 

s'enfadi hauras fet el millor 

PER A TOT ELS 
ADOLESCENTS QUE 
DEMANEN RELATS 

EROTICS 

16/11/2012 - 20:03:20 Nom: erotiiiicgurl 
hola gent,jo estic aqui per escriure el que vulgueu, pero es clar, m'heu de dir el que us agrada perque ara estic escrivint 
histories de millors amigues que no agraden a tothom. digue-me i jo escric el que em demaneu.Gracies,xo,erotiiiic gurl 

Re: PER A TOT ELS 
ADOLESCENTS QUE 
DEMANEN RELATS 

EROTICS 

16/11/2012 - 22:19:41 Nom: jejej ami mencanten tia!! m'han posat a 100% moltes gràceies donaria el que fos per saber qui ets! 
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Re: PER A TOT ELS 
ADOLESCENTS QUE 
DEMANEN RELATS 

EROTICS 

17/11/2012 - 15:09:15 Nom: xdxd FES-NE MOLTS MÉS ET SURTEN SUPERBE! 

Lentilles! Urgent! 16/11/2012 - 20:34:18 Nom: Anònima:D 
HolaaSi el maxim que puc portar les lentilles és 12 hores, i per un dia hem passo de les 12 hores, passa algo? No 

veritat? Perquè només és un dia. Cada dia me les poso a les 8-10 del matí i me les trec a les 4 o les 5, les 5 (com a 
molt) de la tarda.Plis responeu esque no porto les ulleres a sobre i me les hauria d'haver tret ja.Mersii 

Re: Lentilles! Urgent! 16/11/2012 - 21:41:45 Nom: Beerta!! 
No passa pas res, jo les porto més hores, i no em passa res, ara, cada dia em rento l'ull amb suero fisiologic i una 

bañera pels ulls (Si no ho tens, et recoman-ho que ho compris, perque va molt bé, i et renta l'ull i te'l desinfecta)espero 
que el meu consell t'hagi servit per algu! 

Re: Lentilles! Urgent! 17/11/2012 - 23:42:02 Nom: Anònima:D Mersii 

URGENT!! 16/11/2012 - 20:38:06 Nom: laiaaaaaajaj 
Holaaaaaa, mireu, vull una guitarra, perquè faré classes etc i no sé quina escollir, si en teniu alguna, digueu-me quina 
marca és i si us funciona bé, el preu i el lloc on l'heu comprada. Si sabeu també quines son les millors marques (dintre 

d'un preu que no es surti dels 450) siusplau jajaja digueu-me-les.MOLTES GRÀCIERS PER TOTTTTTT:* 

Re: URGENT!! 16/11/2012 - 20:41:20 Nom: Anònima:D 
Et dius Laia Gómez?Si és electrica una strato de la marca Fender. ( però suposo que es pasa dels 450 €... Però es 

bastant bona, sona molt bé) 

Re: URGENT!! 16/11/2012 - 20:42:42 Nom: laiaaaaaajaj no:S jajaja, noooo, la vull acústica, sento no haver especificat però gràcies per respondre:D 

Re: URGENT!! 16/11/2012 - 20:45:11 Nom: Anònima:D 
Jajajaj a ok osento, si vius a Hospitalet, jo vaig a comprar les coses a una tenda que es diu Tanne, el noi és super 

amable sense coneixem de res hem va deixar tocar una guitarra electrica d'allà!Bé si vols et deixo el numero: 932 600 
143Adéu :D 

Re: URGENT!! 16/11/2012 - 20:48:02 Nom: laiaaaaaajaj No visc allà però potser podria passar-me jaja, bueno moltíssimes gràciessss:D 

Sexe, URGENTISSIM! 16/11/2012 - 20:47:14 Nom: hardddddsex 

tinc 16 anys i encara no m'ha baixat la regla, demà veuré a un noi que vaig coneixer a l'estiu que m'agrada moltissim, 
es mes estem de rollo serio desde fa molt temps, pero com viu lluny no ens podem veure gaire i per aixo no la portem 

estable... El cas és que el veig demà i tinc ganes de fer-ho amb ell, ho vaig fer a principis de setembre pero no 
m'entrava i em feia moltissim mal, vindrà a casa i sé que ell també vol.. Es dolent fer-ho si encara no m'ha baixat? I si 

no ho és que haig de fer perque m'entri?Estic totalment desenvolupada, i concienciada del que vull fer! 

Re: Sexe, URGENTISSIM! 16/11/2012 - 22:41:39 Nom: Armix 
Si fas servir el condó, no veig problema ni d'embaràs ni de malalties de transmissió sexual...I si realment "no t'entra" 

prova d'aconseguir lubricant! 

Re: Sexe, URGENTISSIM! 17/11/2012 - 15:03:32 Nom: ANON 
Normalment si no t'entra diguessim que has de calentar més... tot comença abans del coit on tu i ell heu de jugar per a 
que les coses es posin al seu puesto "ja m'entens" llavors un cop estigui enllestit tot passa...es una forma per a que ho 

entenguis... això es basa en el lio abans de l'acte sexual... tot es el sexe. 

Nesecito sexe! 16/11/2012 - 21:37:59 Nom: carlotaa 
ajudeume siuplau el mue novio encarano ha perdut la virginitat i te por de perderela i bf nsesicto fero ja pero esque no 

vol:S com el conveeeeeeenço? 

Re: Nesecito sexe! 17/11/2012 - 15:02:03 Nom: ANON Chiquta! Perque tens tanta pressa? això no ho has de fer per fer-ho tot té el seu moment i arriba quan arriba! :) 
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M'HA DEIXAT...AJUDA! 16/11/2012 - 21:43:28 Nom: Anonima :( 
Hola, esque el meunòvio m'acava de deixar per una de les meves millors amigues i nose com superar-ho. Estic amb el 

cor com si fos del tamany d'un pèsol. No paru de plorar i plorar, siusplau que algú em digui unes paraules d'ànim, 
encara que sigui, que es veu que ara no es pot confiar en les millors amigues.:'( 

Re: M'HA 
DEIXAT...AJUDA! 

16/11/2012 - 21:58:29 Nom: Beerta(: 

Tranquila.. Ami em va passar el mateix ;'(I assobra, per la millor amiga.. :S Jo vaig superar-ho tirant totes les coses que 
em recordessin a ell, borran converses de face, messenger, whatsapp..Si la teva amiga ara esta surtin amb ell, no es 

que la puguis considerar tampoc "Molt amiga" Si fos amiga teva, no t'haguess fet aixo. Tambe, oblidat della, fes o 
mateix que has fet amb l'ex.Espero haverte ajudat(: Que tinguiss sort, ami em va costar asiimilarlo, pero alfinal em vaig 

sortir! 

Re: M'HA 
DEIXAT...AJUDA! 

17/11/2012 - 11:04:18 Nom: Anonima :( ai gràcies :) 

Re: M'HA 
DEIXAT...AJUDA! 

17/11/2012 - 15:01:22 Nom: ANON Evidentment! On s'ha vist un tipus "d'amiga així"? Jo sóc tio i penso que això no ho hauria d'haver fet... 

Siusplau obriu es molt 
urgent! :( 

16/11/2012 - 21:48:34 
Nom: 

Anonimaasdfghjkl 

Mireu jo tinc una amiga que li han detectat una malaltia rara i probablement l'ingressaran i no se que fer per ajudar-la, 
no se ni com animar-la perque jo ja estic fatal per ella... me l'estimo molt i no vull que li passi res.Davant d'ella intento 

donar-li ànims pero crec que no serveixen per res.. d'alta banda intento no parlar-ne perque no hi pensi i aixi pugui estar 
alegre pero no se... si us plau ajudeu-me a ajudar-la, em faríeu un gran favor.Moltes gracies per llegir. 

Re: Siusplau obriu es molt 
urgent! :( 

16/11/2012 - 22:32:53 Nom: Ajudantes 

Sé el que se sent quan s'estima a algú que està greu. A mi em passa amb el meu avi, jo sé que no és el mateix que una 
amiga, tan propera i que veus cada dia. Són diferents tipus de dolor. El cas és que, la persona afectada es deu passar 
el dia observant a persones que es compadeixen d'ella, que se senten tristes per ella, i això no l'animarà. Si el que vols 
és ajudar-la, has de ser forta, has de fer un esforç. Quan la vagis a veure, somriu-li, amb un somriure sincer, i sigues 

feliç i divertida amb ella, com si no tingués res. Hauràs de procurar fer-ho amb cura, per no parlar d'alguna cosa 
incòmoda, com alguna activitat que ja no pugui fer per la malaltia. Serà dur, però hauràs d'ignorar les coses que no pot 

fer com si fossin petits problemes, i només mirar cap el que sí que podeu fer. Fes-la riure, i sigues molt optimista, 
perquè així, li encomanaràs els somriures, i l'ajudaràs de debò. Molts ànims, molta força i endavant amb impuls, ara el 

més important és que sigueu felices. Molta sort. 

Re: Siusplau obriu es molt 
urgent! :( 

16/11/2012 - 23:39:50 Nom: la del missatge Moltes gracies guapa! La veritat es que m'has ajudat :) Espero que el teu avi es millori.Un petó. 

Com puc saber si faig bé 
els petons? 

16/11/2012 - 22:22:33 Nom: fghjklñ hi ha alguna manera de saber-ho? com puc practicar? 

Re: Com puc saber si faig 
bé els petons? 

16/11/2012 - 23:05:06 Nom: Armix 
Els petons es fan i punt. Si li fas a una persona que t'estima, ell/a els rebrà amb amor i li agradaran...I, sincerament, si 
vols estar-ne al 100% segur, pregunta-li a la teva parella si li agraden o no... La pregunta fa corte, ho reconec... ajajaj 

però al cap i a la fi les paraules i la conversa són els mètodes més eficaços per informar-se! 
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Ajuda siusplau 
(discussions) 

16/11/2012 - 22:27:18 Nom: pff 

Hola adolescents!Haver, els meus pares ja fa uns quants mesos que discuteixen moltíssim. El motiu? la crisi i els 
diners. A la meva mare li agrada molt comprar i sempre que va a comprar, compra més del compte i el meu pare com 
pot intenta organitzar els diners per a poder arribar a final de mes pero la meva mare no ho enten. Tots els dies igual, 

sempre discutint. A sobre, molts cops encara que no sigui per això i ella esta de mal humor ens la carreguem nosaltres 
(jo i el meu germà)... hi ha cops que penso que es separaran perquè sempre es el mateix i les disusions si s'acaben 
potser serà amb el divorci i no vull... bfff, si algú em pugués donar un consell per a que tot vagi bé o alguna cosa ho 

agrairíaTT 

Re: Ajuda siusplau 
(discussions) 

16/11/2012 - 23:07:45 Nom: Armix 

La mare ha d'entendre que estem en una època de crisi i retallades i que s'ha de renunciar a alguns luxes per poder 
arribar al més bàsic de final de mes...No trobo lògic que ella es puleixi la pasta en compres mentre els altres aneu 

escurats de coll... Intenteu fer-li entrar en raó! Si realment us estima com a família, farà l'impossible per mantenir-vos 
units :) Parleu amb ella (parleu-hi els fills, són una unitat molt més forta que no pas el marit) i a veure com surt :) SORT! 

Re: Ajuda siusplau 
(discussions) 

16/11/2012 - 23:11:29 
Nom: 

lafelicitatnomesdep
endetu! 

Hoola! Mmm...jo el que faria és intentar no posar-ho més difícil. Em refereixo que el que podeu fer tu i el teu germà (per 
molt difícil que sigui) és no perdre la calma quan veieu que els vostres pares es barallen i ajudar-los en les coses que 
vosaltres sabeu que ells poden agrair. Tipus: parar la taula sense que t'ho diguin, endreçar l'habitació, ser educat amb 
ells, tenir algun detall amb ells...) Jo crec que els pares de vegades poden tenir crisis "matrimonials" i si voleu intentar 
que no vagi pitjor hauríeu d'ajudar-los en aquest sentit:)I també has dit que potser penses que se separaran...jo crec 

que si ho fan, serà perquè ells dos no estaran bé junts i el millor per tots seria la distància. I si ho fan, no et desanimis i 
no t'enfadis eeh!! Jo de tu ho acceptaria pensant que és millor que estiguin separats, a que estiguin junts i constantment 

barallant-se, no creus? :DUn petó, i no et preocupis massa! 

Gai Reus 16/11/2012 - 22:49:21 Nom: Armix 
Sóc un nen bisexual de Reus de 16 anys i m'agradaria conèixer algú de la mateixa tendència que jo.Ens podem 

comunicar via mail, face, twitter... 

Re: Gai Reus 17/11/2012 - 09:16:12 Nom: noietmaco et deixo el meu correu, soc de molt a prop! earworm7@hotmail.com agreguem i parlem! 

Re: Gai Reus 17/11/2012 - 23:53:56 Nom: Ainhóòa·# buscuu un amic gaay o bii:$ 

Daniel Martínez Pascual i 
Kat presenten la nova 

comunitat! 
16/11/2012 - 23:11:09 

Nom: Daniel 
Martínez Pascual 

Després de molt de temps, hem conseguit fer-la!Ja està aquí la comunitat de Catalunya Jove, un lloc on coneixer gent, 
jugar, poder resoldre duptes etc..Tothom està invitat a.. www.catalunyajove.tkUna abraçadaDaniel Martínez Pascual 

Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 00:10:49 Nom: SocUnaInculta Em vull liar, però.. no ens hem liat mai. Que farieu u deixarieu estar o us llançarieu? 

Re: Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 00:37:52 Nom: hr4bjulv em liaria, mes igual el que passi despres!! 

Re: Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 09:49:34 Nom: TuPoots:) 
Mira... a mi també em va passar el primer cop, tenia por de que sortís malament perquè mai m'havia liat. Però SURT 
SOL en serio, sembla impossible però es veritat. Sobretot quan t'estiguis apunt de liar, NO HI PENSIS, nomes deixa't 

anar. VALE? sooooooort, segur que anirà genial^^ 

Re: Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 15:47:14 Nom: SocUnaInculta 
Meeeeersi per l'ajua. Si suposo qe mi llansare pero tinc por de cagaarla i qe no em surti be, de veritat qe surt sol? si 

ningun dels dos u ha porbat mai :$ 
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Re: Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 15:48:54 Nom: HouHou! 
Fa vrgnya pero fes-ho. Despres sempre pensaras qe havies dprufitar aqella oportuniitat!No la deixis passar!Si ell tmpok 

sa liat mai, sou d la mteixa edat... llançatii no hi perds res, el contrarii i gunyees no el fras pas el ridicul o algoo 
aixii!!!!Espro hvrte ajuudaat :) 

Re: Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 16:10:11 Nom: HouHouHou i tu houhou, t'has liat mai? com va ser? amb un de la teva edat? 

Re: Em vull liar, però.. 17/11/2012 - 17:20:30 Nom: HouHou! Informació privada!:) 

SiusplauObriuEsMoltUrgen
t 

17/11/2012 - 00:21:30 
Nom: 

SiusplauObriuEsMol
tUrgent 

M'agrada molt un noi i a ell li agrada una altra ke em cau com el cul. K puc fer? Som molt amics però mai es pensaria 
que vaig per ell. No se ke fer ni ke dirli AJUDEUME! :( 

siusplau obriu, SEXE!:$:$ 17/11/2012 - 00:40:55 Nom: mmmm...:$ 
Pliiiis ajudeume! magrada un noi, però jo no crec que li agradi jo a ell...axi k el vull posar calent...algu mexplica com feru 

pel chat i sense cam? plis?Em vull liar amb ell...:$ 

NOIES I NOIS 17/11/2012 - 11:03:17 Nom: Anonima 98p 
Doncs q els meus pares van parlar amb el diector del institut, i el hi va dir el director que em cambiesin d'institut, pq aixi 
aniria mes bé i aixo..LO que no vull es començar de 0, em fa por, començar a mitad de curs. Que m'aconseyeu? Os ha 

pasat algun cop? 

Re: NOIES I NOIS 17/11/2012 - 13:44:48 Nom: -Judiithh- 
Sincerament,potser que et fagi por i clar sense coneixer a ningu pot ser mol dificil, pero si penses en positiu, tambe pots 

fer mes amics i corregir els teus errors del pasat. Espero que et serveixi.Petons adolescents *-* 

PROBLEMA ... 17/11/2012 - 11:06:25 
Nom: 

dsfasldjcnwaeljr 

Tinc un veí guapisssssssim i m'encanta cada cop que el veig somric i ell em somriu a mi, però va a la universitat a 
primer any i jo faig 4ESO que puc fer com li puc agradar, com és pot fixar ami, l'obro el xatdel face o semblaré molt 

pesada... QUe faig a dolescents? aJudeu-me........ 

Re: PROBLEMA ... 17/11/2012 - 17:00:57 Nom: CH 
no l'hauries d'obrir pel chat del face...jo crec que a mesura que el vagis veient li diguis "hola, que tal?" i coses així per 

entaular una mica de conversa, a veure que tal i anar-vos coneixent més ;) 

nena pesada:S 17/11/2012 - 12:18:56 
Nom: 

anooooooooooooon
ima 

A l'institut tinc un grup d'amigues, i hi ha la tipica nena pesada que sempre està darrera nostre, ficant-se entremitg i 
també ficant-se en les converses que no tenen res a veure amb ella, i tampoc encaixa al grup perquè es mooolt inocent 
i totes nosaltres no ho som tant. El cas es que ens volem desfer d'ella però ens fa pena, no savem com dir-li prquè no 

s'ho prengui molt malament. Que hauriem de fer? que li hauriem de dir? i com? AJUUUDAAAA 

Re: nena pesada:S 17/11/2012 - 12:40:01 
Nom: NIÑAS PIJAS 

DE MIERDA 
jo no li diria res, ja que s'ho pot pendre malament i que li agafi un transtorn i que acabi al `siqiatre... la intenteu pusar al 

grup! pobretaa 

Re: nena pesada:S 17/11/2012 - 14:23:46 
Nom: Estic d'acord 

amb la de dalt 

Potser aquesta nena no és tan innocent com creus, i se'n adona que és rebutjada. En part l'entenc, jo també vaig haver 
d'anar amb un grup de noies, a les qui, en la meva opinió, no els hi queia bé, el que passa és que jo mirava de no fer-

me pesada i gairebéno deia res quan estava amb elles. Però estic d'acord en que l'aguanteu, si li dieu que no la voleu li 
podeu fer molt mal, i a més, pensa amb qui podria anar aquesta noia que no fóssiu vosaltres. En fi, fes el que creguis 

convenient, però sobretot, sigues solidària. 

amor a distància? AJUDA.. 17/11/2012 - 12:22:59 Nom: claudiaa 
Fa dos mesos hem vaig liar amb un noi que viu a Bilbao i ens vam prometre que ens esperariem fins al febrer, quan ens 

tornessim a veure.Però estem deixant de parlar-nos i tal..Nooois creieu que un amor a distància pot funcionar? 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

17/11/2012 - 12:29:34 Nom: shqjwdhuwe 
Jo soc de bilbao pero bueno que ta anava a dir jo tambe tinc un amor a distancis i tambe ens o vem prometre i cada 

vegada parlem menos i tal pero ens estimem bueno estem sortint i torna en un mes aixi que nse.. jo porto com 5 mesos 
aixi pero si la distancia o pot o pot tot. ANIMS 
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Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

17/11/2012 - 12:57:28 Nom: claudiaa 
Ya..pero es aquell tipic tiu que totes les noies li van al darrere i tinc por que encara que ens agradem ell no sapiga 

aguantar.. 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

17/11/2012 - 13:39:05 Nom: Carlsss 
Jo també tinc un amor a distancia, viu a bastants kilometres de mi i fa dos mesos que no ens veiem.. parlem molt i tal i 

mestic morin de ganes de veurel, ara tinc la sensacio de que ja no magrada tant pero aixo es que no estic amb ell, cuan 
estigui em tornare a pillar multissim d'ell! 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

17/11/2012 - 15:09:32 Nom: noia97!^^ 

no s'havia que hi havia tanta gent amb relacions a disancia, jo tambe tinc una relacio a distancia i ens veiem poc d'aki 
23 dies fem un anys *-* i me l'estimo moltism pero tambe tinc por avegades pq es molt guapo i abans es liava amb 

cualsevol ara no pero clar mai se sap... pero confio en ellJo no creia amb l'amor a distancia pero tot es provar-hosi us 
esteu deixan de parlar trucal per telefon o intenta parlarli tu no sempre a de ser ell :Despero averte ajudat petons 

adolescent !^^ 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

17/11/2012 - 15:17:49 Nom: claudiaa 
Moltees gracies per tots els consells:)Pero..cada quan us veieu amb el teu novio?Meees conseells i amors a distaancia 

pliiiis! 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

17/11/2012 - 23:58:34 Nom: noia97!^^ 
no se si m'ho dius a mi lo de cada cuan ens veiem pero bueno.. nosaltres abans ens veiem cada mes algun cop em 

estat 3 mesos sonse veure com ara qe fins nadal no ens podrem veure :( pero bueno es lo qe hi ha ... ens veiem cuan 
ell pot venir o cuan i puc anar jopd: el maxim temps qe em estat sense veurens es 3 mesos S: 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

18/11/2012 - 14:41:00 Nom: Marioo18 

jo també estic en una relació a distància desde fa 1 any, i ara ens estimem molt més que quan tot va començar... sóc 
un noi al que moltes consideren guapo i em van al darrera, però mentre la meva nòvia sàpiga que jo només l'estimo a 
ella i no vull res més amb cap, m'és igual el que diguin i vulguin les altres del meu voltant.Si els dos us impliqueu en la 

relació, no té perquè acabar... ho dic jo que encara em sorprenc que duri, però estic contentíssim i tinc moltes ganes de 
veure-la. 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

18/11/2012 - 15:50:46 Nom: claudiaa 
Nois..us admiro a tots! A mi cada vegada m'està costant més parlar-hi i ens estem distanciant..i fins al febrer no ens 

veiem:(Per on parleu amb els vostres amors a distància? Per cam? 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

18/11/2012 - 18:56:00 Nom: noia97!^^ 
jo no puc parlar per cam pq no en tinc se ma trencat pero abans si qe parlava per cam ara parlem pel face pel msn 

avegades i per telefon 

Re: amor a distància? 
AJUDA.. 

18/11/2012 - 18:57:21 Nom: bsrtdg 
o mai havia durat mes de 1 mes amb un noi i nse pq pero amb akest portu 1 anys tambe i no tinc ulls per ningu mes 

enserio suposu qe es pq me l'estimo moltisim 

Nose si tinc cuernos.. 17/11/2012 - 12:32:35 Nom: Caaaarlaa 
El meu amor es a distancia pero daqui poc torna i nose ja han passat molts mesos i tal i nose si m'a fikat els cuernos i 

bf confio en ell pero nose que pensar.. AJUDA! QUE CEREIEU? 

Re: Nose si tinc cuernos.. 17/11/2012 - 13:39:03 Nom: -Judiithh- 
Si estas dubtant deveries pensar si rrealment confies en ell, encara que pensar en aixó es normal i potser que ell també 

ho pensi, tranquila i fes el que creguis. Esoero que et serveixi.Petons adolescents *-* 

Re: Nose si tinc cuernos.. 17/11/2012 - 14:40:32 
Nom: 

NewGeneration 
Sincerament no tauries de preucupar:) Si tu creus amb ell no et preucupis ni tampoc treguis el tema amb ell. Sort!! 

ULLERES 17/11/2012 - 12:41:41 Nom: jooooo:) Si t'han de posar ulleres, directament ets pots posar lentilles? 

Re: ULLERES 17/11/2012 - 13:34:19 Nom: -Judiithh- 
Jo portava ulleres i em van dir que no em posses lentilles fins que passes un mes, ho vaig fer i em va sortir molt bé. 

Espero que et serveixi.Petons adolescents *-* 

Re: ULLERES 17/11/2012 - 17:04:45 Nom: Laureeeeta  
Jo vaig passar un poc d'aixo. :SAra porto uns 3 o 4 mesos amb lentilles i em van perfectament i mai he tingut nigun 

problema :D 
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Re: ULLERES 18/11/2012 - 13:46:55 Nom: Noia97 
Segurament et diran que portis les ulleres un temps, per``o jo vaig pasar i me les vaig posar enseguida, ja porto 2 anys 

amb elles y no les canviaria per res del mon *-* 

IDEES PER RELAT 
EROTIC D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 13:59:10 Nom: erotiiiicgurl 
hola nois, soc l'erotiiiic gurl i siusplau necessito idees perque tots demaneu relats pero no especifiqueu. si em doneu 

almenys dues respostes us el penjo aquesta tarda o abans.merci,xo,erotiiiic gurl 

Re: IDEES PER RELAT 
EROTIC D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 14:47:49 Nom: e?69  

Re: IDEES PER RELAT 
EROTIC D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 19:29:53 Nom: SOrpenos. Feslos com els estas fent fins ara(: 

CONSELLS URGENTS 
JA!!!! 

17/11/2012 - 14:28:28 
Nom: Consells 
urgents ja-!! 

Mireu, no puc aconseguir decidir-me si trucar a un noi que m'agrada ara mateix per quedar aquesta tarda o no. Per una 
banda, m'encantaria estar amb ell i sortir una mica, però per l'altra no sé si ja tindrà plans, i en aquest cas, quedaré 
penjada. A més voldria que quan quedéssim s'ho passés bé. I a més, li podria dir pel face i no quedar tan malamnet 

però no es connecta avui. Aconselleu ràpid si us plau!! No em .queda massa temps per decidir-me 

Re: CONSELLS 
URGENTS JA!!!! 

17/11/2012 - 14:34:02 Nom: Beerta!! 
si us porteu moltbé i tal, i li agrades segurament li fara il·lusió que el truqis, si mai ho probes mai ho sabras...Sort i 

ànims!! 

ANTIDISTURBIS!! Fills de 
p**** 

17/11/2012 - 14:38:56 
Nom: 

NewGeneration 
EEEEIIIII! Us deixo un video sobre antidisturbis y les seves 

accions:https://www.youtube.com/watch?v=TaJwo_56NIcAvera que opineu!!:) També podeu comentar al video! Mersii! 

Re: IMATGES DE 
AGRESIONS DE 

ANTIDISTURBIS!! 
Necesito opinios!!! :s 

17/11/2012 - 15:25:03 
Nom: 

NewGeneration 
https://www.youtube.com/watch?v=TaJwo_56NIcMIreuu i opineu!! Gracies!!:) 

Què n'opineu del meu 
blog? 

17/11/2012 - 14:55:28 

Nom: 
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aasssssssssssssss
ddddddddddddddfff

ffffffff 

Doncs això, què n'opineu del meu blog? Trobeu que hi falta alguna cosa? (dieu 
quina)...http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/ 

Re: Què n'opineu del meu 
blog? 

17/11/2012 - 15:03:51 Nom: ggfse 
És genial!!!!! *_*Vull crear un blog i no sé fer algunes coses, em podries ajudar per xat? Digue'm el nom que et poses i 

ja t'obriré quan et vegi!Moltes gràcies! 

Re: Què n'opineu del meu 
blog? 

17/11/2012 - 15:21:09 
Nom: 

Laaaaaaaaaaaaura 
jo tambe en tinc un! ineverlookback.blogspot.com passa-t'hi 

Re: Què n'opineu del meu 
blog? 

17/11/2012 - 15:33:35 
Nom: ladelmissatge! 

:D 
últimament no entro al xat (i no recordo quin nom tinc :S jeje) si vols escriu-me: enjoyourlife96@gmail.com 

Re: Què n'opineu del meu 
blog? 

17/11/2012 - 15:48:50 Nom: L d'abans És que és per alguns dubtes com ara com poses el contador de visites?? 

Re: Què n'opineu del meu 
blog? 

17/11/2012 - 16:35:33 
Nom: 

ouegfkjdslkduf,j 
qe es una puta merda fot fastic:) 
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pique dels bons 17/11/2012 - 15:19:52 Nom: uapiximaaaa es dolent perdre la virginitat si encara no m'ha baixat la primera regla? tinc 16 anys i estic del tot desenvolupada.. 

Re: pique dels bons 17/11/2012 - 16:48:56 Nom: afsdgsdf 16 i encara no la tens? 

Re: pique dels bons 17/11/2012 - 17:37:37 
Nom: 

Laaaaaaaaaaaaura 
exacte. 

Re: pique dels bons 18/11/2012 - 15:55:40 Nom: claudiaa 
Suposo que no es dolent..i si no la tens no et pots quedar embarassada. Pero fest-ho mirar..no és normal tenir 16 anys i 

que no t'hagi baixat! Petoons:) 

com es que...? 
(PREGUNTA) 

17/11/2012 - 15:52:22 
Nom: 

lobalobalobalobalob
aloba-- (8) 

com es que algunes parelles casades no poden tindre fills?gracies! 

Re: com es que...? 
(PREGUNTA) 

17/11/2012 - 16:25:49 Nom: fasdfasdfsd Això és perquè un dels dos no és fèrtil. 

lentts de contacte!! qui ni 
porta? 

17/11/2012 - 15:56:48 
Nom: 

booooooooooooom
balo 

Hola, em treuran les ulleres d'aqui a poc i vull que m'expliqui algu com va aixo de porta lents de contacte:)mersi!! 

Re: lentts de contacte!! qui 
ni porta? 

17/11/2012 - 20:41:35 Nom: irena! 

Hola!:) jo porto lentilles des de fa 2 anys i nestic força contenta! Doncs mira, texplico una mica: a loptica ja tensenyaran 
com es posen, no costa gaire. Als primers dies potser trdaras bastant pq no te les posaras a la primera pero al cap 

duna setmana ja veuras qe es un moment. Jo les porto 9 hores al dia. A mi em van dir que sobretot no les portes mes 
que aqest temps. Algun cop les he hgut de portar fins a 15 hores (quan surts de festa i aixoo) i tampoc pass res, pero 
molt sovint suposo que no es gens recomnable, a part si les portes moltes hores els ulls et piquen i sssequen, i fa molt 

mal.si vols portar lentilles hauries de ser bastant cuidadosa perq com que et toques els ulls (que son molt delicats) 
sempre per posrteles i treureteles, tas d rentar molt be les mans. I cada vegada q te les treguis per posarles al potet, les 

has de netejar amb un liquid perq quedin netes de bacteris i es desinfectin (pero tot aixo ja to explicaran) 

Re: lentts de contacte!! qui 
ni porta? 

18/11/2012 - 15:24:25 Nom: claracurtains 
També et diràn quin tipus de lents vols: n'hi ha varies: de mensuals, trimestrals, diàries...o fins hi tot n'hi ha unes de nit, 

que te les poses a la nit, i de dia pots anar sense, ja que et posa l'ull en posició correcta i et millora la visio! 

Re: lentts de contacte!! qui 
ni porta? 

18/11/2012 - 19:42:43 Nom: fdsas 

Jo en vaig cUmença a portar als 11 :/ xqe em vulien ficar ulleres i em feie molta vergonya. Les porto cada dia des que 
em desperto fins q arrivo a casa després de l'insti i demoment no he tingut cap problema. Tinc 14 ara ^^. Al principi si, 

xqe no donava molta inportància a la llimpiesa i un dia casi no podia treure'me-les de mal, però si ets neta no passa res. 
Jo en portu unes q es canvien cada 2 setmanes xo q si no at mulestan es fins a 3.JO PENSU Q PORTAR LENTS ES 
MILLOR Q ULLERAS XQ ES COM SI FOS L'ULL I SI MIRES PER SOTA O DAMUNT HO POTS VEURE I NO TENS 

FERRUS TAPANTE.SORT AMB LES LENTILLES :d! 

pels bloggers 17/11/2012 - 16:05:43 Nom: ** com poseu contador de visites? merci :) 

Re: pels bloggers 17/11/2012 - 18:43:31 
Nom: 

unabloggerqualsevo
l 

entra aquí:http://contador-de-visitas.com/només cal posar l'url de la web i ja està! també pots triar elt ipus de contador 
de visitesO aquí:http://contadorvisitantes.com/n'hi ha d'originalsO aquí, però t'has de 

registrar:http://www.freebloghitcounter.com/O aquí:http://www.amazingcounters.com/samples.php 
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Re: pels bloggers 17/11/2012 - 22:32:24 Nom: la d'abans oh!! moltes gràcies :) 

RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 17:08:43 Nom: erotiiiicgurl 

hola nois, soc la erotiiiic gurl i aqui us deixo el meu nou relat que potser no es per a tothom.em dic jana i tinc 16 anys. 
soc la tipica noia normaleta. faig primer de baig, tinc el cabell llarg i marro i de cara i cos estic bastant be. resulta que 

feia poc que ho haviem deixat amb el meu novio perque era molt immadur pero no podia parar de pensar en ell. 
estavem a classe d'anatomia, faig batxillerat científic. ens estaven explicant com funcionava la reproduccio humana, 

cosa que ja tots sabiem perque l'haviem fet mil cops. ningu no li estava prestant atencio a la profe, uns parlaven, altres 
reien i buenu la profe es començava a enfadar. de sobte, la tia va marxar i va dir que ens deixaria una substituta que ja 
no podia mes. tothom va seguir parlant i de sobte va entrar la substituta, una noia rossa i jove i molt guapa. jo no soc 

lesbiana pero estava tan bona amb la faldilla curta, mitges i una camisa escotada que vaig notar com em posava 
cachonda. la resta de la classe va seguir igual, excepte que cada cop q 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 18:37:46 Nom: increible et fare un altar.un altree(L) 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 19:32:36 Nom: erotiiiicgurl 
moltissim gracies nois, no us podeu imaginar lo agraida que estic amb totes aquestes critiques positives. seguire 

escrivint mes relats!!xo,erotiiiic gurl 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 20:02:39 Nom: ddd Un altre porfa! 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 21:24:11 Nom: terttr continua!!! et posa a cent!!! 

MOLT FORT:/ 17/11/2012 - 17:46:59 

Nom: 
Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaa 

HAN MATAT A UNA NOIA DE 14 ANYS PERQUE ERA BELIEVER I DIRECTIONER!A QUIN PUNT HEM 
ARRIBAT?LLIBRETAT, JODER, LLIBERTAT!QUE CADASCU TE ELS SEUS GUSTOS! FILLS DE PUTA 

Re: MOLT FORT:/ 17/11/2012 - 18:35:32 Nom: flhroi3rh en seriu?? això a on? qu fort aahaha 

Re: MOLT FORT:/ 17/11/2012 - 19:29:29 Nom: JODEEEEER QUE FLUIX! 

Amanecer parte II 17/11/2012 - 18:52:26 Nom: fgvhbjkn L' heu viist?La Bella i el Jacob moren :'(Trist final... :( 

Re: Amanecer parte II 17/11/2012 - 19:28:13 
Nom: JACOB ES 

MEU! 
Nenaaa! i si paguem 10 euros i l'anem a veuree??NO MOR NINGU!! i la guerra que es veura es Falsa! JOJO Vingaa 

adeuu que vagi be el cineee(: 

Re: Amanecer parte II 18/11/2012 - 20:56:14 Nom: nicowexo quediuuus? no mor ningu! jo le vista :p 

nose que vol dir*_* 17/11/2012 - 19:19:12 Nom: directioners*_* 
si parles amb una persona pel wats i li dius com va? hi ha gent? i et respon: deuu! que vol dir? que hi ha deu persones, 

que em diuen adeu o que va de deu?ajudaaa, urgent! 

Re: nose que vol dir*_* 17/11/2012 - 20:45:29 Nom: noseqevoldir Hola?? 

Re: nose que vol dir*_* 17/11/2012 - 20:52:02 Nom: indignada! 
nena per aixo no responguis que estava parlan amb en justin per aixo eh dit que era urgent! i necesitava saber que 

volia dir! dw. 

Re: nose que vol dir*_* 17/11/2012 - 20:55:11 Nom: jdkskssbs Molt be 

Re: nose que vol dir*_* 17/11/2012 - 21:28:09 Nom: nena calla .l. o no... 
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Re: nose que vol dir*_* 18/11/2012 - 11:12:35 Nom: .l. a...mh...ok 

Calentonn! 17/11/2012 - 19:25:50 Nom: Garrriillaaa:D 
Hola adolescents al meu costat tinc una noia desesperada er trobar un novio el mes pronte possible i li a agafat un 

calenton? Hi ha algu interesat amb ella? Es morena guapa i molt divertida...dixeu facebooks i correus plis ;) 
Gracies!Petonss! 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 19:36:51 
Nom: 

Arrnaaaaaauuu:) 
Hola, soc l'arnau i voldria coneixe a la teva amiga perquè trobo que està loquissima i m'aborreixo molt:)Mersii guapa 

petons! 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 19:46:58 Nom: Alexx... 
No es per tirar-me floretes pero jo també necessito novia ara i m'agradaria coneeixe't :S Hem pots dir el teu facebook i 

parlem o alguna altra cosa?! Un beset guapaa! 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 19:48:00 Nom: Noii:D 
Ooooh!*-* Bull coneiixe a la teuaa amigaa, ma possat too' perracoo!! Prr..... D'on sou? Si algoo truquemee 

Guapeesssss 683393492:) 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 19:49:30 
Nom: 

Personespecial. 
Holaa:) Io ja se qui es aquesta amiga i mos coneixem de tota la vida, sols dir-li que m'agrada i que es lo meu amor 

secret, voldria que me dones una oportunitat, però tindra de descubrir qui soc.Un besito 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 19:50:04 Nom: Garrriillaaa:D Deixeu els vostres facebooks i parlem vale? :) 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 19:59:10 
Nom: 

Arnaaaaauuuuu:) 
Soc Arnau Sierra Agregamm:)I obre'm tu que tinc una micaa de vergonya :S 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 20:02:10 
Nom: 

Arnaaaaauuuuu:) 
Perdon, es Arnau Cols sierra Error tecnic... perdonam guapa! 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 20:04:19 Nom: Alexx... Sóc l'Alex el meu facebook es Alex Punyol! :) Obrem raapid guapaa! ^^ 

Re: Calentonn! 17/11/2012 - 20:04:27 Nom: Alexx... Sóc l'Alex el meu facebook es Alex Punyol! :) Obrem raapid guapaa! ^^ 

AJUDEU-NOS 17/11/2012 - 19:26:01 
Nom: 

directioneeeeer*_* 

Buenu, jo soc superextramega directioneer.One direction es la meva lifee i m'encanteria fer una quedada directioner a 
Girona!! Aqui li smebla bee?? COMENTEEU DIRECTIONERS I DIRECTIONER BOYS. oS ESTIMOODirectionators, No 

fa falta que digueu res 

LA EROTIC GURL ES 
UNA PUTA DE MERDES 

17/11/2012 - 19:35:03 Nom: CABROOON 
tio, la erotiiic gul va de motivada i flipada escrivint relats erotics quan segur que folla am tothom i es masturba tio.es una 

puta akella tia 

Re: LA EROTIC GURL ES 
UNA PUTA DE MERDES 

17/11/2012 - 19:53:11 Nom: Livelife. AM. Bueno, si li agrada fer relats erotics? No els miris i punto, un problema menys. 

Re: LA EROTIC GURL ES 
UNA PUTA DE MERDES 

18/11/2012 - 19:12:36 Nom: Giulietta Masturba't tu també. T'asseguro que t'alegraràs el dia ;)"La envidia es muy mala" 



267 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

ENAMORADA D'UN 
CANI... 

17/11/2012 - 19:49:34 Nom: Anoonimaa :P 

Hola mira, esque fapoc vaig conéixer al meu veí, un cani de 16 anys, jo en tinc 13. Resulta que només en veure'l em 
vaig quedar de pedre, nose el seu somriure torsat, el seucaracter,... m'agradamoltissim!!!L'altre dia vam quedar a casa 

seva i va passar el seguent: explicant-nos la vida sentats al llit, em vaig timbar perquè estava cansada i ell em va 
cumensar a acariciar la cara. Jo vaig tencar els ulls i vam estar una estona així, mentre el meu cor batejava a 100 per 

hora. Al cap d'una estona esva tombarell també, em va agafar delicadament i em va besar. Va ser el meu primer i 
segurament el millor lio, i dasprés em va dir de fer-ho,ii sense dirme res va agafar un condo de la seva tauleta, es va 

baixar els pantalons, i sel va ficar. Jo estava paralitzada de por perquè encara era verge, pero ell em va agafar i jo em 
vaig tranquilitzar. Finalment, vam fer l'amor, entre petons i pausadament, i ell feia tot el possible per que no em fes mal. 

Em vaig adormir als seus braços i quan vaig despertar estava al seu llit 

Re: ENAMORADA D'UN 
CANI... 

17/11/2012 - 20:20:33 Nom: milofvrabo 
Hauries d'estar orgullosa de que et passes tant de bo m'hagues passat a mi i amb un cani...encara millor i si sou del 
mateix poble/ciutat i saps on viu doncs ves a casa seva...aixx quina vida mes bona la teva,en dones una enveja... 

Re: ENAMORADA D'UN 
CANI... 

17/11/2012 - 20:26:33 Nom: Anooonimaa 
Tu creus? ai pos gracies, pero tampoc et pensis, soc com la marginada del grup i numes e tingut aqesta oportunitat 

amb el Jony perquè mai m'ha vist al institut.Peró gràcies, m'has alegrat el dia :) 

Re: ENAMORADA D'UN 
CANI... 

17/11/2012 - 22:26:11 Nom: realistafffsfa es triste perder la virginidad con un cani..que facilona eres xD planteate tu vida en serio... Aun asi estate tranquila :) 

Ossa guarrossa:$ 17/11/2012 - 19:52:22 
Nom: Ossa 

guarrossa:$ 

Buenas nois tinc una amiga que necessita lio de un diia i bueno si li agrada com ets es per tindre una relacio, va molt 
necessitada. Necessita a un jove guapo que la faigue gosa:$ La noia es en ulls blaus, rubia i te bon cooos:) Contesteeu 

perfavooor, Graciies bessitos:) 

Re: Ossa guarrossa:$ 17/11/2012 - 19:54:14 Nom: Joaannnn! 
Per on vius noiaa? Que si vius prop podirem arreglar algoo! Que jo tame necessito un lio rapid en aquestos moments... 

:) Petonetss guapaa!^^ 

Re: Ossa guarrossa:$ 17/11/2012 - 19:57:54 
Nom: Ossa 

guarrossa:$ 
Donam el teu facebook i parlem guapo:) 

Teniu Tumblr o algún 
blog? Si es així deixeu-lo 

aqui! 
17/11/2012 - 20:14:10 Nom: :3 

Hola! :)Jo tinc Tumblr i un blog i m'agradaria poder compartir-los però que vosaltres també el posesiu, que us 
sembla?http://foreverornever-musicismylife.tumblr.com/pensamentsmariona.blogspot.comPetons adolescents! :3 

Re: Teniu Tumblr o algún 
blog? Si es així deixeu-lo 

aqui! 
18/11/2012 - 11:57:44 

Nom: 
oiaoiaoiaoiaoia:DDD

DD 

jo només tinc blog:http://smileandjustbehappy.blogspot.com.esTumblr, no. :( però miro molt aquest: 
lopensaste.tumblr.com/ 

Re: Teniu Tumblr o algún 
blog? Si es així deixeu-lo 

aqui! 
18/11/2012 - 17:29:27 Nom: ANON Aqui teniu el meu Tumblr! ;)http://chicode.tumblr.com;) 

trencament de clavicula! 
algu li ha pasat? obriu plis 

17/11/2012 - 20:18:11 Nom: lujhbm 
he volat amb la bici i me trencat la clavicula per 2 llocs.. algu li ha passat? es cura rapid? man dit 4 setmanes pero avui 

em fa molt mal.. us van operar o qe us van fer? 

Re: trencament de 
clavicula! algu li ha pasat? 

obriu plis 
17/11/2012 - 23:39:33 Nom: Anònima:D 

Tinc un amic que també, va frenar amb els frenos de davant sense voler perquè hi havia una roca, anava a tota pastilla 
i va volar xd Bueno va portar-ho com 4 o 5 setmanes i era la 2na vegada que li pasava, de petit també, i no el van 

operar ni res. 
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SI ETS CANI OBRE! 17/11/2012 - 20:33:00 Nom: Taniaa 
Hola! Sóc una noia de 14 anys y busco de nóvio a un cani, que m'encanten!Si voleu alguna cosa esccriuviu-me a: 
taniaromeroo@hotmail.comAh! I visc a prop de barcelona :$ jaja ah i també siusplau avans responeu-me aquí, per 

conectar-me i això.:P 

Re: SI ETS CANI OBRE! 17/11/2012 - 20:49:53 Nom: Taniaa 
Ai ho sentu, sóc jo, la tania.Sense voler he pusat el meu antic curreu electrónic, mireu, és 

aquest:taniaromeroo321@gmail.comAh! i no fa falta que respongueu aqui si no vuleu ee jaja 

Re: SI ETS CANI OBRE! 17/11/2012 - 20:53:15 Nom: reshulon97 
ola macaaaa'h! jo busco'h a una pive que estigui bonà soc d Barcalona'h el meu correo es: 

el_reshulonzittoh@hotmail.com un besiko guapetona'h ;) 

Re: SI ETS CANI OBRE! 17/11/2012 - 21:37:21 Nom: wejhsdbn Bonitaa'h como Eree' de fisico?? 

Re: SI ETS CANI OBRE! 18/11/2012 - 16:25:09 Nom: Taniaa Soy morenaa de ojos marron claro, labios carnosos, pelo ondulado i largo, con buen cuerpo i de estatura medianaa 

PER A LA GENT QUE 
ESCRIU RELATS 

EROTICS 
17/11/2012 - 20:37:46 Nom: geyuhfbdjh 

Siusplau, escriviu algún relat eròtic de dos canis o algu, que em posa molt i després de llegir el problema d'una noia a la 
que un cani li va fer l'amor de forma apasionada estic commocionada amb els canis!Ah, i no tants relats erotics lesbis 

siuplau, que al final ens tornaran lesbis a totes! 

Re: PER A LA GENT QUE 
ESCRIU RELATS 

EROTICS 
17/11/2012 - 20:48:18 Nom: Taniaa 

Ai ho sentu, sóc jo, la tania.Sense voler he pusat el meu antic curreu electrónic, mireu, és 
aquest:taniaromeroo321@gmail.comAh! i no fa falta que respongueu aqui si no vuleu ee jaja 

Re: PER A LA GENT QUE 
ESCRIU RELATS 

EROTICS 
17/11/2012 - 20:51:27 Nom: qe fots? Per el que es diu "tania" que pari ja de copiar les respostes dels altres siusplau que ja rallaa!! 

EX!!! S'ho dic o es millor 
callar-se?? 

17/11/2012 - 20:53:20 Nom: Leireeeee 

E pensat en aixo que diuen que si estimes a algu es millor dirs-ho encara que ell no ho faci. Jo vull fer-ho. dirli al meu 
ex que encara l'estimu. Pero no se si dec fer-ho. Em tira cap enrera la seva resposta, no la que diu "jo no t'estimu" si no 
qualsevol altre. O que estigui tip i no em torni a parlar. Perque parlem. L'altre dia, em va obrir al wats dientme qe no hi 

hauria una altra en força temps i que aleshores jo ja l'auria oblidat, dient-me guapa i acomiadant'se amb cors i tot.No se 
que feeerAJUUDEUUMEE PLIISS 

Re: EX!!! S'ho dic o es 
millor callar-se?? 

17/11/2012 - 21:06:04 Nom: martina:) Leeire! Primer apren els pronoms febles!!! 

Re: EX!!! S'ho dic o es 
millor callar-se?? 

17/11/2012 - 21:06:07 Nom: martina:) Leeire! Primer apren els pronoms febles!!! 

Re: EX!!! S'ho dic o es 
millor callar-se?? 

17/11/2012 - 21:47:58 Nom: miniinaaa (L 

Aixo depen:SI va talla ell jo de tú intentaria "desenamorarme" perq si va talla aura de se per algo no? Jo crec que Si es 
aquest el cas es q ell despres de talla amb tú li van dona carabases i ara vol torna xq no el volen (sobretot no hi caigis a 
la trampa dels cors i els "Testimo molt blablab...I Si vas talla tú seguramen et donara una oportunitat xq Si et VA estima 

una vegada xq no torna?Un petto!:) 

directioners obriu*_* 17/11/2012 - 20:53:56 Nom: directioner! 
Buenu, jo soc superextramega directioneer.One direction es la meva lifee i m'encanteria fer una quedada directioner a 

Girona!! Aqui li smebla bee?? COMENTEEU DIRECTIONERS I DIRECTIONER BOYS. oS ESTIMOODirectionators, No 
fa falta que digueu res! 

Re: directioners obriu*_* 17/11/2012 - 21:51:00 Nom: hsj Jo vindria el que passa es que Girona em queda bastant lluny,.. :S pero es una bona proposta! 

Re: directioners obriu*_* 17/11/2012 - 22:35:11 Nom: directioner*_* Tu d'on etss?*_* 

Re: directioners obriu*_* 18/11/2012 - 14:38:03 Nom: Kusiji ok 
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Re: directioners obriu*_* 18/11/2012 - 21:23:32 Nom: directioner*_* per aixo no comentis ;) 

Re: directioners obriu*_* 19/11/2012 - 09:41:31 Nom: holaaa ke tot ser a BCN?? 

Re: directioners obriu*_* 19/11/2012 - 22:21:54 Nom: mariaaaaaa(:: ens queda una miqueta lluny, pero i podriem anar nosaltres! 

PER A LA GENT QUE 
DEMANA RELATS 

EROTICS DE CANIS 
17/11/2012 - 20:55:06 

Nom: jajajjanoooo -
__- 

hola, jo no penso llegir relats erotics de canis pareu de demanar. la erotiiiic gurl te relats bonissims de lesbis que em 
posen a cent.CANIS NO!! 

Re: PER A LA GENT QUE 
DEMANA RELATS 

EROTICS DE CANIS 
18/11/2012 - 16:16:14 Nom: jooooo Et fots i no els mires. 

CARLOS CALVACHI 17/11/2012 - 20:57:47 
Nom: 

lanenaquetestima 

Se que ets tan friki que et passes els dies graban videos merdes que despres demanes les subscripcions diguent que 
et tenyiras, quan en realitat nomes ho fas per intentar ser una mica guai.. cosa impossible..vingaa ves a fer un nou 

video per els teus super fans!UN MUAK! LA NENA QUE T'ESTIMA 

RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

17/11/2012 - 21:11:57 Nom: erotiiiicgurl 

hola, com que molts demaneu relats de canis, aqui en teniu un. m'he inspirat en la historia de la nena que va perdre la 
virginitat am un cani.resulta que el cris feia temps que fantasejava amb la seva veina, la julia. tenia dos anys menys que 
ell (14) pero era preciosa, sempre somrient i rient. un dia que la julia va picar el seu timbre per demanar llimones el cris 
va pensar que era la seva oportunitat."entra, entra" va dir-li a la julia. la julia va entrar sense saber perque aquest cani 
estava sent tan simpatic amb ella. el cris es va girar de sobte i li va fer un peto. la julia no sabia com reaccionar pero 

com que feia temps que li agradava va seguir morrejant-lo. es van liar durant molt de temps fins que al final, la julia va 
dir:"habitacio, ara" el cris estava encantat. van entrar a la seva habitacio plena de fotos de motos i putes. la julia es va 

posar calenta al veure com el cris es treia la samarreta i ensenyava unes abdominals durissimes. Casi tan dures com la 
seva polla. es va treure tota la roba i v 

Re: RELAT EROTIC 
D'EROTIC GURL 

18/11/2012 - 12:39:16 
Nom: 

hssgkagaksgsv 
plas, plas, plasincreible 

A TOTS ELS QUE 
DEMANEN RELATS 

ERÒTICS 
17/11/2012 - 21:23:28 Nom: Indignada 

Pareu d'una vegada!! Un relat eròtic de tant en tant per pujar l'ambient al fòrum està bé, però gent, si us plau!! Prou 
fòrums sobre que busqueu sexe i sobre relats eròtics, que això és una pàgina perquè els adolescents exposin dubtes i 

demanin opinions per ser respostos, no una porno. A més, segur que hi ha un munt de pàgines web i blogs que 
serveixin per això que voleu. I últimament estic trobant molts fòrums que són de noies que busquen nòvios canis, que 

demanen relats eròtic sobre nois canis...A totes aquestes vull preguntar: NOIES QUÈ RECOLLONS US PASSA?!!? De 
debò voleu a algú a qui les paraules "amor" o "relació sentimental" per a ell signifiqui "sèXô dhËer dÛróòh"?? Allà 

vosaltres, però en la meva opinió, després no teniu cap dret a indignar-vos quan diguin que les ties som unes guarres 
que marxem rere d'un fill de puta, abans que amb un bon noi, amb el que podem compartir alguna cosa més que sexe. 

Almenys això és el que busco jo. En fi, ja he dit tot el que havia de dir, au que vagi de gust!!! 

Re: A TOTS ELS QUE 
DEMANEN RELATS 

ERÒTICS 
18/11/2012 - 14:35:32 

Nom: 
Ireneeeeeeeeee 

noia, tothom té la seva opinió i preferències.Tu estas demanant que no es posin tantes publicacions de relats eròtics i 
vols que et respectin, però tu no respectes als altres.Fes-t'ho mirar, si tu no respectes, els altres no et respectaran i tu 

seràs la que acabaràs dient que mai et fan cas.No arribaràs lluny a la vida, canvia la manera de ser, de veritat t'ho 
dic.APRÈN A RESPECTAR! 
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Re: A TOTS ELS QUE 
DEMANEN RELATS 

ERÒTICS 
18/11/2012 - 22:08:46 

Nom: jo mateixa i 
nena tranquilitzaat! 

a veure, jo no demano relats ni res, però aquest fòrum és perquè la gent demani el que vulgui, i si la gent vol relats 
eròtics doncs molt bé! que els demani! si tu no vols això no ho demanis, però deixa els demés en pau ok? i una altra 
coseta, qui ets tu per jutgar a la gent o als seus nòvios? si volen un nòvio cani perquè volen provar coses noves tu no 

n'has de fer res entens? Apa preciosa, que t'aprofitin els comentaris;) 

Re: A TOTS ELS QUE 
DEMANEN RELATS 

ERÒTICS 
18/11/2012 - 23:40:32 Nom: Ariadna Marti 

A la que ha escrit el missatge, estic totalment d'acord amb tu. Si voleu buscar novio, i relats, aneu a pagines que s'han 
fet expressament per això, pero aixo no és una web guarra, molt ben dit. Un peto maca 

Re: A TOTS ELS QUE 
DEMANEN RELATS 

ERÒTICS 
19/11/2012 - 20:46:08 Nom: Dookie 

Hola? què feu? la noia que ho ha escrit ha parlat super bé, ha dit el que pensava i ha defensat la imatge que molts 
reben de les noies. A mi també em cansa això del sexe per webcam... i lo dels novios canis? venga home. 

M'acabaré suicidant, ajuda 
sisplau 

17/11/2012 - 21:36:13 
Nom: 

Juuuuuuuuuuuuuuu
dit! 

Hooola Adolescents!Bueno tinc un problema, bueno un no, molts, molts que s'ajunten i que em fan venir ganes de 
matar-meMireu yo sempre he sigut una persona molt molt paranoica, l'any passat vaig arribar a un cole nou, no 

acabava d'estar integrada i tal, i la gent pensava que em feia plasta, aquest estiu em vaig proposar canviar i ho vaig fer, 
vaig començar l'any molt mes integrada i a mesura que anava passant el temps em sentu mes encara, hi ha 

moltissimes amigues que m'expliquen coses molt privades, em diuen que m'estimen, estan alla sempre, preucupantse 
per mi, pero yo sempre pensu negatiu, del plan segur que totes son unes falçes i no els hi caic be a cap nose que i 

m'acabo montan paranoies que només em fan mal a mi mateixa i no puc mesDesprés estan els meus pares, portem 
mes de tres mesos barallantnos, sense parar, ya ni demano perdo no ho fan ells, perque per molt que ho fagi l'endema 
ens acabem barallan, l'unic que fan es castigarme, i de la meva vida sol els hi importen les notes, m'han arribata a dir  

Re: M'acabaré suicidant, 
ajuda sisplau 

17/11/2012 - 21:49:27 Nom: sjdzsnzxmz^^ 

Hola, a veure no pots pensar en suicidar-te perque es el pitjor que pots fer, en primer lloc, si una noia et diu que t'estima 
vol dir que es amiga teva i que pots comptar amb ella pel que calgui, sino aixo no tu hagues dit, despres amb aquest noi 

que et vas liar encara que l'hagis de tornar a veure podeu quedar com a amics i llavors no cal que t'utilitzi mes, i per 
acabar sempre hi ha temporades que amb els pares no ens hi portem be, especialment si tens entre uns 13 o 16 anys, 
ja que a la minima explotem nosaltres i ells, pero aixo es l'adolescencia, i amb lu de la bulimia, jo no et puc ajudar, pero 
li podries comentar a algun metge o no se si al teu cole/insti ho fan pero al meu hi ha una noia que treballa al CAP i si 

tens algun problema li comentes i ella t'ajuda, i aixo nomes queda entre ella i tu, aixi que si tambe tens aquesta ajuda a 
l'abast o si mes no una persona amb la que puguis confiar i et pugui aconsellar, siusplau demana-li consell! :) Espero 

que aixo t'apuji l'autoestima! Un peto guapa! 

Re: M'acabaré suicidant, 
ajuda sisplau 

17/11/2012 - 23:36:55 Nom: Anònima:D Envia'm un missatge a; andreagomez850@gmail.comJo t'ajudaré a superar-ho i que deixis de pasar-ho malament :( 
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Re: M'acabaré suicidant, 
ajuda sisplau 

18/11/2012 - 15:45:53 Nom: claudiaa 

La noia del primer comentari té tota la raó..suicidar-te és l'últim que has de fer perquè encara et queden moltes coses 
boniques per viure, encara que ara mateix no t'ho sembli.Lo de les discussions dels teus pares és normal, tots a 
l'adolescència ens hi barallem, però fes un esforç per dir-lis que els estimes i ja veuras que si els hi dius i els hi 

demostres, ells et tractaran millor i també t'ho diran.Lo del noi..jo de tu passaria, si només et va utilitzar no t'ho deixis fer 
un altre cop, passa d'ell i buscat a un altre que, verdaderament, li agradis de debò.I lu de les amigues si una noia no te 
vol com amiga, directament t'ho diu, les noies som així, o sigui que a aquestes noies els hi importes. Lo de la bolímia jo 
li consultaria a la metgessa de l'institut.Un consell: quan no puguis més i pensis que tot és una merda pensa en totes 

les persones que et queden per conèixer i totes les coses boniques que vols fer a la vida. A mi em funciona..i també tinc 
moltíssimes paranoies i soc una rallada de la vida.Espe 

soc boyo?????ajuda plis 17/11/2012 - 21:39:02 Nom: Criiiiis 
holaa!UUna coseta, ami em posen moltissim els tius i m'he liat amb un i m'ha encantat i tot, al reves estic epnjada dell! I 
pff, esta moltbo i em posa i encanvi les ties no em posen gensPero de vegades quan tinc un calenton o em masturbo o 

algu pensu en ties i em posa:SSol quan tinc un calenton o algu sino mes ben dit em fa fastic vol dir algu? 

Re: soc boyo?????ajuda 
plis 

18/11/2012 - 17:25:45 Nom: ANON No crec que siguis bollera si realment t'agrada liarte amb tios i tal... 

Re: soc boyo?????ajuda 
plis 

19/11/2012 - 20:35:56 Nom: Dookie que alguna vegada t'hagis sentit atreta per alguna noia no vol dir que siguis lesbiana.. 

CATALUNYA JOVE. 17/11/2012 - 22:16:16 Nom: Saara__:3 
Hola nois i noies!Entreu a Catalunya Jove, un espai per conéixer gent fantàstica, simpàtica, per jugar, ballar, compartir 

idees, POSAR CAM, resoldre dubtes, i tot això i més, només ho pots fer a catalunya jove!!Entra-hi ja i gaudeix de 
moments increíbles.http://www.catalunyajove.tk/ 

GAYS 17/11/2012 - 22:40:17 
Nom: Scissorsisters 
(@whathefuckalex) 

Hola soc un noi de 14 anys y acabo de sortir de l'armari voldria coneixer nois gays perque coneixerlos y fense amic 
deixeume els whatsapp o el facebook y si teniu twitter també. 

Re: GAYS 17/11/2012 - 22:57:39 Nom: Ainhóòa·# 
Holaaa:) doncs mira soc una noia:$ peroo tinc un motiiu per obrirte! Des de fa temps a una amiga i mi ens agradaria 

tenir un amic gay:$ Si vols coneixem, et deixo el whats:P 662495847 pttons* 

obriu directioners 17/11/2012 - 22:48:36 
Nom: 

directioners**_* 
Hola, jo i una amiga hem decidit fer una pagina al facebook. Si us agrada one drection poseu m'agrada 

siusplau(:http://www.facebook.com/TotEstaOnMenysThoEsperes 

Qui vol fer una banda de 
musica? 

17/11/2012 - 22:50:25 
Nom: Crear u na 
banda de musica 

Holaa adolescents faig 2n de professional qui vulgui m'encantaria fer alguna banda de musica gitarres, violoncels 
saxos, veus.... seria divertidiim qui vulgui que coomenti 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

17/11/2012 - 23:07:13 
Nom: Daniel 

Martínez Pascuaal 
Jo toco la bateria i el piano, si et serveix :DUna abraçadaDaniel Martínez Pascual 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

17/11/2012 - 23:15:24 Nom: jubj´bó 
hola d'on ets?? i després no sé si et serviré però toco la flauta travessera i tinc 13 anys ajajajajsi vols algú: 

salleraspadern@gmail.com 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

17/11/2012 - 23:20:53 Nom: faehguosae 
Holaa! jo també toco la flauta travessera pro també faig cant i toco una mica la guitarra espanyola ;) soc de manresa. 

facebook: Karuna Arboix 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

17/11/2012 - 23:31:05 
Nom: soc la del 

forum 
Avere el martinez hem pot passar el link del face? i el que ma dit el gmail agrairia que em fiques tambe el link de face 
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Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

18/11/2012 - 00:14:05 
Nom: Hèlia 

(@hsalleras) 
manresa em queda una miqueta lluny ahaha quants anys teniu?http://www.facebook.com/#!/41555150s sóc la de la 

primera flauta ahahhahpd: jo sóc d'un poble prop de figueres, alt empordà 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

18/11/2012 - 10:29:28 Nom: Sóc una noia 
Jo sóc una noia de 14 anys i canto, toco el violí, se tocar una mica amb la guitarra (el que venen a ser acords i demés) i 

el baix elèctric. 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

18/11/2012 - 10:30:27 Nom: Sóc una noia PD: De quin tipus de música es tractaria? 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

18/11/2012 - 10:36:45 
Nom: sooooc la del 

forum 
La nena que ha dit que es del baix emporadar el linkk la ficat del face no de la seva pagina :) i podeu ser don vulgueu ¡, 

ens podriem anar troban i esigual el isntrument que toqueu valtres deixeu face 

Re: Qui vol fer una banda 
de musica? 

18/11/2012 - 19:57:41 Nom: Amanda xD 
Holaaa jo també tinc 13 anys, pero aviat en faré 14, i buenu jo portu uns 4 anys fent coral ( cant ) i tocu una mica la 

guitarra.. nos e si servira xD pero buenu face : Amanda Pérez Buria!^^ 

on el puc comprar? 17/11/2012 - 23:03:27 Nom: --- 
fa temps que busco un mobil que m'agrada molt, el motorola flipout pero no el trobo enlloc. A Andorra ja no l'he trovat 

mes, algu l'ha vist a alguna botiga o sap on el puc comprar?gracies :) 

masturbació femenina 17/11/2012 - 23:13:28 Nom: aaisjs 

hola, sé que s'ha parlat molt d'aquest tema però bueno, ara semblaré molt friqui i tal però algú em pot contestar si fent-
te dits s'et pot petar l'hímen?i després tinc 13 anys i avui m'he masturbat per primera vegada i la veritat és que no he 

sentit res, només una mica de mal quan m'he posat el segon dit. és per què és la primera vegada o què?pd: què puc fer 
per treure l'olor que encara que em renti les mans m'hi continuu sentit l'olor?sisplau que algú em contesti 

Re: masturbació femenina 18/11/2012 - 12:29:30 Nom: xdxxdxdxddxd te les rentes mes!am Vaginalovi que es per l'olor a cony cuan tacbes de posar els dits..ho trobaras a cualsevol farmacia! 

Entreu! Us puc ajudar! 17/11/2012 - 23:31:08 Nom: Anònima:D 
Si necessiteu ajuda, o teniu dubtes,problemes, etc. us puc ajudar, envieu-me un missatge a : 

andreagomez850@gmail.com :DAdéu :D 

Re: Entreu! Us puc ajudar! 18/11/2012 - 19:05:57 
Nom: meeeeeeeeel 

ac 
te enviat un missatge aveure si em pots ajudarmercii :) 

Re: Entreu! Us puc ajudar! 19/11/2012 - 16:58:42 Nom: Anònima:D  

Whaatsapp 17/11/2012 - 23:36:45 Nom: Ainhóòa·# 
Voleeeu fer un grup del whaatsapp per parlaar i taal? Deixeeu el vostree whats amb el noom, pliis* Peetonss!PD. el 

meeu és: 662495847 Ainhoa 

Re: Whaatsapp 18/11/2012 - 12:01:51 Nom: hvlhgbh stas boja eh deixan el teu numero aqui.....jajjajajxd 

Re: Whaatsapp 18/11/2012 - 14:34:03 Nom: Kusiji k malament ara jo agafo el teu number i ja veuras... 

Re: Whaatsapp 18/11/2012 - 15:16:23 
Nom: Ebi Roxy 

(@EbiRoxyAtlara) 
Ara t'envio uns missatgets eh 

Opinio, historia d'amor. 17/11/2012 - 23:40:02 
Nom: 

Aaanooonniimaa!^^ 

Bueno vaig tenir una historia d'amor i no podia aguantar més el qe sentia que ho vaig tenir que expressar en un blog... 
només hi han dos coses el dia que el vaig coneixer.. i el final.. :S Si teniu temps és molt bonic:/http://te-quiero-

pitu.blogspot.com.es/ 

Re: Opinio, historia d'amor. 18/11/2012 - 20:20:25 Nom: ashha 
Aww es precios tens molt sentiment dins teu *_________*Eescrius genial, si et serveix per desfogar-te continua et qeda 

de put mare 

catalunya jove :) 18/11/2012 - 08:37:08 
Nom: #tamaraa. 
(@taamraa10) 

catalnya jove es mol millor que això, i a més, tenen un xat amb web cam!enserio teniu que 
entrar!!!=Dhttp://catalunyajove.tk/ 
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NOIES AJUDA URGEN 
SIUSPLAU! 

18/11/2012 - 11:07:48 Nom: cabell:P 

Tinc un problema amb el meu cabell!el que passa es que tinc molt cabell, i quan em duxu, no em queda be, se 
m'astarrufa tot i em queda fatal, i no tinc cap mes solució que duxarme a la nit, pq el cabell es vagi aplastan mentres 

dormu, per quan necesito duxarme pel mati, em queda fatal, semblu un dakells am el pel a lo afro, que puc 
fer?ajudeume siusplau!! 

Re: NOIES AJUDA 
URGEN SIUSPLAU! 

18/11/2012 - 11:23:35 Nom: Heeeel; 

Em passa exactment el mateix! El millor es despres de dutxarte, acostumat a allisartel amb la planxa del cabell, fes-t'ho 
com puguis per tenir temps, però això es el millor... A mesura de que et vagis plantaxant el cabell, s'anirà acostumant i 

arribarà un dia en el que ja no et quedarà estarrofat!I com que la planxa sol cremar un xic el cabell, compra alguna 
crema reparadora o un pot de 'keratina líquida' (que els pots trobar en el super) perque aixì el teu cabell es vegi fort i 

radiant:)Espero ahverte servit d'ajudda (tic experiencia xd ajajaj)peeeetonets^^ 

Re: NOIES AJUDA 
URGEN SIUSPLAU! 

18/11/2012 - 11:48:31 Nom: graciess!:) gracies pel consell maca, ja ho probaré;) 

Re: NOIES AJUDA 
URGEN SIUSPLAU! 

18/11/2012 - 13:43:45 Nom: Noia97 
Jo avans tenia el mateix problema, cada vegada que surtia de la ducha i se m'asecava el cabell semblaba un lleó, però 
dons ems vaig començar a posar espuma i a assecarmel amb el duffusó del secador i ara tinc uns cabells ben arrisats i 

no semblo una lleona!Espero que et serveixi :)) 

Re: NOIES AJUDA 
URGEN SIUSPLAU! 

18/11/2012 - 20:16:17 Nom: anonimm22 
A mi tambbee em pasava ees diu encrespament! Als supermercats o bé a les perruqueries o botigues pel cabell venen 

productes per evitarhoo a mii em funciona!Espero haverte ajudatt!!:D 

Re: NOIES AJUDA 
URGEN SIUSPLAU! 

19/11/2012 - 00:01:38 Nom: CH 
a mi també em passa això i lo que faig es que quan el tinc sec, em planxo fins a la meitat del cabell, així em queda la 

part de dalt lliseta i a baix els rínxol 

Si hia alguna noia qque 
vulgui fer sexe x cam q 

obri:$ 
18/11/2012 - 11:15:49 Nom: Hector 

Hoola, tinc 14 anys, medexu 1,75 pesu 65... si alguna noia vols fer sexe per cam qe em digui el seu msn o qe em dexi 
un missatge i us dic el meu msn o gmail. (per privat us puc passar watssap si voleu) 

Re: Si hia alguna noia 
qque vulgui fer sexe x cam 

q obri:$ 
18/11/2012 - 12:55:06 Nom: Mariaaamartii:) Hola, tinc una amiga a qui en mi que estria disposada :) aajjaja! 

Re: Si hia alguna noia 
qque vulgui fer sexe x cam 

q obri:$ 
18/11/2012 - 12:55:07 Nom: Mariaaamartii:) Hola, tinc una amiga a qui en mi que estria disposada :) aajjaja! 

Re: Si hia alguna noia 
qque vulgui fer sexe x cam 

q obri:$ 
18/11/2012 - 15:13:05 Nom: asdfghkjlñ es pot saber com es fa sexe per cam ? 

lesbiana 18/11/2012 - 13:07:23 Nom: dksjv com se sap si ets lesbiana?? 

Re: lesbiana 18/11/2012 - 13:41:02 Nom: tdfhjfjgf 

T'exciten les noies? Has estat algun cop enamorada d'alguna noia? Et masturbes pensant en ties? Mai no t'ha agradat 
un noi? No et posen els tios? Has tingut alguna vegada un desig irrefrenable de liar-te amb alguna noia? Has 

experimentat alguna vegada amb algú del teu mateix sexe i t'ha molat?Si has respost que si a aquestes preguntes, 
probablement ho siguis. 
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Re: lesbiana 18/11/2012 - 14:02:57 Nom: giygiyug 

quan trobes a una noia i la mires als ulls i quan estas amb ella tens ganes de ferli un peto o quan senva la troves a 
faltar, i penses tot el dia en ella i quan et fixes en el fisic duna tia com el canalillo en ves del paquet dun tio , es q estas 
enamorada dalguna noia? q sapigues q no es res dolent! sino mira la pelicula de rosas rojas o imagine me and you en 

ingles i veuras q tinc rao:) speru averte ajudatPolly 

Re: lesbiana 18/11/2012 - 14:26:47 Nom: mariiiiiia 
A aquesta edat de l'adolescencia es moolt probable tenir dubtes! Asi que mes que res no et preucupis, molta gent es 

confon perque les hormones fan que et confonguis! 

Es pot saber perque aquí a 
adolescents.cat diuen xixar 

i xurri? 
18/11/2012 - 14:46:41 

Nom: 
Anònimatuuuss10 

Quasi sempre que entro a adolescents.cat veig algo que diu xixar o xurri..... Algu sap perque tanta afició amb aquests 
dos noms tant rídiculs..? 

Re: Es pot saber perque 
aquí a adolescents.cat 

diuen xixar i xurri? 
19/11/2012 - 22:26:54 

Nom: 
PAUUUUUUUULW 

I que vols que digin?-follar?-fer lamor?-tindre sexe?Avere.. an de canviar aquestes paraules tan "fortes" per unes de 
menús. Timagines que tompare entre a aquesta pag per veré q fas i es troba:RIHANNA PILLADA FOLLAN AMB UN 

FAN (FOTOS) 

Fènix 11*23 (Ens podem 
deixar de tonteries i fer 

algo per Catalunya) 
PROPOSTES! 

18/11/2012 - 15:24:59 Nom: -Annne- 

Bon dia a tothom! Dons bé, suposo que tothom que visita aquesta pàgina catalana és català, si és un d'aquells 
espanyols que només critica per tocar els pebrots NO CAL que us esforceu en enviar un comentari merdós perquè al 
ser tan mandrosos, deu ser molta molèstia... no?També pels que al fòrum només busquen coses relacionades amb la 

pornografia (el fòrum està ple d'escrits d'aquest tipus) podríem deixar-nos de tonteries i lluitar per la 
independència.Voler que Catalunya sigui un nou estat d'Europa, no és només dir "Catalunya independent", si no que 

hauriem de fer algo per aconseguir-ho.Total, jo vull fer una proposta; amb una amiga (som de Girona) estem 
disposades a fer una pancarta gegant o bé penjar una senyera enorme a algun dels ponts de la ciutat. Crec que si 

anem expandint el missatge, més gent s'unirà.Heu vist o llegit la història de "Fènix 11*23" o "l'Èric Bertan i l'exèrcit del 
fènix"? Ell no desmenteix no haver passat por, però va fer algo, i al llibre explica per tot el que va passar. vosaltres pod 

Re: Fènix 11*23 (Ens 
podem deixar de tonteries i 

fer algo per Catalunya) 
PROPOSTES! 

18/11/2012 - 16:11:37 Nom: dsfsd ||*|| 

Re: Fènix 11*23 (Ens 
podem deixar de tonteries i 

fer algo per Catalunya) 
PROPOSTES! 

18/11/2012 - 16:11:39 
Nom: 

dsfsd74dsf874f8asd 
||*|| 

Re: Fènix 11*23 (Ens 
podem deixar de tonteries i 

fer algo per Catalunya) 
PROPOSTES! 

19/11/2012 - 15:22:46 Nom: ninaa totalment d' acord"! 

Música 60's i 70's 18/11/2012 - 15:28:21 
Nom: California . . . . 

. . . . .  
Hola ,M'agradaria saver si per aquí hi ha algú a aqui li agradi la música dels anys 60 , 70 esque al noi que m'agrada 

sempre m'en parla i jo no en se res. Em podeu dir quins grups i quins cantants us agraden més ?Merci :) 
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Re: Música 60's i 70's 18/11/2012 - 15:31:39 
Nom: asrdgfwarhcov 

hcvnoñiraes 
Bob Marley, Los beatles, Elvis Presley, Marisol "la de la tombola", YMCA, ... 

Re: Música 60's i 70's 18/11/2012 - 16:30:13 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

Oh la mare de déu.... QUEEN! 

Re: Música 60's i 70's 18/11/2012 - 20:01:42 Nom: fcdsa Pink Floyd 

Re: Música 60's i 70's 18/11/2012 - 20:07:40 Nom: alphaville alphaville va neixer als 60 pro va guanyar fama la 80, et val??.. 

Re: Música 60's i 70's 20/11/2012 - 23:29:29 Nom: bernii DIRE SRTAITS, ERIC CLAPTON! els millors del mon mundial 

Ediitor de fotos! 18/11/2012 - 15:33:26 Nom: asdkjgnkjqern 
Algú sap algun editor de fotos que vagi bé? Com el picmonkey.com?I per al mòvil, un com ara el instagram?I també 

sabeu el photoshop si cal pagar o descargar-te'l? Gràcies! 

Re: Ediitor de fotos! 18/11/2012 - 17:23:05 Nom: ANON 

Hola! Fa poc vaig trobar una web que està molt bé on no cal registrehttp://www.befunky.comi pots editar online! l'altra 
éshttp://pixlr.comon podràs editar fotos també online fent click a "open..."Espero que et serveixi. Pel que fa al 

Photoshop és de pagament però el pots descarregar amb la medicina per a que funcioni gratis des del buscador que hi 
ha a la part superior d'aquesta web:http://www.intercambiosvirtuales.orgPoses Photoshop i descarregues la versió que 

vulguis per a Windows! CS4, CS5 O CS6 ;) 

Re: Ediitor de fotos! 19/11/2012 - 18:35:58 
Nom: La del 

missatge 
Moltes gràciieez:) 

nois i noies ajuda sisplau, 
em mola un dels meus 

millors amics 
18/11/2012 - 15:54:30 Nom: anneta 13 

hola geent :) gracies per obrir. aquet any ha vingut un tiu nou a linsti i al principi un dia ens portavem molt be i al dia 
seguent ens picavem, pero ara ens portem molt be sempre i majuda moltisim. ens u diem tot, i fa un temps em va dir 

que li molava una amiga meva, llavors em vaig alegrar, pero ara crec que vull algu amb ell. em parla molt mes amb mi i 
es podria dir que som millors amics, molta gent pensa que li agrado pero io pensu que encara li agrada aquella amiga 

meva. nose, no u entenc, sempre vol estar am mi abans que amb aquella amiga que fa un temps em va dir que li 
agradava, em truca sempre per saber com estic em te molt carinyu, en part si que sembla que li agradi,tonteja am mi i 
eso, perque a la meva amiga ara la tracta igual que a les demes pero com que diu que li mola la meva amiga... nose 

que ferm'esta utilitzan?li podria agradar?nois, que faig per agradarli?com us agraden les ties?gracies petons 
adolescents! 

Re: nois i noies ajuda 
sisplau, em mola un dels 

meus millors amics 
18/11/2012 - 16:26:03 Nom: claudiaa 

Si tu creus que li agrades i tal jo de tu li diria. Si dius que sembla que li agrades i sempre et truca i s'interessa per tu 
això és que si que li moles. Els tius mai fan això amb una simple amiga. També intenta observar com es comporta amb 

la teva amiga quan està al seu costat. Una altra opció és preguntar-li a un dels seus amics més íntims (amics tius)si 
encara li agrada aquella noia.Però jo ho intentaria, si no funciona li dius que vols continuar com amiga i ja està.Perquè 

al cap i a la fi, qui arrisca pot perdre, però qui no arrisca ja ha perdut..vritat? ANIMSS, tu potss! 

Osa Guarrosa:$ 18/11/2012 - 16:16:35 
Nom: Ossa 

guarrossa:$xDDDD 
Una pregunta...la del tema ''Osa Guarrosa, has sido tu Fati? xDDDD 
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hi havia una vegada una 
merda amb mermelada 
que es va tirar una llufa i 

va esclatar l'estufa!!! 

18/11/2012 - 16:28:06 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

juasjuasjuasjuasjuasjuasjuas.hola.anni. 

Re: hi havia una vegada 
una merda amb 

mermelada que es va tirar 
una llufa i va esclatar 

l'estufa!!! 

18/11/2012 - 19:28:10 Nom: indeee LOL 

Re: hi havia una vegada 
una merda amb 

mermelada que es va tirar 
una llufa i va esclatar 

l'estufa!!! 

18/11/2012 - 19:28:46 Nom: indeee XDD 

Re: hi havia una vegada 
una merda amb 

mermelada que es va tirar 
una llufa i va esclatar 

l'estufa!!! 

18/11/2012 - 20:31:09 Nom: -Annne- hola aini!!! hola tothom! us presento la meva amiga aini, està boja. pero és guapiiiisssima!!!! oswbfnuoerbnafui9reb f 

Re: hi havia una vegada 
una merda amb 

mermelada que es va tirar 
una llufa i va esclatar 

l'estufa!!! 

19/11/2012 - 20:39:47 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

JuasJuasJuasJuasHoooooooooooooooooooooooooooooooooolaquetaljisjisjijsisjisjisjsi anna guapixima'H! 
juasjuasjuasjuasjuas, en marxa nuestro plan :3 

ditets 18/11/2012 - 16:36:38 Nom: claudiaa És vritat que quan et fan ditets se't trenca l'himen? O és només quan fas l'amor per primer cop? 

Re: ditets 18/11/2012 - 19:29:40 Nom: flkjhlkfdhjldkf 
L'himen es pot trencar cuan menys t'ho esperes, no sol fent l'amor o cuant et fant ditets. Per exemple en bicicleta se et 

pot trencar. 

Re: ditets 18/11/2012 - 19:59:45 Nom: altre Per la de dalt, no sóc la del tema però amb el tampó també ? 

Re: ditets 18/11/2012 - 21:38:03 Nom: Carlyyy Si 

ALGÚ SAP COM ES FAN 
LES FOTOS AQUELLES 

QUE SURTEN COM 
BORROSES I AMB UN 
ESCRIT MES CLAR AL 

DAMUNT (INFINITY, 
ALWAYS,...) 

18/11/2012 - 18:30:20 Nom: papel·la 
ALGÚ SAP COM ES FAN LES FOTOS AQUELLES QUE SURTEN COM BORROSES I AMB UN ESCRIT MES CLAR 

AL DAMUNT (INFINITY, ALWAYS,...) 
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Re: ALGÚ SAP COM ES 
FAN LES FOTOS 
AQUELLES QUE 
SURTEN COM 

BORROSES I AMB UN 
ESCRIT MES CLAR AL 

DAMUNT (INFINITY, 
ALWAYS,...) 

18/11/2012 - 19:12:27 Nom: ns Fes la foto i després retoca-la.. 

FANTASIES SEXUALS 
GAY 

18/11/2012 - 18:55:13 
Nom: 

HSADFBGHJCHJLD
SVBVHDSVJKSV 

Holaaaaaaaaaaaaus explico, soc gai i passiu (osigui, em penetren) i em posa bastant quan el meu novio em sorpen 
amb les seves fantasies, pero no se com dir-li al meu novio que m'agradaria que es vestis de militar i em fes de tot. com 

li dic?gràcies! 

Re: FANTASIES 
SEXUALS GAY 

18/11/2012 - 19:16:02 Nom: ♀ diga-li tal qual, nose sou novios heu de tenir confiança !! :) 

Re: FANTASIES 
SEXUALS GAY 

19/11/2012 - 21:52:28 Nom: Nooiaa Holaa m'agradaaria teniir un amic gaay:$ em faa iluu perque son molt simpatiics...:) alguu s'ofereeix? 

NOIS ajuda siusplau 
(noies si podeu tambe) 

18/11/2012 - 19:03:41 
Nom: noooooooooia 

123 

gracies per obrir. em mola un tiu que es un dels meus millors amics. a arribat nou aquet any i al principi un dia ens 
picavem i al seguen tornavem a estar be, pero ara ens portem be del tot. sempre anem junts i ens fem abrasades i 

petons a la galta em tracta molt be, i com que ultimamen u estic pasan malamen em truca per veure com estic i mesta 
ajudant molt, pero fa un temps em va dir que li agradava una amiga meva i em vaig alegrar, pero ara ja no, ara vull algu 

amb ell. a ella la parla mes o menys com a les altres ties i a mi mes pero ell segex dien k li molali agrada la meva 
amiga?podria ser que li agrades?mesta utilitzan?que puc fer per agradarli? com us agraden les ties?que faig?moltes 

gracies sisplau responeu nose que ferpetons! 

Re: NOIS ajuda siusplau 
(noies si podeu tambe) 

18/11/2012 - 19:09:31 Nom: ngmdnfzbnx 
Jo crec que et diu la veritat, que li mola la teva amiga, pero si li confessesis el que sens per ell jo crec que li faries 

canviar d'opinio, amb aquesta gran amistat jo crec que et diria que si :) 

hi ha algú que.... 18/11/2012 - 19:04:02 Nom: fesfsd 
hi ha algú que encara no hagi fet els deures que té per demà? digueme tonto però m'agradaria saber que no sóc l'únic 

jajajajajja 

Re: hi ha algú que.... 18/11/2012 - 19:16:41 Nom: ASDADA NO ETS L'UNIC JAJAJA 

Re: hi ha algú que.... 18/11/2012 - 19:23:20 Nom: pal·laia jo la setmana quebé tinc 5 examens i no n'he estudiat ni un! 

Re: hi ha algú que.... 18/11/2012 - 20:12:42 Nom: SexyLady no ets l'únic,jo tinc deures de traducció al llatí i em sembla que es quedaran alla... :P 

Re: hi ha algú que.... 18/11/2012 - 20:35:07 Nom: fesfsd ueueueueueue jajajajajajajavaya uns vagos estem fets 

SEXE 18/11/2012 - 19:27:09 Nom: Anna Cooper 

Hola adolescents.Estic realment calenta. Si no fos perquè hi han els pares a casa, m'estaria foten els dits d'una manera 
animal. Estic a l'habitació, tocant-me suaument, però no nego que si tingués aquí un bon membre viril ja el tindria a la 

boca...Us convido a compartir amb mi qualsevol cosa que tingui a veure amb el sexe. El meu e-mail privat és: 
cancionesparaanna@gmail.comTambé us convido a llegir-me sempre que volgueu. M'encanta exitar-vos i que 

m'exitin.PD: 0 compromisos 

Re: SEXE 18/11/2012 - 19:34:08 Nom: itydxiygh mira el teu email i respon ;) 

Re: SEXE 18/11/2012 - 19:47:02 Nom: Anna Cooper 
Perdoneu si hi ha hagut malentesos. Però no busco compromisos. Ni fotos, ni vídeos, ni noms reals.Busco poder 

compartir relats, experiències, paraules, o "ficar-nos calents".PD: segueixo estant calenta 
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Depilació femenina 18/11/2012 - 19:52:41 Nom: kshfjdsdjfn 
Noies, no se que fer.Encara sóc verge però l'altre día vaig tenir una mica de relacions amb un noi, i em feia vergonya 

perque no estic depilada.I voldria saber, per a vosaltres, quina es millor, si la depilcaio amb cera, amb crema, o amb la 
cuchilla.que m'aconselleu? 

Re: Depilació femenina 18/11/2012 - 19:57:12 Nom: enna 
A mi m'agrada el sexe deplilat del tot, xo amb crema xqe es una zona sensible i la cuchilla i la cera ho poden irritar, 

nose per mi i al meu noviu ens agrada així :) Ell ho diu x estètica, però tmb és més higèntic x la regla i en les relacions i 
tot.. 

Depilació femenina 18/11/2012 - 20:06:26 
Nom: la mateixa que 

pregunta 
I amb la cera et va bé?O sigui, la pel no s'irrita, i els pels no surten mes durs?I gracies per contestar 

Re: Depilació femenina 18/11/2012 - 20:13:57 
Nom: la del 
comentari 

Home la cera va bé per les cames braços i tal xqe dure com 3 setmanes i cada cop surten menys i molt febles pero per 
el ?xumino? jo prefereixo la crema depilatoria xqe es una part molt sensible encara q despres ho tinga q fer cada 

setmana, però això es la meva opinió depen de cadascú.A tu, maca ^^ 

Sexe sense compromís 18/11/2012 - 19:54:31 
Nom: 

PosseidonPichaBra
ba 

Hola 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:04:21 Nom: Anna Cooper què es per tu sense compromís? 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:06:52 
Nom: 

PosseidonPichaBra
ba 

Follar i punt. 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:12:54 Nom: Anna Cooper Bona. Gaudir i gratis. The boss ;) 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:15:55 
Nom: 

PosseidonPichaBra
ba 

Vols una mica? ;) Aixó si, disfrutant els dos... 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:29:58 Nom: Anna Cooper Segur que si, que en gaudiríem els dos. I de quina manera ;) 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:35:42 
Nom: 

PosseidonPichaBra
ba 

On i a quina hora? 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:45:29 Nom: Anna Cooper A casa meva. A les 01:10h ;)PD: Entra per la finestra. 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 20:48:38 
Nom: 

PosseidonPichaBra
ba 

Vale, crec que ja sa dit tot, enviam per correu privat les coordenades hahaha ;)mutantemagic@hotmail.com 

Re: Sexe sense 
compromís 

18/11/2012 - 21:03:35 Nom: Anna Cooper T'he deixat amb un pam de nas? :P Me gusta 

SEXE 18/11/2012 - 20:00:43 Nom: Asclepio 
Hola soc un noi de Barcelona que voldria tenir sexe sense compromís amb alguna noia Barcelonesa, d'edat entre 14, 

15 i 16. Tinc 16. Paseu-me el vostre mail o el Face. 
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Re: SEXE 19/11/2012 - 20:30:04 Nom: sexboy i... nois no et val? 

Re: SEXE 21/11/2012 - 15:42:18 Nom: Asclepio No. 

GOS CABRÓ 18/11/2012 - 20:04:30 
Nom: 

GSDJKWDWKBDW 
així de cabró sóc johttp://www.youtube.com/watch?v=3Hc0e-SUTAY 

Re: GOS CABRÓ 18/11/2012 - 21:32:03 
Nom: Aplauso: 

conjunto de 
palmadas 

http://www.youtube.com/watch?v=uoneLvl3mYI 

(noooieeeeessss) 18/11/2012 - 20:04:33 Nom: urgeeeeent 

alguna de vosaltres sap on puc comprar samarretes o roba tipu aixi:? (CURTES O DE MANIGUES 
TALLADES)http://www.facebook.com/photo.php?fbid=434712963241075&set=a.434712633241108.95638.2769589323

49813&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-e.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-
ash4%2F406441_434712963241075_1195557195_n.jpg&size=500%2C300http://www.facebook.com/photo.php?fbid=4

34373873274984&set=a.424414954270876.92689.276958932349813&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-
c.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-

prn1%2F560551_434373873274984_1157603855_n.jpg&size=500%2C331http://www.facebook.com/photo.php?fbid=3
69491449763227&set=a.282019028510470.64432.276958932349813&type=3&src=http%3A%2F%2Fsphotos-

b.ak.fbcdn.net%2Fhphotos-ak-snc7%2F305609_369491449763227_1483868307_n.jpg&size=500%2C331 

Re: (noooieeeeessss) 18/11/2012 - 20:45:04 Nom: oinhbfdklgj jo crec que... espra a si en una botiga!! 

Re: (noooieeeeessss) 20/11/2012 - 19:38:42 
Nom: 

Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaa 

berska! 

Lesbis 18/11/2012 - 20:06:55 Nom: dsdkjkjlsd Eisss, lesbis de Barcelona entre 16 i 17 anys! Mail, facebook, msn.. el que volgueu! 

Re: Lesbis 18/11/2012 - 20:32:56 Nom: Bollycao Jo en tinc 15 però et faria disfrutar com si en tingués 18 o 19 ;) 

Re: Lesbis 18/11/2012 - 20:41:38 Nom: 15anys En tinc 16 però sóc de LLeida :/ 

Re: Lesbis 19/11/2012 - 17:36:45 Nom: dsfdsfdffffffdf weeaahh_94@hotmail.com jo en tinc 17 i sóc de Barcelona ;) 

EROTIC GURL com et 
diguis :) 

18/11/2012 - 20:08:06 Nom: gxñfdfdfk 
Podries fer relats qe no siguessin de lesbianes i aixoo! es a dir qe siguin dun tiu i una tia :) tot i aixi mencanten els teus 

relats, felicitats!!! 

sexe anal 18/11/2012 - 20:30:03 Nom: gsalgusall*ll 

el tema no es cap conya ni re per als desesperats, es seriu..Res q amb el meu novio portem casi 6 mesos i tenim molta 
confiança, va ser el prmer amb qi ho vaig fer fa 3 mesos ja, tinc 14 i ell 17. La vritat esqe tenim una vida sexual "activa" i 

som molt sincers i l'altre dia em va demanar de fer sexe anal i li vaig dir q no n'estava segura i q m'h pensaria. En 
realitat nose q fer xqe magradaria provar coses noves xo diuen q fa mal xqe clar allò no està fet per f*llar.Vosaltres eu 

tingut mai sexe anal? Q en penseu? Us a agradat? 

Re: sexe anal 18/11/2012 - 20:33:31 
Nom: 

PosseidonPichaBra
ba 

T'ho recomano. 
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Re: sexe anal 18/11/2012 - 20:51:15 
Nom: al xat 

mireiaguapa15 
io tmbb to recomano pro despres ala k tasentis et fara una mika de mal pro mola mooooolt 

Re: sexe anal 18/11/2012 - 21:29:02 Nom: la del tema 
jajaja si? no m'ho pensava així, però una cosa no es una mica fastigós ficar-se la p*lla per l'ano, osigi ja saveu xqe 

serveix aqell forat.. gracies als 2 ^^ el proxim cop ho fare :) 

Viatge 18/11/2012 - 20:36:54 Nom: RrdTmpt 

Hola a tots!M'agradaria viatjar a Croàcia amb uns amics (tots menors d'edat), però per viatjar de la forma més 
econòmica, necessitem agafar dos vols diferents. Un de Catalunya a Holanda, i l'altre d'Holanda a Croàcia. La qüestió 
és: És possible que menors canviïn d'avió sense un adult els esperi al altre Aeroport? (A Holanda no ens espera ningú, 

però a Croàcia si ens esperen unes families d'allà)Moltes gràcies! 

Re: Viatge 18/11/2012 - 21:46:35 Nom: Carlyyy 
Jo acostumo a viatjar sola amb avio fins als 13 anys necesites acompanyant i dur el passaport i de 13 an amunt pots 
viatjar sol/a jo passo sempre amb el dni no se si a fora d'Espanya també (acostumo a viatjar a Menorca)espero servir 

d'ajut :) 

Re: Viatge 19/11/2012 - 15:49:31 Nom: RrdTmpt Moltes gràcies Carlyyy!!! :D 

Re: Viatge 19/11/2012 - 16:40:06 
Nom: heeey sooul 

sister;)! 
jo viatjo sovint amb avio i se que surt mes barat un vol directe que amb escales... per quan es el vol? perque encara no 

han tret els vols per em 2013 

Re: Viatge 19/11/2012 - 21:33:34 Nom: RrdTmpt 
El viatge seria per aquest estiu... I si vaig directe el vol més econòmic és de 140euros, en canvi si vaig primer a 

Holanda em costa uns 20euros el primer i uns 20euros més el següent... 

si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 20:42:12 Nom: entraboliunana 

Hola que tal?mira tinc un blog d'entrevistes, de moment només en tinc dos però d'aqui poc tindré a David moreno, Els 
catarres... i potser mes cap a l'any cavé txarango... estic treballant amb resultats.http://entrabolu.blogspot.com.es/si 

voleu passar i deixar un comentari podeu.Apa i si us avorriu... no us preocupeu això li passa a tothom.PD: Qualsevol 
persona que a part d'avurrir-se només vulgui tocar allò que no sona, no es nessesari que deixi un comentari amb males 

paraules, insults ,.. o algu per l'estil, ja sabeu de què parlo. 

Re: si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 20:49:55 Nom: fdsaga 
les entrevistes te les inventes o són reals? xqe si son reals la teva pagina mola, encara q no conec a casi dingu..sisii 

vull l'entrevista a txarangoo !!:) 

Re: si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 20:53:29 Nom: nanananaaaaa Si arrives mai a entrevistar a txarango preguntalsi siusplau de part d'una fan, qi els inspira:) testimare tota la vida :)))) 

Re: si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 20:55:35 Nom: entraboliunana 
les entrevistes son reals, les intento fer en pesona pero si no puc son pel face dels entravistats o via el seu maneger. I 

sobre a txarango, coneixo al saxo, a l'Iban i segurament a principis de l'any cavé el podré entrevistar a ell i amb un mica 
de sort a la resta 

Re: si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 20:57:10 Nom: entraboliunana si arrivoa entrevisatar a txarango no et preocupis que ja els hi preguntare, si algu mes vol alguna pregunta que ho digui 

Re: si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 21:14:50 Nom: BDP! 
Holaa!! el teu bloc es molt xulo però sol et volia dir q jo conec (en persona no U.U) un grup de tarrega q es diu Break 

Dawn Palace! no es molt famós xo potser et podria interesar et paso la pàgina del 
facebook!!https://www.facebook.com/BDPofficial?fref=tshttps://www.facebook.com/BreakDownPalace?fref=ts 
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Re: si t'avorreixes i vols 
descobrir coses entra aquí 

18/11/2012 - 22:01:19 Nom: entraboliunana 

Gràcies,no n'he sentit a parlarara mateix tinc molta feina i estic amb contacte amb masses persones pero ja m'ho 
mirare que tindries alguna pregunta en concret?si vols dirme algunes preguntes o alguna cosa tu o qualsevol altre 

persona podeu enviar a entrabolu@gmail.com i posar-vos en contacte amb miLa finalitat d'aquest bloc es que pugui 
coneixer a famosos i poder parlar amb ells i poder ajudar una micona a grups poc coneguts a ferlis publi. 

ODIO ELS GOSSOS DE 
MERDA!! 

18/11/2012 - 20:42:55 Nom: RR3R3 
tots els gossos fan fàstic, fin i tot més que tu malparit de merda, perquè collons estas llegint això, però para de llegir 

retardat de merda, encara estas llegint cabró? para jaaaaaa! 

Re: ODIO ELS GOSSOS 
DE MERDA!! 

18/11/2012 - 20:45:38 Nom: gos Tu, humana si q ets fastigosa .l. 

Re: ODIO ELS GOSSOS 
DE MERDA!! 

18/11/2012 - 20:52:09 
Nom: 

Anònimatuuuss10 
Doncs jo odio a les persones com tu! Avera si et va be la vida amb les exigencies que tens perque et fotaras cada ostia 

Re: ODIO ELS GOSSOS 
DE MERDA!! 

18/11/2012 - 20:53:07 Nom: olaaaaaaa 
io tinc 6 gosos i ia et dc io k si els cuides ni et faran fastic ni et faran res k avagades fan mes companyyia ells k no una 

persona 

Re: ODIO ELS GOSSOS 
DE MERDA!! 

18/11/2012 - 21:23:55 Nom: HayPorDios Le damos un aplauso y dejamos que se vaya 

Re: ODIO ELS GOSSOS 
DE MERDA!! 

18/11/2012 - 21:50:43 Nom: Carlyyy 
A la persona sojilipollas sense sentiments que ha escrit aquest comentari que vigili amb el que diu per que aqui hi ha 

gent que te gossos o que si no en te s'estima als animals. Tinc 5 gossos i son tots preciosos 

Re: ODIO ELS GOSSOS 
DE MERDA!! 

19/11/2012 - 20:43:49 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

TU persona desconeguda a la qual des del moment en el qual he començat a llegir el títol t'he agafat mania, i no pas 
poca. ET CREUS GUAI? Anormal... de veritat gent, hi ha gent que està molt, però molt molt malament. Els gossos són 

els millors animals que hi pot haver, aquest mati la meva gossa abraça i mima als meus gats...més carinyosa 
impossible! Això no vol pas dir que no els puguis odiar però si que vol dir una cosa...ETS IMBECIL ._.' :) 

fi d'una relacio 18/11/2012 - 20:43:11 
Nom: 

marinaaaaabdidhfhjf 

Mireu... fa una setmana el meu novio de fa ja un any, em va dir que ho havia estta pensat i que ho haviem de deixar 
perque ens veiem poc i no parlavem casi mai perque els dos teniem feina i tal... pero lu ultim que em va dir era que 

encara m'estimava. Durant aquesta setmana he estat fatal.. cada dia he plorat, tot em recorda a ell, me l'estimo.massa, 
i el trobo molt a faltar. Em parlat agun cop pel whats per dirnos que ta estavem i aixo. Pero jo necessito tornar a estar 

amb ell, ho es tot de mi. Que haig de fer?.. estic molt malament... la setmana que be ja tinc setmana dexamens i el meu 
estat moral esta pels terres.. el necessito al meuu cosat. 

Re: fi d'una relacio 18/11/2012 - 20:51:15 Nom: Anna Cooper Diga-li. Parlant s'entén la gent. I si heu estat un any, es per alguna cosa.Ànims :) 

Re: fi d'una relacio 18/11/2012 - 22:36:32 Nom: mariona :)  
PARLA AMB ELL JA TARDES! no siguis tonta amor no perdis la teva vida per aixo parlai digali tot el que sents digali 
que no ets res sense ell, digali.No et quedis enrera i fes-ho despres ten arapantiras i sera pitjor. SI ES EL TEU AMOR 

NO EL PERDIS ! 

lios.. 18/11/2012 - 21:24:51 Nom: HouHou! cm va ser el vostre primer? expliqee-hoo 

Re: lios.. 19/11/2012 - 15:59:57 Nom: claudiaa 
Amb el noi que m'encantava des de feia un any, el noi més carinyós i bona persona que he conegut mai! M'encataa *-*! 

Sergii testimooo 

Re: lios.. 20/11/2012 - 19:33:41 Nom: Picfort! :) amb un pivooon ros de ulls blaus! Va ser perfecte,primer un picoi despues ja ens vam liar 



282 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

ajuda embraçada??¿¿¿ 18/11/2012 - 21:57:32 Nom: lalalalal :)) 
quins simptomes teten les embraçades el primer mes ? mo podeu dir es que no ma vingut la recla i tinc por k o 

estigui..AJUDA digeumo sisplau :( 

Re: ajuda 
embraçada??¿¿¿ 

18/11/2012 - 22:44:42 Nom: sdvs Et trobes malament ganes de vomitar...així i tot no esperis ves a la farmàcia i compra un test d'embaràs!! Urgent! 

Re: ajuda 
embraçada??¿¿¿ 

19/11/2012 - 23:22:44 Nom: Aqui per toot 
Tens nàusees, et marejes, no et ve la regla, jo he passat això...si vols més informació agrega'm al meu gmail= 

fama94boys@gmail.com 

Volem ja la quarta part de 
"una altra historia 

d'amor"!!! 
18/11/2012 - 23:08:32 Nom: Mariaaaa Flusifluix!!! Penjala jaa que estic morta de curiositat i ens estas fent esperar massa!!! 

Re: Volem ja la quarta part 
de 

19/11/2012 - 00:18:42 Nom: Fluslifluix 
Merci bonica! M'encanta veure que t'agrada aquesta història. Com podràs veure, ja l'he penjat, i queden pocs fòrums 

per el desenllaç de la història;) 

Nois i noies, obriu 18/11/2012 - 23:12:24 Nom: Lauren NGR 
Soc noia, i busco gent amb qui parlar obertament dels temes que parles amb els amics, i fins i tot temes amb els que 

fins i tot et talles d'explicar a la persona amb qui més confiis. Sexe, drogues,festes, amors, familia, amistats.. Tant em fa 
noi com noia, el meu correu és laurenngscrr@gmail.com, un peto 

Re: Nois i noies, obriu 18/11/2012 - 23:25:30 Nom: Lauren NGR Soc la noia del missatge, envieu-me correus al meu compte nou: ariadnamarti7@gmail.com petons! 

Una altra història d'amor 
part 4 

18/11/2012 - 23:26:21 Nom: Fluslifluix 

El cor mai m'havia anat tan de pressa com aquell dia. Tot encaixava massa. La Joana fantàstica...els seus cabells ros-
fosc...la forma de la cara...tot en ella m'havia recordat a ell des del primer moment, i per això em vaig sentir tan bé amb 
ella quan l'havia vist per primer cop al bar. Però jo, la Pia tímida que sol portar un nus a la gola quan es tracta d'un tema 

amorós, i que trobo que guanyaria a un tomàquet en un concurs de coses vermelles, no sé pas d'on vaig treure de 
sobte un coratge i una iniciativa tan grans que vaig aconseguir desfer els nusos de l'estómac i de la gola i amb un 
somriure que m'il•luminava la cara, vaig avançar-me i vaig fer-li dos petons al meu somni real, en Nicolàs.-Hola! 

Encantada! Em dic Pia Figueres. La Joana ja m'ha parlat de tu.- Ho deia mentre feia que les nostres galtes es trobessin 
en una salutació amistosa. De sobte em vaig bloquejar. Què feia? Quins eren aquells impulsos que m'empenyien a fer 

com si ens coneguéssim des de sempre? De fet, jo sí que el coneixia feia temps, 

Re: Una altra història 
d'amor part 4 

19/11/2012 - 19:02:09 Nom: Ireneeeee!!! 
Brutal *-*ja saps que a mi la historia mencantaaa i siusplau aquet cop no ens facis esperar tant!!! Ja vull saber com 

continua!! 

Re: Una altra història 
d'amor part 4 

19/11/2012 - 22:07:46 Nom: Fluslifluix Gràcies!! Ja intentaré enllestir la cinquena part el més aviat possible:)! 

Gent amb qui parlar DE 
TOT 

18/11/2012 - 23:35:16 Nom: Ariadna Marti 
Hola, soc noia, la mateixa que ha escrit el missatge d'avans, amb qui podreu parlar de sexe, drogues, amor.. de tot, 

sense compromis, i amb privacitat. M'he canviat de correu aixi que aquest es el nou: ariadnamarti7@gmail.com 

Re: Gent amb qui parlar 
DE TOT 

22/11/2012 - 00:31:31 
Nom: 

gñjaetpbnapiqjbnf`b
otpbin 

Jo vull parlar de gats. GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAATSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS!Meu! 

obriuuuu 19/11/2012 - 12:22:01 
Nom: eajktdhb 
awoe4vctw35 

per busaltres kin es el millo mobil de la puta historiaaaa ehhhhhper mi es l'ipohon 5 o el samsung galaxyus el cardeu pel 
cul i tmb pel conyu si hos i ke`p fills de putaa ki ho lageigii hahahah xdxdxdxdx 
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Re: obriuuuu 19/11/2012 - 17:18:32 
Nom: Senyoreta 

indignació 

M'agradaria dirigir-me atentament a la persona que ha escrit aquest fòrum:Molt bon dia, senyoreta anònima, seria molt 
demanar que no ocupéssiu un tema només per a posar bajanades i materialismes varis sobre telèfons portàtils? El 

fòrum d'adolescents punt cat, una web per exposar dubtes, opinions i demés es veu entristit quan persones com vostè 
hi posen cullerada. Però haig d'admetre que la part en la que anomenes fills de meuca als qui llegeixin aquest fòrum, 
quan tu mateixa l'hauràs llegit en acabar de escriure'l (o de donar cops de puny al teclat i publicar el que et sorgís), 
"atxispada", de fet vas en bon camí per arribar a encenedor.Molt atentament, el nom que sigui que m'hagi posat, les 

meves salutacions a la vostre mare, que segur que és més santa que vostè 

Re: obriuuuu 19/11/2012 - 17:37:06 Nom: moiiii!! 
Uuooo!! Senyora indignació o com et diguis m'ha encantat el teu comentari en serio!! crec ke tens raó! SOC FAN 

TEVA!!! 

voleu fer un nou record?? 
2! 

19/11/2012 - 14:21:02 
Nom: 

NosaltresPodem 

Hey hey heeeeeey! hola gent! volia felicitaroooos! ho hem aconseguiiiiiiiiiiit!!! em fet un nou record! cada persona que a 
llegir i a escribit un comentari ara forma part del nou recooord! i com hos ho vaig dir ens han felicitat!! podeu anar a 

veureu! i per els qui no saben de que va la cosa ho poden veure a la segona pagina del forum al tema: "voleu fer un nou 
record??" moltes felicitats a tots i totes!! 

Re: voleu fer un nou 
record?? 2! 

19/11/2012 - 19:24:03 Nom: Ppppppp Al igual!!Qeee xaxiii!!!!!oeoeoeoeooeoeeee 

Re: voleu fer un nou 
record?? 2! 

19/11/2012 - 22:17:29 Nom: mariaaaaaa(: Tomaaa! pero a on ens an felicitat?petonss*_* 

Re: voleu fer un nou 
record?? 2! 

20/11/2012 - 18:01:42 
Nom: 

NosaltresPodem 
ens han felicitat al primer "tema" el que es diu "voleu fer un nou record?" 

Re: voleu fer un nou 
record?? 2! 

20/11/2012 - 20:34:49 Nom: pipo peder tios com mola us admiro! 

xats catxooondos jojo 19/11/2012 - 14:35:25 

Nom: 
unaquevolferxatscat
xondospicantes.... 

:D 

Si algu vol enviar-se missatges així catxondos, picantes, pujats de to ( o com li vulgueu dir!) Jo m'ofereixo! :DEscriviu-
me a: foreversex01@gmail.com, començant vosaltres la conversa picante jeje :DPD: sóc tia i no no tinc intenció de fer 

porncam ni de passar-vos fotos :D 

soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:17:26 
Nom: obrriu 
morenitoo i 

person:$ 
hoolins 

Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:19:59 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura:) 
hoooooooooooooooli 

Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:21:59 Nom: person ke tal payos! ;)PD: L'alba ho fa molt bé!! XD 

Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:24:04 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura:) 
jajajajjajaja sigue sigue, mes mes, i ara el toc final 

Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:24:16 Nom: mmeripoppins ajajaja ^^PD: mes mes mes! no pariiis:$$PD 2: Tenim un profe pederastra.. uuui.. kju! 

Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:25:03 Nom: person relat erotic d'erotic gurl a l'altra pagina mireu i llegiu *__* 
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Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 16:30:03 
Nom: 

merypopiinseta::$ 
jjaja! mireu i entreu:https://chrome.google.com/webstore/detail/color-my-

facebook/innimmmamipenpklmoafgkgidfhfemhb*__* 

Re: soc la merypopiins;) 19/11/2012 - 19:49:39 Nom: nhihouihil Ah síiiiiiiiiiiiiiiii????????????????????????????? Pues supercalifragilisticoespialidoso. 

fenofnewionbfiwenbfiwo 19/11/2012 - 16:17:50 
Nom: 

AJUDAAAAAAAA! 
Qii im xipi li pilli? 

Re: 
fenofnewionbfiwenbfiwo 

19/11/2012 - 21:38:23 Nom: Jisj Xi vila ti li xupi ji 

Noieees calenteees! 19/11/2012 - 16:29:56 Nom: Hector Si alguna noia vol fer pornocam q magregui i menvii un missatge jejejej hectorcin21@gmail.com 

Re: Noieees calenteees! 19/11/2012 - 16:32:47 Nom: añsklfkslhdg T'interessa sexe però sense cam? parlant i enviant missatges calents? 

Re: Noieees calenteees! 19/11/2012 - 16:34:17 Nom: Hector bnu... agregam i u parlem millo 

Re: Noieees calenteees! 20/11/2012 - 20:56:19 Nom: ramon si vols sexse enviar whatsapp a 658453546 

nose si interesa gaire:S 19/11/2012 - 16:45:41 Nom: #ladelmisatge 
Hola, tinc una pagina al face, fa poc que l'he creat i magradaria que tingues participació... que tal si poseu megusta?us 

poso el linK!https://www.facebook.com/pages/Sempre-somriu/464357130265686?fref=ts 

Re: nose si interesa 
gaire:S 

19/11/2012 - 21:20:38 
Nom: one 

direction*_* 
fett :) 

Ayuda als adolescents 19/11/2012 - 16:52:06 Nom: BertaAndrès 
Hola adolescents! Em dic Berta, tinc 14 anys, e patit dereció fa molt per causes de cuan era petita. Aquest fòrum el faig 
per aquells adolescents que tingon dubtes, pateixon.. M'escribiu un correo electrònic a bertaandres798@gmail.com i o 

solucionem tot.Ànims! :D 

AJUDAAAAAAAAAAAAA! 19/11/2012 - 17:27:13 Nom: fgegrgr Qaa am xapa la palla?Qee em xepe le pelle?Qii im xipi li pilli?Qoo om xopo lo pollo?Quu um xupu lu pullu? 

Re: 
AJUDAAAAAAAAAAAAA! 

19/11/2012 - 18:27:16 Nom: /// t'ho passes b? XDD 

Re: 
AJUDAAAAAAAAAAAAA! 

19/11/2012 - 20:59:31 Nom: occ pos oc.et diverteixes molt no 

Com va anar la primera 
vegada que us vau 

enamorar? 
19/11/2012 - 17:52:10 Nom: Xurrixurrixuuu 

Volia saber dels adolescents, com va anar la 1a vegada que us vau enamorar? Va acabar bé? Qui va fer el pas? En la 
vostra opinió, qui l'hauria de fer? Expliqueu, expliqueu! 

Re: Com va anar la 
primera vegada que us 

vau enamorar? 
19/11/2012 - 17:55:55 

Nom: ola chico, ola 
chica 

fatal! 

Re: Com va anar la 
primera vegada que us 

vau enamorar? 
19/11/2012 - 19:26:20 Nom: pff...TT fatal... em vaig pillar massa per ell i es va convertir en el meu tot i ara ja no em queda res..encara segueixu estan fatal... 
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Re: Com va anar la 
primera vegada que us 

vau enamorar? 
19/11/2012 - 20:25:03 Nom: gdsgdyha maalament... i la segona i tercera.Suposo q no devie ser amor de vritat x'D 

Re: Com va anar la 
primera vegada que us 

vau enamorar? 
19/11/2012 - 21:56:32 Nom: .m. Fatal, catastrofic... 

Re: Com va anar la 
primera vegada que us 

vau enamorar? 
19/11/2012 - 21:58:12 Nom: SaraaraixD 

Ara... estic enamorada d'un noi dos anys més gran que jo desde fa 6 mesos... i per culpa d'una amiga estem fatal.. ell 
tampoc sap expressar els seus sentiments i a mi hem partix el cor sento com que el meu món s'acaba cada vegada que 
el veig.. i ell quan em veu hem fa bona cara i trobo que es perquè ell realment es incapaç de fer-me mala cara en que al 

facebook hi hagi mal rollo... :( És molt llarg... però en resum les histories d'amor i quan tenamores i no surt bé... teu 
passes fatal! :P 

Re: Com va anar la 
primera vegada que us 

vau enamorar? 
20/11/2012 - 22:42:46 Nom: ednamoda;) 

Mooooooolt bé. Mai havia sentit una cosa així per ningú. Ell és el meu veí i és una mica més gran que jo. El vaig 
conéixer perquè me'l va presentar la seva cosina que és amiga meva . Ja fa un anyet i dos mesos que estem sortint i 

cada dia em fa més feliç:) No tinguis por d'enamorar-te! 

autoestima, inseguretat 19/11/2012 - 18:03:50 Nom: ariiiiiiiiiiiii 

Hola.Veureu, tinc un problema i esque crec que no em valoro lo suficient.No tinc autoestima, ja no tinc il·lusió per a res, 
i crec que la il·lusió és el que et dóna la vida.Tinc molta por de tot, m'obsesiono molt ràpid, sóc molt negativa,i no 

m'estimo gens a mi mateixa.Crec que aquesta inseguretat és degut al bullyng que vaig patir durant dos cursos seguits, 
jo tenia problemes amb els amics, pero ara el problema el tinc amb mi mateixa.Què puc fer?Estic amargada.. 

Re: autoestima, 
inseguretat 

19/11/2012 - 18:23:35 Nom: Stargate 
No t'insulto, o sigui que no t'ho prenguis a la defensiva. És difícil tractar-ho, però el millor és que busquis un psicòleg. 

Demana ajuda als adults. Això no és soluciona sol... Al teu centre escolar segur que disposen d'un psicòleg o 
pedagog.Ànims! 

Re: autoestima, 
inseguretat 

19/11/2012 - 20:50:43 Nom: fmbmrbr Gràcies,ho tinc en compte 

Busco a l'Alfons87 :P 19/11/2012 - 18:18:09 Nom: Naranja Vaig veure tard el teu missatge al fòrum i no em vaig connectar al xat... 

Re: Busco a l'Alfons87 :P 19/11/2012 - 18:49:21 
Nom: alfons87 

(@bernardmortimer) 
per si no tornem a coicidir et deixo el meu mail 

Re: Busco a l'Alfons87 :P 20/11/2012 - 19:45:38 Nom: Naranja T'he enviat correu a cada adreça :) 

Re: Busco a l'Alfons87 :P 20/11/2012 - 20:00:36 
Nom: Mitjons, 

petons i americana 
Sóc la naranja, agrega'm a cancionesparaanna@gmail.com 

Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 18:41:02 Nom: Letzga 
-Benvolguts adolescents, vist amb les circumstancies que corren avui i algú estigui interesat en el tema del disseny 
grafic, que comenti en aquest grup (fa temps que m'hi dedico 6 anys)he treballat en diversos projectes i si volguesiu 

colaborar, podrieu ajudarme molt.P.D: Ho sento per les faltes.P.D 2: També dibuixants. 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 18:51:24 

Nom: 
unaqueliagradariape

ròqueentedubtes 
jijijiji 

A mi m'agrada dibuixar i tal.. què s'ha de fer? 
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Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 18:54:40 Nom: Letzga 
Principalment esboços després es fan els detalls, hi ha cosa a fer, obiament tinc diversa gent, pero m'agrada poder tenir 

més marge de gent. (Si acaba sortint bé sortira al mercat ja que es un videojoc). 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 19:20:31 Nom: Letzga Penso pagar la part de cadascú a qui colabori. Si aconseguim treure el producte. 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 19:51:44 Nom: heeeeeeeeeel; ens podeu donar algun correu electronic o alguna cosa? 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 20:09:35 Nom: Cesc95 Jo vull estudiar disseny gràfic, i us podria ajudar ;) deixeu el mail o algo! 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 21:33:00 Nom: Nenii97 Yo dibuixo desde fa temps, que s'hauria de fer?? 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

19/11/2012 - 21:35:14 
Nom: Daniel 

Martínez Pascual 
Videojoc? Jo soc programador, així que si t'interesa el meu correu és damartin94@gmail.comMoltes gràcies 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

20/11/2012 - 08:21:10 Nom: Letzga Contacteu a Adrhuete@gmail.com 

Re: Buscant disenyadors 
grafics i dibuixants 

20/11/2012 - 08:21:59 Nom: Letzga Allà hus dire que heu de fer 

text peer desfogarme. 19/11/2012 - 18:57:41 Nom: beeelieeeebe 

Hola, aquest text només el faig per desfogar-me una miqueta, mireu: jo ara faig 3r de eso, i avans estava enamorada de 
un nen duren uns 5 mesos i va anar fent mal a la gent, lian-se amb totes ia ra totes els nenes de la classe l'odien. El 

meu institut es força gran, pero ell no s'atraveix a relacionar-se amb altre gent. I ara els seus millors amics s'han canviat 
d'institut i ell esta força sol, es porta be amb gent, pero no sel veu feliç com avans. Pero jot ambe l'odio, o aixo pensava, 
perque el divendres vaig estar més amb ell, no sols pero ell també hi era i el vaig veure sol, com trist, i quan recordo tot 

el que avia sentit per ell penso que ara no pot ser que jo sigui tan mala persona com per odiar-lo tan i sobretot als 
moments dificils, tot i que ell em va fer mal, molt mal i a molta m´s gent.PD:perdoneu per tot aquet rollo i comenteu que 

dec de fer si no us fa molt pal. Moltissimes gracies, de tot cor. 

Re: text peer desfogarme. 19/11/2012 - 19:00:52 Nom: Letzga 
Et recomano fer lo correcte, tracta'l com a qualsevol altre, deixa de banda les velles histories formen part del passat... 

No estic ara gaire fi per això jajajaja. Espero que et serveix-hi. 

Re: text peer desfogarme. 19/11/2012 - 20:33:02 Nom: anonimaaà doncs jo de tu l'intentaria perdonar, però amb calma, et va fer mal i si ho va fer un cop ho pot tornar a fer 

Re: text peer desfogarme. 19/11/2012 - 20:36:18 Nom: beeelieberr! Moltes gràcies a les dos, de veritat, s'agraeix que la gent t'intenti ajudar :) 
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Re: text peer desfogarme. 20/11/2012 - 21:20:46 Nom: vddbvg!  

perdona'l a mi tambè meu van fer, però vaig decidir la pitjor cosa que li poden fer, somriure i ser feliç, i al cap d'un 
temps qunat aquesta tonteria sem va passar ( erem novios) durant 8 mesos, i em fa fotre els cuernos 5 vegades, i jo 
men vaig a enterar a la 5, ho se soc gilipolles pero bueno...!Ara no li e peronat del tot, pero com es de la coolla, pues 
avegades parlem, i tal, poc, tot sa de dir, pero passa de tot aixo, i inttental ajudar, tots los tios son iguals, nomes et cal 

pensar que el seu cervell es el seu pene.... Osigo tu tranquila que ells de sentiments pocs, son a un plan aki te pillo aqui 
te foollo, sas? per aixo cal passar i si teu fan passar mal, ale adeu, que de tios ni han deu mil, i com ell cent mil, osigo, 

que anserio, tranquila perk o pases mal els primers dies pero despres, passes, i ten adones que es una capullo de 
merda, i teres endavant, i recolzat d'un amic ( tio) ells t'entenen millor molt millor, perk ells ho fan, ( jajaja)MOlta sort! 

Ajuda parellaaaaaaaaaaa 19/11/2012 - 19:23:07 
Nom: love is in the 

air^^ 
dijous faig un mees amb el meu novioo i nose que regalarli seria per donarli dimecres pk dijous no podem quedaaari a 

part d'aixo ens volem liar pero mai podem estar sols com podriem fer fora a un nen sense que sospiti rees??? 

Re: Ajuda 
parellaaaaaaaaaaa 

19/11/2012 - 19:25:19 Nom: Letzga Si el fas fora sospitara... en tot cas aneu a un altre lloc. No crec que sigui tan dificil improvitzar. 

Frases i Textos bonics en 
català per facebook:) 

19/11/2012 - 19:43:50 
Nom: 

FrasesTextosEnCat
alà 

Holiii!:D Voleu trases i textos bonics? i Fotos de desmotivación en català? Aquí ho teniu!;) D'amistat, amor etc..Les pots 
posar al mur, per fotos de perfil/portada..el que volgueu!:DGràciees petuuuuuuuuuuuuuuns:* :D 

Re: Frases i Textos bonics 
en català per facebook:) 

19/11/2012 - 19:44:52 Nom: Joo!:S https://www.facebook.com/FrasesITextosEnCatalam'el descuidava!:S 

Re: Frases i Textos bonics 
en català per facebook:) 

19/11/2012 - 19:51:52 Nom: Gataa Sta bé! i aquesta pagina te fuutuurr!!Sort! 

Em ralllen algunes notícies 19/11/2012 - 20:03:22 Nom: Dookie 

Hola gent, no sé vosaltres però a mi em cansa una mica això de que hi hagin aquí tantes notícies sobre personatges 
del estil Selena Gomez, Justin Bieber, etc... Per suposat que jo respecto tota la música i els gustos de tothom, però 

estic una mica ''fins als collons'' de veure per aquí tantes coses sobre ells. Si no van variant una mica, jo me'n 
canso.Gràcies 

Re: Em ralllen algunes 
notícies 

19/11/2012 - 20:21:02 Nom: Dons et fots 
Aveure no ets el unic, potser hi ha més gent apart de tu que li agrada llegir aquest tipus de noticies ... i si no t' agrada no 

miris, ala ajo y agua guapeton .l.Apa buscat una altra pàgina de noticies 

Re: Em ralllen algunes 
notícies 

19/11/2012 - 20:22:14 Nom: meee I natrus que vos que ti fem?Potser hi ha altra gent que li interesa i si no, fes una pagina millor tu;) Apa xata cuida't 

Re: Em ralllen algunes 
notícies 

19/11/2012 - 20:32:42 Nom: mariaaa:) 
pero que feu? ella només esta dien el que pensa i jo crec que té rao, escla que s'ha de respectar tot el tus de musica, 

pero esque vas a llegir noticies i tot és: justin, selena, demi...un peto :) 

noia antisocial.. ajuda 
sisplau:( 

19/11/2012 - 20:48:42 
Nom: 

aaaanooooniiimaaaa 

hola adolescents.. tinc un problema:( abans jo era una nena molt sociable i tal.. pero ara ja no ho soc. conec a molta 
gent i molta gent em coneix a mi però no soc capaç de fer amigues! només tinc una amiga de veritat i per part em 

sembla bé però en vull mes amigues per si l'altre per algun motiu em falla o algo i em quedès sola del tot.. el cas es que 
em costa fer amigues perque mai se de que parlar i tampoc se com apropar-me a la gent per iniciar una amistat.. ajuda 

sisplau, com hoo feu vosaltres?! 
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Re: noia antisocial.. ajuda 
sisplau:( 

19/11/2012 - 21:02:31 
Nom: dwavjhb 

swdkab 

hola, la vrt esq q es una mala epoca a mi qua feia 4t de primaria tmb em va passar, despres tot torna a la normalitat, el 
q tmb pots fer es amb les persones que tinguis mes confianca i creguis q t'apollaran, explicalsi, sincerat amb elles, et 

pot funcionarel q tambe pots fer es apuntarte a alguna activitat ludica extra es a dir, als escoltes, a algun esplai, o a les 
colonies ST. esteve, ... t'ajudara a fer amic de devosort, molta sort 

Re: noia antisocial.. ajuda 
sisplau:( 

20/11/2012 - 00:16:11 Nom: cbdiwcbeui 

l'única cosa que has de fer (a mi em serveix molt) és anar allà amb tot el morro i dir alguna xorrada del pal:"Ei 
m'agraden les teves sabates"i a partir d'aquí comensar una conversa que potser despres no té èxit, però si ho vas 

intentant segur que algú et dona conversa!També et pots apuntar a fer alguna activitat extraescolar que et farà conèixer 
a més gent i t'obligarà a parlar amb gent nova, ja que si tu no vas a parlar amb ells, ells vindran a parlar amb tuu!Només 

dir-te que la meva millor amiga i jo vam començar la nostra relació d'amistat amb una parida com la de les 
sabates...Espero que t'hagi servit d'ajuda i si necessites algo comenta que aniré mirant aveure que diu la gent! 

una amiga desde fa temps, 
no ens cau b, la volem 

deixar de costat pero ens 
fa peneta... que podem 

fer? 

19/11/2012 - 20:52:52 Nom: wvsdzc 
Tenim una amiga desde que som petites, pero no ens cau be i no encaixa amb nosaltres, no volem estar amb ella, 
perque NO ens cau be, pero la vrt esq en fa peneta... li diem indirectes, la marginem i segeix sen el nostre perrito, 

chupa culs. Que podem fer pq ens deixi en pau d'una vegada per totes?? 

Re: una amiga desde fa 
temps, no ens cau b, la 
volem deixar de costat 

pero ens fa peneta... que 
podem fer? 

19/11/2012 - 21:36:18 Nom: mikeleraaaa jo crec k axo es injust marginar a una amiga k desde petites sou amiges jo crec k no o aurieu de fer pk es molt injustttt 

Re: una amiga desde fa 
temps, no ens cau b, la 
volem deixar de costat 

pero ens fa peneta... que 
podem fer? 

19/11/2012 - 21:39:45 Nom: Ckkd Feu q es fagi amiga d'una altra i aixi la deixareu i ella estara contenta perq tindra una altra amiga 

Re: una amiga desde fa 
temps, no ens cau b, la 
volem deixar de costat 

pero ens fa peneta... que 
podem fer? 

19/11/2012 - 21:46:06 Nom: Nooiaa 
Hi ha gent que s'ha SUISIDAT per culpa de bulling, marginacio, humiliacio... aixi, que es millor que no li fasis, no li 
fassis tan cas com, a les demes, pero marginarla no es una bona opció! Wenu jo donu la meva opinio, petonnns 

Re: una amiga desde fa 
temps, no ens cau b, la 
volem deixar de costat 

pero ens fa peneta... que 
podem fer? 

20/11/2012 - 00:06:24 Nom: ndklscndks 

A mi em va passar una cosa semblant.El que vam fer jo i les meves amigues va ser dir-li com si fos una història del 
pal:"hi havia una vegada que una nena no els hi queia bé a les del seu grupet però no sabien som dir-li i es van inventar 
una hiatòtia. Aquesta noia ets tuu, ho sentim però no ens caus bé!"Pensaras que som unes frikis o lo que vulguis, però 

era la manera més fàcil de totes :/JA T'AVISO ARA!! després de fer-ho et sentiras fatal perquè es posara a plorar i 
t'adonaras que has comès un error molt gran!Jo amb aquesta noia que t'he explicat ara sóc molt amiga, ja que li vaig 

demanar perdó i ella va intentar arreglar les coses que feien que no em caigués bé!Espero haver servit d'ajuda ^^ 
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Re: una amiga desde fa 
temps, no ens cau b, la 
volem deixar de costat 

pero ens fa peneta... que 
podem fer? 

20/11/2012 - 21:51:53 Nom: HouHou! 
Si realmnnt la vleu marginar no li feu cas i se'n adonarà i marxarà amb altra gent(em va passar)pero no ho feupenseu 
qe amiges desde petites eu compartit moltes estones juntes... intenteu busca els cantons positius daqesta persona i 

mireu per el canto bo 

no m'acepta!!! 19/11/2012 - 21:09:29 Nom: NinaKanut 
ajuda necessito que m'acepti al facebook un noi li tink que dir una cosa importantEL NOI ES DIU: JOAN CASTELLS 

ARELLANO 

Re: no m'acepta!!! 19/11/2012 - 21:23:09 
Nom: one 

direction*_* 
i que vols que hi fem? 

Re: no m'acepta!!! 19/11/2012 - 21:40:52 Nom: hguilvb si es el que jo se, una amistat meva el te agregat. Te una amistat que es diu Diallo Maoudi?Mira-ho i em dius! 

Re: no m'acepta!!! 19/11/2012 - 22:25:43 Nom: juyyuyu joo tinc un amic amb coomuu! 

Re: no m'acepta!!! 20/11/2012 - 16:21:55 Nom: iop doncs enviali un privat, que encara q no el tinguis agregat li pots enviar:) 

:$ Noi calentorruuuuuu:$ 19/11/2012 - 21:35:53 
Nom: :$ Noi 

calentorruuuuuu:$ 
Hola a totes soc un noi vaig calent si algu vol ensenyar per cam que em deixi el seu face o twitter i tal okey? a veure 

quina guarrila (es brrroooooomaaaa) vol perrear amb mi xD 

Re: :$ Noi 
calentorruuuuuu:$ 

19/11/2012 - 22:11:33 Nom: osdepeluix 

ola soc tia !saps k ??? va tu dic directamen si vols veure coses mira videos o sino paga aputes , escolta aixo es per 
aconsellar als adolescents no per coses de pornografiaaaaa !!!! aixi com ja tedit i si estas molt exitat buscat una puta 
aprop de casa teva o mira videos I NO FOTIS XORADES PER AKI PK COLLONS SI K DEUS ESTAS DESESPERAT 

DE LA VIDA PER DEMANAR SEX A GENT K NO CONEIXES , PER CAM INTERNET .....PD: TU EL K ETS ESUN 
NECESSITAT, BURRO I IDIOTA 

Re: :$ Noi 
calentorruuuuuu:$ 

20/11/2012 - 20:08:41 Nom: Pimpollo 
Eh, si hi ha gent que escriu relats pornos o històries d'amor també pot haver-hi gent que busqui persones amb les 

mateixes intencions que ell.Som gent, i tothom hem de ser respectat ;) 

gemma 19/11/2012 - 21:39:26 
Nom: ajuda amb el 

tontejar 
aveure m'agrada un noi que s'asenta al meu costat i vull tontejar amb ell perque ell tonteja amb mi..pero no se com fer 

per tontejar amb ell..algun gest o algusiuusplau ajudaaaaaa! 

IDEES per preparar-li 
algun detall a la meva 

novia?:) 
19/11/2012 - 21:46:54 

Nom: Pol Vazos 
Frescos 

Bones!! necessito idees per ferli algo bonic i original a la meva novia! no nomes em refereixo a un regal material sino 
altres coses com un sopar etc. Sisplau ajudeume que me lestimo molt i vull demostrarli...PD: Farem any i coincidira 

amb el seu aniversari 

Re: IDEES per preparar-li 
algun detall a la meva 

novia?:) 
19/11/2012 - 21:56:21 Nom: nvhjy,b Pues ok. 

Re: IDEES per preparar-li 
algun detall a la meva 

novia?:) 
19/11/2012 - 22:02:17 Nom: SaraaraixD 

Aix... que bunic en serio mira moltes coses qe ajuden i que jo o alguna amiga meva a fet són:-Crear un video pel 
programa Movie Maker dient-li tot el qe la vols..-Amb ajda d'algun amic teu posar en alguna paret amb esprai els 

vostres noms per a que quedi per a sempre.-Porta-la a fer un dia complet(Si cau en cap de setmana) Per exemple a 
algun lloc on sigui amb gespa a fer un dinar sentats al terra juns tot el dia..bueno nose ja no se m'ocurrix res més 

espero haver-te ajudat;) 

AJUDA AMB EL GMAIL 
(CREACIÓ CONTA 

NOVA) Molt Important! 
19/11/2012 - 21:53:56 Nom: Albbetta! 

Hola Doncs mira que m'estic intentant crear un compte de Gmail, i resulta Que Tinc Que posar el meu número de 
telèfon i un codi de verificació i no se que més! Això de Abans no passava: S Ara no em sé fer un Compte! 

AJUDA!Siusplau, intenteu crearvos una conta o algo estic super desesperada! 
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Re: AJUDA AMB EL 
GMAIL (CREACIÓ CONTA 

NOVA) Molt Important! 
19/11/2012 - 22:42:42 Nom: anoonimaa 

lo del telefon es opcional (*) si no el fiqes i apretes acceptar et deixe crear-lo.Sol es per avisarte quan reps algun 
correu.pttons maca :) 

Ajuda, soc diferent! 19/11/2012 - 21:55:17 Nom: ..mm.. 

Hola, vaig a 3 ESO. I soc bastant diferent: m'agrada llegir (millor dir molt), escoltar musica de bandes sonores (tipus 
classica), m'apassiona la ciencia sobretot la física cuantica, la informatica m'encanta. Del que he dit de moment segur 

que pensareu que soc un super-friki, no?A part no amago carteres o estutxos quan tots els nois de la classe o fan, o no 
em peleo amb ningu (soc molt pacific) y tracto als altres com vull que em tractin a mi. Es fiquen amb mi pero em dona 
igual. Tracto bé a les noies (sempre pensen que lis tiro la canya a totes, quan aixo no es veritat).Algu em pot ajudar a 

cambiar una mica, per ser mes normal? 

Re: Ajuda, soc diferent! 19/11/2012 - 22:00:41 Nom: Nooiaa 
No perque t'agradin altres coses has de ser raro, diferent, o friki. Si vols parleem per privaat, o si tens whats, face, mel 

dius i parleem:) 

Re: Ajuda, soc diferent! 19/11/2012 - 22:02:10 Nom: No canviis! 

Mira, tu ets fantàstic! No comparteixo del tot gustos amb tu, però només pel fet de saber que ets tolerant i bona persona 
ja fa que em caiguis bé. Jo sóc una noia diferent, però d'una altra manera, a mi m'agrada música rock tipus rolling 

stones, nirvana, guns'n'roses, pink floyd, the beatles i demés grups d'abans. Ja sé que això hi ha bastant gent a qui li 
agrada, però allà on isc jo ho haig d'amagar, perquè allà ties només escolten música pop i nova. També adoro l'ska, i el 
reagge, i els grups de rock catalans. O sigui, no es que m'assembli massa a tu, però et faig costat perquè tenim dret a 

ser diferents a la resta i no ser criticats. Així que el meu consell és: NO CANVIÏS!! Realment, ets fantàstic tal i com ets, i 
no vulguis canviar per caure bé, perquè aleshores estaràs malament amb tu mateix. MOLTA SORT I ÀNIMS!!:) 

Re: Ajuda, soc diferent! 19/11/2012 - 22:02:54 Nom: ..mm.. 
No fa falta, millor ajuda'm desde aqui. Sincerament per mi es divertit ser diferent. Pero aixo si de moment a totes a les 

que m'he declarat per sortit amb elles em deien que no perque era massa raro... 

Re: Ajuda, soc diferent! 19/11/2012 - 22:35:14 
Nom: La de sobre 

d'aquest 

Ja entenc a què et refereixes...això és un sistema complicat, un dels exemples de la rebuscada ment de les noies que 
t'intentaré aclarir:La majoria diuen que busquen un noi sensible diferent...i quan se'l troben, es veu clar que no és cert. 
És bàsicament, que a les noies ens agrada sentir-nos protegides (aquesta és una necessitat primitiva) i no perquè ens 
sentim dèbils, si no perquè és un instint d'atracció molt antic, com ja he dit. Aleshores el que has de fer per agradar a 
una noia, és ser tu mateix, però ves amb els amics, no cal que facis el bestia si no t'agrada, però riu de les bajanades 
de les que solen riure molts nois. Les noies et veuen aleshores integrat, un més. I aleshores, quan vulguis parlar amb 

una noia, t'has de mostrar segur, i no li has d'explicar des del primer moment el que penses de com et tracten, i els teus 
problemes, més aviat, fes-la riure (això ens encanta), quedeu junts i explica-li anècdotes gracioses, que sempre que no 

et deixin massa en ridícul, ens fa sentir més properes a tu. 

Re: Ajuda, soc diferent! 19/11/2012 - 23:27:32 Nom: una altra:$ 
Hola!vax asegon deso, jo tamb massemblo a tu...excepte en la musica. Pero a messoc una empollona rematada que no 

sap estar amb la gent. no se dir que no. sempre cedeixo.Donam face i parlem! 

Re: Ajuda, soc diferent! 20/11/2012 - 13:45:19 Nom: jheeesnm niñoo com te llama'h ? 

Re: Ajuda, soc diferent! 20/11/2012 - 17:49:27 Nom: ..mm.. Gracies per intentar ajudarme... 
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ajuda! consells per noi:$ 19/11/2012 - 23:38:49 Nom: huj lvbv3ghl 
ola adolescents! magrada molt un noi. Pel chat ens diem moltes coses, quan a la vida real ni ens mirem. :$ a linsti em 

poso nerviosa...no se que fer. Em podeu ajudar? em vull liar amb ell, tot i que ell no vol liarse amb ningu! consells sobre 
missatges que puc posar per insinuarme i tenirlu als meus peus...? 

Re: ajuda! consells per 
noi:$ 

20/11/2012 - 19:31:19 Nom: CH es penós això de que al xat us parleu i en persona ni us mireu... 

BONANUIIIIT 19/11/2012 - 23:48:30 Nom: heeyeyeyeyye! Blooc! ENtreu i comenteu aviam que us sembla! 

Re: BONANUIIIIT 19/11/2012 - 23:49:01 Nom: heeyeyeyeyye! Me descuidat el liiinkhttp://nuvolsrosespelsdiesgrisos.blogspot.com.es/ 

Re: BONANUIIIIT 19/11/2012 - 23:52:40 
Nom: 

oblv3iwkvrhbge 
okeey...tu respon al de baix que posa consell de noi 

Liooo!! 19/11/2012 - 23:56:05 Nom: bfdiwfebw 

Hola Adolescents :)Sóc una noia de quinze anys que encara no ha fet el seu primer petó, no perquè no hagi tingut 
oportunitat, sinó perquè vull que la primera vegada la pugui recordar com la millor i donar el meu primer petó a un noi 
que realment m'agradi. Fa cosa d'un mes un noi em va dir de liar-me amb ell perquè li semblava guapa i que era molt 
amiga seva, em tenia molta confiança i tal..., però en aquell moment no m'agradava i vaig dir-li que preferia no fer-ho 
perquè no volia que la nostra relació canviés.El fet és que ara ha deixat de parlar-me (crec que és per això) i tinc un 

problema, ara si que m'agrada i m'encantaria tenir una relació amb ell! el que passa és que ara només em parla quan li 
interessa que li passi una apunts o simplement per dir-me "guarra menja'm la polla", en broma (sempre ho ha fet 
¬¬).Ajudeu-me siusplaaau!! com li dic que ara si que vull lio? o simplement que em torni a parlar i tenir la mateixa 

relació d'abans? 

Re: Liooo!! 20/11/2012 - 20:13:58 Nom: Anna Cooper 

Ei, seré breu.Si realment t'agrada, empassa't l'orgull. Agafa'l a alguna hora del pati o queda amb ell algun dia i diga-li tot 
a la cara. Com et sents, que et passa, que vols. Si realment sent alguna cosa per tu ho notaràs. Simplement perquè t'ho 
dirà ho perquè t'ho demostrarà.Si no, bon vent i barca nova. En trobaràs algun de millor.Creu-me, jo vaig tardar 14 anys 

en lia-me, i m'és igual. va ser amb el noi perfecte, al lloc ideal i al millor moment.Sort :) 

Nomes lesbis o bis 20/11/2012 - 00:37:11 Nom: Asdglbgsvmjfc 
Hola! Tinc 17 anys i soc noia. Estic bastant interessada en coneixer mes lesbis l bis de la meva edat amb ganes de 

passar-ho be o simplement parlar.Envieume correus a ariadnamarti7@gmail.comUn peto guapesss!!! 

Liarseee, siusplii obriuu!^^ 20/11/2012 - 00:59:47 Nom: Martaa^^ 
Mireu, aquesta setmana m'he de liar amb un noi, sera la primera vegada i estic moooolt nerviosa i no vulll quedar 

malament devant seu perke ell ja u a fet varies vegades i.... no vulll cagarla, em podeu dir algun consell, apart de que 
surt sol i ke em deixi portar? :D Graxxies guapos i guapes! ^^ 

Resposta de: Liarseee, 
siusplii obriuu!^^ 

20/11/2012 - 09:59:43 Nom: jsdyfwduifh 
Si estas bona tens que ficar-li la seva ma al teu cul i despres deixat portar i sira perfecte, per cert fica la quantitat de 

llengua que fiqui ell.I sira tot teu. 

Re: Liarseee, siusplii 
obriuu!^^ 

20/11/2012 - 21:56:51 Nom: la del tema Moltes gracies! ^^ 

Re: Liarseee, siusplii 
obriuu!^^ 

20/11/2012 - 22:02:12 Nom: AniGasuGasu Marta a fer naturalssss!^^guapa:) 

Re: Liarseee, siusplii 
obriuu!^^ 

20/11/2012 - 22:07:32 Nom: Martaa^^ AJajajaç!! ja u fare dema! :P o li demano a la janet :P 
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AJUDA IMPORTANT! 20/11/2012 - 15:42:21 
Nom: 

NHSLHBLFEHBSW 

Hola adolescents,Em dic Paula i tinc 14 anys, tinc noivio i ja portem uns 7 mesos. M'encanta es super maco i me 
l'estimo moltissim. Dos cops a la setmana tinc la casa lliure i ell ve però no en tinc gens de ganess de fer cosetes..ell 

s'excita molt i de vegades penso de que jo no dec tenir cap punt per excitar-me i aixo em desanima o fins i tot de 
vegades em fa pensar que potser soc lesbiana. Si us plau doneu-me consells, nooiiies digueu-me llocs per poder 

descobrir el que es de veritat excitar-se!Graciies!:) 

Re: AJUDA IMPORTANT! 20/11/2012 - 20:30:24 
Nom: 

aaaanooooniiimaaaa 
Parla amb l'amiga amb la que més confiança tingui i digali que vols liar-te amb ella per veure si ets lesbiana o no, fes-li 
tot el que li fas al teu novio i si t'excites amb ella i amb ell no.. potser alla tens la resposta!espero haverte ajudat! sort :) 

Re: AJUDA IMPORTANT! 20/11/2012 - 22:18:15 Nom: la del temaa:) moltes gracies pero aixo de liarme amb l'amiga fa corte nose.. 

seeeeexee a full! 20/11/2012 - 15:51:10 Nom: lelellele 
guuaapos! m'agradaria saber quines postures utilitzeu a l'hora de fer-ho ja que no en coneixo gaires, suposu que totes 

son genials pero per al vostre gust quina es la millor i la que mes plaer pot donar? si pot ser expliqueuo amb detalls 
jejejeje graaacies sou tots geniiiials! 

Re: seeeeexee a full! 20/11/2012 - 18:20:17 
Nom: 

hjrklritgjnbbjghi 
tio, quina pregunta es aquesta!? la millor postura es la de tota la vida enserio no hi ha punt de comparació! (comprovat 

personalment;) ) 

Re: seeeeexee a full! 22/11/2012 - 12:02:39 Nom: sexoo totalll:) podries probar el 69 muahhahao també un comunulimbuss kk u petaa masaao el misionero jajajja auu adeuu!:) 

El meu novio.. 20/11/2012 - 16:09:35 
Nom: 

CARRRRRRRRRRR
LOOOTTTA:))) 

Escolteu, tinc un novio que viu lluny de mi, l'altre dia ( dissabte ) que ens vem veure per el tiny chat ( un programa per 
posar camara web) em va dir que portava un xupeton al coll, pero que no s'havia liat amb ningú nomes que una amiga li 

havia fet.Em vaig disgustar, nosé que fer la veritat.. 

Re: El meu novio.. 20/11/2012 - 19:26:28 
Nom: 

Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaa 

Bbbff... Parla amb ell, i explicali, perque si de veritat testima et dira lo del xupeton 

ajudaa!!!! noii S: 20/11/2012 - 16:59:06 Nom: anònima!!! 
Fa temps que em mola un noi i sempre parlàvem i a l'insti em deia coses, fins aqui tot bé. Però fara cosa d'una setmana 

que ya no parlem casi i tot el que em deia ara li diu a una amiga meva... AJUDA!!! Que farieu??Gràcies adolescents!! 

Re: ajudaa!!!! noii S: 21/11/2012 - 18:23:25 Nom: kjlgklujh 
dona, si no et parla pensa en si li has fet algu dolent i demana-li perdo si es així, i també pots anar a parlar tu amb ell q 

potser sol ha estat una tonteria 

pq poseu noticies de 
famosos? 

20/11/2012 - 17:11:49 Nom: cuquiii  
Enserio, pq voleu saber si el pringat s ha fet un pentinat, o l altre ha tallat. En serio no hi ha millors coses x posar? 

Curiositats o altres... Tamboc dic que poseu coses d economia i esoo :p 

Re: pq poseu noticies de 
famosos? 

20/11/2012 - 17:27:17 Nom: jijijiiiiiiii cuanta rao tia.... Qui disfruta sabent la p*** vida dels famosos? 

Re: pq poseu noticies de 
famosos? 

20/11/2012 - 18:53:02 
Nom: maria 

directioner*_* 
Jo si fiquen esl meus idols disfruto, pero moltes vegades esta ple de tonteries de famosos quan hi ha coses molt més 

importants per ficar!Un peto(: 

GRUP WHATSAPP! 20/11/2012 - 17:34:14 Nom: NOOIA!15 
eeeei:) Vec que molta gent fica per fer un grup al whatsapp i coneixens... la gent que vulgui que deixi un msn fals o el 

twitter, i ens pasem per alla el mobil per crearlo... o sino paseu el num per aqui: grupwhatsapp@hotmai.com (l'acabo de 
fer..)i ja el creo jo... o nose! idees siusplau:P jajajaj un peto! 

Re: GRUP WHATSAPP! 20/11/2012 - 18:16:45 
Nom: 

hjrklritgjnbbjghi 
jo si es un grup per posarnos calents m'apunto! 
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com s'ha conseguiex tindre 
plaer? 

20/11/2012 - 18:15:00 
Nom: 

coms'haconseguixu
norgasem? 

Hey gent! soc una noia que té novio i es d'un par d'anys mes gran, i vam començar a tenir relacions sexuals a l'estiu. La 
primera vegada ell va disfrutar com un boig! :$ pero jo no li notu ningun plaer, crec que si e tingut orgasmes pero no ho 

entenc! si, habera em fa bastant gustito pero no molt i enseguida ja em molesta! i ell no ell vol seguir de totes les 
maneres! algu em pot ajudar?PD: no puc anar al metge perque encara soc bastant petita i els meus pares no saben 

que he tingut relacions sexuals, sino no em deixarian tornarlo a veure!ajuda siusplaaau! :) 

Re: com s'ha conseguiex 
tindre plaer? 

20/11/2012 - 21:52:21 
Nom: Crissss!! 

khadjFKJASDHF 

Jajaja En principi haurien de ser naturals, i que et sortissin sols... La veritat fer-ho sentint-te d'aquesta manera i sense 
disfrutar és com si no ho fessis. Sé que no pots anar al metge, com has dit.. Però jo crec que és la millor opció, si tens 

un problema (espero que no), és el que abans et pot ajudar. I sino pots consultar-ho amb una infermera, al vostre 
institut no hi ha cap persona a disposició dels alumnes per respondre problemes d'aquest tipus?Espero que ho 

solucionis:) Petons guapa! 

Re: com s'ha conseguiex 
tindre plaer? 

20/11/2012 - 23:55:07 Nom: gfdsa 

saps quin és el problema? que no t'estimula suficient, simplement 4 caricies i ja va per feina... NO! primer de tot has 
d'estar molt excitada, us heu d'excitar mutuament, ja que el plaer en les noies no es sent pel ''forat'' sino amb el clitoris. 
quan estiguis realment calenta podeu començar. es evident que a ell no li donarà tan plaer com a tu aixó d'estimular-

vos(preeliminars) sino que a ell el k li farà sentir bé serà l'acte, ja que la seva pell es diferent i es per fricció. per aixó es 
diu q el sexe es un joc d donar i rebre pk a cambi de fer, s'obté. molta sort!! a mes a mes podeu probar cosas nobes! 

NOIS ajuda!!! noies tambe 
si podeu 

20/11/2012 - 20:28:15 
Nom: 

ninguuuuuuuuuuuu
uuuuu 

gracies per obrir. em mola un dels meus millors amics. sempre tontejem pero ell fa tems que ma dit que li mola una 
amiga meva. avegades pensu que a aquella amiga meva tambe li mola encara que ell esta molt mes amb mi. ell avui 
indirectamen ma dit si volia rollo, pero jo vui que em vegi com algu mes, no com la meva millor amiga amb la que em 
liaria...que puc fer per agradarli?siusplau ajuda nose que fer, com acabin junts... pff... nose que fare devritatpetons 

adolescents 

Re: NOIS ajuda!!! noies 
tambe si podeu 

20/11/2012 - 20:45:13 
Nom: one direction a 

full*_* 
jo crec que l unic que pots fer per agradar-li es que el temps passi, perque si sou millors amics i no sent res més per tu, 

jo no crec que i puguis fer gaire ressort maca! 

Re: NOIS ajuda!!! noies 
tambe si podeu 

20/11/2012 - 21:07:28 Nom: rfergerg!!!  

A mi m'agrada un noi de la meva colla, es amic meu, i mei portoo superbè, i tal, pero em va dir fa un temps que li 
agradava una altra noia, i que aquesta li havia dit que ere molt guapo, que si podrien quedar i tal, ell meu va consultar 

que li podia dir i jo li vaig dir, doncs que fes el que cregues, i lògicament i va anar, i no es van liar, cosa rara...! pero 
bueno, jo estic fatal...! Nosequefer, osigo...! QUe,L'únic consell quet puc donar, esque sigues tu mateixa, i algun dia es 

fixara amb tu..! 

Re: NOIS ajuda!!! noies 
tambe si podeu 

20/11/2012 - 21:44:51 Nom: la del missatge 
rfergerg!!!, tens rao, estic igual que tu, nomes que la noia que li mola es la meva amiga jaja, pero es veritat no puc fer 

res, nomes ser jo mateixa i qui sap... potser algun dia es fixa en mi :) anims! 

Ajuda! Mal d'amors... 20/11/2012 - 21:19:26 
Nom: Crissss!! 

khadjFKJASDHF 

Hola guapos! Gràcies per llegir-me:)Sóc una noia de 15 anys, i fa un temps vaig tenir una història amb el meu millor 
amic la qual va acabar malament... Nou curs, nova vida... Aquest any hi ha un noi guapissim a la meva classe, 

m'agrada i som amics i tal. Aquest finde es el meu aniversari i fem una festa. Vull fer el primer pas llavors.. Tinc por que 
si torno a començar una relació em facin mal... Em podríeu donar consells de com apropar-m'hi, i com superar la meva 

recança?Apunt important: Jo i ell encara no ens em liat.Gràcies per endavant! Us estimoooo!:) 
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SER DIFERENT NO ES 
UN PROBLEMA 

EMPANATS DE LA VIDA! 
20/11/2012 - 21:28:47 

Nom: NOIA 
INTELIGENT 

Tothom en el fons se sent diferent sabeu perquè¿ PERQUÈ NO HI HA DOS PERSONES EN TOT AQUEST PUTO 
PLANETA IGUALS. 

Re: SER DIFERENT NO 
ES UN PROBLEMA 

EMPANATS DE LA VIDA! 
20/11/2012 - 22:12:23 Nom: paintitblack 

És clar que no és dolent ser diferent! El problema, és que això que has dit, que no hi ha dues persones iguals, sembla 
que molta gent, sobretot adolescents, ho han oblidat. I el més fort, és que entre ells no són iguals, però es vesteixen 

d'una manera, pensen d'una manera, i tenen unes opinions semblants que els hi fa pensar que la seva manera de ser 
és la correcta. Tens raó, i hauria d'existir la tolerància per algú que no pensi o es comporti com tu, però repeteixo (per 

les que siguin així i llegeixin aquest fòrum), que hi ha gent que per creure la seva manera de ser la correcta, es fa 
passar per tolerant i tal, però se li acosta algú que segons ell o ella, és considerat "friki", i aquella persona ja ha perdut 

tota possibilitat de donar-se a conèixer. AI ELS PREJUDICIS!!! 

ajuda problema amor 20/11/2012 - 21:34:21 
Nom: 4tr5gfvb 

wqergfb 
hi ha un noi que sap que l'estimo junt amb el resto de la classe i em fa bromes com tu no ets amiga meva ,però rient 

com de broma.peròa hores de classev i a tota hora em mira molt i somriu.creieu qu m'estima,que puc fer? 

Re: ajuda problema amor 20/11/2012 - 21:55:20 Nom: rqrioqh 
a mi em passa algú semblant i seguint els consells dels meus estimats germans ignora'l, a mi de moment em funciona i 

al cap d'unes setmanes omença a tirar-li la canya i tal 

Re: ajuda problema amor 20/11/2012 - 22:19:20 Nom: Vigila!!! 

Viure enamorada és molt maco, però has de vigilar!!! Fixa't si aquestes bromes són de mal gust (em refereixo a que 
t'insulti tota l'estona, o et digui marginada, i coses desagradables) i si les repeteix molt, perquè encara que rigui mentre 

les diu, si no diu un "és broma" al final o "no t'enfadis", no hi confiïs. Potser en realitat s'està mofant de que tu no 
t'enfades quan t'insulta, o de com reacciones, i no és per ser paranoica, però assegure-te'n abans de fer res del que 

te'n penedeixis, que no et cegui l'amor. 

Necesito coneixer gent 
nova... 

20/11/2012 - 21:50:36 Nom: Ami00 

Holaa! mireu, jo visc a Reus i ultimament m'estic quedan a casa tancada tot el dia i fa unes setmanes que vaig tallar 
amb el meu noviu.. si hi ha algu de Reus interessat en coneixer a una noia doncs.. digeu-ho, especialment nois de 14 o 

15 anys.. xDsi us interesa o voleu saber mes informació envieu un e-mail a aquest correu: 
GJWHF@hotmail.comMerciiiii i petons!♥ 

Re: Necesito coneixer gent 
nova... 

20/11/2012 - 21:55:25 Nom: Ami00 
Soc la de abans.. perdo.. esque m'he equivocat al ficar el meu propi correu.. si ho se , pateitc..es 

aquest:gjwhf@hotmail.es 

RECORD (PELS 83 
COMENTARIS MOTIVATS 
PEL "GRAN RECORD" :')) 

20/11/2012 - 21:52:56 
Nom: 

gvdfsdfdsefsdew 

A veure....... :'No és per res, però el comentari de suposada "felicitació" que representa que han escrit els redactors és 
un FAKE total. Us penseu que us dirien "Moltíssimes felicitats! Gràcies a tots!", etc etc etc? En serio? 

JAJAJAJAJAJAJAJA! A ells no els hi importa gens. I a part. això és adolescents.cat (adolescents, repeteixo: 
ADOLESCENTS). Mireu bé com s'escriu. AdoleSCents, i ara mireu com ho han escrit els "redactors". Han escrit 

adolecents. Anda, va, no sigueu tant innocents. Que potser heu fet un record i tot el que volgueu, però creieu-me, un 
redactor d'adoleSCents.cat no escriurà mai adoleCents.cat, per moltes faltes que 

facinxd.http://www.adolescents.cat/forum/tema/147350/voleu/fer/nou/recordhttp://www.adolescents.cat/forum/tema/1476
37/voleu/fer/nou/recordAquests són els links als que em refereixo. 

Re: RECORD (PELS 83 
COMENTARIS MOTIVATS 

PEL 
21/11/2012 - 18:42:01 Nom: hgvkh vv' quanta raó 
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Doctora F Obre Perfa :P 20/11/2012 - 22:00:18 
Nom: 

Aanooooniimmmm
mmm! 

Mira esque he tingut algun problema amorós i voldria la teva opinió sobre un blog qe vaig fer per a desfogar-me... aquí 
te'l deixo Gràcies!http://te-quiero-pitu.blogspot.com.es/ 

Re: Doctora F Obre Perfa 
:P 

20/11/2012 - 22:16:30 Nom: Petaarda:) 
No sóc la Doctora F. Però m'encanta el teu blog, ets mol sincera. I una amiga meva va tindre una cosa apareguda. 

Espero que et surti bé amb aquest noi.PD: Doctora F em podries obrir pel xat? "Petarda:D" Es que et vull comentar una 
cosa! Gràcies:D 

Re: Doctora F Obre Perfa 
:P 

20/11/2012 - 22:29:04 
Nom: 

Aanooooniimmmm
mmm! 

Moltissimes Gràcies, necessitava que algú hem digués la seva opinió.. :P 

Re: Doctora F Obre Perfa 
:P 

21/11/2012 - 15:07:21 Nom: hadfhsethdfv Em podeu dir com es crea un blogger? gràcies. 

Re: Doctora F Obre Perfa 
:P 

21/11/2012 - 15:37:25 Nom: DOCTORAF 
He estat llegint detingudament els textos, i t'he de felicitar! És un blog original i només de llegir-ho em transmets tot el 

que vas sentir. Segueix escribint! :)Als que em sol·liciten al xat, ara vaig. 

HOS AGRADEN ELS 
HÒROSCOPS, 

CONSELLS, NOTICIES 
DE FAMOSOS, CHISTES, 

DESMOTIVACIONS, 
JOCS (rascas, pose'm 

nota).. 

20/11/2012 - 22:02:34 
Nom: 

Anonimatusss10 
Només tens que possar MG aquíhttps://www.facebook.com/pages/Aficionades/276627242450368?ref=hlfem jocs cada 

setmana hos penjem el hòroscop si necesiteu consell.... de tot!! 

Re: HOS AGRADEN ELS 
HÒROSCOPS, 

CONSELLS, NOTICIES 
DE FAMOSOS, CHISTES, 

DESMOTIVACIONS, 
JOCS (rascas, pose'm 

nota).. 

21/11/2012 - 18:26:26 Nom: Anònimaa ja està fet ;) 

siusplau obriu 20/11/2012 - 22:04:08 Nom: jooo! 
hola!he fet un blog i magradaria que el visitessiu aveuraa si us agrada! graciessPD: hi ha algunes coses amb anlès per 

que vaig en una escola anglesa!!! 

Re: siusplau obriu 20/11/2012 - 22:04:51 Nom: joo:) http://www.tumblr.com/blog/causeyouaremyheavenforeverel link 

Blog d'històries eròtiques 20/11/2012 - 22:08:25 Nom: G@G 
Alguns ja coneixereu el meu blog confessionsofasexaholic.blogspot.comCom ja sabreu hi vaig penjant petits relats 

eròtics en català escrits per mi mateix.Ara he fet pagina al Facebook i em faria molta il·lusió que em fesiu 
M'agrada.https://www.facebook.com/confessionsoasexaholicUs ho agraeixo. 

Em fa vergonya obrir-lo x 
xat 

20/11/2012 - 22:22:16 Nom: joojojjj,,, 
Bueno no se si a vosaltres tamb us passa xo esk m'agrada un noi i kuan esta conectat espero a k ell m'obri i no m'obra i 

a mi em fa vergonya obrir-lo o si pensa ara k fa akesta dient-me aixo nose ajudeumeee pliiss a vosaltres tmb us 
passa?? 
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Re: Em fa vergonya obrir-
lo x xat 

20/11/2012 - 22:25:32 
Nom: 

ashefoqnawodgfnpo
aedgf 

Obri'l però no l'agovïs. És a dir, obri'l una o dos vegades a la setmana com a molt. Jo fa dos setmanes que no parlo 
amb el que estic enamorada per a no fer-m'hi pesada i mira m'ha obert dues vegades ell, i jo era la noia més feliç del 

món!Comença'l a parla i fes el que't dic no et fagis pesada, ja veuràs que si li interesses al final t'obrirà ell. :) 

Re: Em fa vergonya obrir-
lo x xat 

20/11/2012 - 22:35:35 Nom: joojojjj,,,1 Mercii xo el problema no es akest, en realitata es una tonteria xo per mi no es obrir-lo x primer cop nose sas? 

Re: Em fa vergonya obrir-
lo x xat 

20/11/2012 - 22:59:10 
Nom: La que t'ha 
contestat abans 

Sí, t'entenc. A mi em va passar el mateix,és un que has parlat més vegades però ara t'agrada, oi? Doncs, si es això fes 
el mateix. No et preocupis. Fes-te l'interessant que això els ho agrada ;) Ara, espero haver-te ajudat. 

Re: Em fa vergonya obrir-
lo x xat 

21/11/2012 - 21:06:09 Nom: noi jo crec que l'hauries d'obrir, segur que el noi tambe li passa el mateix 

priimer cop:$ 20/11/2012 - 22:22:47 Nom: heelnn 

Holaaa! mireuu io dijous pasat ho vag intentar fer x primer cop:$ pro em notava tensa, com si no pugues fer-ho, quan el 
meu novio em va intentar ficar el... adiins em feia mal nomes qe el fiqes mol poc, jo tenia la panxa com si estiges fen 
força i la vagina tambe. No se com fer-mo perquè puguem fer-ho sense aquets problemes i no estigui tan tensa cada 

cop que ho intentem. Al final si ho vam fer pero despres em va fer molt de mal. Ajuudaa!!! mercii per llegiir:) 

Re: priimer cop:$ 21/11/2012 - 15:42:50 Nom: hlnn ehh adolescents necessito respostaa uten :$ pliiis contesteu! adeuu macos:) 

Re: priimer cop:$ 21/11/2012 - 17:08:17 Nom: Anònima:D 
Potser no estaves prou relaxada, ( com ja has dit) Aleshores no havies dilatat i era impossible fer-ho sense fer-te mal. 

Feu més carícies i petons, abraçades... 

Pels idiotes dels records 20/11/2012 - 22:36:34 Nom: G@G 
No se com ho veieu pero us ho heu inventat. Porto en aqest forum desde que el van crear i vaig tenir un post sobre la 

expagina Musica Adolescents amb mes de 370 vistos i 94 posts. Aixi que no toqueu els ous amb records falsos que heu 
inventat.Petons :P 

Aqui hi ha molta merda de 
relats eròtics... Pocs estàn 

ben fets 
20/11/2012 - 22:49:47 Nom: LenaV 

Hola, he vist que hi ha infinitat de relats eròtics, però llegint-ne alguns he vist lo malament que estan.Son una vergonya. 
Com es pot considerar relat eròticoh, si" va dir la julia. el cris es va començar a acariciar la polla i la julia li va fer una 

paja. abans de que es corres, va llepar-li tota la polla, els ous i se la va posar per la gola fins al fons de tot. el cris no va 
poder mes i es va correr a la seva boca. la julia s'ho va tragar tot i li va agafar la polla gegant amb les mans calentes. el 

cris es va posar dur un altre cop. la julia li va guiar la polla al seu cony i es va col·locar a la seva entrada.Això de la 
EROTIC GURL. Sincerament PA-TE-TIC.Dels que he llegit, pocs s'ajusten a l'altura. Els del blog aquell de Confessions 

i els del Jess són els únics que puc considerar relats eròtics, i mira que estan fatal...Que us passa nois! Si no sabeu 
escriure, deixeu als professionals perque hi ha gent que en sap. I desde luego que vosaltres NOPetonets Lena 

Re: Aqui hi ha molta 
merda de relats eròtics... 

Pocs estàn ben fets 
21/11/2012 - 17:31:58 Nom: asdfghjk e69 calla puta 

L'obro o m'ha d'obrir? 21/11/2012 - 07:01:41 
Nom: 

NINUNINUNINU 

Mireu, jo tinc un problema, abans xatejava amb un noi, i a part quedàvem (com amics) però ell m'agrada molt! I ara fa 
un temps no parlem, ens costa molt coincidir al face, i quan ho fem, espero que m'obri ell perquè últimament aquests 

dies m'ha tocat a mi obrir-lo sempre, i espero que ell ho faci, però no ho fa, i jo no vull fer-me pesada, què faig? 
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Re: L'obro o m'ha d'obrir? 21/11/2012 - 18:45:56 Nom: Anònimaa 
Potser ell també està esperant que l'obris tu. Mira, fes una cosa, tu l'obres i si notes que passe bastant de tu i tal, tu el 

deixes estar i que si vol parlar amb tu algun dia ja tobrira ell, tu no ets un juguet per quan ell ho necessiti. 

per a hermosura tu no la 
basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:11:27 Nom: person heyyy!! 

Re: per a hermosura tu no 
la basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:13:42 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura;) 
digas mates! 

Re: per a hermosura tu no 
la basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:15:19 Nom: person 39.a) 3'13 Ea= 0'05nomes se l'A) del 39 

Re: per a hermosura tu no 
la basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:17:16 Nom: person 40.a)2 Ea= 0'215b)3 Ea= 0'45C) 70 Ea= 2'108 

Re: per a hermosura tu no 
la basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:18:16 Nom: person 41.3'0197 

Re: per a hermosura tu no 
la basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:21:03 Nom: person 
42.tambe s'ha descriure mes coses a mes a mes del que posare ara io nomes et posare el resultat final final.a) Ea= 

4'079b) Ea= 1'1975/ /________ 

Re: per a hermosura tu no 
la basura i meri popinss 

21/11/2012 - 09:48:18 
Nom: Hermosura, tu 

no la basura;) 
tu person, suumes tot i ja sta! 

siusplau obriu! Modaa!: ) 21/11/2012 - 10:10:36 
Nom: Princeseta 

amb Vans : ) 
Hola Guapes! em podríeu dir alguun blog de moda per adolescents de 13-14 anys o aixi? MoltesGràcies maques!: ) 

Re: siusplau obriu! 
Modaa!: ) 

21/11/2012 - 21:53:09 Nom: cla. 
mira aquesta web (la he fet jo amb una amiga)encara ens falten mes coses, i ens agradaria q ens donessiu 

ideesfindyourstylenow.jimdo.com 

Obriuu! Ajudeu-me 
siusplau ! Lioo!:/ 

21/11/2012 - 10:14:02 Nom: Jo!: ) Em podeu ajudar a que els nois em demanin liu? Esq tinc 14 anys i no m'he liat mai i m'agradaria fer-ho! TT! MERSII 

Re: Obriuu! Ajudeu-me 
siusplau ! Lioo!:/ 

21/11/2012 - 19:06:15 Nom: Anònimaa 
Ves a mooltes festes FM i vesteixte com a put ja veuras quan nois tu demanen si vols aixo ;)Però... tu et vols que el teu 

primer cop sigui amb algú que ni estimes? o vols sentir-ho de veritat? 

efhjiogrj 21/11/2012 - 10:25:43 Nom: jsfoej Hola! tiinc un amic gay, que te 14 anys i esta buscant parella si algu li interesa deixeu el facebook o algu..! Petoons! 

Dani&Raque's budu 21/11/2012 - 10:29:39 Nom: ANNA&xexes 
Jo i el meu amiic estem buscan el diisc de Dani&Raque's budu! Si algu l'ha trobat per internet o en alguna botiga 

agrairiiem que ens passesiu l'adreça! Budu's faans 

Re: Dani&Raque's budu 21/11/2012 - 10:31:53 Nom: danis rakes Joo el tinncc mel vaig comprar ahir! mola mes stressed:)) 

Re: Dani&Raque's budu 21/11/2012 - 10:33:43 Nom: ANNA&xexes Agoon las trobaat? joodeer venmaal és el diisc més esperaat de l'anyy uooooooohh strepeeed 
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Re: Dani&Raque's budu 21/11/2012 - 10:35:16 Nom: danis rakes 
Valeeee pero es mool car val 27,99. Soon guaays en danis rakes la millor canço es CORASONG PERDIIOOTodo era 

bonito todo era perfecto CORASONG PERDIIOTodo era amor todo era pasioon CORASONG PERDIOOO 

sexe 21/11/2012 - 10:57:23 Nom: fdksfkasdjf 
Es normal que estigui tot el dia pensan am el sexe? pf sque veig a la gen nomes despullada i nomes tinc ganes 

d'arribar a casa i masturbarme.. ajuuuuda sisplau!PD: magrada quel meu gos em llepi el cony 

Re: sexe 21/11/2012 - 13:18:34 Nom: nfnerbfkjqril esteu mlaltes sou unes desgenerades!!!!PD: lu del gos es PATETIC!!!! q asco pordios 

Re: sexe 21/11/2012 - 13:20:59 Nom: fdksfkasdjf 
Tiiuu per dir aixo no cal ni contestar puutu retrassat... VV' que i farem el mon esta ple de gent que no te viida! TRAS 

TRAS POR DETRAS 

Re: sexe 21/11/2012 - 13:22:30 Nom: bcjq cj 
la de dalt se donde vives i el teu nom aixi q no vasilis tan q un dia d'aqets em presentu amb la lady gaga a casa teu i 

tenteres!!! Oc¿ 

Re: sexe 21/11/2012 - 13:24:03 Nom: fdksfkasdjf 
Perdoona eh pero a mi no em coneixess ni saaves donde vivoo! puutoo reetra! i que em faras am la lady gagaa un 
pollazo entre el doos?? uu' pateticPUTA LADY FUCK LADY FAD I PER AFEGIIR HERMAFRODITAPetons amoor 

Re: sexe 21/11/2012 - 13:26:10 Nom: femkwrjf e 
Q et fare em la lady gaga? dons te la fare escoltar fins q entris en rao pk aixi de q et follis el teu gos no es huma... tsé i 

a mes q insultes tu a la lady gaga si a tu t'agrada follerte al teu gosPD: t'estimu molt amor 

Re: sexe 21/11/2012 - 13:27:46 Nom: fdksfkasdjf 
Com a minim jo e tingut l'experienciia que tu.. encara que sigui amb un gos ja u e viscut AMARGATA-M-A-R-G-A-T! 

proova de follarte el teu gos o bueno també et pots follar a la lady fuck es una opcioo aixii set passa aqueesta 
amarguuura! dw. 

Re: sexe 21/11/2012 - 18:41:32 Nom: aEFD si vols agrega a joan220897@gmail.com i parlem ok? 

Re: sexe 21/11/2012 - 22:01:04 Nom: RAKKE ANNA NO LA LIIIS SERGI AMARGAAAO 

Re: sexe 23/11/2012 - 13:37:41 Nom: hahahahah 
això ca per tota la gent que ha arribat a comentar akest tema:what are you fucking doing with your fucking life?petons! 

=) 

ESTEU PATINT 
BULLYING? OBRIU 

21/11/2012 - 12:44:36 Nom: AJUDAA :D 
Hola, si heu patit bullying o en patiu o coneixeu algo que en pateixi, enviueu un correu a bullyinghelper@hotmail.com ja 

qui hi té experiencia pq s'hi va trobar i el va superar :)Molt Important! 

Re: ESTEU PATINT 
BULLYING? OBRIU 

21/11/2012 - 12:47:44 Nom: dfghjk Molt bona idea, ja ho probaree ^^pd:mikelsempree 

Re: ESTEU PATINT 
BULLYING? OBRIU 

21/11/2012 - 13:02:04 Nom: gfgtrfed gracies m ets molt bona gent :) 

Per el DE SI PATIU 
BULLYING! 

21/11/2012 - 12:46:27 Nom: gracieees :) Simplement Gràcies :D M'has ajudat i molt :p 
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Ajudeu-me adolescents, 
tinc dos problemes greus. 

21/11/2012 - 12:49:22 Nom: Anònima. 

últimament estic molt malament, i sincerament es per una tonteria.. M'agrada un noi i lo millor de tot es que jo a ell 
TAMBÉ! però lo que pasa es que no m'ho demostra i ami això em fa mal, perque estic molt pillada... I fa 3 mesos vaig 
pasar per un lio amoros que em va trencar el cor i molt, va ser un amor d'estiu i no em volia tornar a pillar tant per un 
noi, per por de que em fesin més mal encara.. I quan ell em va dir que jo a ell també li agradaba em vaig sentir en el 

cel, però m'estic cansant, perque jo sóc la que lluita i sembla que a ell no l'importés... Jo sóc una noia forta, i vaig 
prometre no tornar a plorar per un tio.. I he trencat la promesa... Que haig de fer? Segueixo lluitant? Em rendeixo?I 
l'altre problema es més greu encara.. Jo tinc una obsessió amb el meu cos, em veig GORDA. Fa molts dies que no 
menjo bé, no menjo l'esmorzar al cole, no menjo el dinar, només m'entra la gana quan fumo, si, porros. I jo ho vaig 

deixar, però es la única manera que tinc per menjar, que no serveix de molt perqu 

Re: Ajudeu-me 
adolescents, tinc dos 

problemes greus. 
21/11/2012 - 14:03:39 Nom: tranquila:) 

tu tranquila per lu del tio, numes has de parlar amb ell, i li preguntes si ell vol arribar a algu mes o no, que nomes vol 
que sigueu amics, si et diu qe si, qe li agradas, dons li dius el teu problema de que ell no fa molt i si et diu que no... 

millor intenta deixarlo anar! fesme cas, tinc esperiencie propia!;)de lu altre... buff.. es dificil:/ si tu saps que en veritat no 
estas gorda perque tohtom tu diu, menja, i encara qe pensis qe estas gorda menja i pensa que ho fas perque no et 

qedis anorexica, ho se perque una amiga li va pasar i ella s'obligava a menjar, i encara que ho estigues passant 
malament, ella pensava es pel meu be, i ara ja no te aquest problema!! i deixa els porros! jajajaenserio, proba lo que te 

dit perque segurament et funciona!;)PD: aaah! percert manteneix-me informada!! :D 

Re: Ajudeu-me 
adolescents, tinc dos 

problemes greus. 
21/11/2012 - 14:07:55 Nom: Gràcies (: 

Moltes gràcies pels teus consells, i per lo del primer consell, ho faria, i tinc moltes ganas de dir-li perquè em deixi les 
coses clares, però tinc por de que em digui que millor que siguem amics i ho deixem correr u.uPD: Si, et mantindré 

informada:) 

Re: Ajudeu-me 
adolescents, tinc dos 

problemes greus. 
21/11/2012 - 14:11:43 Nom: tranquila:) 

ja... com ja te dit avans, a mi em va passar una cosa molt semblant i per por, igual que tu, em vaig callar semanes, i 
despres amb el valor per dirli em va dir que ara ja no volia res... es una merda, pero es molt pitjor que li diguis despres 

perque pases semanes amb la angustia i si tu diu ara ja et treus un pes de sobre, encara qe al principi et fagi mal!:) 
enserio val la pena preguntarli quan avans! 

Re: Ajudeu-me 
adolescents, tinc dos 

problemes greus. 
21/11/2012 - 21:10:00 Nom: noi 

tu tranquila, segur que el noi tambe esta pillat per tu, lu millor que podries fer es obrir-lo pel facebook, i no t'obsessionis 
amb el teu pes 

necesito coneixer gent 
nova 

21/11/2012 - 14:42:37 Nom: Anonimyeah 
Hola:)fa uns dies que m'estic donant compte de que soc molt tancada, sempre estic en el mateix grup de noies al meu 

institut i vull conèixer gent nova fora, com ho puc fer? necesito ajuda, mersii adolescents! 

Re: necesito coneixer gent 
nova 

21/11/2012 - 15:41:33 Nom: Mariona doncs obre't i punt sense fronteres si? 

PINZELL MAU 21/11/2012 - 15:10:56 Nom: FEFEFE 
M'HAN DIT PINZELL MAU I ESTIC MOLT OFÈS PERQUÈ HE MIRAT LA TRADUCCIÓ I VOL DIR PINZELL DOLENT! 

BUA BUA, ESTIC PLORANT 

Re: PINZELL MAU 21/11/2012 - 19:02:24 Nom: gadgsa en quin idioma això?? xdd 

Re: PINZELL MAU 21/11/2012 - 19:32:45 Nom: CH enserio obriu temes per aquesta imbecilitat? ¬¬ 

REGAL PER NOIA 21/11/2012 - 15:13:40 
Nom: somriures 

lerelere 
Sabeu algun regal per fer-li a una nena que l'hi poguem fer jo i un nen?Per aniversari clar, i preu rebaixat 

jajaAjuuuuuuuudeume! 
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Re: REGAL PER NOIA 21/11/2012 - 17:20:13 Nom: Andrea: ) 

Hola!:)Doncs una de les coses que els hi agrada pràcticament a totes les noies són els accesoris com els collarets, les 
pulseres i es anells.. al Claire's n'hi pots trobar i de mols xulus..jijijiO també el que ens agrada molt és això de pintar-nos 

les ungles osigui que al Douglas o aixi en pots trobar de necesers petitons amb pintaungles.. jajajja:)Espero haber-te 
ajudat guapu!:D 

Re: REGAL PER NOIA 21/11/2012 - 21:04:30 
Nom: Anònimasdf 
asdr2345234534 

fàcil. mandarines 

noooois!ajuda 21/11/2012 - 15:20:54 Nom: helpplease 

hoola adolescents,al nostre curs estem com dividits amb grups d'amics i el meu es com el de populars i som nomes 
noies. Llavors vam parlar sobre els nois, que no es volen ajuntar amb nosaltres. i es que tots els altres cursos les noies 

es junten amb nois, fins i tot els de primer! I jo vaig a segon. I esque els nois del nostre curs son tots uns inmadurs i 
idiotes, pero en el grup de populars de nois, amb els que sempre parlem hi ha un capita i si no fos per ell els nois es 

juntarien amb nosaltres. Que puc fer?? ajuda, mersii! 

Re: noooois!ajuda 21/11/2012 - 15:40:22 Nom: Mariona trobo trist que hi hagin grups de populars, frikis, nois noies...sou un grup classe i punt!I MENYS UN CAPITA! 

Re: noooois!ajuda 21/11/2012 - 15:55:42 Nom: MIami 

Estic d'acord amb la de sobre ^És molt trist lo del grup de populars:( i a més, perquè ho vols canviar? Perquè tothom ho 
fa? I a més, no t'has parat pensar que potser a els nois no els hi interesseu? No t'has parat a pensar que potser sou tan 

"paves" que no els hi agradeu? I també, no crec que als nois els hi iteressin unes noies que es creguin superiors a la 
resta, o en aquest cas, "les populars", i que només vulguin anar amb ells per ser "els populars". I t'ho diu un nois, això sí 

que és trist. 

Re: noooois!ajuda 21/11/2012 - 17:05:45 Nom: .m. 
Hola soc un noi:O sigui, que hi ha un grup de popular de nois i una altre de noies. I tu dius que vols parlar amb les nois 
populars... Pero i la resta de la classe!Parla amb ells! Aixo em sembla trist que marginis d'aquesta manera a uns pobres 
nois i noies, que es mereixen una oportunitat. I els apartis nomes per no ser populars, em doneu pena les noies com tu. 

Diiabetis:$ 21/11/2012 - 15:50:28 Nom: nonaa 

Holaa adolescents! tinc 14anys. tiinc un problema una mica greu que cada cop sem fa més gran...Resulta qe io sóc 
diabetica, ii tinc marejos sobint i sento q em cauré . no se perquè, que io sapiga aixo no es tipic d la diabetis, o si? i 

l'altre es qe estic obsesionada amb el meu cos i em veig GORDA sempre q em miro al mirall. Faig exercici i procuro no 
menjar més del que toca i del que toca m'en poso molt poc. Al cap d'un rato quan estic fen la digestió sento que he 

menjat massa i voldria vomitar. Siiiusplau ajudeu-me estiic confusaa:( moltisiimes gracies si comentaràs per ajudar-me 
o donar-me algun consell:) 

Re: Diiabetis:$ 21/11/2012 - 18:43:32 Nom: limited 

potser si et desmatlles no es per la diavetis sino x q no menges prou. Sisplau no fasisi tonteries amb la teva salut 
perque potse quan te n'adonaras per tu mateixa q t'has equivocat sera perque ja estàs greu. Tu menja normal, el 
sufisient per alimentarte i saludable, i fes esport si vols ves a correr nar amb bici o fer abdominals a casa però no 
vomitis mai perquè apart de que et quedes sense energia al cos tambe abuses d'un sistema de defensa que te el 

cos.Bona sort, i cuida't!!! :) 

Re: Diiabetis:$ 21/11/2012 - 19:35:11 Nom: Laioona13 

La meva cosina és diabètica i a vegades s'ha marejat, però és perquè li ha baixat el nivell de sucre i en necessita. O 
sigui que no és normal (ja sigui per la diabetis o no).I amb això del menjar... Segurament són obsessions teves i estàs 

perfecte! I sinó... Vomitant no aconseguiràs res, perquè el que fas és treure el menjar si, però d'aquesta manera tampoc 
absorbeixes els nutrients.Consulta-ho amb el teu metge, lo dels marejos i això, segurament et podrà assessorar millor. 

Sabrà si els marejos són pel sucre o no i en el cas de que hagis de fer dieta ell et dirà com, perquè sinó és 
perillós.Espero haver-te ajudat! Petons! 
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Re: Diiabetis:$ 21/11/2012 - 21:27:35 Nom: nonaa 

merci per la teva opinió si que m'has ajudaat, seguire els consells aviiam que tinc! pro ja vaig anar al metge i em va dir 
que no fes exercici perquè el menjar m'havia d'aprofitar bé ja que segons ell, les meves amigues i la meva familia em 

diuen que no em sobra cap quilo i que estic prima, que hauria de menjar més! però jo no veig que men faltin, en tot cas 
m'en sobren, em veig més aviat grassa. quan menjo en familia m'ho haig d'acabar tot però avegades després vull 

vomitar-ho perquè no em vull engreixar més... tot i a ixí moltes gràcies per comentar i ajudar-me:) 

messtic morrinn per dinsss 
enseriuu us necessito 

21/11/2012 - 16:39:32 
Nom: 

EEEEriccaaa!!!!!! 

Ola em dic erica tinc 14 anys i tinc un problemaa greu el meu cor no sap decidirJo duran un any i poc mes e estat 
pillada dun nen pero ell de mi noo i em deprimia tot vaig ta tot lestiu coladeta i ara ens em comensat a fe mol i em parlat 
i li e explicat tot i com estava i ell em diuu ke a lestiu volia tema pero es deixava guiar per els amics i no va fe res, diu ke 
mestima i menvia coses perfectes diu ke mai ningu podra estimar mes ke a mi, el problemaa es ke jo tinc novio i portem 

3 mesos i cuan el vaig coneixer pff i enseriu mencanta pero tinc que elegir entre el meu amor o tirar endevant moltss 
direu tira endevan i sigueix amb el teu novioo sas pero esquee lestimo moll en aquell altre noii i la britat nose ke fe 

mireu les dos partss sisplau i no us resigneu a dir ke segueixi endevann sisplau bui respostess ke em fasin reflexionar o 
alguu necessito la bostre ajuda enseriuuu sisplauu 

Re: messtic morrinn per 
dinsss enseriuu us 

necessito 
21/11/2012 - 18:37:10 Nom: limited 

Això nomes ho pots decidir tú . Potse alguns et dinaran el primer o el segon, pero ets tu l'única q pots decidir perquè ets 
tu la que ho estas vivint. Em sembla que en el fons tu ho saps però et costa decidir per no fer mal a l'altre. Però pensa 

que si et quedes amb l'equivocat només per pena et faràs mal a tu mateixa. 

Re: messtic morrinn per 
dinsss enseriuu us 

necessito 
21/11/2012 - 18:59:54 Nom: Paula!:) 

estic d'acord amb el que diu limited. pero per ajudarte et dic que miris de fer una llista dels pros i els contres que te cada 
noi, aixi veuras si val la pena deixarlo i anar a per laltre o no. pero pensa.. el teu novio testima?ànims! 

Re: messtic morrinn per 
dinsss enseriuu us 

necessito 
24/11/2012 - 15:23:19 Nom: drfgbhjkl 

agafa el segon... si de veritat estiguesis enemorada o pillada del primer no tauries fixat mai amb el segon.. per aixo 
quedet amb el segon bona sort 

noies obriu plis! 
manicuraa: ) 

21/11/2012 - 16:54:04 
Nom: 

uiopjgfytdxfgjyidfcv
hbjhgf 

hola noies!em podrieu donar idees de com pintar-me les unges? mersii: ) 

Re: noies obriu plis! 
manicuraa: ) 

21/11/2012 - 18:46:10 Nom: ellaxD 

hola maca, per pintare be les ungles i que et quedim molt be tens que agafar celo com a "plantilla"! jajaj( ja se pot 
sembla una toteria pero queden de maravilla) el tesn que retallat i posar i anar pointant despres traurel i així, d'aquesta 

manera et podras fer les ungles a ratlles a quadres.http://unaspintadas.com/tag/celo/aqui tens un link on ho exlica!:) 
espero haver-te serict d'ajudapetons:D 

Re: noies obriu plis! 
manicuraa: ) 

25/11/2012 - 01:23:06 Nom: Anònima!!:)) 
Una altre maneraa molt maca, es pintar-te'les amb paper de diari, busca pàgines. AAHH! si no ho fas amb alcohol 70 no 

et surtira!:) 

Quina canço mes maca*.* 21/11/2012 - 18:19:45 Nom: her* http://www.youtube.com/watch?v=W1jFiB8LH9k&feature=youtu.be 

Re: Quina canço mes 
maca*.* 

21/11/2012 - 19:47:47 Nom: SAGD ETS TU LA DEL VIDEO? 

Re: Quina canço mes 
maca*.* 

22/11/2012 - 07:30:17 Nom: heer seeep 
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sou fans de... 21/11/2012 - 18:31:45 Nom: lovelovee hi ha algu que sigui fan de simple plan? 

Re: sou fans de... 21/11/2012 - 18:39:36 Nom: gsaf NO se ni qui són aquestos 

Re: sou fans de... 21/11/2012 - 19:13:53 Nom: jajajaj summer paradise, jet lag, welcome to my life... 

Re: sou fans de... 21/11/2012 - 19:20:06 Nom: gsaf aah ok llavors ara tot te sentit. Igualment no, ho sento ^^ 

Re: sou fans de... 23/11/2012 - 00:14:13 Nom: Berta :) JOOO !!! 

Re: sou fans de... 23/11/2012 - 20:43:43 Nom: jajajaj Viscaa! Es que pensava que a ningu li agradava, i son els millors! 

Re: sou fans de... 23/11/2012 - 20:43:53 Nom: jajajaj Viscaa! Es que pensava que a ningu li agradava, i son els millors! 

Retocar fotos?!?! 21/11/2012 - 19:02:00 Nom: Paula!:) 
Noiees i noiis, m'agradaria retocar una fotografia, magradaria que quedés d'aquesta manera: tot en blanc i negre i 

només una part de color. saveu el que vull dir? doncs bé, era per si em podieu dir amb quin programa ho puc fer!! Es 
urgent, és per fer un regal d'aniversari a un amic especial.. :$Un petó i gràcies! 

Re: Retocar fotos?!?! 21/11/2012 - 19:29:16 Nom: CH amb el picmonkey ho pots fer 

Re: Retocar fotos?!?! 21/11/2012 - 19:56:01 Nom: Paula!:) Mercii!! :D Un petó! 

Em podeu fer un favor? 21/11/2012 - 19:08:20 Nom: Annaapc 
pots ficar me gusta aquihttps://www.facebook.com/editorialmolino?fref=tsi despres votarme 

aquihttps://apps.facebook.com/easypromos-premium/voteme/10424/614331677es per un concurs 

Re: Em podeu fer un 
favor? 

22/11/2012 - 23:52:34 
Nom: 

fnhiehfipxhnihdiwa 
que fort!, jo a tu et conec d'uns campaments jajajajajaja 

institut 21/11/2012 - 19:08:53 Nom: nenaa hola noiss ,una cosaa sabeuu sii haa port de la selva hi ha institut? 

Re: institut 21/11/2012 - 19:25:57 Nom: gfsah 
hoola, no savia res d'aquest poble però he buscat informació i no trobo res. Em sembla que no n'hi ha. El màxim que 

trobo és l'Institut social de la Marina (?¿) jaja bona sort macaa 

Re: institut 21/11/2012 - 19:57:44 Nom: hghitul PORT DE LA SELVA! Jo vaig de vacances allà jsjsjsjs!! A veure si algun dia quedem nena! Jo també sóc noia eeeh 

Doctora F!!! ajuda'm 
sisplau!:) 

21/11/2012 - 19:09:58 Nom: juliett 

Hola, em dic Júlia, soc de lleida i tinc un problema amorós... t'explico:a mi no em va el rollo de tenir noviets, prefereixo 
estar de lio i tal... m'he fixat en un del més insti que fa 2n de batx. i jo 3r d'ESO. Doncs el cas no és que m'agradi ni res, 
perquè mai he parlat amb ell i fins fa pocs dies no sabia ni el seu nom. M'atrau i nose perque. M'agradaria agregar-lo i 

parlar-hi, i també a l'insti, però sóc molt vergonyosa. i m'agradaria saber com em podria tenir menys vergonya, 
començar-li a parlar..a més no sóc gaire guapa, i m'agradaria saber com em podria posar una mica bé però sense que 

se'm notés molt que m'he arreglat.Moltes gracies!!!! :D 

com es diu el joc aquest 
de cuidar una especia de 

merda? merci:) 
21/11/2012 - 19:14:12 Nom: ioasfkldas 

com es diu el joc aquest de cuidar una especia de merda? merci:) esque veig que la gen i juga i em diuen noseque den 
pow pero io u buscu a la meva blackberry i no sale:S 

Re: com es diu el joc 
aquest de cuidar una 

especia de merda? merci:) 
21/11/2012 - 19:27:23 Nom: gfsah es diu pou no? busca-ho així potser. Jo no el tinc, el meu movil es de la prehistoria i com a molt fa fotos:D 



303 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: com es diu el joc 
aquest de cuidar una 

especia de merda? merci:) 
21/11/2012 - 21:26:33 Nom: (: Si tens bb No et sortira. Nomes e sper andoid's i iphone's. 

Re: com es diu el joc 
aquest de cuidar una 

especia de merda? merci:) 
21/11/2012 - 22:02:13 Nom: POU ES DIUUU POU 

JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 19:18:09 Nom: Pouera! Aquest joc es fantástic m'agradaria saber quanta gent el juga! 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 19:20:02 
Nom: 

juoklgtjefdnjklnswm 
sa m'ha mooooooooort:( 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 19:30:25 Nom: Anónima:) estic al nivell 50 i tinc la pilota del barça^^ 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 19:43:40 Nom: gtsagy uff.. no, el meu mòvil és massa antic 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 20:24:34 Nom: oooooolas Si quee hi jugoo es brutal :)Visca la terra! 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 20:24:37 Nom: oooooolas Si quee hi jugoo es brutal :)Visca la terra! 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 20:41:55 Nom: verfdcxs jooooooooooooo!!!!!!!!!1 

Re: JUGEU AL POU? 21/11/2012 - 20:42:56 Nom: verfdcxs jooooooooooooo!!!!!!!!!1 

Re: JUGEU AL POU? 22/11/2012 - 18:06:26 Nom: La patumaire Sii*-* mola moltissim tot el meu curs hi juga i ens passem les hores de pati amb el pou!:') 

Re: JUGEU AL POU? 22/11/2012 - 22:48:45 Nom: fghdjhg yo noTT el meu mobil es molt antic pero tot els meus amics hi juguen 

sisplau obriu!!!!! AJUDA 21/11/2012 - 19:26:38 Nom: anneta 13 

hola :)em mola un noi de la meva clase. aquesta any a arribat nou i ara ens portem molt be i som practicament millors 
amics. ell em va dir fa temps que li agradava una amiga meva i aquella amiga meva podria ser que li agrades. pero 

despres ell sempre tonteja amb mi, per exemple avui a linsti haviem de veure un video i anavem els dos i ens em sentat 
en un raco al terre, ma agafat pel voltan del coll i sa comensat a apropar a mi i a acariciarme i ma fet petons a la galta i 

despres ma agafat la ma. aixo es un exemple de coses que em pasen cada dia. i avans dair indirectament em va 
demanar liu. avegades pensu que es per posar gelosa a aquella amiga pero cuan mu fa ella no ens veu, potser mesta 
utilitzan per oblidarla... nose... pero jo no vui que em vegi com la meva millor amiga am la que vui rollo... vui que em 

vegi com algu mes...sisplau ajudeumepetons adolescents 

Re: sisplau obriu!!!!! 
AJUDA 

22/11/2012 - 08:49:14 Nom: ** 
home.. jo crec que li moles tu.. pero si ta dit que li mola una amiga teva digali el que sents per ell, o sino que li demani 

una amiga teva haviam que sent per tu, pero jo si fos tu li demanaria jo personalment 

Re: sisplau obriu!!!!! 
AJUDA 

23/11/2012 - 17:58:12 Nom: adsfjhfd Han pensat q putser et diu q li mola te amiga per posarte gelosa a tu ? 

a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 19:41:08 Nom: indeee 
Es una proba per saver en quina comarca hi han més independentistes.Fiqueu SI si ho sou i el nom de la comarca o 

fique NO i el nom de la comarcajo SI LLeida.//*// 
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Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 19:45:22 Nom: albaAAAA SI BARCELONA!!!bon cop de falçç 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 19:47:08 Nom: Laioona13 SI Vallès Oriental!Catalunya lliure! ||*|| 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 20:23:14 Nom: carla!!!  SI OSONA!Visca la terra:) 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 20:49:23 Nom: SexyLady NO Girona 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 21:02:22 
Nom: 

INDEPENDENCIA 
jo clar!!!!!! ll*llPla de l'estany (camos) 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 21:29:31 Nom: noiacatorze SIMANRESA 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 21:40:49 Nom: //*// SI Vilafranca 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 21:49:38 Nom: cla. sibarcelona/ pla d'urgell 

Re: a on hi han més 
independentistes? 

21/11/2012 - 21:55:11 Nom: ADHHSD SI! Osona ||*|| 

Com puc saber si li 
agrado? 

21/11/2012 - 19:47:17 
Nom: 

PrincessShiena 

Hola!Mireu m'agrada molt un noi de la meva classe,com les meves amigues ho saben, li observen i diuen que em mira 
molt. Diuen els seus amics que a ell li agrada una altra noia però no sé si es mentida o veritat, perque com diuen 

sempre, la mirada ho diu tot.He visitat varios webs per saber si li agrado, fins i tot he fet tots els test de 
l'adolescents.catperò sembla que el meu cas és únic perque no ens parlem mai a classe perque em fa molta vergonya i 

ell tampoc em tira canya. No tinc el seu número de telèfon, ni tampoc som amics del facebook perque em fa molta 
vergonya enviar-li una sol·licitud. Com puc saber si li agrado?? Gràcies 

Re: Com puc saber si li 
agrado? 

21/11/2012 - 21:29:02 Nom: noiacatorze 

perfavooooooooooooooooooooor primer de tot agregal al facebook bojaaa!!!!si no teniu res en comu, com es q et mola 
tant? si no us parleeu...jo diria q nomes el trobes guapo xdbueno doncs tu lagregues al face, posat fotos de perfil 

guapes i no moltes pq...no. xdi nose a linsti mira de parlar amb ell! o primer almenys veslu mirant i si us creeu amb una 
mirada somriu... :Pnosee es lu q faria jo... 

Re: Com puc saber si li 
agrado? 

21/11/2012 - 22:59:31 Nom: Luuchia ja.. però ella és molt timida que no ho veus??Els ulls ho diu tot!! Espero que la Elena vegi aixo! 
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SISPLAU AJUDA 
PROBLEMA AMOROS 

21/11/2012 - 19:47:37 Nom: anneta 13 

hola :)em mola un noi de la meva clase. aquesta any a arribat nou i ara ens portem molt be i som practicament millors 
amics. ell em va dir fa temps que li agradava una amiga meva i aquella amiga meva podria ser que li agrades. pero 

despres ell sempre tonteja amb mi, per exemple avui a linsti haviem de veure un video i anavem els dos i ens em sentat 
en un raco al terre, ma agafat pel voltan del coll i sa comensat a apropar a mi i a acariciarme i ma fet petons a la galta i 

despres ma agafat la ma. aixo es un exemple de coses que em pasen cada dia. i avans dair indirectament em va 
demanar liu. avegades pensu que es per posar gelosa a aquella amiga pero cuan mu fa ella no ens veu, potser mesta 
utilitzan per oblidarla... nose... pero jo no vui que em vegi com la meva millor amiga am la que vui rollo... vui que em 

vegi com algu mes...sisplau ajudeumepetons adolescents 

Re: SISPLAU AJUDA 
PROBLEMA AMOROS 

21/11/2012 - 20:53:02 Nom: jejeje 
mira, jo de tu li diria clar, és el millor que pots fer..diga-li que t'agrada, però que no vols que sigui un lio i ja està.. o sino, 

començeu per lio i si realment us agradeu, demana-li per sortir.. però a poc a poc! Un dia d'aquests, quan estigui 
bastant a prop teu i això, llença't! No hi perds res! Sort:) 

BONANUIIIIT 21/11/2012 - 20:03:50 Nom: heeyeyeyeyye! 
yeheeey senyorets i senyoretes nomes dirvos que entreu en aquest bloc i digueu que us sembla un 

paatoooooooo!http://nuvolsrosespelsdiesgrisos.blogspot.com.es/ 

Re: BONANUIIIIT 21/11/2012 - 20:45:57 
Nom: 

trastraspordetras 
Hola! El teu blog m'ha encantat! És mooolt guays! Només hi ha un problema; no em deixa publicar cap comentari! Però 

està molt, mooolt, moooooooooooooolt bé, de debò! 

Re: BONANUIIIIT 21/11/2012 - 23:53:23 Nom: heeyeyeyeyye! Moltes gracies! :) Ara ja he canviat la configuracio de la pagina i crec que t'ha de deixar. 

Re: BONANUIIIIT 23/11/2012 - 19:42:29 Nom: jejee A mi també m'ha encantat està molt be! escriu-hi més coses sisplau:)))))))))))))))) 

Com oblidar... 21/11/2012 - 20:43:12 Nom: Nena97 

La meva situació és aquesta: fa temps ho vaig deixar amb un noi, a mi em seguia agradant però com em va dir que 
s'aniria a viure a un altre lloc vaig pensar en oblidarme de ell i també com que era estiu dons no ens veuriem. Però el 

primer dia de curs m'el trobo a l'escola i es clar, em vaig morir per que sabia que em tornaria a colar per ell, i 
efectivament i ara estic en aquell punt que ell es un borde amb mi però a mi igualment m'agrada.Tinc altres nois que 

estan per mi,però jo soc tonta i encara vaig per ell.AJUDEUME SIUSPLAU! 

Re: Com oblidar... 23/11/2012 - 19:38:45 Nom: albaaç:) 

sincerament estic en un cas semblant, i no em fa ni putu cas i tinc altres nois i tot però tot i axo no puc deixar de pensari 
es com si em tingues atrapada... jo el que et puc dir es que no l'oblidaràs, perquè no, perquè no es pot, elqe pots fer es 
aprendre a qe no sigui la prioritat, accepta que tagrada i que sempre estara alla i ja esta, pero que per sobre seu hi ha 
coses mes importants, sobretot obre el cor a altres persones perque a poc a poc potser aconsegueixes estimarne a un 

altre i oblidar-te dell duna vegada. Espero averte ajudat! 

ajuda amb un greu 
problema! 

21/11/2012 - 20:52:58 Nom: abcdef 

Resulta que m'agrada un noi desde fa bastant i li he dit a ell que m'agrada i tal i seguim parlant igual.. Jo ja nose que fer 
perque algú dels dos doni el primer pas ja que les converses son cumplits com: guapii mersiii (etc.) I jo crec que ens 
molem mutuament peero ningú fa el primer pas!Necessito ajuda siusplau es MOLT URGENT que farieu en la meva 

situació? O que creieu que he de fer?Gràcies! 

Re: ajuda amb un greu 
problema! 

21/11/2012 - 21:26:36 Nom: noiacatorze 
holaadoncs avera, si no us parleu a cara, parleu-hi.coneixeuvus mes i feuvus supersuperamicsi llavors digali si li 

aggradaria tindre alguu...nose no tinc experiencia pero jo es el que faria i lu mes normal...:) 

Re: ajuda amb un greu 
problema! 

21/11/2012 - 21:48:54 Nom: abcdef 
Gràcies ja som amics i parlem quasi cada dia i moltbe i el problema es que ningú dona el pas,Gràcies per el teu 

comentari em servirà d'ajuda. 
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Re: ajuda amb un greu 
problema! 

22/11/2012 - 13:47:41 Nom: Laioona13 Dóna tu el primer pas! Et pot fer vergonya però si ningú ho el dóna no fareu res! 

Sóc la Fluslifluix, per les 
lectores "D'una altra 

història d'amor" 
21/11/2012 - 20:55:55 Nom: Fluslifluix 

Maquíssimes que llegiu això, ho sento però la cinquena part de la història no podrà ser publicada fins a aquest cap de 
setmana perquè últimament estic molt enfeinada, i durant el cap de setmana em podré donar un respir i tornar a 

escriure. Gràcies per ser pacients i per llegir els meus escrits. Un petó maques!!!:) 

Re: Sóc la Fluslifluix, per 
les lectores 

21/11/2012 - 21:38:10 Nom: Ireneeeee!! Oooh :(Pero merci Per avisar i esperare fins al cap de setmana!!Muaa! 

Re: Sóc la Fluslifluix, per 
les lectores 

21/11/2012 - 21:39:34 Nom: Fluslifluix Gràcies per entendre-ho. M'hi dedicaré a fons t'ho prometo;) 

es pot morir el Pou? (el 
joc) 

21/11/2012 - 21:31:22 Nom: noiacatorze holaa jo tinc el joc del mobil que es diu Pou i vui saber si sabeu segur que es pot morirmerzii 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

21/11/2012 - 22:16:48 Nom: sdfghgg holaa:) bueno jo diria que no ja que jo he estat sense cuidar-lo durant una setmana i no se'm ha mort:') 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

22/11/2012 - 09:22:14 Nom: ihubkjn Crec qe sí. 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

22/11/2012 - 13:45:26 Nom: Laioona13 
Jo juraria que no perquè vaig estar setmanes sense cuidar-lo i no es va morir. Al final em vaig desinstalar el joc perquè 

ja m'aburria xd. 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

22/11/2012 - 17:31:14 Nom: LA DEL TEXT dacord moltes grasiees;) 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

22/11/2012 - 19:40:13 
Nom: 

jfnhinhfnhswñp 
sento dir-te que t'han informat malament, el teu pou moriràsi et fixes cada vegada té més anys, i arriba un dia que ja és 

vell i mor, i s'acaba el jocperò llavors et tornes a descarregar el joc :) 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

22/11/2012 - 21:57:29 Nom: carooooll. y fins a quina edat pot arribar? (vaig pel nivell 27) 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

23/11/2012 - 13:31:51 Nom: dfgytrf es mor en el 30 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

23/11/2012 - 21:53:43 Nom: tsesdrhfgdf Es fica malalt i es mort! 

Re: es pot morir el Pou? 
(el joc) 

23/11/2012 - 22:17:30 Nom: 12114545 es mort en el nivell 30 dieu? pero si hi ha vestits i aixo que no es poden descarregar fins al nivell 50... 

ajuda amb les palles 21/11/2012 - 21:31:54 Nom: aprenent;$ siusplau dintre de poc quedare amb el tio i...bueno el titol ho diu tot. Com es fan? Que els hi agrada a ells? 

Re: ajuda amb les palles 22/11/2012 - 11:57:27 
Nom: 

cbvsdkahcfjsdhaj. 
Exite'l. agafes la part genital dels nois, i la sacseges amb suavitat amunt i avall, fins que surti un liquid blanquinos;) 

Re: ajuda amb les palles 22/11/2012 - 19:40:20 
Nom: la persona que 

pregunta 
merci ^^ 
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Doctora F., Si us plau 
llegeix aquest fòrum!!! 

21/11/2012 - 21:43:25 Nom: Bibiana14 

No sé si hauràs vist el comentari a un dels teus fòrums, però t'ho poso per aquí per si de cas, i que em puguis 
aconsellar si us plau:Escric aquest missatge perquè no sé si els hi agrado als nois. No sé...Tinc catorze anys, i totes les 
noies que coneixo d'aquesta edat ja s'han liat amb algú, o com a mínim, han pogut trencar uns quants cors (que no és 
que jo vulgui ser una d'aquestes últimes). Jo, en canvi, no he tingut mai parella, ni una història d'amor on no només hi 

col·laborés jo, ni m'he fet el primer petó. I jo no em considero pas lletja. No vull ser presumptuosa, però crec que jo tinc 
moltes coses que a un noi li podrien interessar, com per exemple, que els entenc i em fa gràcia la seva manera de 

divertir-se (això és perquè m'he criat des de petita amb nois) i tinc uns gustos musicals que segur que a més d'un noi li 
interessen. I no sé...m'agraden les coses que fan els nois, i també els hi dono el la meva comprensió i suport respecte 

al tema de que les noies som complicades, per la qual cosa, trobo que 

Depressió. 21/11/2012 - 22:05:57 Nom: trista 

Hola adolescents gràcies per obrir.Mireu, jo ja fa un temps que he caigut en una depressió que m'està matant per dins, 
no tinc ganes de fer res, només estar al llit, només plorar, només tallar-me, només tancar-me en el meu món.Jo ja fa 

temps que em tallo, només en un braç, però ara m'ha entrat de que me de tallar a l'altre i a les cames, i el meu cap em 
pressiona, i em pressiona perqué em talli, i es molt dur...A part, els meus amics no en saben res, i un que sempre vol 

cridar l'atenció a començat a fer-se petits talls i a dir-li a la gent que es talla, però només vol cridar l'atenció (ho sé 
perquè el conec desde sempre i ell sempre ha estat així). I tot això em cabreja, i que la gent es pinti al canell com si 

s'hagués tallat, em cabreja molt, perquè això no és un joc i es passa molt malament, però per ells es un simple joc. I ara 
li volen fer una festa per animar-lo a part de que desde que ho va començar a dir tothom està més per ell i tot això, i 

quan veuen jo no faig res, o els hi dic que paso de fer la fe 

Re: Depressió. 21/11/2012 - 23:16:21 Nom: rtgklgjtbkl5tjt 
A mi em passa el mateix, pero jo no em tallo,perque encara que estic depresiva, encara tinc dos dits de front.Pensa que 
tallar-te nomès et portarà a fer-te mal a tu mateixa, jo també ho he pensat, pero en realitat aixó no m'ajudarà a superar-

ho.Jo crec que el millor es el psicòleg. 

Re: Depressió. 21/11/2012 - 23:25:46 Nom: Galaa 

Ostres...si em permets que t'expliqui tinc una amiga amb la mteixa situació que tu (sense això del teu amic i de la festa 
que volen fer) també es talla, jo li he fet costat al màxim, he estat sempre en els moments difícils per ella fins al punt 
que li he hagut d'agafar de les mans perquè no ho fés davant meu. Sé perfectament pel que passes, jo si fos tu, per 

animar-me i no pensar en negatiu pensaria en la meva familia, en el meu futur deixant de banda tota aquella gen 
("amics") que no et fan cas. Pensan en tot el que et queda per viure i el que pots arribar a ser, que estic segura que una 

gran persona. Escolta musica alegre en els moments de tristor, escriu histories, poemes, sentiments. Així et sentiràs 
més lliure. Fés una mica d'exercici per cansar-te i no tenir temps per pensar en això. Si tens mascota gos o gat. Ves a 

buscar-lo i pensa que ell sempre podrà estar amb tu quan el necessitis. Espero haver-te ajudat i qualsevol altre cosa, ja 
saps. comentes per si vols xarrar pel xat. Percert, sóc noia i tinc  
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Re: Depressió. 23/11/2012 - 19:30:39 Nom: niina* 

Jo estic en la teva mateixa situació, només que no em tallo, però la depressió es constant i no acosegueixo animar-me, 
es com si estiges en un altre mon i aqi no existis lalegria ni la posiiblitat de ser feliç, només vull desaparèixer. Pero 

llabors hi penso, i as de pensar bé en les coses bones de la vida, els petits detalls. Pensa que, tallan-te, què guanyes? 
et fas més mal encara... mira els talls que tens al bras i pensa per tu: estas satisfeta? ha millorat algo després de fer-te 
mal? No et conec, pro em sembla que la teva resposta seria un no. Per axo quan agafis el ganivet o el qe sigi am elqe 

et fas mal tagafes la ma amb laltre i el llenses al terra, amagal on no el vegis més, tu pots dexaro, somriu, dona un 
tomb, el qe sigui per distreure't pero deixa de tallar-te per favor.. pensa a tothom a qui faries mal si et tallesis les venes 
per error i pases elqe ningu vol. Va, ho has de deixar tu pots, que de vida només ni ha una i si no t'agrada has de mirar 

de cambiar-la, no de d'enfonsar-la mes! I si no pot 

pajar 21/11/2012 - 22:31:27 Nom: pajar Com us agrade que us la pagin plis ajuda mersii les maneres dagafarla..... i comm 

Re: pajar 21/11/2012 - 22:40:11 Nom: ghgyyyytyt 
ets tan retardat que no saps agafar una polla? fas fastic puto subnormal de merda, amb la tio s'agafa amb la ma. No se 

si ets home o dona perque com que no se si tu toques a un altre o et toques a tu. PEro si ets una dona tambe li pots 
agafar amb la boca i amb l'anus. PEro abans pensa puto/a retardat/a de merda. 

Re: pajar 22/11/2012 - 13:40:57 
Nom: 

LaShHuLiKkaHh 
guarros tots. els que comenten i toothoom! sisisi 

Re: pajar 24/11/2012 - 09:29:26 Nom: []|DEC6|[] TE ATRAPARE HANS TOPO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

urgent... 22/11/2012 - 11:00:47 Nom: kmjnhbgtfvr 
Tinc un problema, fa dos anys que m'agrada un noi d'un any més gran que jo, cada cop que el miro em torna a agradar, 
no se com fer un pas més, perquè jo i ell mai parlem, no ens coneixem gaire, nomes de vista. A més a ell li agrada un 

noia del seu curs i ja no se que fer..! Doneu-me consells siusplau!! :'( 

Re: urgent... 22/11/2012 - 11:54:56 
Nom: 

23456789opñlkjhgff
gbhj 

intenta agregar-lo el facebook i obrir-lo! Aneu-vos coneixen de mica en mica.... no siguis pesat! :3Tira-li alguna 
indirecta! ;) Soort! 

TT 22/11/2012 - 13:33:57 Nom: wsdfgtr Vui liar-me amb algun noi.. estimo a un pero ell mai tampoc s'ha liat i noseTT que puc fer?..PD: mersi 

xuleta 22/11/2012 - 14:32:40 Nom: nnnnn 
vaig fer un examen i m'han pillat la xuleta la profeesora vaig parlar amb ella i ma dit que sigui l'ultima vegada però li tinc 

que dir als pares... que faig? la directora es amiga de mun pare... que faig ajuda siusplau! si hi dic me matent soc 
alumna de 10! 

Re: xuleta 22/11/2012 - 15:08:53 
Nom: 

yeeeeaaaaaaaaaaaa
h 

bé, el k jo faria es dilsi als meus pares. es possible k al kuan els hi ho diguis se'n fadin, pero savent com ets, vui dir, si 
ets una persona k ho aproves tot amb bones notes, t'ho perdonaran.i es millor k els hi ho diguis tu a ells abans k ho faci 

al directora o senterin per una tercera persona.espero haverte ajudaat! ^^ 

Re: xuleta 22/11/2012 - 18:28:13 Nom: nnnnn 
sssi moltes gràcies però no els hi puc dir... esque la por que em fa o nose es pensaran que soc una nose... però no le 

fet anada moltes rgacies pels consells! 
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Nois i noies amb pudrieu 
ajudar amb un dubte sobre 

l'amor ? 
22/11/2012 - 15:10:40 

Nom: Nois i noies 
amb pudrieu ajudar 
amb un dubte sobre 

l'amor ? 

Hola tinc 14 anys i faig 3 d'eso m'agrada una noia de primer d'eso, des de fa dos messos.Cada dia xarrem pel 
whats,face etc. M'obre ella o jo depen del dia, m'agradaria demanarli per surti pro tinc po de dirli i que em digui que no, i 
a mes li baig pregunta si anaba per mi o alguna altre persona i amb ba dir que no pro jo estic duptos de si ba per mi o 
no perque ella es la que m'obra sovint pel xat.Un dia bem queda al seu poble que es el del custat jo, un amic ella i una 

amiga pro no bem xerrar casi be, per l'insti ens saludem i poca cosa mes, se que no parlem gaire a la cara pro tinc 
ganas de demanarli per surti abans de que s'enamori d'un altre passo de passaro malament i a mes l'estimo moltisiim 

neccesito ajuda. Petons 

Re: Nois i noies amb 
pudrieu ajudar amb un 
dubte sobre l'amor ? 

22/11/2012 - 17:28:03 
Nom: Little 

Dreamerrrrrrrr 

Hey! Jo li demanaria, pero sense que afectes a la vostra amistat. Així si et diu que si, sereu novios; i si et diu que no, 
sempre us quedarà l'amistat. Jo que soc noia, et dic que ens agraden els nois atractius i misteriosos; però no deixis de 

ser qui ets. SOORTTT!!! :3 

Re: Nois i noies amb 
pudrieu ajudar amb un 
dubte sobre l'amor ? 

22/11/2012 - 17:45:50 Nom: hsidbdbdu 
digali es el millor que pota frr! et sentiraass a gustdespress dhaverli dit independentment de la resposta! animss i soort! 

soc noiaaa i se que es dificil peroo rl k un col un pot 

Re: Nois i noies amb 
pudrieu ajudar amb un 
dubte sobre l'amor ? 

22/11/2012 - 18:19:16 Nom: asd Merci per la vostra ajuda!!! 

Ajudaa pliis (tema estudis, 
nota a l'agenda) 

22/11/2012 - 17:01:18 Nom: TT Olaa adoolees 

Una tarda a Girona! 22/11/2012 - 17:19:47 Nom: Korfbalera 
Hola gent!Aqui d'una setmana vaig a girona amb el meu xicot per celebrar el meu aniversari i els nostres tres mesos, i 
voliem pasar alla el dia. Alguna proposta? No volem fer només la típica volta per la ciutat. Sabeu algun lloc on poder 

divertir-nos una estona?Gracies :) 

Re: Una tarda a Girona! 22/11/2012 - 17:37:07 Nom: gironi a baix al riu, a la muralla... 

Re: Una tarda a Girona! 22/11/2012 - 18:27:59 Nom: edgasdg A l'auditori, l'espai girones, la bolera, les rambles... 

Re: Una tarda a Girona! 23/11/2012 - 12:50:34 Nom: GOMI 

Passejar per la part vella (la muralla, el barri jueu, la rambla), passant per el pont de pedra i el de ferro (aqui va ser on 
es va grabar part de Tengo ganas de ti) , continuar per la devessa (jardins preciossos).Podeu pendre alguna cosa al 

Koning, que està boníssim o al costat de la iglèsia de Sant Félix hi ha una geleteria... per llepar-se els dits!I si no, podeu 
anar cap a Salt, a l'espai Gironès, on trobareu botigues i oci tot junt.Girona m'enamora! 

depressió, suïcidi... 22/11/2012 - 17:32:07 Nom: noiaghj 

hola, veures tinc 13 anys i fa setmanes, mesos que penso que el món no canviaria gaire sense mi, no sé per què no 
tinc gaires problemes l'únic que fa poc que es va morir el meu pare i ell era la persona amb qui tenia més confiança.fa 
dos o tres setmanes m vaig començar a tallar, volia parar però no podia, era incapaç em tallava les mans les cames... 

no sabia què fer vaig trucar a la meva millor amiga ella va venir a casa em va fer parar i em va portar al metge i em van 
posar 8 punts al braç esquerre, la metgessa em va recomenar visitar un psicòleg però no vull, només sento que 

necessito deseperèixer d'aquest món que ja no faig res aquí.ara porto tres dies sense anar a l'insti per "por".la meva 
mare no sap res només ho sabem jo la meva millor amiga i el meu cosí els altres creuen que vaig caure amb 

bici.sisplau crec que necessito ajuda però no vull anar al psicòleg, em fa cosa i por.tinc por a què això vagi a més i em 
pugui acabar fent més mal... només vull ser feliç 
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Re: depressió, suïcidi... 22/11/2012 - 19:08:13 Nom: don't forget... 

Hey no, no pensis en el suïcidi, tu ets una persona molt important en aquest món, i val la pena lluitar per ser feliç i poder 
viure la vida. Jo conec una noia de la meva edat (14) que amb 10 el seu pare va morir, ho va pasar molt malament, 
perquè ell estava molt malalt i ella s'he l'estimava, però ara està bé, ho ha superat, a conseguit tornar a ser feliç de 

nou.Has de recolsar-te en la gent que t'estima, ells et poden ajudar. I sigues feliç, pensa que si tu estas feliç, el teu pare 
des d'allà adalt estarà feliç, però, si tu estas trista, si vols morir, ell no ho serà.Intenta no tallar-te tant, no et diré que no 
ho faixis, perquè sé que es molt dificil parar, jo també estic depresiva i em tallo desde fa temps, però intento controlar-
ho. Quan tinguis la necesitat de tallar-te, escolta música, balla, canta, dibuixa, escriu, llegeix, ves a corre, fes esport, 
truca a la teva amiga i parla amb ella o queda amb ella, però intenta no fer-ho, has d'intentar distreure't al màxim.Sé 

que es difícil, que pensaras: es mol 

Re: depressió, suïcidi... 22/11/2012 - 19:09:03 Nom: don't forget... Perdó, m'he deixat el correu:$ruth_rum0@yahoo.es:)Petons maca 

Re: depressió, suïcidi... 22/11/2012 - 20:08:57 Nom: carlyy 

Ostres...si em permets que t'expliqui tinc una amiga amb la mteixa situació que tu (sense això del teu amic i de la festa 
que volen fer) també es talla, jo li he fet costat al màxim, he estat sempre en els moments difícils per ella fins al punt 
que li he hagut d'agafar de les mans perquè no ho fés davant meu. Sé perfectament pel que passes, jo si fos tu, per 

animar-me i no pensar en negatiu pensaria en la meva familia, en el meu futur deixant de banda tota aquella gen 
("amics") que no et fan cas. Pensan en tot el que et queda per viure i el que pots arribar a ser, que estic segura que una 

gran persona. Escolta musica alegre en els moments de tristor, escriu histories, poemes, sentiments. Així et sentiràs 
més lliure. Fés una mica d'exercici per cansar-te i no tenir temps per pensar en això. Si tens mascota gos o gat. Ves a 

buscar-lo i pensa que ell sempre podrà estar amb tu quan el necessitis. Espero haver-te ajudat i qualsevol altre cosa, ja 
saps. comentes per si vols xarrar pel xat. Percert, sóc noia i tinc  

Re: depressió, suïcidi... 22/11/2012 - 21:26:47 Nom: soc jo mercii ho intentaré fer però pff costa molt 

Re: depressió, suïcidi... 24/11/2012 - 14:12:09 Nom: lectora 

Hola macaAra estava llegint la teva història i els comentaris, no et fagi por anar al psicòleg perquè només et vol 
ajudar.Jo hi estic anant per superar una fòbia i la veritat esq ami tb em feia por al principi però a mida que van passant 
les sessions hi vas agafant confiança i al final acaves tenint ganes d'anari perquè és un lloc on et pots obrir sense cap 
problema sense que et jutgin, només t'escolten i avegades és l'unic que necessitem, que ens ajudin :)Has de parar de 
tallar-te perque no es bo per tu, pero tampoc per el teu cosí ni per la teva millor amiga, ells potser ho passen pitjor que 
tu i tot, es preocupen per tu :)Para't un moment i pensa, si et suicidessis a qui faries mal, a la teva mare, la teva millor 
amiga, el teu cosi... quedarien destrossats, i podrien arribar a sentirse culpables de la teva mort, valora't perquè vals 

moltissim, si ells t'estimen perquè no estimarte tu mateixa? Afronta cada dia amb un sumrriure inmens perquè si li 
somrrius a la vida ella et somrriurà!Tu o qualsevol que tingu 

GRANETS 22/11/2012 - 17:32:33 
Nom: 

Loveistheonlyway. 

hola adolescents! soc una noia i mireu jo tinc granets i espinilles a la cara, pero tinc com unes marques blanques i 
sembla que hi ha pus a dins pero no es peten.. sabeu que son? amb que ho puc eliminar?moltes gracies adolescents! 

un petonet! :D 

Re: GRANETS 22/11/2012 - 18:52:56 Nom: jomateixa:P No sé què pot ser, però, per experiència, et recomano rentar-te cada dia la cara amb sabó exfoliant ;) 

Re: GRANETS 23/11/2012 - 21:32:02 
Nom: love is in the 

air ^^ 
pot se r que sigui greix pero tranquila es la edat jo tmb estic iguua 
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Estic boja? 22/11/2012 - 17:46:40 Nom: Lauuri.. 

Fa bastant de temps que em sento deprimida, que m'enfonso fàcliment. No fa tant que m'he començat a tallar al canell, 
als dos. Ho faig quan estic sola, quan estic trista, ho faig quan estic banyant-me (a la banyera) perquè és quan estic 

sola. Vaig probar de tallar-me sota l`aigua i vaig descontrolar la sang que em va sortir i em van haver de dur a l'hospital. 
Ha sigut llavors quan he vist que era molt greu això de tallar-me i ho estic intentant deixar però necessito fer-me mal 

perquè m'ho mereixo, no sóc res per a ningú. Fa pocs dies em va tornar a agafar un "bajón" i quan vaig estar sola em 
vaig beure un lleixiu, em van tornar a dur a l'hospital. Ja no se què fer tinc por de que la pròxima cosa que fagi sigui 

pitjor. Necessito ajuda però ja no confio en ningú. Si creieu que em podeu ajudar siusiplau comenteu abaix, aquesta és 
l'única forma que tinc d'explicar el meus problemes ja que és totalment anònim i hi ha adolescents com jo, que tinc 

13anys. Moltes gràcies per llegir-ho i si em podeu ajudar o sabeu d'a 

Re: Estic boja? 22/11/2012 - 17:51:46 Nom: noiaghj 
a mi em passa completament el mateix ara mateix porto 8 punts al braç, crec que tot va començar quan va morir el meu 

pare he fet un esvrit a sota sisplau mireuse'l i comenteu també 

Re: Estic boja? 22/11/2012 - 18:44:46 Nom: skskwk`fek 
heu de deixaro ja eu d'intentar fer una força sobrehumana per no fer-ho us vul ajudar pro jo tampooc se gaire sobre 

aixo.... 

Re: Estic boja? 22/11/2012 - 18:57:02 Nom: anoniimm 

Trankilaa no pateixiss siusplauu, tens de deixarho, explicau als teus pares t'ajudaran, a més segur que al teu insti 
disponsen dunn psiocleg o pedagog (no t'ofengis) t'ajudaraa ens serioo jo abans em sentia depree i tal peroo com ke 
teniaa por de caure amb aixoo i tal vaig demanar ajudda a la psicologa del meuu instii no sen va enterar ninguu de la 
classe ii em va ajudaarr moolt ara em sentuu genial i torno a estar seguraa em mii mateixaa, FES-HOO de veritaatt!!! 

No et rendeixis deixa els talls i el lleixiuu!! FESME CAS!! maa aajuudatt mooolt!!PD: fins i tott ara stikk sortin amb 
untioo!! m'ajudatt moolt!!!ANIMSS GUAPIISIIMAA, VALORATT TAL I COM ETS!! 

Re: Estic boja? 22/11/2012 - 20:54:36 Nom: jomateixa:P 
Has de ser forta i continuar! Encara et falten un munt de coses bones per viure! :) No et posis trista i intenta veure-ho tot 

d'una altre manera, però es clar, jo tampoc no sé que se sent així que potser no tinc raó... però intentau i continua 
endavant, que tu pots ;)T'estimem :) 

Re: Estic boja? 22/11/2012 - 22:07:26 Nom: frkeghrthb 
Jo si haguès sigut el teu pare/mare t'hauria dut a un psicòleg, o directament tancada a un centre.Espavila als teus 

pares, perque passen i és greu 

LINE 22/11/2012 - 17:49:10 Nom: LINE 
ALGÚ M'EXPLICA QUE ES POT FER SI TENS LA APLICACIÓ DE LINE.. GRÀCIESEXPLICAR QUE ES POT FER I 

COM XDXD 

Re: LINE 22/11/2012 - 18:09:35 Nom: Liiineee 
Jo fa tant sols dies que el tinc, és pot parlar per xat, fer trucades i després hi ha un timeline que alla pots escriure el que 

tu penses i tal . . només sé això! 

Re: LINE 22/11/2012 - 19:46:41 
Nom: eva maria se 

fue 
Hoola doncs amb el Line, pots enviar missatges (com whatsapp) també pots fer trucades gratuites i tens un perfil com 

han dit a l'altre missatge! :) 

Re: LINE 22/11/2012 - 20:46:39 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Es poden fer trucades amb tots els mobils menys si tens una BB 

Alguna vegada heu jugat a 
la ouija? 

22/11/2012 - 18:07:07 Nom: OUIJA 
Hola, fa temps que vull llugar a la ouija, molt amics em diuen que no, que em pot passar algo, vosaltres heu jugat? os a 

passat alguna cosa? 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

22/11/2012 - 18:33:50 Nom: aaaaaaaa Molts nens que hi han jugat han acabts morts es real jo no hi juagria però vigila si ho proves et pot passar algo! 
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Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

22/11/2012 - 18:35:12 Nom: sdfg que es la uoija aquesta? 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

22/11/2012 - 18:58:39 Nom: erikkaa! 
és un tabler on hi poses les lletres del avecedari, despres poses un got i imvoques a un esperit que et contestara les 

teves preguntes, pero despres et poden passar coses.. 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

22/11/2012 - 20:42:04 Nom: osdepeluix 

ola unes amigues de una maiga van jugar ala ouija en un cementiri ala nit la nit de halloween pero suposok no el hi a 
pasat res , jo de tu no o fariaaaa ademes hi han molts fets reals que han acabat malament .... amb morts , suicidis , 

poseit per el dimoniPD. PUTSER ES UNA TONTARIA PERO TU VIGILIA EL K FAS ES LA TEVA VIDA .... anda fes cas 
al teus amics k et diuen k no 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

22/11/2012 - 20:46:57 Nom: vacacerdo!^^ 
Jo sincerament a mi no ma pasat res pero a una amiga meva li va afectar molt una cosa i bueno es igualNO I JUGUIS 
potse qe no et pasi res pero tambe potse qe et pasi i es una de les poques ocacions qe es millor no arriescar-se!! fes-

m'he cas no i juguis! 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

22/11/2012 - 20:49:54 Nom: osdepeluix 

ola unes amigues de una maiga van jugar ala ouija en un cementiri ala nit la nit de halloween pero suposok no el hi a 
pasat res , jo de tu no o fariaaaa ademes hi han molts fets reals que han acabat malament .... amb morts , suicidis , 

poseit per el dimoniPD. PUTSER ES UNA TONTARIA PERO TU VIGILIA EL K FAS ES LA TEVA VIDA .... anda fes cas 
al teus amics k et diuen k no 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

23/11/2012 - 14:06:52 Nom: fadfeca sa 
Creus en els eperits?Jo hi jugaria, què és el pitjor que pot passar? (no hauria d'haver dit aquesta ultima frase, pero 

weno)Nomes en un joc no acabaras morta ni res, el k potser acabaras es decepcionada... 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

23/11/2012 - 15:33:59 Nom: eis 
ei tia, fes el qe vulgis, jo nno crek am esperitss, pero i vam jugar am la classe lany passat, i juro qe caga i et pot passar 

coses, la gent diu qe es tot mentida, pero enserio, qe et pot passar alguna cosa...fes el qe vulgis, jo no tu recomano. 

Re: Alguna vegada heu 
jugat a la ouija? 

25/11/2012 - 12:05:24 Nom: Balmeeeeta 
Jo crec que sempre hi ha alguna persona que vol fer la brometa i meneja el got i tot, jo vaig parlar en la meva mare i em 

va dir que ella de jove jugava i no li va passar res... 

Green Day!! 22/11/2012 - 18:22:42 Nom: Call it my life 
Algu li agrada green dayy? Passeu facee! :DSabeu si hi concert a espanya o alguu??Mes novetats??Mersiii 

preciusisims i presiusisimes!! 

Re: Green Day!! 22/11/2012 - 18:32:03 Nom: nnnnnn 
A mi k'agraden molt em mira a la seva pagina web alla ho diuen tot però demoment no fan cap concert prrevist per 

Espanya! espero haverte ajudat:) 

Re: Green Day!! 23/11/2012 - 17:24:39 Nom: joseep93 A mi m'encanten! A l'estiu venen a espanya, a Bilbao, al BBK! 

Re: Green Day!! 23/11/2012 - 17:24:41 Nom: joseep93 A mi m'encanten! A l'estiu venen a espanya, a Bilbao, al BBK! 

Re: Green Day!! 23/11/2012 - 17:24:41 Nom: joseep93 A mi m'encanten! A l'estiu venen a espanya, a Bilbao, al BBK! 

Re: Green Day!! 24/11/2012 - 02:08:51 Nom: dfhjbgkdf Vale que tagradin aquets tios, pero no cal que ho fiquis tres vegades eh :)))))) de res. 

ungles 22/11/2012 - 18:30:54 
Nom: 

sdvrfghtjmkjukliu 
em vull pintar les ungles d'una manera guai pero com u geu per pintarules de do o tres colors diferetns o fervos 

estampatsmersiiii :) 

Re: ungles 22/11/2012 - 20:38:45 Nom: --- 
entra a aquesta pagina:http://www.secretosdechicas.es/et dona molts consells sobre com pintarte les ungles i moltes 

mes coses. Potser ja la coneixes, no ho se.espero haver-te ajudat :) 

festaaaaaaaaaassa 22/11/2012 - 20:07:56 Nom: festa 
sabeu quan es el concert d'hotel cochambre a les festes majors de sant andreu comptal(d'aqui poc)? i quin es el 

programa de les festes, dies tal i tal...merci adolescents guapis! 

Re: festaaaaaaaaaassa 22/11/2012 - 20:12:39 Nom: bvgvjvj esoesooooo!!! se qur son aprp del 1 pro HC ni idea 
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Re: festaaaaaaaaaassa 23/11/2012 - 17:33:46 Nom: holika mira la seva pagina et deixo el linkhttp://www.hotelcochambre.com/agenda.php 

Re: festaaaaaaaaaassa 23/11/2012 - 23:25:17 
Nom: la persona que 

pregunta 
ooooh merci merci:)))) 

footiikus:) 22/11/2012 - 20:21:04 Nom: Clàaudia 
holaa adolescents, sabeeu alguna pagina o bloog on hi haagin fotus dqelles xulees per exemple noiees am roba guai 

am un skate.. nose ahha tipu aqestes coses si sabeu alguu escribiumu sisplaau:) mercii un ptoonet 

Re: footiikus:) 22/11/2012 - 21:23:12 Nom: Red_Lips Aquí n'hi ha moltes :phttp://weheartit.com/sino, també tens aquesta :3http://favim.com/ 

amor? amistat? que és? 
necessito la ostre ajuda 

adolescents... 
22/11/2012 - 20:42:49 

Nom: mònicaaa 
confusa. 

holaa gent :Pa veure.. jo estic una mica liada... per que tinc un amic que va a la meva classe i que ens portem be i tal, 
molts cops s'acosta cap a mi per haber si li dic algu, (això una noia ho nota...), hi han vegades que quant estic a classe, 

noto que algú em mira, em giro i ell dissimula (dissimula fatal xd), molt sovint ens "piquem" amistosament, i bastans 
cops (no se per què xd) acabem la conversa sobre un tema una mica... pujadet de to hahaha ... cosetes aixins que... 

vaja, abans no m'hi fixava, però ara estic que no me'l puc treure del cap. ara començo a ser jo la que el miro, a vegades 
quan està rient amb una altra noia em poso una mica gelosa... (no ho puc evitar.. ) i no se.. estic una mica confusa. i no 
se si realment m'agrada, es amistat, o què és?m'agradaria que m'aconselléssiu.. la veritat es que mai m'havia passat 

però.. haig de reconèixer que estic bastant perduda. 

Re: amor? amistat? que 
és? necessito la ostre 
ajuda adolescents... 

23/11/2012 - 21:48:44 Nom: HELENA:) 

Jajaj pues a mi em pasa igual amb un noi!! Fa temps que no parlem i aquest any ens pikem,tontejem,i sempre 
parlem:$Jo crec que es una mica de amor, xq tagrada fisicamen,i de cara, amistat xq tagrada com es i adolescenciia! 

Aixo no es el prime cop que et pasara creume(:Jo crec que tindras que espera una mica, que el temps digui, potsee ara 
et sens aixi pro al cap dun temps penses amb ell nomes com amiic.. a mi má pasat un muunt de vegades!Un petto 

guapa:) 

Re: amor? amistat? que 
és? necessito la ostre 
ajuda adolescents... 

23/11/2012 - 22:38:29 
Nom: la del missatge 

:) 
moltíssimes gràcies per comentar :P .. de veritat m'has ajudat. ara estic menys perduda sabent que a altres també els 

passa :)aaaiix l'adolescenciaaa.. xd :D 

esports... AJUDA PLIS 22/11/2012 - 21:12:54 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 

Necessito fer algun esport, fins l'any passat feia atletisme però em vaig acabar avorrint perquè em forçaven molt i eso. 
Quan vaig a Menorca monto a cavall aixo es duran l'estiu, els caps de setmana llargs i eso... però això no serveix de res 

per l'estiu faig skimboard.EM podeu dir esports per practicar que no siguin molt cars?Merci adolescents/tes :D 

Re: esports... AJUDA PLIS 22/11/2012 - 21:44:35 Nom: nooieta* nose si son molt cars o no...natacio, patinatge, voley, tennis o padel(tennis en faig jo i es una mica car..), basquet.. 

Tamanys de pene 22/11/2012 - 21:18:08 Nom: joop Pos a mi em fa 16,7 cm i a vosaltres?? Ah i tin 14 anys 

Re: Tamanys de pene 22/11/2012 - 21:22:27 Nom: mariajono doncs jo tinc 15 i només em madeix 14 cm ! 

Re: Tamanys de pene 23/11/2012 - 07:06:11 Nom: osdepeluix JODER SI K LA TENIU GRAN 

Re: Tamanys de pene 23/11/2012 - 13:22:31 Nom: =D ooooook! =) 
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NOIS QUE CREIEU QUE 
LI PASA? 

22/11/2012 - 21:26:28 Nom: anooonima :) 

em mola un dels meus millors amics. ahir, vem veure un video a linsti i nosaltres ens vem posar en un raco on no ens 
veia ningu. em va posar el bras al voltan del coll i va fer que mapropes i mapoyes a sobre seu. manava acariciant i va 

acostar la seva cara i em va començar a fer petons a la galta i em va agafar la ma. vem estar aixi tot el ratu i molts dies 
tontejem moltisim. avui perexemple ma agafat de la ma ma fet petons a la glata i ma fet lu mateix i els altres dies tambe 
u fa. ell fa un temps em va dir k li agradava una amiga meva i sasuposa que encara li agrada pero em diu indirectes de 
si tingesim un rollu o surtisim junts. a mes avui un amic seu ma dit que si no li agrada aquella amiga meva u deu fer per 
aproparse a alguna tia a qui li hagi explicat. i de ties nomes u se joque li pasa?vol algu am mi? sesta aprofitant de mi? si 

li fesiu aixo a una tia que voldria dir?sisplau ajudapetons :) 

Re: NOIS QUE CREIEU 
QUE LI PASA? 

22/11/2012 - 22:12:50 Nom: adad Vol algu amb tu, no tu penssis llençat 

Re: NOIS QUE CREIEU 
QUE LI PASA? 

24/11/2012 - 20:30:16 Nom: Idroj#11 Si t'agrada t'has de llençar, eta clarissim qe vol algo am tu, i no tinguis por, si ti llences no es fara enrere 

TEMA SOBRE MI... 22/11/2012 - 22:04:13 Nom: Noia ... 

Adolescents, jo soc una noia molt tranquila i pessimista, tinc 13 anys... Em noto diferent a l'altra gent i sovint penso com 
si estigues a un altre món... Em sento com si estigues a un joc on no s'acaba guanyant ni perdent... Tinc moltes 

paranoies extranyes i sovint m'imagino en el meu món extrany i tinc papallones a l'estómac :SSoc molt feta a la meva, 
cambio molt d'estat d'ànim i necessito gent per ajudar-me i per que els hi pugui explicar els meus problemes :S... No se 

ni el que em dic... Estic feta pols. 

Re: TEMA SOBRE MI... 22/11/2012 - 22:16:52 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
jajajaj veieu no soc la unica si vols et faig una llista de la de paranoies que m'invento, somio o em pillen... la gent diu k 

soc bipolar pero yo no crec :D 

Re: TEMA SOBRE MI... 22/11/2012 - 23:12:18 Nom: Noia ... 
JAJAJAJAJAJA pensava que era unica al món D: .... Buaaaa pero no saps tu bé les paranoies i les menjades de coco 

que em faig jo mateixa T_T 

Re: TEMA SOBRE MI... 23/11/2012 - 07:09:20 Nom: osdepeluix doncs ja som 3 !!!!!! 

Re: TEMA SOBRE MI... 23/11/2012 - 19:22:15 Nom: sfnusafn No ets única creume, si vols tescric un conte amb totes les meves paranoies i riem juntes:'')masa bestia.... 

Re: TEMA SOBRE MI... 24/11/2012 - 13:57:13 Nom: anonimaflor 
no patiu, jo també soc molt estranya! però això no vol dir quedar-se sola ni ser una marginada, quan trobeu els amics 

que us entenguin tot anirà perfecte ja veureu! A mi ma pasat :) 

3r video 22/11/2012 - 22:07:49 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Aqui teniu el 3r video del NwYrkes catalanistahttp://www.youtube.com/watch?v=X54QZ-R7ZVs&feature=share 

Re: 3r video 23/11/2012 - 15:29:28 
Nom: sense swag, 
amb algu millor, 

1D*_* 
quin crac de tiu! 
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"Una frase molt certa 
sobre la independència de 
Catalunya" els qui volgueu 

debatre-la obriu! 

22/11/2012 - 22:13:32 
Nom: 

Noiaindependentista
finsalesgenives 

Una veritat molt gran sobre el que està passant entre Catalunya i Espanya. Potser sona una mica fort però és la trista 
veritat:Espanya i Catalunya són com la violència de gènere. Espanya és el marit alcohòlic i agressiu, i Catalunya la 

pobre dona, ara no tant dominada, perquè s'està adonant del que és capaç de fer. Fixeu-vos-hi, si fos independent, les 
estadístiques diuen que Catalunya seria dels estats més rics d'Europa Sud. Espanya, l'home, es trinca a la dona 

sempre que vol (ens roba quan vol) i si la dona s'hi nega, sempre fa servir el joc brut, el xantatge.Però ara és com si la 
dona, segura del que és capaç, i de que no ha de seguir essent una simple esclava del seu marit decideix plantar-li 
cara, disposada a ser lliure i a treure tot el millor de si mateixa.I aleshores, és quan l'home, simplement per creure's 

posseïdor i decisor de la dona, o per pura maldat i ignorància, comença amb les mentides (les acusacions de Montoro 
cap a Mas), les acusacions i més violència psicològica. Doncs ha arribat l'hora d 

Re: 22/11/2012 - 23:30:42 Nom: Serena_15 

Jo no tinc gaire a discutir perque tambe vull la independencia, pero no es tot tan facil, si fos com dius, marit i dona, seria 
el divorci i ja, final, pero per seguir la historia, com si la resta d'Europa fos la familia, España es queda amb la familia i si 

Catalunya la vol veure a de pagar(vamos, que Cataunya mai podra ser de la Unio Europea), España fara el possible 
pero enfonsar Catalunya. 

Re: 23/11/2012 - 11:47:02 Nom: ilrtbhjkfnlrtisd vicsa catalunya independent!!!!!! 

Re: 23/11/2012 - 16:12:13 
Nom: 

Noiaindependentista 

Malauradament, el primer comentari té raó. Però això ja ho he dit al principi, el que promou Espanya és el joc brut. I 
com en la violència de gènere, després del divorci, segurament el marit seguiria turmentant la dona, per hem d'estar 

conscients, perquè no li pertanyem. Demanar permís per a un referèndum, i si no ens deixen, el fem igualment. I 
respecte a Europa, crec que segur que d'alguna manera o altra es podria arreglar!!Se'ns acaba la paciència!!! Volem 

Independència!!!!! 

Re: 23/11/2012 - 16:17:07 
Nom: 

Noiaindependentista 

Malauradament, el primer comentari té raó. Però això ja ho he dit al principi, el que promou Espanya és el joc brut. I 
com en la violència de gènere, després del divorci, segurament el marit seguiria turmentant la dona, per hem d'estar 

conscients, perquè no li pertanyem. Demanar permís per a un referèndum, i si no ens deixen, el fem igualment. I 
respecte a Europa, crec que segur que d'alguna manera o altra es podria arreglar!!Se'ns acaba la paciència!!! Volem 

Independència!!!!! 

Re: 23/11/2012 - 16:47:20 Nom: jeaofajeioa VIVAAA ESPAÑAAA! 

Re: 23/11/2012 - 17:13:50 

Nom: 
INDEPENDENTISTA 

FINS A LA 
MEDUL.LA 

QUINA GRAN VERITAT M'EEEEENCANTA *-* 

Re: 23/11/2012 - 21:37:27 
Nom: 

NoiaIndependentista 

Al jeaofajeaoia o com es digui, voldria retreure-li el seu comentari de mal gust i de intent de provocació. Realment, la 
que fan això no fa més que mostrar la seva capacitat mental, i només es delaten a si mateixos, ja que quan els hi 

vulguis preguntar perquè no volen que Catalunya sigui independent, et respondran alguna cosa de l'estil:"Que si sóis 
unos separatistas de mierda, que si sóis unos agarraos".I fan justament el que deia jo: Enlloc de donar-nos arguments 
per defensar els seus pensaments, ens responen amb insults i tot perquè ens odien, és només això. El marit pega a la 

dona. Espanya roba a Catalunya.Per al de just a sobre meu, gràcies:) 
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Re: ComunitatValenciana(: 23/11/2012 - 23:03:20 Nom: 218739fsdfw 
Per a la noia que diu que els que estem en contra de la independència de Catalunya "responem" això, doncs no es 
veritat, perque que algu digue això no vol dir que tots els demes tmb ho pensem, molta gent et podria argumentar el 

perque. 

Re: nm 24/11/2012 - 10:07:12 Nom: obriuelsulls 

jo penso que la idea de la independència és fantàstica, però realment la voleu amb uns polítics així? si ara us queixeu 
que us roben de madrid, us penseu que no us robaran desde barcelona?els que creieu en el senyor mas us he de dir 
que esteu ben equivocats. mas és una persona que fa i diu el q mes li convé en cada situació. abans de l'11s no volia 
pas la independència, però en veure que tota aquella massa de gent, va veure que prometre la independència era un 

iman de vots. És una falsa promesa, no us deixeu enganyar per les falses aparences, quan aconseguixi la majoria 
absoluta catalunya serà una dictadura. us creieu que no seguira retallant?aneu llestos. es per aixó que ha convocat 
eleccions. expliqueu-me doncs, perquè diu que si no té majoria absoluta no hi haurà independència. us té a tots ben 

enganyats. si de veritat voleu la independència voteu un altre partit que vagi de part del poble, tenint en compte el seu 
programa. ara per ara crec que no n'hi ha cap de competent però un que està sorgint amb força 

SI SOU BONES 
PERSONES OBRIU 

SISPLAU ES URGENT 
22/11/2012 - 22:16:51 

Nom: 
ANOOOOOOOOOO

OOONIKAAAAA 

Algu sap alguna forma de guanyar diners? necessito diners i només tinc 13 anys, no puc treballar i els meus pares no 
em volen donar diners! algú em pot dir feines a fer per guanyar diners? sisplaaaaaaaaaaaaaau muaaa 

Re: SI SOU BONES 
PERSONES OBRIU 

SISPLAU ES URGENT 
22/11/2012 - 22:20:39 

Nom: Carly 
(@carlyblancosala) 

Avis tiets takilles telefoniques ... no se jajajaj 

Re: SI SOU BONES 
PERSONES OBRIU 

SISPLAU ES URGENT 
23/11/2012 - 00:12:38 Nom: Berta :) 

Sempre hi ha la solució de cangur , cuidar els teus cosins.. o nens petits o dedicar-te a passejar els gossos, jo amb 
aquestes feines vaig començar a guanyar-me els diners per poder anar als concerts que es lo que mes 

m'agrada!Espero que t'hagi pogut ajudar! 

Crec que em vaig a 
suicidar 

22/11/2012 - 22:53:27 Nom: josemielamo Os acabo de trollejar pringats! 

Re: Crec que em vaig a 
suicidar 

22/11/2012 - 23:57:03 
Nom: 

laqepiensaqeeresidi
ota 

Mira nano m'és ben igual. Amb això no es juga, que una amiga meva quasi es talla les venes...si no l'arriben a aturar, 
mai més l'hauria vist. O sigui qe ja pots deixar de trollejar, que no ets cap troll! 

Re: Crec que em vaig a 
suicidar 

22/11/2012 - 23:58:15 
Nom: 

laqepiensaqeeresidi
ota 

Mira nano m'és ben igual. Amb això no es juga, que una amiga meva quasi es talla les venes...si no l'arriben a aturar, 
mai més l'hauria vist. O sigui qe ja pots deixar de trollejar, que no ets cap troll! 

Re: Crec que em vaig a 
suicidar 

23/11/2012 - 17:48:05 Nom: marxd 
de que vas pringat¿ tu creus que tens k anar axins a la gen...ei nena a mi mesta pasan el matex un amic meu es vol 

suicidar, i jo tmbe :( 

Re: Crec que em vaig a 
suicidar 

23/11/2012 - 21:16:55 Nom: vxghahgfn q vagi b 
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NOIS AJUDA 22/11/2012 - 22:54:40 
Nom: hola 

:)stgwetyregt 

em mola un dels meus millors amics. ahir, vem veure un video a linsti i nosaltres ens vem posar en un raco on no ens 
veia ningu. em va posar el bras al voltan del coll i va fer que mapropes i mapoyes a sobre seu. manava acariciant i va 

acostar la seva cara i em va començar a fer petons a la galta i em va agafar la ma. vem estar aixi tot el ratu i molts dies 
tontejem moltisim. avui perexemple ma agafat de la ma ma fet petons a la glata i ma fet lu mateix i els altres dies tambe 
u fa. ell fa un temps em va dir k li agradava una amiga meva i sasuposa que encara li agrada pero em diu indirectes de 
si tingesim un rollu o surtisim junts. a mes avui un amic seu ma dit que si no li agrada aquella amiga meva u deu fer per 
aproparse a alguna tia a qui li hagi explicat. i de ties nomes u se joque li pasa?vol algu am mi? sesta aprofitant de mi? si 

li fesiu aixo a una tia que voldria dir?sisplau ajudapetons :) 

Re: NOIS AJUDA 22/11/2012 - 23:59:49 Nom: hlbrevkgul Tia, està clar. Li agrades. Segueix-li el rollo. ;) 

Re: NOIS AJUDA 23/11/2012 - 18:03:52 Nom: sdfa has pensat q putser et diu q li mola la teva amiga per ferte embeja? :) 

Hi ha algú que li encanti 
escriure? 

23/11/2012 - 00:08:33 Nom: Anonima :) 
Hola adolescents! Sóc una noia de 16 anys que li encanta escriure i bé ja he creat bastants contes pels nens petits, 
històries i ara mateix estic escrivint la meva 4rta novel·la!Només volia saber que si algú comparteix afició que m'avisi 

per aqui que ja em posaré amb contacte amb ell/ella !Mersi! 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 00:24:53 Nom: Anònimaaah 2 A mi, és una de les meves passions! Agrega¡m, tinc 13 anys, tirant a catorze!marinaanime90@gmail.com:D 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 00:27:30 Nom: Anonima :) Oh perfi trobo algú !!! Gràcies ara em poso amb contacte amb tu ! 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 15:19:03 
Nom: 

unaquetambeliagrad
aescriure! jijijiji:D 

A mi també m'encanta!El meu correu: enjoyourlife96@gmail.comEl meu blog (on de vegades escric per desfugar-me 
una mica... tot i que tinc escrits bastant millors ^_^):http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/:D 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 16:22:43 Nom: heeeel; jooooooo!helenamorenosalo@gmail.com 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 17:41:53 Nom: alfons59 
tinc 16 tambe i soc d roquetes un poble dels voltans d tortosa aixik kom k tink algunes ciutats historikes prop em venen 

moltes inspiracions sobretot sobre assaasinats i misteri el meu mail es alf_piscis12@hotmail.com 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 17:51:14 Nom: jooo A mii tambeeeee*-* 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

23/11/2012 - 19:20:02 Nom: aaina! A mi també m'agrada moolt! 

Re: Hi ha algú que li 
encanti escriure? 

24/11/2012 - 16:35:06 Nom: padeba 
Jo també en tinc 16 i també m'encanta escriure!:) M'agradaria molt llegir alguna cosa teva i ensenyar-te peces 

meves!paula.ramosop4x@gmail.com 

Naniiit ^-^ Entreu i digueu 
que us sembla! 

23/11/2012 - 00:21:38 Nom: lA bLOGGER 
Entreu i digueu que us sembla! És un blog fet per mi,ja em comentareu! 

*__*http://diaridunaadolescent99.blogspot.com.es/ 

es sobre el meus pits 
(noies) 

23/11/2012 - 07:15:51 Nom: osdepeluix 
olaa a tots i a totes faig una 95 de pits i 13 anys son masa grans , en creixeran ???? i quna deixen de creixer ?tambe 

madeixo 1,67 o 1,68 la meva estatura esta be o no ??? creixer oi ??? esk en not alta comperada amb la resta de 2n de 
la eso i amb algunes de 3r pero jo vull se mes alta !!!!! espero creixer , fins a qunas anys mes creixere ? 
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Re: es sobre el meus pits 
(noies) 

23/11/2012 - 18:00:51 Nom: sdf 
Sobre els teus pits simplemen dir q hi ha gen q els te mes grans q altres y en segon lloc per saber quan creixeras ens 
hauries de dir quan et va venir la regla ya q aixo produeix q els ossos es fixin i sempre es creix una miqueta mes pero 

no gaire 

Re: es sobre el meus pits 
(noies) 

23/11/2012 - 19:50:38 
Nom: 

TEENAGEDREAM:$ 
Si tens una 95 és per que tens l'esquena ample. L'important és la copa. 

Re: es sobre el meus pits 
(noies) 

23/11/2012 - 21:41:33 Nom: wfwqfwr Esta be ja creixerasdeixa el FaceBook 

Re: es sobre el meus pits 
(noies) 

23/11/2012 - 23:08:24 Nom: osdepeluix en va vindre auest estiu al juny un asetmana avans del meucumple 

Re: es sobre el meus pits 
(noies) 

23/11/2012 - 23:14:59 Nom: osdepeluix 
ok ok en faig un facebook falç i desde alla parlem pero alla ja et donare el real aixo si si en caus be 

...http://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219 

Re: es sobre el meus pits 
(noies) 

24/11/2012 - 02:15:41 Nom: fgh dows 

lio:$ 23/11/2012 - 09:33:43 Nom: Ö 

pf.. mira aquesta es la meva historia, m'estimomoltisim a un noi, pf..l'estimo mes que a la meva vida, pero despres hi ha 
un altre..es tambe pf*-* el primer no m'estimaTT aquest es el problema, i elssegon es vol liar perque mai s'haliat i jo 
tambe vui i tampoc m'he liat mai, pero hi ha un altre problem que esque el primer estan dien amics seus que m'esta 

començan a estimar i clar no se que fer..TTAjodeu-me! sisplau.. 

Re: lio:$ 23/11/2012 - 13:16:36 
Nom: 

merenguemerengue
! 

No sé que pots fer, cada cas es diferent però el que si que et puc dir es que tu has de veure amb qui estàs més a gust, 
qui et tracta més bé, etc.. 

Re: lio:$ 23/11/2012 - 23:41:27 
Nom: 

elguarrodelbarrinom
ersiii :))) 

miraa has de veure poc a poc a qui t'estimes més i desprees si passa algo passa. yatusabeeh ajajajajjaj 

Academies de musica 
importants? 

23/11/2012 - 14:51:07 
Nom: Escoles de 

musica important? 
Hola adolescents, soc una noia de 15 anys i m'agrada molt la musica, cantar com per ejemple ja que no ho miro pero 

mu han dit com la de Violetta. Sabeu alguna escola a l'estranger? mersiiii 

Re: Academies de musica 
importants? 

23/11/2012 - 16:07:04 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
D'esports uns quants pero de musica exclusivament no crec. Hi ha escoles privades k fan musica... no se 

Re: Academies de musica 
importants? 

23/11/2012 - 17:46:28 Nom: Noieeeeeeta:) 

Hola, jo en tinc 14 i també m'agrada molt. Estic apuntada a un escola de música municipal del meu poble i toco el 
piano. Ara m'estic examinant per uns examens de la Royal Academy Music of London. És una acadèmia important de 

Londres. Tot-hi que no se si estas apuntada a una escola o algún lloc, jo començaria per apuntar-m'hi. Després aniria a 
un conservatori. A Catalunya ni han bastants de bons i quan ja tinguis una mica més de nivell, doncs a l'estranger. Si 
ara ja tens nivell doncs ves a estudiar a fora, pero pensa que t'han d'escollir, i si et vols presentar has de passar unes 

proves una mica dificiletes. Pero igualment sort! 

Re: Academies de musica 
importants? 

23/11/2012 - 21:30:51 
Nom: sooooooc la 

de forum 
Si, vaig a una escola de musica pero mersii tens face i parlem? 

Re: Academies de musica 
importants? 

23/11/2012 - 21:39:45 Nom: Maaaaaaar Jo vaig al conservatori de musica de Badalona. Aqui si que t'aprenten molt! Jo ara faig 2n de grau professional. 
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Re: Academies de musica 
importants? 

23/11/2012 - 22:31:09 Nom: la del forum Plis passeume facees que vull parlar per ajudam a decidiir i tot aixoo.... 

merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:12:16 Nom: hoooola:) mercè soc la codiina:) 

Re: merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:15:50 
Nom: 

poiuytrewqasdfghjkl
ñ 

Holoaaaaa nenaa!(: 

Re: merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:21:33 Nom: person heyyy class!!! 

Re: merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:25:08 Nom: meryppopins putuu person! es possa sempre en totes les converses el cappullu:) jajajaja 

Re: merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:27:03 Nom: meryppopins putuu person! es possa sempre en totes les converses el cappullu:) jajajaja 

Re: merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:28:10 Nom: person ara contesto trankila!! 

Re: merceeobra,!:) 23/11/2012 - 15:31:14 Nom: merippopins;) ajajja flipat^^esqe clar, et penses qe no puc viure sense la teva resposta? jujujjujuju 

Trista:( 23/11/2012 - 15:25:27 Nom: anoniima 

Holaaa! mireu a la meva clase fa dos anys, aquest és el tercer que va venir un nen nou de Lima (Perú) i fa poc que hem 
començat a xarrar i tal, comentaris puntuals (la hora, el tippex..) i ara ia xerrem més. És superdotat i m'ajuuda a mates. I 
resulta que m'estic començan a enganxar d'ell perque apart de que es guapo és molt simpàtic...pro a part es que no tinc 
massa temps per dir-li que m'agrada o que em comença a agradar perquè el mes que ve marxa a Alemanya 3mesos a 

estudiar i pudé si queda. El cas és que quan marxi em deprimiré segur:( no se que fare...no se si dir-li...no se si 
m'agrada del tot com per dir-li...siusplau ajuda!!! 

Re: Trista:( 23/11/2012 - 15:51:51 
Nom: 

234567890'954234 
Llença't! Que l'instant és únic, no es repetirà (8)Ja saps, llença-t'hi, no hi perds res!:) 

Re: Trista:( 23/11/2012 - 16:18:23 
Nom: 

heeeeeeeeeeeeeeeel
; 

Si! això! llença't duna vegadaa!!^^petons(: 

Re: Trista:( 23/11/2012 - 19:17:37 Nom: joop 

Jo no estic segura de que llençar-te sigui la millor opció, potser si ell no t'estima de la mateixa manera li senta malament 
i perdeu confiansa... igualment, quan marxi a Alemanya seria un bon moment, abans de l'adéu definitiu i a mes seria 

com de pel·lícula... pero en els tres mesos que falten estudia la situació, pensa-t'ho bé i no et deprimeixis, que si no el 
pots tenir com a nòvio el tindràs com a amic i una amistat és el més valuós que pots arribar a tenir, si més no no 

s'acaba:) 

impotencia 23/11/2012 - 15:26:23 Nom: swag 
no hos passa que quan algú et fa molta rabia el que diu, tot el que fa i no pots dir res perquè estara malamen segons 

ell/a us ve una impotencia enorme i us posrieu a cridar, insultarlo, plorar de la rabia i impotencia que us fa? si us passa, 
tenu alguna especie de "trucu" perque us passi la impotencia sense haver de fer tot aixo?merci, un peto :') 

Re: impotencia 23/11/2012 - 16:16:44 Nom: Heeeeeeeel; 

Pf! em passa un piló de cops això....:S Doncs sí que tinc un ''trucu'' (en tinc un parell:''''''''33)1- Si estas aprop d¡un 
lavabo, hi vas i et mulles el fron i la boca amb aigua ben fresqueta, això farà que et relaxis!2-Pensar en defectes que 
tingui aquella persona i en virtuts que tens tu mateixa!3-Agafar un boligraf i amb tota la teva força, fer ''guixos'' en un 

full!Tot això farà que puguis somriure i no plorar de ràbia:) A mi em funciona!!Petons^^ 

Re: impotencia 23/11/2012 - 23:34:27 Nom: ladelmissatje Moltissimes gracies, ja provare a veure si em funciona, petons 
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US ENCANTA 
ESCRIURE? (: 

23/11/2012 - 16:30:08 
Nom: 

heeeeeeeeeeeeeeeel
; 

Bones! Soc una noia a la que li encanta escriure*-* Si algú comparteix la mateixa afició que jo, que m'envii un correu i 
així estem en contacte^^! Tinc 13 anys:33Correu: helenamorenosalo@gmail.competons(: 

NOIS AJUDA URGENNT 23/11/2012 - 18:27:39 
Nom: NOIS AJUDA 

PLISSSS 
nois vusaltres en que us fixeu mes en el cul o els pits?? el meu cas es q el meu culet es perfecte en seriu hahaha pero 

fax una 85 de talla es puqet per vosaltres? 

Re: NOIS AJUDA 
URGENNT 

23/11/2012 - 21:39:05 Nom: Rastaman ens fixem en tot una mica pero mes en els pits i la cara k es el mes importantPD: Deixa el teu Facebook o correu!! :$ 

MOTXILLES EASTPACK. 23/11/2012 - 18:40:17 Nom: Noieeeeeeta:) 
Algú sap on puc trobar motxilles eastpack a Barcelona (millor si es BCN centre, pero m'és igual), a un preu més barato, 

o sigui, menys de 55€ que es el preu del Corte Inglés?Merci, un petó♥. 

Re: MOTXILLES 
EASTPACK. 

23/11/2012 - 19:14:09 Nom: sooni Si vas a Vilafranca o a qualsevol interesport les tenen per 48, nose si varia gaire pro es menys! 

Re: MOTXILLES 
EASTPACK. 

23/11/2012 - 21:10:55 Nom: alllbeta:) A alguna botiga del centre (kaotiko...), al carrer tallers,i a l'ABACUS (sembla mentida pero n'hi han). 

Re: MOTXILLES 
EASTPACK. 

23/11/2012 - 21:27:03 Nom: alllbeta:) A alguna botiga del centre (kaotiko...), al carrer tallers,i a l'ABACUS (sembla mentida pero n'hi han). 

Com dir als pares que he 
perdut el mobil 

23/11/2012 - 20:02:52 
Nom: Ebi Roxy 

(@EbiRoxyAtlara) 

Avui he perdut el meu mobil (blackberry) i estic destrossada,suposo que ja se quin el substituira ja que es impossible de 
trobar (samsung galaxy ace)pero... com li dic a la meva mare? ella es molt severa amb aixo i no se que pot passar... 

ajudaaaaaaaaa 

Re: Com dir als pares que 
he perdut el mobil 

23/11/2012 - 20:21:47 
Nom: 

faaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaasdfasdf 

No sé com li pots dir, però no li ocultis massa temps, contra abans parlis amb ella millor!! Pensa que poden estar 
utilitzant la teva targeta i gastante molts diners!! El millor és trucar ràpidament a la teva companyia telefònica i donar de 

baixa el número de mòbil, per no emportarte cap sorpresa!!! Contra abans li diguis a ta mare millor, en realitat, 
apreciarà la rapidesa i la maduresa que mostris dient-li!! 

Re: Com dir als pares que 
he perdut el mobil 

23/11/2012 - 21:27:49 Nom: alllba. Papis, he perdut el mòbil. 

Re: Com dir als pares que 
he perdut el mobil 

25/11/2012 - 11:56:56 Nom: Balmeeeta 
Fes el que ha dit aquesta noia i parla amb ella ràpid perquè si l'han agarrat altres persones...el meu es va caure al vàter 

quan estava a Anglaterra i li vaig cridar per dir-li-ho i es va enfadar molt però més val aixó que anar a amagades... 

LUIS FERNANDEZ 23/11/2012 - 21:11:03 
Nom: 

AINARAAAAAAAA 

http://luisfernandezmiculebra.blogspot.com.es/ES EL MEU PRIMER BLOG...PODEU ENTRAR SISPLAU I 
COMENTAR? HO ACABO DE FER,NO HI HAURÁ GAIRE COSA,PERÒ ENTREU SISPLAU.ES MOLT IMPORTANT 

PER AMI!GRACIES I MOLTS PETONSUS ESTIMU:AINARA 

Re: LUIS FERNANDEZ 23/11/2012 - 21:59:51 
Nom: 

somebody_like me 
està bé però li falta alguna cosa, no sé el trobo pobre... ja sé que hi ha pocs escrits, però els pocs que hi ha els hi falta 
xispita !!! (tot i així està molt bé, no et desanimis!)Si pots passa't pel meu:http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/ 

PREGUNTA (PITS) 23/11/2012 - 21:55:51 Nom: BHOGR Als 13 anys els nois es fixen molt en els pits? 

Re: PREGUNTA (PITS) 23/11/2012 - 22:43:10 Nom: dfghjkl si, noia si, sempre s'hi fixen :S 

Re: PREGUNTA (PITS) 23/11/2012 - 23:37:31 Nom: Laalolaa 
doncs sii. a classe comenceen uuff pero que pechote si coses per l'estil no?si tu no tens pits no passa res.. no et 

preocupis, els tios que nomes es fixen en pits no arriben lluny amb les noies.tu tranqui oks?? 
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si algú veu aixòi i em 
pogues aconsellar... 

23/11/2012 - 23:08:26 Nom: flowerfm 

Gràcies per entrar ^^Aqui teniu el meu problema:fa temps q estic am un noi q per mi es perfecte, tan físicament com 
psíquicament, al principi com dieu aqui estaba superenchochada d'ell però ara me'n he adonat de q no l''estimo. 

M'agrada molt com és però no aconsegueixo acabar de conectarme am ell i sentir amor. I tampoc nose si l'hauria de 
deixar, perq estic be però no l'estimo TT aishh En fi, gràcies pels q em pogueu aconsellar o opinar :D 

Re: si algú veu aixòi i em 
pogues aconsellar... 

23/11/2012 - 23:47:12 
Nom: lhbg3wtrs 

fgrther 
Comenta-li, si no et sents bé, també pot ser que tingui algun defecte...sóc noia, passa'm face i parlem! :) 

Re: si algú veu aixòi i em 
pogues aconsellar... 

24/11/2012 - 10:09:53 Nom: elcochiupiu 
jajaja no tambe soc noia i es ven facil, si tu vols estar amb ell, estigues amb ell, i amb les cosetes petites, romantiques 

et faran qe tanamoris dell, probat personalment, pero si no vols estar amb ell perque t'agobia i tal, deixa'lespero haberta 
ajudat 

CanSOnS:S 23/11/2012 - 23:11:53 Nom: HouHou! Escribiiu cansons catalanes booniqees! 

Re: CanSOnS:S 23/11/2012 - 23:22:59 
Nom: 

floweerpowwers! 

La vida sense tu/ si tanque els ulls - obrint pasvespre/ pau /por/s'ha fet gran/ bona nit/ bon dia - petscaic - gerard 
quintanaens veurem ben aviat/ llençat/ t'estimo molt/ tinc fam de tu/ per una copa/ tinc fam de tu - lax'n'bustoboig per tu/ 

tren de mitja nit/ enviam un àngel/ es inutil continuar- sauquan et sentis de marbre/ corren- gossosi digueu/ penjat -la 
pegatinatintin- catarresjean-luc/ monsieur costau- els amics de les artsels guapos són els raros- manelnits am txarango/ 
la dansa del vestit- Txarangot'he posat algunes de les que m'agraden més però segur q me'n he deixat alguna. Esq hi 

ha tanta bona música en català! 

Re: CanSOnS:S 24/11/2012 - 00:49:14 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Tot és fosc dels gossos no gaire coneguda però molt maca *_* 

Re: CanSOnS:S 24/11/2012 - 14:11:20 Nom: HouHou! Merciii:)Aneeu posaaant si sos acodeixeenGrciies 

Per excitants 23/11/2012 - 23:18:41 
Nom: Per exitar a un 

tio 
Digueume algunes paraules frases, mes o menys normaletes que no es pensi que soc boja perque macava de dir que li 

agradoo per excitarlo moltisiiim mersiii adolescents 

Re: Per excitants 23/11/2012 - 23:44:45 Nom: ilrvbgevfklgihb Estas cachondo. 

ajudaa PASSA DE MII??? 23/11/2012 - 23:46:49 Nom: directioneers 

Holaa adolescents, desde fa un temps que m'agrada un noii ii no see que li passa a ell em mii, ara fara ja uns 3 anys 
que ens coneixem, em vaig cumensaar a pillar per ell ara fara uns doss anys, perque vam cuinsidirr a un lloc nomees 

ens cuneixiem ell i jo i vam estar xerrant com dos o treess horrees. durantt aquell temps els seuss amiccs em miravenn 
bastann Desde llavors xerravem una mica i tal pero mai em turnat a parlaar tanta estona juns, peero ara ja fa un tempss 
crecc que sa pillat per una amiga meva, pero ella no sap que em mola, buenoo desde que u baig comencar a sospitar 

qe casi no xerrem pero sempre que ens creuem una mirada em somriuu i laltree dia em va preguntar el meu nomm 
(quan sempre la sapigutt u se per que mel deiaa)) Ho va fer per ferse linterassat? Que es lu nostree??tot allo de que lii 

mola la meva amiga pkk uu faa?? ess cerrtt??ajudaa!!gracies per llegirroo 

Re: ajudaa PASSA DE 
MII??? 

23/11/2012 - 23:49:01 Nom: hlvjsfvrhbtjw Preguntali, que no hi perds rees! A veure, dona'm el teu face o el que sigui i t'explico! 

Re: ajudaa PASSA DE 
MII??? 

23/11/2012 - 23:57:45 Nom: blogger 
T'agrada molt un noi? Tens problemes amb la teva parella?Doncs entra al següent blog, aqui et donem respostes i 

consells!! Anima't i no et ratllis;)http://sloucins-per-a-crisis-de-parella.blogspot.com.es/ 
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Re: ajudaa PASSA DE 
MII??? 

24/11/2012 - 10:03:46 
Nom: laa 

enemoradaa 
millor parlemm pel xatt vauee?? (uultimament tinc problemes em el faace)com et dius??gracieess per lu del blog ii e nat 

ja e vist ke ess nouu bonaa sorrtt! 

Ajuda! L'he feta grossa...i 
`per solucionar-ho, 

necessito que m¡'ajudeu 
vosaltres, adolescents! 

23/11/2012 - 23:57:34 
Nom: 

LaMentirosilla:$ 

AJUDA! L'he feta grossa...al insti hi ha un noi que m'encanta.jo tamb li agrado,i sa inventat que te novia per ferme 
gelosa segons elsseus amics. perono me lesperava, i jo tamb e dit k tinc novio per posarlo gelos. I sabeu ke? que amb 

ell no va pasar, pero totom sa enterat de qe tinc aket ''noviu''. I ara nuse ke fer...el vol veure. axi qe jo, li e dit a una 
amiga meva qe majudi, ke ella sap el meu secret, i ma intentat...sens a acudit qe si algu ens ajudes, seria 

perfecte...algu ke ens ajudi?SISPLAAAU! nois, si ens passessiu face, per ajudarnos, o el germa 
dalguna...pliis..:$mersiii!!!! petoneettts 

Re: Ajuda! L'he feta 
grossa...i `per solucionar-

ho, necessito que 
m¡'ajudeu vosaltres, 

adolescents! 

24/11/2012 - 04:18:14 
Nom: Serena15 
(@Aina__xD) 

I no pots fer un facebook fals? Agafes fotos d'algun actor o model que no sigui conegut aquí i poses la opció de que 
ningu pugui veure els amics que tens(xk si nomes et tingues a tu 'damiga seria suspitos). Ho dic perque yo ho vaig fer, 
vaig escriure el nom del tio k m'agradava a la taula(un nom molt poc comu, ja que era el seu "mote") i vaig fer tot aixo 

per que no sabes que m'agradava. I va colar.:DT'ho dic perque veig que ningú cosntesta amb cap face i no crec que ho 
facin, per desconfiança. 

Re: Ajuda! L'he feta 
grossa...i `per solucionar-

ho, necessito que 
m¡'ajudeu vosaltres, 

adolescents! 

24/11/2012 - 11:11:33 Nom: Rebeecaa 
Ai ho sento, jo ho faria, pero esque soc noia, i el meu germà té 11 anys y es un feto.Lis he preguntat als meus amics 
pero ningú vol.Proba el que ha dit la primera, segur que funciona, i llavors al cap d'un temps dius que el vas deixar i 

punt. 

Re: Ajuda! L'he feta 
grossa...i `per solucionar-

ho, necessito que 
m¡'ajudeu vosaltres, 

adolescents! 

24/11/2012 - 16:21:41 Nom: hbv,jgs 
Si, ja ho sé, i ja el tinc, però m'ha dit que vol quedar amb ell, o veure'l per cam....i no conec ningú com el que tinc a les 

fotos! :3 Estic perduda... 

Re: Ajuda! L'he feta 
grossa...i `per solucionar-

ho, necessito que 
m¡'ajudeu vosaltres, 

adolescents! 

24/11/2012 - 16:26:58 Nom: padeba 
Per l'amor de Déu, sigues clara amb ell i digali la veritat. Si segueixes alimentant aquesta mentira la cagaràs encara 

més i potser les possibilitats que tenies amb ell desapareixen. Sigues sincera, i explica-li el perq ho vas fer. Crec que és 
millor que, si s'ha d'enfadar, ho fagi quan s'hagi enterat de tot això directament de tu a que t'enxampi ell.Sort. 

Re: Ajuda! L'he feta 
grossa...i `per solucionar-

ho, necessito que 
m¡'ajudeu vosaltres, 

adolescents! 

24/11/2012 - 23:01:57 Nom: Noi:) D'on ets? 

Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 00:43:33 Nom: PiXurra 

Hola gent, voldria preguntar, si sóc una noia que porto masturbant-me des de fa molt de temps que em masturbo, i ja sé 
com donar-me plaer. Però no ho he fet mai, sóc jove encara, i voldria saber si quan ho faci, si ja m'he masturbat tant, 

em farà mal:$. Allò de que em sortirà sang, i que farà tant de mal, em passarà si ja ho gaudeixo? Gràcies. 
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Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 00:55:45 Nom: hgucfg tranki, no et passarà re:) salut 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 01:15:35 Nom: PiXurra Merci maca quin alleujament!!:) 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 02:13:31 Nom: jugjfkdagsl 

Uh si que ja som grans amb 12 anys i ens podem masturbar JAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJAJ perfavor, que feu amb la 
vostra vida? preucupeu-vos per altres coses de la vostra edat i no a com masturbarseXDDDDDDDDDD tot senva a la 

merdaxdd 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 04:09:36 

Nom: Serena15 
(@Aina__xD) 

En quin moment ha dit la noia que tingues 12 anys? Que no digo yo que no, potser que si, pero encara que fos aixi que 
mes dona, yo tambe ho faig i en tinc 15, si li agrada li agrada, en la seva intimitat que faci el que li vingui de gust. No ets 
ningu pero dir-li que pot fer i que no.Ames, et treus de sobre aixo de que el primer cop faci mal, pots disfrutar mes i tot. 

:D 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 09:00:17 Nom: PiXurra 

Gràcies Serena 15, per aclarir-li el que en penso jo a la persona de dalt.I per la seva informació, si tant li interessa jo 
tinc també quinze anys. D'on ha tret que tinc 12 anys? Gent que per provocar...el que sigui 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 09:40:52 Nom: []|DEC6|[] 

PIXURRA Y SERENA, AGREGINME AL FACEBOOK, SOC TIU I TINC 14 AÑS!!! HAHHA PARLAREMMM DE TOT EL 
Q VOLGEU XDhttps://www.facebook.com/dario.escuderocala 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 11:53:01 Nom: PiXurra Gràcies per l'oferta però crec que no vaig per aquí XD!! 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 12:37:05 Nom: marta*! com es fa per tenir lorgasme am masturbacio?¿ 

Re: Dubte sobre sexe i 
masturbació (noies si us 

plau aconselleu) 
24/11/2012 - 21:11:15 Nom: Cndiiis 

Jo, el que faig, es apretar el clítoris contra la cantonada d'alguna taula arrodonida i anar buscant fins a trobar un bon 
lloc apretar + fins arribar a l'orgasme 

A qui li agrada la muscia li 
agrada 

24/11/2012 - 10:15:04 Nom: musicaa 
Hola gent, a mi musica m'encante siii a vosaltres tambe osiji que voldireu arribar a una academy royal of londres, vaigi a 

una escola de musica la edat no importa mes gran de 15 noo pliiis que deixi face perque io vull un futuur mersiiii 
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no el puc oblidar... 24/11/2012 - 11:12:29 
Nom: 

grthsdfjklsmcnf 

Mireu, jo per l'octubre de l'any passat vaig sortir amb un noi, que en realitat és molt fdp vale però me l'estimava com mai 
a la vida havia estimat a algu, vaja que vem tallar i aixo a l'octubre, i vaja desde que vam tallar, ni un sol dia de la meva 

vida penso amb ell, estic cada dia pensant com seria la vida al seu costat i tal, pero osigui ami si em preguntes per 
tornar (que ja ho va fer) li dic que no perquè em va fer molt mal, i tampoc és que estigui enamorada d'ell, pero no el puc 
oblidar... després d'ell m'he liat am uns quants i els estimava però tot i això no hi ha manera que ell surti del meu cap... 
què puc fer per oblidar-lo? tothom em diu deixa que passi el temps, el temps ho cura tot, pero esque em passo les nits 

plorant per ell porto un any molt dolent darrera d'ell i ja no se que mes fer... com el puc oblidar?:(Moltes gràcies per 
llegir, contesteu siusplau necessito ajuda urgent:( 

Re: no el puc oblidar... 24/11/2012 - 16:47:03 Nom: Andrea10 
Hola Guapa! Bé a mi em va pasar exactament el mateix que a tu, i dixar pasar el temps fa molt! Pensa amb l'últim noi 
que et vas liar, pensau molt i molt bé, ja beuras que t'agrada mes aquest últim que no pas ell! Ara.. no et liïs amb un 

altre per oblidar-lo mai de la vida! Molt de suport, i ja beuras que el temps ho posa tot al seu lloc! 

Com elimino el bigoti de 
forma natural??? 

URGENT! 
24/11/2012 - 11:30:42 Nom: Ppppppp 

HOLA, MIREU ESQUE EL DILLUNS HE QUEDAT AMB UN NOI DESPRÉS DEL COLE, EL PROBLEMA ESQUE TINC 
BASTANT BOGOTI I SOC UNA NOIA, TINC 13 ANYS I NO EM DEIXEN DEPILARME'L AMB CERA NI 

RES!SIUSPLAU! SI ALGÚ SAP ALGUNA RECEPTA CASERA SIUSPLAU QUE EM RESPONGUI!GRÀCIES! 
PETONSS 

Re: Com elimino el bigoti 
de forma natural??? 

URGENT! 
24/11/2012 - 11:34:23 Nom: qwwet7665 

hi ha uns productes que es barreja com una pols lila amb un líquid blanc/verd i tel pots teenyir de ros, almenys es 
dissimula! sort ;) 

Re: Com elimino el bigoti 
de forma natural??? 

URGENT! 
24/11/2012 - 13:13:48 Nom: laia24 

Putse no et puc ajudar gaire, pero si vas a la farmacia podras comprar un liquid(com explicaba la noia de dalt,mes o 
menys)q et pots tenyir de ros els pelets q tinguis ,aixi es dissimula una mica mes.espero q et seveixi,sort! ;) 

Re: Com elimino el bigoti 
de forma natural??? 

URGENT! 
25/11/2012 - 00:13:59 Nom: Anònima!!:)) 

Diueeen que per tenyir els pels, o sigui que el bigoti segurament també, que va be l'aigua oxigenada, nose ben be com 
es fa, però ho pots provar i si pots anar a comprar, compra una crema d'aquestes que et deien, te la poses 10 minuts i 

et queden rossets. 

Nois, siusplau obriu (noies 
també) 

24/11/2012 - 11:34:43 Nom: Mariiiiiiiiia 

Aquest curs he conegut un noi molt macu i sembla que hi podria haver algo més que amistat, però no n'estic segura si 
està jugant amb mi o li agradaria que passàs alguna cosa. L'altre dia li vaig dir pel whats: Que, ja has saludat al teu 
amor? (referint-me a una noia de segon d'eso, nosaltres feim 1r de batx, que aquesta noia li va al darrera pero ell 

sempre em diu que es una pesada.) i ell, seguidament em va respondre: Que no veus que te saludat? I em vaig quedar 
un poc parada, i coses així ni ha moltes més, sembla que sempre em tira indirectes molt directes però hi ha cops que 

penso que potser ho fa per riure una estona, vull dir que no ho fa per demostrar-me alguna cosa. Que en penseu?Si un 
noi no para de tirar-te la canya, pero hi ha cops que penses que potser son imaginacions teves, que creieu que 

es?Necessito consells siusplau, començo a pillar-me per ell... 

Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 11:54:22 
Nom: 

Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaa 

Mira Maria, quedet amb aixo: No perds res intentano! Quan vaigis cap a ell no to penssis dos cops si? Tu tranquila i ja 
veuras la recompensaa! 
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Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 11:54:23 
Nom: 

Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaa 

Mira Maria, quedet amb aixo: No perds res intentano! Quan vaigis cap a ell no to penssis dos cops si? Tu tranquila i ja 
veuras la recompensaa! 

Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 11:58:51 Nom: sara@ 
jo crec k si et llença akestes indirectes tu li hauries de turnar i depén com se les prengui o com reaccioni sabrás si o fa 

perke vol alguna cosa o nomes vol jugar am tu. Espero k et serveixi.sort wapa!!;) 

Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 12:08:06 Nom: mariiiiiiiiiiiiiiiiia Moltissimess gràcies, en prenc nota! :)Tonadepetons 

Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 12:16:18 Nom: anoooonimm 
de vegades els tius llensem indirectes clarisimes pero de tan en tan fem k no pk no es vegi tan per si la noia no sent el 

mateix, llençatii no i perds res!!! 

Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 12:21:24 Nom: Mariiiiiiiiiiiia Merci Anònim, necessitava que algun noi em digués la seva opinió! :)Petunas! 

Re: Nois, siusplau obriu 
(noies també) 

24/11/2012 - 17:07:11 Nom: lurdess Pues lo que crec yo esque ficantho en un forum ningu tajudarà.. perque numes tu saps la situació que estas vivint. 

chicocaliente@hotmail.co
m 

24/11/2012 - 12:13:57 
Nom: em posa la 

meva profe d 
kimika! 

cada vegada k la veig entrar per la porta sem empina i comenso a crida oooo siiii ella em sen i em castiga pro despres 
kedo am ella al lavabo per folla una mica depres i arriba a classe i se li veuen els pantalons mullats de tan folla i totom 
riu perke sembla k sagi pixat. ella te 24 i jo 15. i sempre em diu k li fax l'amor mol be i k no li puc di a ningu i mobliga 

ferli cada dia, projo ja me cansat i ella diu k si deixo de feli em suspendra i em denunciara per acosarla sexualmen i els 
meus pares em mataran!! k fax?? 

Re: 
chicocaliente@hotmail.co

m 
24/11/2012 - 13:18:09 Nom: en serio?!!! ara mateix estic FLIPANT!!!!!! ostia es xugooo!!!espero q trobis solucio tio... 

Re: 
chicocaliente@hotmail.co

m 
24/11/2012 - 13:20:48 Nom: pufff Aquesta tia no t'he dret ha denonsiarte!!! fes lo q vulguis fer . o saps... 

Re: 
chicocaliente@hotmail.co

m 
24/11/2012 - 13:38:52 Nom: OSDEPELUIX 

JO DE TU LI INTENTERIA CONSERGUIR PROBES PER SI ET DENUNCIA TENIRLES ADEMENS ETS MENOR !! O 
TU DIRESTAMENT LA DECNUNCIES , pero parla d'aquest tema amb el teus pares 

Re: 
chicocaliente@hotmail.co

m 
24/11/2012 - 16:26:37 Nom: A'S2 

A veure, primer de tot, ella no et pot denunciar perquè en tot cas hi sortiries guanyant tu, ja que tu ets el menor i ella la 
major d'edat. Després, que si tu no vols, no cal que ho facis, ja que, si et suspen, els hi comentes als teus pares i ja us 

arreglareu (o ella) amb el centre. I per últim, creiem que és totalment mentida. 

Bateria inflada :// 24/11/2012 - 12:32:17 Nom: Davidr. 
Des d fa dos dies la bateria del meu mòbil m'esta durant molt pok i he notat que sa inflat. Que esta passant????? k puk 

fee?? 

QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 13:38:46 
Nom: 

LOVEITSWAGGDAN
I 

Doncs mireu nois i noies, tinc 21 anys i estic amb una noia que en té 14, ens estimem moltíssim els dos.Que en 
penseu? Es pot tirar endevant? Estic molt preucupat perquè ella m'importa molt. 
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Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 14:04:31 Nom: osdepeluix 
jo crec kes de 2 a 3 anys mes k la noia pero es segons el armor k tingues entre vosaltrespd: no soc cap experta(nomes 

tinc 13 anys ...) 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 14:04:34 Nom: osdepeluix 
jo crec kes de 2 a 3 anys mes k la noia pero es segons el armor k tingues entre vosaltrespd: no soc cap experta(nomes 

tinc 13 anys ...) 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 14:04:35 Nom: osdepeluix 
jo crec kes de 2 a 3 anys mes k la noia pero es segons el armor k tingues entre vosaltrespd: no soc cap experta(nomes 

tinc 13 anys ...) 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 14:10:47 
Nom: 

LOVEITSWAGGDAN
I 

Necessito respostes més concretes pero gràcies:) 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 14:39:09 Nom: Noieeeeeeta:) 
A veure jo crec que depen de l'edat. Si sou joves i us porteu casi 10 anys es nota bastant. Pero si teniu 30 anys o així 

no es nota. L'amor no té edat!:) Compte si voleu tenir relacions sexuals ja que ella si en té 14, encara no pot tenir 
relacions sexuals amb un major d'edat. 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 16:22:34 Nom: 21147 

Estic exactament igual que tu, però amb la diferència de que jo sóc la noia de 14 anys, ell en té 21.Nosaltres no tenim 
cap relació seria, però ens anem veient i al principi impacta, però tampoc és per a tant. Ens agradem i nosaltres seguim 

endavant, però reconec que és complicat.Si necessites qualsevol cosa, obre'm al xat:)Ànims, si us estimeu tot surtirà 
bé. 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 16:39:26 
Nom: el d la 
publicacio 

La del ultim comentari.. Necessito parlar amb tu:( 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 16:40:29 Nom: 21147 obrem al xat:) 
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Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 16:55:44 Nom: Efe. 

Jo penso que ni l'edat ni la distancia ni cap obstacle que se us posin davant importa, si l'estimes l'estimes.Jo, tinc 
bastants amics que estan junts i amb la seva parella es porten de bastant, crec que en el vostre cas la diferencia 

d'edats no es tanta, a més que passa si hi hagués bastanta diferencia? A qui li te que importar es a vosaltres i no als 
demés, i tampoc us heu de deixar portar pe'l que pensi la gent,osigui que si us estimeu, doncs endavant.Jo, he pasat 
per aixó, i la veritat que em sento bastant identificada amb vosaltres, tinc 16 anys, i desde els 14 fins els 15 i mig, vaig 

mantindre una relació amb un noi de 20 , la veritat que aquell any i mig al seu costat ha sigut un dels millors de la meva 
vida,ell m'ha fet madurar, m'ha enseñat moltes coses de la vida i hem compartit moltes experiencies,ell m'ha fet creure 
que la diferencia d'edat no importa que quan dos persones s'estimen tot es possible.(Al principi em sentia rara, pero al 

llarg del temps em va fer creure que era una princesa al seu cos 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 17:42:49 
Nom: el d la 
publicacio 

Uaaaa mil gracies noia:) ma encantat el consell:) avui estic molt feliç gracies a adolescents.cat i els que hi participen, 
gracies enserio 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 18:00:14 
Nom: el d la 
publicacio 

Quin xat? Dema mi poso 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 18:00:23 
Nom: el d la 
publicacio 

Quin xat? Dema mi poso 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 23:28:08 Nom: :)) 
L'edat no importa, aixi que endevant, si us estimeu l'edat és l'últim important, no u deixeu escapar de veritat.. 

SORT:)!!!!!!! 

Re: QUINA DIFERENCIA 
D'EDAT EN UNA 

RELACIÓ CREIEU QUE 
ES LA MÀXIMA? (NOI) 

24/11/2012 - 23:48:36 
Nom: la noia de 

21147 
El xat d'aquí a adolescents, primer t'has de registrar, i després deixa aquí un comentari de com et dius al xat o obre'm 

directament, em dic igual que aquí 21147, t'ajudaré en tot el que pugui:)Fins aviaaaat! 

ajuda.. m'hauria de 
preocupar? 

24/11/2012 - 13:54:02 Nom: Anonimaflor 

Hola adolescents!Primer de tot gràcies per mirar-vos això que estic escrivint.La meva situació és la seguent:Faig quart 
d'ESO i encara no m'he liat amb ningu, he tingut oportunitats però amb persones per les quals jo no hi sentia res i els 

vaig dir que no. Totes les meves amigues m'han dit que sóc mol burra però jo fins ara he sudat, elles saben que jo sóc 
aixi i m'estimen jajajja enfi, que ara m'estic comensan a adonar que comenso a fer una mica de pena perquè la gent del 

meu voltant comensen a deixar de ser verges i jo encara no me ni liat... Amigues més petites ja s'han liat i jo no... La 
veritat es que m'hi estic comensan a obsesionar però esque sóc una persona molt vergonyosa i quan estic de festa no 

soc capaç d'anar a algu i llençar-m'hi...Que puc fer? Que en penseu?Unpetó 
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Re: ajuda.. m'hauria de 
preocupar? 

24/11/2012 - 14:10:29 Nom: ajuda 
Neni, no passa absolutament res si no t'has liaaat! Jo he vaig lliar per primera vegada a primer d'eso, pero perque amb 

el u¡que hem vaig liar tenia 3 anys meees! Aixi que tranquila amooor 

Re: ajuda.. m'hauria de 
preocupar? 

24/11/2012 - 16:13:37 Nom: estela;) 
jo estic exactament en la mateixa situació que tu i tinc la mateixa edat però tu no t'amoïnis que ja t'arribara no tinguis 

pressa perque sino després et penediràs! un petó maca :) 

Re: ajuda.. m'hauria de 
preocupar? 

24/11/2012 - 16:29:28 Nom: júúliiet! 
No et preocupis, la primera vegada ha de ser especial, i si el noi no t'agrada no t'hi liis, jo em vaig liar amb la teva edat 
per primera vegada, i tinc una amiga que fa primer de batxillerat i encara no s'ha liat amb ningú, no hi ha pressa!Si ho 

has de fer fes-ho perque el noi t'agradi i perque tu vols, no facis cas del que diguin els altres! :)ANIMS!:) 

INGLÉS 24/11/2012 - 13:59:07 Nom: bones 
Hola m'agradria prlar amb gent que sap engles per el facebook el msn deixeu el votre faceook el msn. Grácies 

adolacents 

Re: INGLÉS 24/11/2012 - 14:44:21 
Nom: 

Anonimaaaaa!!!! 
Has escrit ÀNGLES! de dues maneres diferents!Ingés i engles, sort que vols parlar-lo per què el català no és lo teu! 

Re: INGLÉS 24/11/2012 - 15:22:16 
Nom: pepa la 

porketa 
Anonima, ets laaaaaaaaaama jajajajaj es veritat.. axio del caatala no et funciona gaire be...!Abans apren a parlar catala 

i despres intenta aprendre "engles" aviam com et va ;) 

Re: INGLÉS 24/11/2012 - 16:35:17 
Nom: 

Anònimaaaaaaaaaaa
a 

A la primera, tampoc s'escriu "Àngles" és ANGLÈS. A veure si aprenem català.;) ||*|| 

Re: INGLÉS 24/11/2012 - 17:35:30 Nom: sjhdh Tan dir dels altres i tu l'has versionat un altre cop;) Visca Catalunya Lliure//*// 

Re: INGLÉS 24/11/2012 - 17:36:17 Nom: sjhdh Tan dir dels altres i tu l'has versionat un altre cop;) Visca Catalunya Lliure//*// 

Re: INGLÉS 25/11/2012 - 10:40:35 

Nom: PER 
L'Anonimaaaaa!!!! 

JAJAJAJAJAJAJAJ
A 

Xata, sense vacilar a la del fòrum, que tu has escrit ÀNGLES i és ANGLÈS. Potser que tu tampoc et dediquis al català, 
perquè tampoc és lo teu. Has quedat fatal :') 

Re: INGLÉS 26/11/2012 - 21:56:42 Nom: maria1900 

Hola!Tinc 15 anys i parlo català, castellà, anglès, xinès, rús i alemany i trobo que el criticar a la gent d'aquesta manera 
està molt malament. Almenys ella té ganes d'estudiar i aprendre. I no crec que es passi les tardes criticant(d'aquesta 

manera) a la gent.Aquí et deixo el me face per si vols parlar sigui en anglès, català o el que 
sigui..xdhttps://www.facebook.com/maria.dominguez.904108 

algu k vulgui parlar ?? 
(nois) 

24/11/2012 - 14:09:44 Nom: osdepeluix 
hola soc tia i tinc 13 anys hi ha algun noi k vulgui parlar pel face ??? aico clar algun noi de 13 a 16 anys ....pd : el 

facebook k us deixo es falç , es per k si en caus be t'agrego el de veritat o sino no 
:)http://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts 

Re: algu k vulgui parlar ?? 
(nois) 

24/11/2012 - 14:15:08 Nom: EIIIIIIIIIIIII Jo soc noia.. si vols parlar acceptam t'acabo de agregar xDD tmb tinc 13 anys 

si necessiteu ajuda de 
qualsevol tipus 

24/11/2012 - 14:14:39 Nom: consellera 
Hola adolescents,sóc una noia molt bona escoltant i donant consells, si teniu qualsevol problema envieume un correu a 

:laia.consellera.adolescents@gmail.com 

CANTO BE? :) (Cançó 
titanic ), ( NO ES UN 

VIDEO XORRA). 
24/11/2012 - 14:28:16 Nom: Clara^^ Vull que opineu sobre com canto, detalladament si pot ser^^, sigueu sincers i insults no mersii adolescents^^ 
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Re: CANTO BE? :) (Cançó 
titanic ), ( NO ES UN 

VIDEO XORRA). 
24/11/2012 - 14:29:13 Nom: sdfghj Com vols que t'ho diguem...?vv' 

ets tonta o algu?? 24/11/2012 - 14:30:01 Nom: e3fcd  avere nena com vols que tajudem si no ens deixes el link del video???xD 

Re: CANTO BE? :) (Cançó 
titanic ), ( NO ES UN 

VIDEO XORRA). 
24/11/2012 - 14:30:33 Nom: Clara^^ PD; me deixat el video, ho sento vv'http://www.youtube.com/watch?v=eQMZPSRsrco&feature=plcp 

Re: CANTO BE? :) (Cançó 
titanic ), ( NO ES UN 

VIDEO XORRA). 
24/11/2012 - 14:35:52 

Nom: pepa la 
porketa 

Cantes bé! penso que ho fas molbe:) 

Re: CANTO BE? :) (Cançó 
titanic ), ( NO ES UN 

VIDEO XORRA). 
24/11/2012 - 15:13:16 Nom: yisnviiiqnr espectaculaar! felicitaats cantes molt bee!! :) 

Re: CANTO BE? :) (Cançó 
titanic ), ( NO ES UN 

VIDEO XORRA). 
24/11/2012 - 20:15:57 

Nom: 
fgiohñwbrsdgif 

home no està malament, però pots millorar molt, si sóc sincer. Anims, que si t'esforces ho faràs genial!!! 

Noms divertits per grup de 
whats:))))) 

24/11/2012 - 14:29:56 
Nom: pepa la 

porketa 
DIgueume noms per posar al grup d whats de les amigues! :) gracies, petons! 

Re: Noms divertits per 
grup de whats:))))) 

24/11/2012 - 16:43:37 Nom: hvrgfyul CookieMonsters ; 

NOIES (ROBA). 24/11/2012 - 14:55:45 Nom: Noieeeeeeta:) 
Hola, voldria saber d'on us compreu la roba, de quines botigues. Si pot ser que no siguin les típiques botigues de 

Pull&Bear, Bershka i Zara:) 

Re: NOIES (ROBA). 24/11/2012 - 16:13:57 Nom: laurraaa 
Mira jo em compro roba al Hollister i Abercrombie pero apart també al H&M o al Forever 21 jejejeje també al 

Primark(pero es bastant malillo) El Forever21 i el Hollister estan a la Maquinista de BCN :D 

Re: NOIES (ROBA). 24/11/2012 - 16:24:25 
Nom: la del 
missatge! 

I la roba d'abercrombie d'on te la compres? Esque sempre l'he estat buscant i no la trobo. 

Re: NOIES (ROBA). 25/11/2012 - 22:38:57 Nom: adgb 
abercombrie a Catalunya no n'hi ha la tens de comprar per internet, dos botigues on esta molt bé tambe es Brownie i 

Brandy Melville 

BLOGGERS! 24/11/2012 - 15:02:29 Nom: RaquelSD 
Hola! Sóc una noia de 14 anys i m'agradaria veure blocs de adolescents com jo.Ja se que moltes noies en teniu, parlin 

del que parlin, siusplau apunteu-lo!!!!o paseu-me el vostre correu, si os interesa.petons!! :) 

el meu bloc 24/11/2012 - 17:44:13 Nom: escriptorajove 
El meu bloc és www.escriptorajove.com i el meu correu escriptoradolescent@gmail.com Si necessites ajuda envia'm un 

mail que et responc ràpid! 

Re: BLOGGERS! 24/11/2012 - 18:39:20 
Nom: 

jotambetincunblogie
saquest jejej 

El meu blog és aquest:http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/I el meu correu: enjoyourlife96@gmail.com :D 

Re: BLOGGERS! 26/11/2012 - 19:21:23 Nom: RaquelSD2 Gràcies noies! 
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Als administradors de 
publicitat 

d'adolescents.cat, una 
qüestió dels anuncis que 

veig ara mateix. 

24/11/2012 - 15:24:59 
Nom: 

Independentistafins
alamort 

No poseu la maleïda de la Sánchez Camacho (que s'afaiti lo mostatxo), amb la frase de "Gastos sin control, tenemoos 
que frenar a Artur Mas" perquè m'estic morint de la ràbia intentat llegir alguns temes del fòrum sobre independència i 

que mentrestant ens poseu a l'ànega-horse mentidera, tenint la cara de dir "Catalunya sí, España también" tal després 
de veure a milions de catalans a favor de la independència.De debò, si algú controla aquests anuncis, m'agradaria 

començar una protesta a favor de que no es posin anuncis de campanya per a algun partit perquè poden ser ofensius, 
com ho és aquest per a mi. 

Re: Als administradors de 
publicitat 

d'adolescents.cat, una 
qüestió dels anuncis que 

veig ara mateix. 

24/11/2012 - 16:45:00 Nom: huierv OLÉ !! TU SI KE SABES :) 

noies.. necessito noies.. 24/11/2012 - 15:30:12 Nom: porfaa 
hola gent! necesiito noiees. tinc ganes de parlar amb ties i pasarmo be pasaume watsapp o facebook o algu sisplaau ja 

us obbrireee! mersi!:) 

Re: noies.. necessito 
noies.. 

24/11/2012 - 16:16:14 Nom: dd Deixa el teu face/whats, aixi aniràs més rapid no?;) 

Re: noies.. necessito 
noies.. 

24/11/2012 - 16:19:00 Nom: gyu4wbejrvh Marina Fernandez, agrega pero deixa face tambee!a la foto surto rossa xD 

Re: noies.. necessito 
noies.. 

24/11/2012 - 16:45:29 Nom: osdepeluix 
aquest es el meu facebook falç si en caus be ja t'agraguere al de 

veritathttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219pd: soc tia i tinc 13 anys ... 

Julia Gaya 24/11/2012 - 15:37:45 Nom: Macia 
Hola em dic Macià i magrada molt una nena que es diu Julia Gaya , em masturbo pensant en ella que faiig ? Ajuda si us 

plau! 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 15:48:34 
Nom: 

njicnjwekwnckw 
La julia gaya soc io de on ets? io no et conec ;) 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:01:12 Nom: hjfbnad Soc de mollerussa 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:01:53 Nom: hjfbnadaa Em dic Josep Ignasi Macià pascual 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:04:37 Nom: ioiiiii i que fots fican aixo si yo et conec 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:12:45 Nom: Masturbacio No ho se esque magrada masturbarme pensant amb tu i necesito ajuda... 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:16:01 
Nom: 

hhru54rnhu54jhtrn4j 
Borra aquet forum no ens hem parlat mai, nose que dius noi. Si t'aburreixes puees.... el meu nom no el ficis 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:21:58 
Nom: hjfbnadaav 

bxn 
Vigila la teva esquena per molle guapa :D 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:23:39 Nom: hjfbnadasda Era broma carii jajaj soc la Gemma 

Re: Julia Gaya 24/11/2012 - 16:23:56 Nom: eee? no te entes aixo de l'esqueno epro deixam siusplau 
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Text sobre bullying. 
Espero que os agradi... 

M'he inspirat en els 4 anys 
que n'he patit. 

24/11/2012 - 16:19:58 Nom: Unipegaso. 

Quan et fan bullying, sempre busques milions de respostes, però mai en trobes una concreta per saber el perquè. Quan 
t’insulten, encara que no ho vulguis aparentar, sempre t’importa, i segueix allí, al teu cap, sempre et preguntes: Per 
què? Què e fet jo per què em tractin així? Per què no m’acepten? Així fins arribar a les mil preguntes que et poden 

passar pel cap.La gent pensa que les paraules no afecten, que només són “simples paraules”, quan en realitat t’afecten 
i molt.Es riuen de mi per la meva manera de ser, per el meu físic, ells viuen en un món on l’aprença i el físic ho és tot i 
jo penso que això no es viure en un bon món.Anar-te’n plorant a dormir cada nit, preguntante encara el perquè, encara 
que trobes moltes respostes, no saps quina és l’acertada.És graciós, molt graciós, dir-me gorda o fea, era divertit tirar-
me la pilota perquè caigués al terra o em fes mal, era molt graciós i divertit, encara recordo tots els riures.Tinc por de 

despertar-me i recordar aquells quatre anys.Sé, de sobres, que mai 

Re: Text sobre bullying. 
Espero que os agradi... 

M'he inspirat en els 4 anys 
que n'he patit. 

24/11/2012 - 16:26:27 Nom: Quantaa rao!! 
quanta raó teens! això només ho sabem els que ho hem passat. Això es questió de superar-ho, però costa i moltíssim! 

molta sooort:) 

Re: Text sobre bullying. 
Espero que os agradi... 

M'he inspirat en els 4 anys 
que n'he patit. 

24/11/2012 - 17:31:10 Nom: At miradora 

Tens molta raó i en aquest escrit descrius molt bé el que se sent quan pateixes bullying. Jo ho sé perquè en vaig patir a 
1r d'ESO i part de 2n també, i la única manera per la qual vaig deixar de patir-ne va ser perquè em vaig comportar com 
ells, em vaig vestir com ells, i vaig callar la meva veu al món, per no dir res que pogués ser utilitzat contra mi. Però ja he 
conegut gent, amics de veritat (són els primers amics vertaders que he tingut). I jo també he patit la sensació de voler 

plantar-me davant d'ells, a retreure'ls-hi el mal que em van fer, a explica'ls-hi que és molt més cruel i inhumana del que 
es pensen la manera que tenen de tractar la gent que no pensa com ells. Però t'haig de dir que no cal seguir desitjant 

aquest dia, i no et creguis que ets poc madura per no saber contesta'ls-hi de fet, són ells els que no ho comprendrien. A 
més segur que ets fantàstica i només cal veure la manera com escrius per saber-ho. Però no has de seguis plorant per 

ells. Ja sé que costa deixar-ho, però els hi has de tr 

NOIS OBRIU! 24/11/2012 - 16:34:02 
Nom: muu. 

(@Candela272) 
hola! Soc una noia, i m'agradaria conèixer a nois que tinguin entre 13 i 14 anys i que siguin simpàtics, dibertits, etc..Si 

esteu interesats, responeu-me aquí abaix! GRÀCIES:3 

AJUDA! L'he liada 
parda...necessito l'ajuda 

de tots i totes! Tema: 
Mentiras que me joderán 

la vida! 

24/11/2012 - 16:34:40 
Nom: Desesperada!! 

:$ 

AJUDA! Mireu la cosa és que com abans ja ha comentat la meva amiga al forum, resulta que li ha mentit al noi que li 
agradava fent-se un face fals i dient que tenia novio...i ara no sap què fer, perquè aquest noi que li agrada li ha dit que 

el vol coneixer...i en realitat ell es ella! Així que, necessitem la vostra ajuda perque algú amb els cabells llarguets 
moreno (es com l'ha posat la meva amiga a les fotos, dos nois diferents que s'assemblaven molt, i així es com ha 

mentit...:$) es faci un face fals i així pugui fer cam amb el noi que li agrada, fent-se passar pel novio de la meva amiga... 
sisplau, necessitem colaboració!!! 

Re: AJUDA! L'he liada 
parda...necessito l'ajuda 

de tots i totes! Tema: 
Mentiras que me joderán 

la vida! 

24/11/2012 - 17:14:05 Nom: Doncs jo... 

Mireu, sé per experiència pròpia que les mentides d'aquest tipus poden causar molts problemes, i et perseguiran 
sempre. Si això ho heu dit perquè el noi que li mola s'havia inventat que tenia nòvia, demaneu conèixer-la i si aquest no 

és el problema, li dieu "I per què te l'hauria de presentar?". Ja sé que es notarà molt, o si no, expliqueu-li, a soles, i li 
demaneu que ho entengui, perquè encara que quedeu molt malament, us puc assegurar que tard o d'hora es 

descobrirà la veritat, i aleshores sí que quedareu malament. De debò us recomano que ho pareu abans que sigui 
massa tard. 
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Nois? 24/11/2012 - 16:40:00 
Nom: L0vingMuffin' 

(L) 
Hola! Sóc noia, m'agradaria conèixer nois d'entre 13-14-15 anys que fossin simpatics, divertits...per xerrar i això, em 

passeu face? Mersiii:$ !! 

Re: Nois? 24/11/2012 - 16:44:44 Nom: Mooop https://www.facebook.com/marc.mirada 

Re: Nois? 24/11/2012 - 16:47:40 Nom: osdepeluix marc jo tinc 13 i tambe vull coneixer nois t'agrego ok ??? 

Re: Nois? 25/11/2012 - 13:37:37 Nom: Noi:) http://www.facebook.com/catala.independentista.98 

Enamorada d'un dels 
meus millors amics.. 

24/11/2012 - 16:49:28 
Nom: 

Upangangamstail 

Hola! Bé gracies per obrir el tema, mireu fa temps que vaig coneixer a un noi que és ara un dels meus millors amics, i a 
pesar de que m'hagi cambiat de cole seguim quedant i tal, en fin, que m'encanta pero no se si ell sent el mateix per mi. 
em sembla que si, pero que no sabeu? Per exemple, vam quedar un dia 3 amics (ell jo i un altre) al cine, y ell y jo ens 

vam posar junts, vam estar tope de juntets durant tota la peli pero no va passar res, ens mirabem molt, el cor em 
bategaba tan depressa...teniem les mans tope de juntes pero no ens les vam agafar ni res, jo per por a que penses ell: 

que fa? :( .. y a l'atre pobre noi el deixabem ben marginat la veritat :s. En fi, tambe compartim moltes coses junts, 
sempre parlem, els dos som una miica frikis, sempre ens estem rient per parides, em fa bromes.. Y ahir vam tambe 

anar al cine pero amb mes gent y no em vaig posar al seu costat :( pero cada vegada que deia o cometaba algo sempre 
em responia ell, i quan deia que algun personatge el trobaba guapo i tal es posaba 

Re: Enamorada d'un dels 
meus millors amics.. 

24/11/2012 - 17:06:57 Nom: Noiasimètrica 

Estic en la mateixa situació que tu. Em sap greu no poder ajudar-te per aquest motiu, perquè vaig tan perduda com tu i 
no sé què fer. A més, la vostra relació d'amics, em recorda tant al que estic vivint, em recorda tant a ell...en fi, sento no 

poder respondre't perquè jo també necessito respostes, però només era dir-te que t'entenc perfectament, i et faig 
costat. I sé que no saber si li agrades, però que és possible que us agradeu tots dos, és la sensació que més ràbia fa. 

Pel que a mi m'han dit, el que haig de fer és intentar llançar indirectes i veure com reacciona, però haig de buscar bé les 
indirectes, per poder dir que ha sigut un malentès en cas de que la reacció sigui negativa. En fi, era només això, que et 

faig costat, molta sort bonica!PD: D'on ets? 

Re: Enamorada d'un dels 
meus millors amics.. 

24/11/2012 - 20:11:21 Nom: + 
Noia, si no m'hagués llançat al meu moment ara no estaria tan feliç com ho estic ara amb el meu noi. Hem tingut 

moments dolents pero comparats en els bons no son res...Sé que es dificil per si ho perds tot però a vegades es millor 
jugar-se-la que quedar-se pensant i si ell m'estima? Sorttt :) 

Re: Enamorada d'un dels 
meus millors amics.. 

25/11/2012 - 01:15:26 
Nom: La del 
missatge!  

Moooltes gracies noies per respondre ^^ bff nose de moment intentare llançarli indirectes i tal, perque si em llenço i al 
final no vol res..! Mare meva :S en fi, mooooooltes gracies per respondre, ah i per la primera, si estas viven quasi la 

mateixa situacio que jo, et desitjo mooltissima sort enserio, espero que al final acabeu junts^^ (si al final passa algo amb 
el que m'agrada anire informant) ahh i soc de barcelona! ((: 

Re: Enamorada d'un dels 
meus millors amics.. 

26/11/2012 - 12:19:54 Nom: Noiasimètrica 
Et desitjo que et vagi bé també, ja trobaré alguna manera d'informar si el meu tema acaba bé. Llençar indirectes és la 

meva tàctica també, així que podríem intentar informar-nos. Que et vagi molt i molt bé:)! 

Estic confusa, ajudeume 
siusplau! 

24/11/2012 - 16:56:02 Nom: ertyuikjhgf 

Holaa, fa mes d'un mes tontejo en un noi, però aquesta unltima setmana ell esta molt raro. Jo noto que em faig pesada, 
però esque no el vui perdre perque ell m'ha ajudat a ovlidar el meu ex.El meu ex quan va notar que jo ja no l'obria em 
va obrir ell un dia demanantme lio, i jo li vaig comentar al altre noi (el que tontejo ara) i em va dir que si em liava en ell 
m'ovlides d'ell, i jo li vaig dir que no al meu ex.I aquesta setmana el noi que tontejo m'ha començat a dir que em lies en 

qui vulgues que trigariem en veurens i jo no m'he sentit be.Que puc fer? Gràcies. 
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Re: Estic confusa, 
ajudeume siusplau! 

25/11/2012 - 11:05:54 Nom: Olaaa 
La comunicació es funda-mental, si no li preguntes perquè està així com pretens saber-ho? Tu encara no ets a divina, 
així que parla amb ell, perquè està així i si as fet alguna cosa? Parlant la gent s'entén. Perquè potser tu et creus una 

cosa i estas buscant una solució per al que et creus tu, i en veritat potser es una altra, i l'estas pifia'n mes. 

Sempre estic calenta 24/11/2012 - 17:03:13 
Nom: 

calientequeestoy 
Hola adolescents! Tinc un problema, i es que m'exito per qualsvol cosa, i sempre tinc ganes de fer-me els dits, però a 

casa no estic sempre sola, i no m'hes possible. Que puc fer???? Ajudeume!!!! Sempre estic calenta.. 

Re: Sempre estic calenta 24/11/2012 - 17:19:50 Nom: IGUAL K TUU 
TIA DONCS AMI EN PASA HO MATEIX I EN VAIG AL LAVABO , DIC K EN DUCHO O K EN FA MAL LA PANXA si esk 

tardo molt i pregunten pk tardo , no crec k sigui normal k ens exitem per qualsevol cosa pero bueno ... 

Re: Sempre estic calenta 24/11/2012 - 17:35:29 Nom: IGUAL K TUU 
TIA DONCS AMI EN PASA HO MATEIX I EN VAIG AL LAVABO , DIC K EN DUCHO O K EN FA MAL LA PANXA si esk 

tardo molt i pregunten pk tardo , no crec k sigui normal k ens exitem per qualsevol cosa pero bueno ... 

AQUÍ HI HA LA CLAU DE 
LA VIDA 

24/11/2012 - 18:54:57 Nom: il·luminador http://www.youtube.com/watch?v=ayFYZ-qroXg 

Re: Sempre estic calenta 25/11/2012 - 15:55:13 Nom: asfghtc ami tmb 

Tumblr 24/11/2012 - 17:06:28 Nom: anneta 13 Algu te tumblr?dexeulu aqui pliis i us segueixoel meu es:http://i-am-not-broken-hearted-girl.tumblr.com/ 

Re: Tumblr 24/11/2012 - 17:07:18 Nom: Seryrdurdytx Your-own-wings.tumblr.com 

Re: Tumblr 24/11/2012 - 17:15:24 Nom: wapiiiiiiis http://alone-likethemoon.tumblr.comhttp://theskyhasturnedvainilla.tumblr.com 

Re: Tumblr 24/11/2012 - 20:53:19 
Nom: 

elmeeuuuuuuuuuu 
segueixme,jo et segueixohttp://cous-2.tumblr.com/ 

Re: Tumblr 24/11/2012 - 21:24:09 Nom: Red_Lips http://strawberryprettygirl.tumblr.com/:3 

Re: Tumblr 24/11/2012 - 23:31:37 
Nom: 

MIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIRE 
http://mireiiia.tumblr.com/ 

Re: Tumblr 25/11/2012 - 14:59:33 Nom: Efe. Sóc bastant nova..http://nothingisimpossibleef.tumblr.com 

Músics adolescents per 
Vic! 

24/11/2012 - 17:14:48 
Nom: 

vigatana.notfound 

Hola adolescents! Som dues noies (una bateria i una cantant) de 14 anys de Vic, les quals busquem gent 
d'aproximadament la nostra edat per crear un grup de música. Tenim diferents preferències musicals, però el que més 
ens atrau és el rock-alternatiu i el pop-punk, tot i que acceptem suggerències.Si algú és de Vic o Osona i busca grup, 

aquí estem! Gràcies per tot! 

Re: Músics adolescents 
per Vic! 

24/11/2012 - 17:35:59 Nom: oleee Hola, io no soc ni de vic ni de osona pero estic buscan grup si voleu pues passeu face o algoo 

Re: Músics adolescents 
per Vic! 

24/11/2012 - 18:20:58 Nom: resposta! no creus que seria futut quedar per assajar?? exactament d'on ets? 

BBpin 24/11/2012 - 17:46:17 Nom: nuuiieta 
Hoola adolescents!No us agradaría conèixer gent nova? mireu, he tingut una idea... podem deixar (qui vulgui) els 

BBpins i aneu agregant, qui sap? potser al final resultarà bona idea:) 

Re: BBpin 24/11/2012 - 18:03:48 Nom: Oreos&Leche 256D3BDA 

Re: BBpin 24/11/2012 - 18:08:43 
Nom: Diego-
Ana(L)Yudith 

288D092A 
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Re: BBpin 24/11/2012 - 21:20:15 Nom: Red_Lips Hola, jo soc noia de 16 anys, qui vulgui que m'agregui :3 BBPIN: 29293398 

Re: BBpin 25/11/2012 - 12:58:56 
Nom: 

AGREGUEEUMEE 
294E0C02 

Re: BBpin 25/11/2012 - 13:22:17 Nom: Anonimm.. i els que no tenen BB, i que també volen coneixer gent com ho fan? 

Re: BBpin 25/11/2012 - 13:53:06 Nom: dreameameam llavors si voleu poseu numero de mobil per parlar per whatapp 

Re: BBpin 25/11/2012 - 14:31:15 Nom: nOI:) http://www.facebook.com/catala.independentista.98 

Creieu que escric coses 
molt nostàlgiques i 

fosques? 
24/11/2012 - 17:49:54 Nom: escriptorajove 

Hola! El meu bloc és aquest: www.escriptorajove.comLa gent em diu que tot el que escric és molt negatiu i fos, és 
veritat? 

Re: Creieu que escric 
coses molt nostàlgiques i 

fosques? 
24/11/2012 - 19:09:22 Nom: criccrec sii 

k hiha algun noi de 13-14-
15 anys 

24/11/2012 - 18:26:05 Nom: osdepeluix esk vull parlar amb algun i ferme amiga d'ell 

Re: k hiha algun noi de 13-
14-15 anys 

24/11/2012 - 18:39:54 Nom: NOi 14 Ola soc un noi de 15 anys 

Re: k hiha algun noi de 13-
14-15 anys 

25/11/2012 - 14:34:40 Nom: nOi:) Hola tinc 15 anys 

pppppppppitts!!! :s 24/11/2012 - 18:44:24 
Nom: 

bulltornaacomensar 
Hola, tinc 13 anys i faig una 90 i de copa C... els tinc molt grans oi?:sEl problema es que gracies a ells e fet molt amics 

nois, pro potser nomes em volen pels pits, que penseu? Vull lá vstra opinio! Gracies! 

Re: pppppppppitts!!! :s 24/11/2012 - 18:56:35 Nom: osdepeluix jo tinc 13 i faig una 95 jo penso k son grans i en diuen k encara soc petita i k encara en crixerant mes 

Re: pppppppppitts!!! :s 24/11/2012 - 18:57:44 Nom: osdepeluix si esk son amics desde k t'an crecut son un guarros i pervertits ! 

Re: pppppppppitts!!! :s 24/11/2012 - 23:37:13 Nom: clauditah!Q tu has d'intentar averiguar de quin pal van i també una mica mm.. no sé com et parlen quina intenció tenen amb tu saps 

GAY BUSCA AMIC 24/11/2012 - 18:52:56 Nom: NOi 14 hOLAA sóc gay i magrada molt que em posin missatges calents i erotics. Tambe bull tenir amics gays. 

Re: GAY BUSCA AMIC 24/11/2012 - 18:58:12 
Nom: 

ionequestionquetafa
ic 

i no et serveixen noies? 

Re: GAY BUSCA AMIC 24/11/2012 - 18:59:50 Nom: Sii No solament magraden els nois (pero tambe acccepto noies com amigue) 

Re: GAY BUSCA AMIC 25/11/2012 - 10:17:14 Nom: Lerelele D'on ets? 

Re: GAY BUSCA AMIC 25/11/2012 - 13:50:33 Nom: Isaak :) 
Agrega y parlem, jo també buscaba un amic que pogues posarse al meu lloc 

:)http://www.facebook.com/isaac.navarromadrono 

masturbació 24/11/2012 - 19:07:32 Nom: prracs quines maneres hem puc masturbar a part dels dits?Com puc fer per arribar a l'orgasme? 
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Re: masturbació 24/11/2012 - 19:20:40 Nom: vjnxcvbsczmx 
jo en masturbo amb coses allergacesi gruixudes com si fosin un apolla( un spray de se desodorant ...),o ve tocante el 

clitoris pero ami no en fa res disfruto mes de la'atre forma , pero mai e arrbibat al orgasme i seria chulo per el k escoltat 
... 

Re: masturbació 24/11/2012 - 19:23:43 Nom: criccrec moltes gracies pero esque jo hu he probat amb un desodorat i eso i no hem fa res... 

Re: masturbació 25/11/2012 - 00:29:00 Nom: noia :) 
i quan et masturbes per primera vegada posante algu dins i no has follat fa mal? segueixes verge o la membrana akella 

es trenca? 

Re: masturbació 26/11/2012 - 16:02:33 Nom: klklklklkl 
fa una mica de mal pero no us preocupeu, desprees disfutareu com mai!Prova de tocartte el clitoris durant una estona i 

pensa en coses guarres. al cap de poc et vindra un orgasme 

I la cinquena part de una 
altra historia d'amor? 

24/11/2012 - 19:34:55 Nom: Claudiiah!!! Ens van dir que la penjarien al cap de setmana! Pengeula ja!!!! 

Re: I la cinquena part de 
una altra historia d'amor? 

24/11/2012 - 19:40:00 Nom: Un fantasmaa Sisisi penja-la ja!! Portem molt temps esperant!! 

Re: I la cinquena part de 
una altra historia d'amor? 

24/11/2012 - 19:43:59 Nom: Ireneeee  

Re: I la cinquena part de 
una altra historia d'amor? 

24/11/2012 - 20:13:10 Nom: Fluslifluix Ja la teniu, i no us perdeu la següent que és l'última!!!;) Molts petons lectores, espero que us agradi :D 

Re: nose qe fer 24/11/2012 - 22:36:43 Nom: cfgvhbnjkml hola guapuu!!! 

resposta 24/11/2012 - 19:56:19 
Nom: 

Balmeeeeeeta:) 
Si ja no esteu junts i encara t'agrada pots o dir-li-ho o passar d'ella ja perque lo d'amics es molt dificil i té que passar 

prou temps, sort :) 

Re: resposta 24/11/2012 - 19:58:18 Nom: .. Amics ja ho som ens esplikem moltes cose i confiem molt en natres po.... jo magradari a qe i hagues algo mes 

Re: resposta 24/11/2012 - 19:59:48 Nom: + Home, pero si estas per ella no pots fer com si res , estas segur que ella ja no vol res en tu? 

Re: resposta 24/11/2012 - 20:10:34 Nom: Idroj#11 
casi segu, tenim la mateixa edat, i sempre esta qe si mira aket k si mira akell, he parlat am la seva millo amiga i ma dit 

qe.. bueno.. qe ere casi impossible 

Re: resposta 24/11/2012 - 20:16:10 Nom: + I per tu que es més còmode, estar com amics i que ella et demani consells i tot o que tu probis a allunyar-te? 

Re: resposta 24/11/2012 - 20:17:26 Nom: Idroj#11 prefereixo qe kdem com aa amics qe no pas qe no ens parlem.. po tmbe es dificil per mi..Vosaltres qe farieu?? 

Re: resposta 24/11/2012 - 20:46:27 
Nom: 

Balmeeeeeeta:) + 
Sóc tota l'estona la mateixa eh? hahaha bé, si tu vols seguir sent el seu amic has de saber que no es fàcil però el temps 

tot ho cura i coneixeras altres noies i quan menys te ho esperes ja l'hauras oblidat :) 

help 24/11/2012 - 20:11:35 Nom: Rouse 

hoola! obriia un nou tema al fòrum per si algú em podia ajudar. El meu problema és que estic molt marejada i només 
que m'incorpori o m'aixequi una mica ja veig la vista com voira mig blanc fins que casi no veig res. abans m'he intentat 
aixecar pro se m'ha ficat tota la vista blanc i he perdut l'equilibri i m'he tornat a caure al sofa...si m'aixeco em desmaio 

segur! que farieu?? que puc fer perque sem passi?? alguns m'han dit que olori alcohol...va bé? ajuda pliis :s 

Re: help 24/11/2012 - 20:12:38 Nom: Idroj#11 lo millor es qe vaigis a un metge, el meu germa tenia vertic i li passava una cosa semblant 
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Anar a visitar a un amic a 
l'hospital...:S 

24/11/2012 - 20:20:49 Nom: Noiaa:$ 

Mireuu....Tinc un amic que te un problema de salut, ja no pot vindre a l'istitut, te una mestra particular que li va cada dia 
a casa, i nosaltres, els amics no el veiem gairebé mai...! I el dimecres l'ingresen 3 dies, i el divendres li fan una prova..! 
El cas es que havia pensat de parlar-ho amb els amics i anar-lo a visitar i ferli una sorpresa, i anar-hi amb tren o algo, ja 
que estira a bcn i nosaltres vivim a unes dues hores d'alli. Havia pensat de parlar-ho amb els mestres i que ens deixin 

anar (ja que estem d'examens)...El cas es que nose com dirlosu als meus amics, perque coneixent-los, els hi pareixera 
una bogeria, em diran que els seus pares no els deixaran, i coses d'aquestes coses que es diuen...Que faig? Em fa 

molta ilusio ferli aquesta sorpresa, trobo que s'ho mereix....! Que els i dic als meus amics, per a que ho parlen amb els 
seus pares, i intenten convencer-los?Moltissimes gracies adolescents! 

Re: Anar a visitar a un 
amic a l'hospital...:S 

24/11/2012 - 20:23:10 Nom: Idroj#11 Si de veritat son amics, faran els possibles per anar-hi, sino, vol dir qe no son verdarement amics. :P 

Re: Anar a visitar a un 
amic a l'hospital...:S 

24/11/2012 - 20:55:29 Nom: anonimaaa 
llavors sortira el dissabte no?podrieu adelanar els dies dels examens perqe el divendres qedi lliure i anar-hi llavors, pero 

si vols fer algo primer convenç a tots els de la classe i despres als profesors, si sou molts i esteu segurs us deixaran, 
pero digeulosi amb temps. soort maca 

Hola!:) 24/11/2012 - 20:56:13 Nom: Claraa.... Algú sap algun remei pel mareig? (que no sigui pendre pastilles). Moltes graciiees!^^ 

QUE FAIG?!! no es tema 
chorra! 

24/11/2012 - 21:01:16 
Nom: 

enserioooajuda 
adolescents,si m'ofereixen per fumar...que faig dic que si o que no?ja se que es dolent.si el probo m'enganxare a fumar 

facilment?gracies adolescents! 

Re: QUE FAIG?!! no es 
tema chorra! 

24/11/2012 - 21:05:46 Nom: skyscraperr 
es probable que t'hi enganxis molt fàcilment si ho proves, o sigui que jo de tu passava. Què hi ha de dolent en una vida 

sana?A més, pensa que si t'hi enganxes després desenganxar-se sol costar moltíssim i pensa en els diners que 
t'estalviaràs si no t'hi enganxes:)Per a mi tot són avantatges! 

Re: QUE FAIG?!! no es 
tema chorra! 

24/11/2012 - 21:10:00 
Nom: 

enserioooajuda 
mooltes graciees! 

Re: QUE FAIG?!! no es 
tema chorra! 

24/11/2012 - 23:32:27 Nom: clauditah!Q 

jo vaig fer una calada ( la primera) i el vaig trobar bo... és a dir em va agradar... i vaig pensar;: mai més claudia mai més 
en probes unperquè tinc molta força de voluntat i sé que no m'enganxaria però..... i si pasa??... millor que noi 

igualmment calada+ calada un altre dia + calada un altre es probable que t'enganxis...conec a gentsigues intel·ligent i 
passa d'aquest rollo ets jove i tens una vida per davant i sana ;) 

Re: QUE FAIG?!! no es 
tema chorra! 

25/11/2012 - 01:34:02 Nom: ieeep noia 
Jo soc tia i vaig començar tambr amb la tonteria de provar... I ara fa 2 anys que fumo i tinc dependencia del puto cigarro 

hahaha... Si fumes poc no passa res, tenganxaras cuan comensis a comprar tabac, si tinviten poc i de tant en tant no 
passa res :)! Recorda; del tabac nomes guanya el que el ven;) 

Re: QUE FAIG?!! no es 
tema chorra! 

25/11/2012 - 13:12:56 Nom: gvjrbklñrgtbr doncs jo ho vaig probar i no em va agradar GENS i mai ho tornaré a probar. 

obsessio seria... 24/11/2012 - 21:22:01 Nom: geeem 

.. desde que va sortir el primer iphone, que nomes penso en aixo, he tingut movils bons com per exemple el samsung 
galaxy s I, pero l'iphone sempre ha estat el meu objectiu.. no aconsegueixo estalviar, ja que cuan aconsegueixo alguns 

diners, els meus pares mels demanen per comprarse algu per ells ( capritxos, clar..)..mhe mirat molt la pagina de la 
meva companyia (orange), pero el preu,encara que puc aconseguir els diners, se que mels tornarien a pendre, ja que a 

vegades els volen per coses importants.. l'economia familiar no esta molt danyada, pero jo no tinc manera de reunir 
diners.. 
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Com ser una noia dificil? 
Consells siusplau 

24/11/2012 - 21:28:30 Nom: Bluue 
Hola, em podrieu donar consells per ser una noia dificil? es que sento que el noi que m'agrada m'utilitza sempre i no 

sóc capaç de fer res.. merci. 

Re: Com ser una noia 
dificil? Consells siusplau 

24/11/2012 - 22:05:44 Nom: HouHou! 
1er d tot:ell tambe et fa els favors qe li demanees? o nomes saprofita ell de tu quaan vool?depenen daixoo pots estar o 

una mica borde o no ferli tan cas pero tan feliss igualmeent :) 

Em vll liar pero... 24/11/2012 - 22:04:05 Nom: HouHou! 
No me liat mai, ni ell tampoc, i no crec q es llnso: estiic preocpda se q vll i se q vl pero no soc tmpok capas d llnsrmee.. 

qe faaig?Ajuda!!mrcii:) 

Re: Em vll liar pero... 24/11/2012 - 23:27:26 Nom: clauditah!Q 
mira si algun dia quedeu o coincidiu tel quedes mirant pero mirant vol dir mirant eh no baixis la mirada ni la giris, 

directament a ell com a senyal " et vull" i despres li mires els llavis i ell ja buras que tambe i els dos coincidireu :)sort 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: Em vll liar pero... 24/11/2012 - 23:42:36 
Nom: qeee 
peshotes!!! 

i que ja us passeu xicelts i tal HouHou?no tardis tant ni merdes de aqestes i llanca't!!incultes(NiM) 

Re: Em vll liar pero... 25/11/2012 - 00:18:07 Nom: yrrgrtsg jasjjajajjajajjajajja :') 

Re: Em vll liar pero... 25/11/2012 - 18:46:26 Nom: c i m 
ioo me liiaria ara mateix el truqes i li dius: sexoo sexoo,, mmm... pechoos lokitos, i iaa u saps qe no ten enteres de reee 

INCULTA ia sap qi tu diuu...kissees kisess 

Re: Em vll liar pero... 25/11/2012 - 19:46:18 Nom: lelekkskdnf oks.. tu si crla qu saps ia ehh amb el eex 

osiaputaya joder 24/11/2012 - 22:12:26 Nom: clauditah!Q perque collons no puc posar megusta als cumentaris ?????????????????????????? 

Re: osiaputaya joder 25/11/2012 - 00:46:28 Nom: Berta :) traanqui a mi tampoc em deixa :/ 

Em vll liar pero... 24/11/2012 - 22:04:05 Nom: HouHou! 
No me liat mai, ni ell tampoc, i no crec q es llnso: estiic preocpda se q vll i se q vl pero no soc tmpok capas d llnsrmee.. 

qe faaig?Ajuda!!mrcii:) 

Re: Em vll liar pero... 24/11/2012 - 23:27:26 Nom: clauditah!Q 
mira si algun dia quedeu o coincidiu tel quedes mirant pero mirant vol dir mirant eh no baixis la mirada ni la giris, 

directament a ell com a senyal " et vull" i despres li mires els llavis i ell ja buras que tambe i els dos coincidireu :)sort 
!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: Em vll liar pero... 24/11/2012 - 23:42:36 
Nom: qeee 
peshotes!!! 

i que ja us passeu xicelts i tal HouHou?no tardis tant ni merdes de aqestes i llanca't!!incultes(NiM) 

Re: Em vll liar pero... 25/11/2012 - 00:18:07 Nom: yrrgrtsg jasjjajajjajajjajajja :') 

Re: Em vll liar pero... 25/11/2012 - 18:46:26 Nom: c i m 
ioo me liiaria ara mateix el truqes i li dius: sexoo sexoo,, mmm... pechoos lokitos, i iaa u saps qe no ten enteres de reee 

INCULTA ia sap qi tu diuu...kissees kisess 

Re: Em vll liar pero... 25/11/2012 - 19:46:18 Nom: lelekkskdnf oks.. tu si crla qu saps ia ehh amb el eex 

Maneres de liam 24/11/2012 - 22:30:04 Nom: liooo 
Holaa adolescents,tinc 13 anys hi hem quedat dema un amic meu y yoo i ell es vol liar y yo encara no ho he fet mai, 

hem podeu dir pas per pas pliis sera un gran favoor i quan tu diu de la manera qe el respons esque nose... no digueu 
que surt sol pliis! 

Re: Maneres de liam 24/11/2012 - 23:25:44 Nom: asfn 

és molt senzill. primer el mires als ulls com si li volguessis transmetre el que vols fer. llavors els dos us kedareu mirant-
vos i a continuació tancaràs els ulls i obriras una mica a boca. despres l'aniras tancant i obrint poc a poc, juntament amb 
la seva, les dues encaixades. quan et sentis comoda posa una mica la llengua (la punta) i acaricies la seva suaument, 
així com els seus llavis. després sortirà sol, pk les cumençareu a enrotllar i tota la pesca...no esitguis nerviosa, q es un 

moment molt bonic. encara que no em faria grans espectatives perque es el primer i com que no en saps... però disfruta 
del moment :D 
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Nose que fer!! 24/11/2012 - 22:31:44 Nom: Martaaaaaa 

Hola!! fara uns mesos que estic amb un noi, jo en tinc casi 15 i ell 20... mamare ho sap i el coneix, li encanta i es porten 
molt be! El problema és que el meu pare no sap res, te un caracter dificil i sovint estem enfadats i ens xoquem molt... 
sempre que surto amb ell jo i mamare li tenim que mentir i mamare em diu que algun dia d'aquests li tindria que dir la 

veritat, pero no sé com s'ho pendria i tinc por de que no em deixi sortir més amb ell, no em vull separar d'ell... que seria 
lo millor que podria fer? 

Re: Nose que fer!! 24/11/2012 - 22:48:14 Nom: Anonim:) 
Algun dia que el teu pare estigui de bones, o li hagui passat algo que el fagi estar de bon homor, aquell és el moment! 

Sapiguent que és el teu pare, tranquila que ja ho entendrà.Anims!:) 

Re: Nose que fer!! 25/11/2012 - 14:31:19 Nom: Anónima 
El meu pare es igual, no tens mes remei que dirli (un dia que estigui content) i dirli de manera molt suau, i bueno, 

esperar que et vagi bé!Sort! :D 

que penseu? 24/11/2012 - 22:52:21 Nom: 64743sgds hola! soc noi, i m'encanten els peus masculins... m'exiten moltissim, ensumar-los, llepar-los... que en penseu? 

Re: que penseu? 24/11/2012 - 22:55:28 

Nom: 
Maaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaarrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rr 

que ets un fastigós, tiu, ho sentu pro tu havia de dir :SSSSSSSSS 

Necessites que t'escolti 
algu? 

24/11/2012 - 23:32:58 Nom: laia.consellera 

A vegades els nostres problemes se solucionen compartint-los, desfogant-nos però ens fa vergonya explicalsi als del 
nostre voltant.Sóc adolescent i tinc 15 anys.Si necessiteu que algu us escolti i us aconselli envieu-me un correu 

a:laia.consellera.adolescents@gmail.comDemoment he ajudat a uns quants adolescents i amb tots ha anat molt bé 
:)Unpetoaadolescents 

Re: Necessites que 
t'escolti algu? 

24/11/2012 - 23:34:56 Nom: clauditah!Q d'on ets? 

shupar? o menjar? 24/11/2012 - 23:37:13 
Nom: me lo como' 

to'h 
estic molt nessecitada necessito shupa polles pero ja!! no me puc aguantar mes mes igual si son .l. o .lllllll. les shupo 

igual. 

Re: shupar? o menjar? 24/11/2012 - 23:50:06 Nom: lelekes Qedem i tho proposare ;) 

Re: shupar? o menjar? 24/11/2012 - 23:52:09 
Nom: me lo como' 

to'h 
hora? lloc? com la tens? mida de condo?privat mersi;) 

Re: shupar? o menjar? 25/11/2012 - 00:10:20 Nom: kjhfd 36 cm 

Re: shupar? o menjar? 25/11/2012 - 00:12:46 
Nom: me lo como' 

to'h 
amplada? 

Re: shupar? o menjar? 25/11/2012 - 15:08:40 Nom: lfnkjsadf i llargada!es aixi quadradeta pero d les pntes rodoneta 

soc una merda 24/11/2012 - 23:42:02 
Nom: 

anonima13wegwtrht 

soc una merda, aixi de clar, soc prima i molt baixa, tutom es pensa que soc una merda, que no valc la pena, i totm snriu 
de mi, bàsicament els nens, no se que fer, no se ni que faig en aquest mon sincerament, ja no ser com seguir endevant, 

quan tota la meva vida ha set una broma, cada dia ploro i ja no ser quin cami triar. cap noi sa fixat am mi, ni un.. i vull 
tenir la sencessio denemorarme com va passar lestiu passat.. un peto 
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Re: soc una merda 25/11/2012 - 00:40:29 Nom: Noia19 

Ànims guapa, no ets cap merda ni molt menys, segur que ho vals molt, i els que no saben acceptar els defectes dels 
altres serà perquè no s'accepten els seus propis. No et deixis influenciar pel que diguin els demés, sentir-se bé amb un 

mateix és molt important.I tranquila que l'amor ja t'arribarà, paciència. Al meu poble diuen: "al pot petit hi ha la bona 
confitura". Petons. 

Re: soc una merda 25/11/2012 - 00:41:47 
Nom: 

ForeveeeeeeeerYou
uung 

Mira, primer no et conec de res i encara així sé que no ets una merda. Segon planta cara als que se'n riuen de tu. 
Tercer, cap noi t'ha estimat? Tranquila, això es que cap a sabut veure el que't mereixes, cap ha pogut estar a la teua 

altura. Quart, mai et diguis que ets una merda, perquè si perds tu la confiança en tu mateixa ja ningú la tindrà. Cinquè, 
el camí que has de triar? Doncs ser feliç, deixa de plora i posa l'altra galta, si caus t'has d'aixecar, i estar plorant, trista i 

tot això no et porta a cap lloc. Somriu!Espero haver-te ajuda't!PD: recorda que no ets cap merda i pensa que si ets 
prima molta gent et deu tenir enveja i saps el famós dit: Soy bajita porqué la ternura me pesa. Sí, es una cursilada però 

mira si et funciona a mi ja em val. 

Sexe pur i dur..:S 25/11/2012 - 00:33:22 
Nom: Tu seguro de 

moto 
Hola adolescents... tinc ganes de fer sexe. algu disposat?PD: farem amanida 

Re: Sexe pur i dur..:S 25/11/2012 - 09:27:21 Nom: Noi:) mmm... Grr!:) 

Re: Sexe pur i dur..:S 25/11/2012 - 11:09:54 
Nom: osdepeluix 

(noia) 
ei si vols parlem per el meu face falç :http://www.facebook.com/?sk=welcome 

Re: Sexe pur i dur..:S 25/11/2012 - 13:24:44 Nom: Noi:) Quants anys tens? 

Re: Sexe pur i dur..:S 25/11/2012 - 20:57:48 
Nom: osdepeluix 

(noia13) 
tinc 13 ero hu vull provar de fer .... ams el link k te ficat es ta malament es 
aquesthttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts 

Re: Sexe pur i dur..:S 25/11/2012 - 21:49:02 Nom: Noi:) Ja t'he agregat, accepta:) 

Re: Sexe pur i dur..:S 27/11/2012 - 18:30:23 
Nom: 

maaaaaaaarrrrcGRR
R 

t'agrego quan arribi a casa, don ets? tinc 14 anys i tambe vull fero :$ 

poolllaaas:S 25/11/2012 - 01:04:45 Nom: agshldlacma Noois, quaan us madeeix la vostre polla? necesiitu ferme una ideeia de cooom son, sooc tiiiia 

Re: poolllaaas:S 25/11/2012 - 10:15:16 Nom: noi dotat mes o menys ens medeix entre 16 i 18 cm! 

Re: poolllaaas:S 26/11/2012 - 21:05:44 Nom: udllugvjl 18.. i tinc 14 anys! buahaaah perqe despres diguin qe la tinc petita! si la vols..? :$ es tota teva! 

Re: poolllaaas:S 28/11/2012 - 18:34:45 Nom: Gaai si ets gai.... donam el teu face..? 

Ajuda! 25/11/2012 - 01:13:17 Nom: esterdobe 

-hi una fotografia feta per mi, i 
m’ajudaríeu moltíssim si poguéssiu posar-hi “m’agrada”, és només un clic (dos segons) i ami em faríeu un gran favor, si 

a més algú s’anima a compartir-la al seu mur, ja seria la òstia! Moltíssimes gracies a tots i a totes! Un petonàs i 
salut!Clic 

aquíhttps://www.facebook.com/photo.php?fbid=300093023436333&set=o.296763413761111&type=1&theaterMerciiiiiii!:
) 

11ANYS=17ANYS? 25/11/2012 - 09:52:13 Nom: Marcquitoos 
Hola! Em dic Marc i estic amb una nena d'11 anys,i jo tinc 17! Em parlat els dos i em arribat a la conclusío que s'ho 

tenim que dir als nostres pares pero com ho fem per que no en separin ENS ESTIMEM MOLTGrácies 
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Re: 11ANYS=17ANYS? 25/11/2012 - 12:39:31 Nom: ALENA:) 

Anserio? Osigi tu potsee ets dels pocs que queden que estimen de vritat pro ella? Osigi te 11 anys, que Fa 6e?? Ella 
encara no estima de vritat I no sap que es lamor.Si no surt amb un noi de la seva edat per divertirse com aura de surti 
amb tu que tens 17?? Jo de tu ho deixaria fins mes endavan, encara es una cria I Si els seus pares tenen dos dits de 
fron no us deixaran surti.Com pots di que hos estimeu molt si nomes te ella 11??? No sap ni que significa estima! E, 
Bueno que igual ella testime pero la majoria de nenes de la seva edat surten per ferse les guays o surten per surti. 

Re: 11ANYS=17ANYS? 25/11/2012 - 14:29:38 Nom: Anónima 
Tindries que esperar, pensa que no busques el mateix que busca ella, ademes, jo a la seva edat encara jugaba a nines, 

si us estimeu taaaaant taaaant podreu esperar uns anys ;D 

Re: 11ANYS=17ANYS? 25/11/2012 - 20:04:44 Nom: Marcquitoos 
Però si ens donem uns anys ella o jo podriem trobar una altra parellla,a més ens hem jurat que mai,mai ens 

separariem!Demà em vaig a presenat 

Re: 11ANYS=17ANYS? 25/11/2012 - 20:34:17 Nom: xdvfygubmkl, 

t'adones de que amb la primera part del teu comentari als altres comentaris estas diguen algo k no es negatiu? espera, 
espera uns anys, si aconseguiu esperar, es k us estimeu molt, i si no ja en trobaras una altra (encara k pensis k no, aixo 

es aixi) i t enamoraras i sortiras am ella i...perk sortir am una de 11 anys si tu en tens 17 es mol dificil. si fossiu mes 
grans encara, pero ara per ara no 

Es urgen, ajuda 
siusplaau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

25/11/2012 - 11:00:29 Nom: olaaa.. 
Primerament gràcies per obrir aquest missatge. La veritat esque no se perquè sempre tinc ganes de masturbar-me, i 

per començar no se ni com fer-ho. Però sempre estic excitada, peque hem passa? Sempre hem donen ganes de tocar-
me, però no sempre puc, tinc 14 anys i penso que aixo no es molt normal..Ajuda sisuplau! 

Re: Es urgen, ajuda 
siusplaau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

25/11/2012 - 11:06:01 Nom: Noi:) http://www.youtube.com/watch?v=MU4vrEs9WjkAquesta és la solució ;) 

Re: Es urgen, ajuda 
siusplaau!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

25/11/2012 - 11:45:10 Nom: geem 
o pillas novio i et sacies bé, o visites el teu metge de capcelera, igual es un problema de hormones.. o igual vas mes 

calenta que una mona en zel.. 

em timaran? 25/11/2012 - 11:43:48 Nom: anonima:3 
fa un mes i mig que no tinc movil, mel van robar. he vist per una pagina web un iphone 4s blanc, lliure, nou, per 160 
euros, pero ho trobo molt barat. a la web hi han fotos de l'iphone engegat i tot, i sembla perfecte.. ve amb la caixa, 

manual, cascos, tiquet de compra i tot.. no se que pensar! 

Re: em timaran? 25/11/2012 - 13:42:49 Nom: laura_199 no crec que sigui veritat. testan timant 

Re: em timaran? 25/11/2012 - 23:46:55 Nom: acvbhsd serà mofada del pringat qe i piqi 

polseres vermelles 25/11/2012 - 11:51:52 Nom: juuuuuliette hola, algú sap quan començen la segona temporada de polseres vermelles? moltes gràcies. 

Re: polseres vermelles 25/11/2012 - 12:15:10 Nom: Go. Van dir que a principis de gener :D 

Re: polseres vermelles 25/11/2012 - 12:15:32 Nom: Kusiji 
han rodat la 2 temporada aquest estiu passat i l'estrenaran al gener a TV3 si ho vols en castella per Antena3/Neox 

hauras d'esperar mes... 

Re: polseres vermelles 25/11/2012 - 16:20:04 
Nom: Little Dreamer 

*__* 
El dia 24 de gener a les 22:30h, per ser exactes ;) 

Diumenges... 25/11/2012 - 12:11:12 Nom: blablblaa 
Hola adolescents! M'agradaria que em diguesiu algunes pelis que estiguesin força be per mirar un diumenge ja que 

sempre sem fan llargs i mai tinc ganes d'estudiar...Em podrieu donar un llistat de pelicules de comedia, o drama 
romantic...? Ara que ja s'acosta el Nadal també estaria bé mirar-ne alguna així...! jjaja un peto :) 

Re: Diumenges... 25/11/2012 - 12:19:18 Nom: fggfg Ves a malvin.tv trobaras un munt de pelicules 
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Re: Diumenges... 25/11/2012 - 13:42:59 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Petita miss sunshine :D és molt molt bona 

Tumblr ajuda siusplau :) 25/11/2012 - 12:12:24 Nom: anooonima :) 
fa poc me fet tumblr i he vist que altres tumblrs daltre gent pots veure totes les fotos en una mateixa pagina si baixes 

cap a baix, pero a mi nomes em surten 15 fotus per pagina i jo vull que em surtin totes com per exemple aquesta 
pagina:http://your-own-wings.tumblr.comque per cert esta molt besabeu com feru?siusplau ajuda :) 

Re: Tumblr ajuda siusplau 
:) 

25/11/2012 - 13:19:17 Nom: Red_Lips 
Aixó es depén del theme que tinguis posat. Si vols com el dius quan busquis un tema t'has de fixar que posi 'infinity roll' 

o alguna cosa semblant, espero que t'hagi servit d'ajuda :3 El meu es strawberryprettygirl.tumblr.com segueixme i et 
segueixo :D 

Re: Tumblr ajuda siusplau 
:) 

25/11/2012 - 16:17:50 Nom: TSrdxfggyt 
Jajja es el mue tumblr! Meerci(: dons mira, tens que anar a personalizar (des de el teu tumblr) y despres a opcions 

cliques l'opció infinite scroll espero que t'hagi servit soort(: 

Que faig? 25/11/2012 - 12:28:36 Nom: Natzaret 
Hola! Em dic Natzartet i tinc 15 anys! Encara sóc verge (com totes les meves amigues) pero el meu nòvio i jo volem fer 

l'amor. M'agradaria fer-ho però tinc molta por a quedar-me embarassada tot i que utilitzi un preservatiu. Algú em pot 
ajudar? Moltes gràcies! 

Re: Que faig? 25/11/2012 - 12:49:19 
Nom: Taylor Swift t' 

estimo 
Pren la pildora 

Re: Que faig? 25/11/2012 - 14:49:56 Nom: Anna Cooper 

No et preocupis. M'he informat, el 97% dels casos els condons funcionen correctament. Igualment, si et sents insegura 
després de fer l'acte, agafes el condó i l'emplenes d'aigua, com si fos un globus. SI surt aigua, s'ha trencat, i per tant 

hauries de prendre la pildora per evitar quedar-te en estat.Sobretot, no ho facis si no estas preparada i relaxa't 
molt.Ànims! 

Re: Que faig? 25/11/2012 - 14:50:43 
Nom: 

lililililillilililililililillili 
Tranquila, si se'l posa bé i teniu cura no tens perquè patir!:)Ah,i tranquila que si et triga a venir la regla es normal, sol 

passar al primer cop aixi que no t'espantis!:) 

Ajudeu a una amiga 25/11/2012 - 13:08:01 Nom: NoiiiaB 
Holaaa, primer de tot gràcies per obriir i per llegir el missatge: Us volia demanar que fiquessiu "M'agrada" a la foto de 
portada d'una amiga meva! Perquè la vol presentar a una pàgina de concursos de fotografia del FB. Si podeu feu-ho, 

aquest és el link:https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2542145528302&set=o.170179726329187&type=1&theater 

No sé que vol.. vv' 25/11/2012 - 13:26:49 Nom: carpediem!  

Mira, estava super bé amb un amic meu que té 6 anys més que jo, ell es major d'edat i jo tinc 16. total que d'estar molt 
bé vam començar a tontejar mooooltmolt però era veure'ns i que no passes res. jo em feia moltes ilusions i sempre 
arribava a casa plorant perquè no passava res. Jo esperava a que donges el pas perquè no volia semblar la nena 

immadura que es llença. M'havia dit molts cops que m'estimava nosequè i ell també sabia que jo l'estimava, i no entenia 
el perquè no surgia res entre nosaltres. Més endavant, vaig preguntar-li si realment m'estava o si tot allò que em deia 

era mentida i broma, i em va dir que el que em deia tot era cert però que no em volia fer mal i que aquell no era el 
moment perquè passès res però que en un futur acabariem tenint algo. Fins aquí bé, el probelma va ser que a partir 

d'aquí jo pensava que deixaria el tonteo i tal però la cosa es que VA SEGUIR! dient-me que m'estimava i jo pues vaig 
seguir com una TONTA! però la gent em deia que sudès i mirès si realment anava darrera o  
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Re: No sé que vol.. vv' 25/11/2012 - 14:27:03 Nom: Anónima 

Bueno, jo crec que potser a ell li agrades, pero esque tens 16 anys, a mi hem va pasar algo similar, pero ell te 22, 
pensa amb les coses que es poden fer als 22 i ara pensa el que pots fer amb 16, es una mica imposible, jo deixaria 

pasar el temps i cuan tinguis 18 (que ja et queda poquet) pues tornes a parlar i tal si encara el recordes, us veieu i que 
pasi lo qu ete que pasar hahahaha.I evidentment, aixo de esperar i que es molt imposibles, ho parles amb ell i li 

expliques.Espero que et vagi be, molta sort!!! :D 

Re: No sé que vol.. vv' 25/11/2012 - 14:30:33 Nom: Anna Cooper 

Bona tarda :)Jo he tingut alguna situació semblant. Els nos són bastants impredictibles i mai sabem ben bé cap a on 
tiraran.En el teu cas et recomanaria la sinceritat. Si quedeu, sigues sincera. Diga-li com et sents. Si ell no vol res serio, 
o no us poseu d'acord en el tipus de relació que voleu establir, es millor que sàpigues que busca. Un rollo, una relació 
seria, una amistat diferent,... Però tu diga-li sobretot que sents, que vols, que busques en ell i que trobes.Potser no et 

vol fer mal, però potser serieu més feliços junts.Ànims :) 

No sé que vol.. vv' 25/11/2012 - 13:26:49 Nom: carpediem!  

Mira, estava super bé amb un amic meu que té 6 anys més que jo, ell es major d'edat i jo tinc 16. total que d'estar molt 
bé vam començar a tontejar mooooltmolt però era veure'ns i que no passes res. jo em feia moltes ilusions i sempre 
arribava a casa plorant perquè no passava res. Jo esperava a que donges el pas perquè no volia semblar la nena 

immadura que es llença. M'havia dit molts cops que m'estimava nosequè i ell també sabia que jo l'estimava, i no entenia 
el perquè no surgia res entre nosaltres. Més endavant, vaig preguntar-li si realment m'estava o si tot allò que em deia 

era mentida i broma, i em va dir que el que em deia tot era cert però que no em volia fer mal i que aquell no era el 
moment perquè passès res però que en un futur acabariem tenint algo. Fins aquí bé, el probelma va ser que a partir 

d'aquí jo pensava que deixaria el tonteo i tal però la cosa es que VA SEGUIR! dient-me que m'estimava i jo pues vaig 
seguir com una TONTA! però la gent em deia que sudès i mirès si realment anava darrera o  

Re: No sé que vol.. vv' 25/11/2012 - 14:27:03 Nom: Anónima 

Bueno, jo crec que potser a ell li agrades, pero esque tens 16 anys, a mi hem va pasar algo similar, pero ell te 22, 
pensa amb les coses que es poden fer als 22 i ara pensa el que pots fer amb 16, es una mica imposible, jo deixaria 

pasar el temps i cuan tinguis 18 (que ja et queda poquet) pues tornes a parlar i tal si encara el recordes, us veieu i que 
pasi lo qu ete que pasar hahahaha.I evidentment, aixo de esperar i que es molt imposibles, ho parles amb ell i li 

expliques.Espero que et vagi be, molta sort!!! :D 

Re: No sé que vol.. vv' 25/11/2012 - 14:30:33 Nom: Anna Cooper 

Bona tarda :)Jo he tingut alguna situació semblant. Els nos són bastants impredictibles i mai sabem ben bé cap a on 
tiraran.En el teu cas et recomanaria la sinceritat. Si quedeu, sigues sincera. Diga-li com et sents. Si ell no vol res serio, 
o no us poseu d'acord en el tipus de relació que voleu establir, es millor que sàpigues que busca. Un rollo, una relació 
seria, una amistat diferent,... Però tu diga-li sobretot que sents, que vols, que busques en ell i que trobes.Potser no et 

vol fer mal, però potser serieu més feliços junts.Ànims :) 

Registrar-de, sóc burra! 25/11/2012 - 14:34:04 
Nom: 

joooooooooooooo:) 
Haver esqe vaig intentar registrar-me i nose com ho vaig fer que hem vaig registrar dues vegades amb els meus dos 

correus pensan que no anava i ara intento entrar i no'm deixa algú en pot dir que fer ara? vv' 

Re: Registrar-de, sóc 
burra! 

25/11/2012 - 14:36:49 Nom: .....69 Ara el que pots fer és sexe amb mi;) 

Re: Registrar-de, sóc 
burra! 

25/11/2012 - 14:40:03 
Nom: 

joooooooooooooo:) 
Més vuldries... vv' ! 
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Nois ajuda S: 25/11/2012 - 14:36:38 Nom: chiquilla 
Bueno, el cas es que fa uns dies a clase hem van sentar al costat d un noi que sempre he pensat que es guapisim, i al 
parlar amb ell, he descubert que es genial i que hem comença a agradar bastant, el problema, esque no se com fer per 
que es fixi amb mi mes que com una companya de clase mes, que fa que us fixeu amb una noia?Mooooltes gracies !!! 

Re: Nois ajuda S: 25/11/2012 - 14:39:55 Nom: mimi99 
el primer k auries de fer es parla molt amb ell i guanyause confiansa i desprs pos comenca a tontejar una mika i si et 

segueix e rollo pos pode teniu algu i sino pos eus kedeu amb amics 

Re: Nois ajuda S: 25/11/2012 - 14:41:00 Nom: Carl 

-Sigues tu mateixa, sobretot. Jo, personalment, odio les falses que diuen coses per quedar bé.-Cuida't una mica, però 
tampoc et tornis una pija-repelent-obssesionada. M'agraden els somriures i m'atrauen els cabells ben cuidats.-No et 

facis la fàcil, però tampoc et passis i siguis inaconseguible.-Inventa't alguna excusa per quedar amb ell fora de hores de 
classes. Alguna cosa que no has entes, deures,...Espero que et serveixi 

Tinc un problema força 
greu en amors! 

25/11/2012 - 14:51:30 
Nom: I'm sexy and I 

know it.. 

Mireu us ho explico. Jo tinc novia des de fa força temps, casi bé 6 mesos! Però abans de que ens liessim i tot el rotllo jo 
estava enamoradíssima de una altre noia durant uns 3 anys. La vaig intentar oblidar i vaig poder mitjanament, però 
l'altre dia vaig quedar amb ella i es van tornar a escalfar els motors, es el meu amor platònic i mi liaria per sobre de 
totes les coses. El problema es que tinc novia i no li vull fer mal per res del món mundial, perquè també me l'estimo. 

Total que vaig interntar tocar amb el meu amor platònic però ella no em va deixar gaire i després em va obrir dient-me 
que m'havia ajudat a no traïr a la meva novia i que havia tingut moltes temptacions!QUE FAIG?! Deixo a la meva novia 
des de fa casi bé mig any que estem juntes i em lio amb el meu amor prohibit, platònic i el millor que m'ha passat? O 

continuu amb la meva novia i l'enganyo? O simplement continuu amb la meva novia sense enganyar-la i m'empasso les 
ganes d'estar amb l'altre persona la qual estimo exageradament?MAL D'AMORS... 

Re: Tinc un problema força 
greu en amors! 

25/11/2012 - 15:21:26 
Nom: Mar 

(@@m_mmaar) 
Jo crec que si esta mes per si et lies amb l'altre noia que amb la teva novia, potser es que ella t'agrada més. 

Re: Tinc un problema força 
greu en amors! 

25/11/2012 - 18:41:38 Nom: a girl 
jo crec que hauries de deixar la teva novia, ja que l'estas enganyant pq ella es creu que l'estimes mes que a ningu. es 

molt dur, tant per tu com per ella, pro en la meva opinió, es millor que estar enganyat. no creus?molta sort 

Re: Tinc un problema força 
greu en amors! 

25/11/2012 - 19:06:12 
Nom: 

Anònimapsicòloga 

Jo perso també que hauries de tallar amb la novia, perquè d'una menera o altre l'estas enganyan, en el subconsien 
però ho fas i això no esta bé i mira si vols lluitar per el teu amor plàtonic fes-ho però es posible que no l'aconsagueixis, 
després no tiris enrrere i tornis amb la novia perquè això es de perdedors i tu has de ser un lluitador-guanyador ajjaja, 

molta sort 

Un blog creat per mi :) us 
fa ilu veure'l? 

25/11/2012 - 15:18:26 Nom: Un blog 
Bueno adolescents, aqui us poso la pàgina web del meu nou blog que he fet per que en doneu la vostra opinió... soc 

una "novata" però vull saver que en penseu ;)http://vidaadolascent-whatsthings.blogspot.com.es/Petoons :)* 

Re: Un blog creat per mi :) 
us fa ilu veure'l? 

25/11/2012 - 15:20:58 Nom: heuofh 
jajaja crec que es un blog que mola^^ l'actualitzaras cada dia?? perque si és aixi si que hi entrare:)Anims adolescents 

sus estima (L) 

Re: Un blog creat per mi :) 
us fa ilu veure'l? 

25/11/2012 - 15:21:48 Nom: LoL* Jjajaja mercii :) 

Re: Un blog creat per mi :) 
us fa ilu veure'l? 

25/11/2012 - 17:20:34 Nom: gisela44 
BUAA, es geniial*-* jajajaj:)Veig que us agrada llegir blogs, aqui us deixo el de una amiga de la meva amiga (quin lio, 

jajaj) haver si us agrada:http://sentimentsambparaules.blogspot.com/ 
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RETOCACION FOTTOS 25/11/2012 - 15:18:51 
Nom: RETOCAR 

FOTOS 
algú em podria dir alguna pg en la que pugui retocar fotos i no s'hagi de descargar o sigui retocarles directament en la 

web 

Re: RETOCACION 
FOTTOS 

25/11/2012 - 15:19:45 Nom: heeey* PicMonkey :) va geniaal!! es amb angles pero :P 

Re: RETOCACION 
FOTTOS 

25/11/2012 - 15:24:18 
Nom: Mar 

(@@m_mmaar) 
el pizap o el funny photo 

Re: RETOCACION 
FOTTOS 

25/11/2012 - 17:19:12 Nom: LALAL PIXLR 

PS3 .vs. XBOX 360 25/11/2012 - 16:19:34 Nom: nyan98 

Es per a preguntar, si es millor la PS3 o la XBOX, em vull comprar una de les dues però no se quina escollir, la gent 
que té play em diu que la play, però la gent que té la xbox em diu que la xbox.De sony només tinc la psp, les altres 

consoles són de nintendo.Quina escolleixo, he mirat preus en diferents tendes però la PS3 és la més cara, però no hi 
ha gaire diferencia i molts diuen que la PS3 té més varietat de jocs, no és calenta tant...M'agradaria que si algú entén 

de consoles em digui quina es millor relació qualitat preu i també m'agradaria que em donéssiu la vostre opinió sobre la 
vostre. 

Re: PS3 .vs. XBOX 360 25/11/2012 - 18:16:24 Nom: sdhfkwf vk 

L'aventatge que té la PS3 és que té internet gratuït pero el preu és bastant elevat.La Xbox el preu és més economic, 
pero per tenir internet has de pagar..La calitat d'imatge de les consoles és exactement el mateix. Si que és veritat que hi 

han alguns jocs de la xbox (com és el HALO que m'han dit que és un joc bastant guapo)que no té la PS3 i lo mateix 
pero al reves. 

Re: PS3 .vs. XBOX 360 26/11/2012 - 23:45:13 Nom: Pallares 
jo tinc les 2 consoles i personalment m agrada molt mes la xbox360 pero aixo depen de cada persona i el que t agradi 

jo fos tu xbox 

SE TAN BORRAT ELS 
MG DEL FACEBOOK A 

ALGUNES FOTOS? 
25/11/2012 - 17:35:00 

Nom: 
jujujujuujujuju54 

Amb algu li a pasat que al facebookk se li an borrat, els "me gustas", els comentaris i tot?O sóc la única?:( i si us ha 
pasat, que tornaran? 

Re: SE TAN BORRAT ELS 
MG DEL FACEBOOK A 

ALGUNES FOTOS? 
25/11/2012 - 17:45:28 

Nom: 
claauudiieettaa* 

eeeii! jo tampoc els tinc, no han marxat pero han canviat el format o algo de les fotos, mira clica sobre la URL de alguna 
foto i veuras que et surt la foto amb el format vell del fb i et surtiran els mg ;) apa sort ^^ 

Re: SE TAN BORRAT ELS 
MG DEL FACEBOOK A 

ALGUNES FOTOS? 
25/11/2012 - 17:46:43 

Nom: 
claauudiieettaa* 

eeeii! jo tampoc els tinc, no han marxat pero han canviat el format o algo de les fotos, mira clica sobre la URL de alguna 
foto i veuras que et surt la foto amb el format vell del fb i et surtiran els mg ;) apa sort ^^ 

Re: SE TAN BORRAT ELS 
MG DEL FACEBOOK A 

ALGUNES FOTOS? 
25/11/2012 - 18:49:05 Nom: sfdgadf 

a mi també em passa! pero no es que s'he t'hagin borrat els megustas, sino que crec que hi ha agun un problema que 
quan passes les fotos consecutivament no es veuen ni els megustes ni els comentaris, però si després tornes a entrar 

en la foto que no et sortien els comentaris i els megustes després tornen a aparèixer:) 

Exameeens! 25/11/2012 - 17:47:58 Nom: Sere 

Algú ens pot ajudar amb aquestes pregunteees??? Encara que sigui una, o nomes una micaa! PORFAA!6. Quines eren 
les característiques principals de les quatre grans cròniques i escriu el nom d'almenys dues d'elles.7. Per quins motius 

el Tirant lo Blanc ha estat qualificada de novel•la total?8. Quines característiques podries destacar del període del 
Renaixement (s. xvi) i del Romanticisme (s. xix).9. Explica els dos gran temes de la poesia de Jacint Verdaguer i escriu 

el títol de les obres que millor els representen.MERCI! 
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DIGUEU-ME MÚSICA EN 
ANGLÈS O CASTELLÀ 

25/11/2012 - 17:49:03 
Nom: 

claauudiieettaa* 
SI NO HOS SAP GREU EM PODEU DIR ALGUNES CANÇONS? MERSII 

Re: DIGUEU-ME MÚSICA 
EN ANGLÈS O 

CASTELLÀ 
25/11/2012 - 17:52:08 Nom: frdfszfsdsz Jo t'ho dic :)MÚSICA EN ANGLÈS O CASTELLÀALGUNES CANÇONS? MERSII 

Re: DIGUEU-ME MÚSICA 
EN ANGLÈS O 

CASTELLÀ 
25/11/2012 - 18:13:29 

Nom: 
claauudiieettaa* 

Ets mes subnormal, eren cançons no música ;) ara has quedat malament vv' down 

Re: DIGUEU-ME MÚSICA 
EN ANGLÈS O 

CASTELLÀ 
25/11/2012 - 18:15:08 Nom: Ska Rumba En castellà Bongo Botrako i La Pegatina, ho peten molt!Gaudeix-los^^ 

Re: DIGUEU-ME MÚSICA 
EN ANGLÈS O 

CASTELLÀ 
25/11/2012 - 18:16:29 

Nom: 
claauudiieettaa* 

Valee mersii Ska Rumba :) 

Re: DIGUEU-ME MÚSICA 
EN ANGLÈS O 

CASTELLÀ 
25/11/2012 - 21:52:26 

Nom: Aqui en tens 
unes quantes! 

Si t'agrada la varietat et deixo algunes cançons que et poden agradar: Paramore: turn it off, playing god, misery 
bussines, monster, ignorance, the only exception... totes les cancçons d'aquest grup molen! També pots escoltar Rise 
Against: savior, swing life away i un pilot més. Foo Fighers: everlong, learn to fly, wheels, long road to ruin, my hero... 

Linkin Park també esta bastant bé. Si t'agrada més l'alternatiu pots triar U2: Beautiful day, vertigo, stuck in a moment... 
Coldplay: paradise, trouble, clocks, high speed, speed of sound... Keane: lovers are losing, spiralling... Green Day: 21 

guns...Hi ha un pilot de grups més però això és el que se m'acudeix... espero que t'agradi alguna cosa!! ;) 

Re: DIGUEU-ME MÚSICA 
EN ANGLÈS O 

CASTELLÀ 
26/11/2012 - 16:44:12 

Nom: Mar 
(@@m_mmaar) 

ELLA HA DIT EL TITOL I LO ALTRE PER TANT SI QUE ERA MÚSICA! 

AJUDAA SIUSPLAUU 
doctora F!!(per ke 

serveixoo es millor el 
suicidi) 

25/11/2012 - 17:56:46 Nom: pfff.... 

Hola, com molt bé diu el titol ja fa un temps que no em sento be amb mi mateixa, penso que no sok res, ke estic grassa, 
no faig res be... tot va començaar amb un problema amb les amigues,(el problema va ser que una nena a la ke jo creia 
amiga va enganyar a una altre, li va dir coses ke no eren veritat, com ke a la nena ke va enganyar era la) la meva millor 

amiga de feia uns 6 o 7 anys, em va deixar (jo krek que una mika pressionaada) el mon s'em va caure a sobre, en 
aquells moments em sentia la pitjor persona del mon, estava... fatal, desde llavors cada nit ploru, ploru per ella la nostra 

amistat ( bueno no em deixat de ser amigues po no es lu mateix, u notuu) abans de que em passes aixo em sentia 
genial, tothom nava am mi, pff.. dessde llavors ja no me turnat a sentir mai igual, ningu confia en mi (tot per culpa 

dakella guarra mentidera) hi ha dies, ke estik molt bee no em sentuu malament pero de repent mentra un bajon, penso 
ke no serveixu per res, que no se ke faig en aket mon...ara la ke era la meva bff,  
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Re: AJUDAA SIUSPLAUU 
doctora F!!(per ke 

serveixoo es millor el 
suicidi) 

25/11/2012 - 19:01:40 
Nom: cyber-amiga, 

si vols 

hola wapa!jo tinc una amiga que li ha passat una cosa semblant. ella els seus pares estaven separats i no es parlen. va 
estar a punt de suicidarse.jo et vull dir que aixo no se't pot passar pel cap saps xq?xq el mon seria molt diferent sense 

tu (tu asseguro jo). pensa com se sentiria la gent que t'estima, els teus familiars."no es tan facil", pensaras, has de 
imaginar el teu futur. Busca nous somnis, noves il·lusions, nous propòsits,... i fes tot el possible x aconseguir-ho.si no 

pots... no et preocupis!!! busca'n de nous!Canvia d'aires,fes noves amigues i oblida't d'aquesta antiga beffa, xq si ta fet 
aixo i ta deixat escapar tan facilment, es xq no et mereixia.tingues clar que tu, només x aixo, ets molt millor que ella.a 
aixo d q et veus gorda, moltes ens veiem gordes (jo sense anar mes lluny), tots tenim dies xof, pro t d dir q sempre hi 

haura algu que et pugui ajudar, i que pensi en tu.jo, no et conec, pro sense conexret en persona, t d dir que sempre que 
vulguis estare aqui, se que a vegades un lo unic q  

Re: AJUDAA SIUSPLAUU 
doctora F!!(per ke 

serveixoo es millor el 
suicidi) 

25/11/2012 - 20:38:19 Nom: joanaa11*23 

Preciosa(L)Molta gent fa bulling i coses aixi pro no et precupis es perque tenen enveja de tu. No t'has de sentir 
malament amb tu mateixa, segur que no tu mereixes. I no, no et suicidis, molta gent patiria sense tu, t'ho asseguro. De 
veritat si algun dia tens algun problema o aixi obrem pel xat, jo tentenc vaig passar pel mateix, i vaig pensar tambe a 

suicidarme, pero llavors es quan tadones que no val la pena, que viure es el millor que et pot passar. En el moment que 
menys tu esperis algu vindra i et treura del pou perque tu mereixes. Vals or no ho oblidis mai. També podries provar de 
canviar de insti, pots venir a besalu si vols que es un institut molt xulu:) Pero has de ser mes forta que tota la gent que 
et diu coses, de vritat si tu diuen es que tenen enveja de tu. De vritat que suicidarse o tallarse, o cualsevol daquestes 

coses, no val la pena, perds temps de la teva vida que podries pasar per exemple parlant amb mi. Ets com ets i la gent 
que no t'accepta vol dir que no val la pena. Un peto molt gros i  

Re: AJUDAA SIUSPLAUU 
doctora F!!(per ke 

serveixoo es millor el 
suicidi) 

25/11/2012 - 20:42:29 
Nom: M'HA 

ARRIVAT AL COR 
EN SERIO. 

Hola, mira ami em passa el mateix que tu o algu molt semblant...sembla mentida pero es aixi, i creume jo u estic 
passant malament per que estic sola,realment sola i a ningu li importo..., et puc donar un consell, intenta fer una vida 

nova, amistats noves i depent del teu look canvietel(no se com ets pero segur preciosa) jo o e fet i mesta anat millor. to 
dic de veritat jo també tinc 14 anys i se lo que estas passant i aquesta hostoria m'ha arrivat fins el car de veritat.Anims 

preciosa que segur que tot surt bé.Pd; -A los que te fallen que los follen,;) 

GAIS REUS 25/11/2012 - 18:12:52 Nom: prrrrrrrrr Sóc bi de Reus. M'agradaria conèixer bis/gais de la zona... d'uns 16 anys :)) 

Re: GAIS REUS 25/11/2012 - 18:43:13 Nom: Isaak :) 
Bueno jo no soc de la zona pero per aquí et deixo el meu face per amistat i tal no? 

:)http://www.facebook.com/isaac.navarromadrono 

Re: GAIS REUS 26/11/2012 - 19:16:12 Nom: Josep1111111 http://www.facebook.com/josep.mateo.54 

Qui té We Heart It? 25/11/2012 - 18:33:40 
Nom: 

unapreguntaperavo
saltres :D :D:D:D 

Pues eso, :D 

Re: Qui té We Heart It? 25/11/2012 - 19:54:00 Nom: Red_Lips El meu:http://weheartit.com/star_96:3 

Re: Qui té We Heart It? 26/11/2012 - 13:58:40 

Nom: 
soclaquehaescritel

missatged'abansjeje
je :D 

Ara et segueixo, el meu és:http://weheartit.com/Marta_EnjoyourlifeUna pregunta, saps qcom es penjen imatges? :S 
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Re: Qui té We Heart It? 26/11/2012 - 15:36:34 Nom: Red_Lips 
Ja et segueixo ^^Per pujarles has de descarregarte com una aplicació a l'ordinador i quan trobis una foto que t'agradi i 

la vulguis penjar las de "arrastrar" i et sortirá un quadre on posarla i després escrius les etiquetes (es una mica 
complicat :s)Em sembla que aquí t'ho explica :phttp://weheartit.com/heart-button 

noies porfiiis (o nois) 25/11/2012 - 19:05:20 Nom: helppliiiis!!!! 

Hola soc una noia veureu tinc un petit problema. Es q hi ha un noi amb el q e tingut una llarga historia i ara em quedat 
com amics pero jo a ell li agrado i ell a mi ..... ni si ni no pero es q tinc ganes de liarme i se que ell tmb u faria ( u dic en 
sentit de petons i aixo eh) pero ell viu mes lluny i ens veiem poquissim parlem per xat i tot pero...el q vull es q siguem 

amics pero tindre un rollete i liarme pero seguir sent amics sabeusi algu em pot donar algun consellmerciii :) 

Re: noies porfiiis (o nois) 25/11/2012 - 19:12:56 Nom: rgawsdgser Neu de lio. I després ja decidiu si amics o algu més 

Re: noies porfiiis (o nois) 25/11/2012 - 19:40:45 Nom: guaaai* Jo faria el mateix;) Quederia un dia amb ell mi liaria i despres de com ell reacciones en parelu :) 

Re: noies porfiiis (o nois) 25/11/2012 - 19:49:54 Nom: mercii :) 

Moltes xracies per els consells, pero es q yo li agrado i a ell li agradaria sortir amb mi pero yo el vull com amic i 
magradaria tornarme a liar amb ell i tmpoc trobo ningun dia per quedar ni per estar alguna vegada a soles pk tinc uns 

amics una mica tocacollons q ens fan la pilota amb el tema de q ens molem i aixo . Yo me lestimo molt i ell a mi pero no 
se si sortir amb ell o no ?algun consell mes ? 

Re: noies porfiiis (o nois) 25/11/2012 - 21:00:07 Nom: Anònimaa:) 
Jo la veritat es que si t'hi vols liar jo m'hi liaria, pero primer li diria que si ell vol que per tu vale, però després quedar 

només com amics. Si després de liarti has sentit algo especial i vols sortir amb ell, li pots dir i llavors ja decicireu. Però 
si et be de gust fes-ho, que la vida són 2 dies:) 

Re: noies porfiiis (o nois) 25/11/2012 - 23:07:54 Nom: merciii:) MOltes xracies per els consells !!!! espero q majudipetons ! 

Re: noies porfiiis (o nois) 26/11/2012 - 21:11:17 Nom: maria1900 

Potser no sóc la més indicada per parlar d'això perquè nomès tinc 15 anys i no m'he liat mai però...Jo crec que lo de 
liar-se amb gent no està malament però si en aquest noi li agrades i es el teu amic i heu sigut novios, si fos tu no em 

liaria amb ell perquè sinó pots deixar entreveure una cosa que no es per a tu. Si a ell no li agradessis d'acord però si li 
agrades es una cosa com jugar amb els sentiments de l'altre.Et desitjo el millor. 

Sisplau! 25/11/2012 - 19:27:44 Nom: Ainara 

Entreu sisplau es molt 
important:http://linkvalidator.net/warn.php?p=aHR0cDovL2x1aXNmZXJuYW5kZXptaWN1bGVicmEuYmxvZ3Nwb3QuY2

9tLmVzLw==És una página que he creat per a Luis Fernández,ja sé que alomillor no hu bveurà mai peoro entreu i 
comenteu sisplau! 

Re: Sisplau! 25/11/2012 - 19:30:37 Nom: Ainara 
M'he equivocat de pàgina es eaquesta :http://luisfernandezmiculebra.blogspot.com.es/search?updated-max=2012-11-

24T12:09:00-08:00&max-results=7 

Doctora F., Si us plau 
llegeix aquest fòrum!!! 

25/11/2012 - 19:36:10 Nom: Bibiana14 

No sé si hauràs vist el comentari a un dels teus fòrums, però t'ho poso per aquí per si de cas, i que em puguis 
aconsellar si us plau:Escric aquest missatge perquè no sé si els hi agrado als nois. No sé...Tinc catorze anys, i totes les 
noies que coneixo d'aquesta edat ja s'han liat amb algú, o com a mínim, han pogut trencar uns quants cors (que no és 
que jo vulgui ser una d'aquestes últimes). Jo, en canvi, no he tingut mai parella, ni una història d'amor on no només hi 

col·laborés jo, ni m'he fet el primer petó. I jo no em considero pas lletja. No vull ser presumptuosa, però crec que jo tinc 
moltes coses que a un noi li podrien interessar, com per exemple, que els entenc i em fa gràcia la seva manera de 

divertir-se (això és perquè m'he criat des de petita amb nois) i tinc uns gustos musicals que segur que a més d'un noi li 
interessen. I no sé...m'agraden les coses que fan els nois, i també els hi dono el la meva comprensió i suport respecte 

al tema de que les noies som complicades, per la qual cosa, trobo que 
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ajudeume! 25/11/2012 - 19:40:12 Nom: catalana 12 
Hola, fa molt de temps que m'agrada un noi, i jo en ell també pero només quan no li feia cas. Ara que li faig cas no 

mostra interes per mi, i ja no se que fer, el deixo de parlar i ja vindra? o em faig notar? no ho se! ajudeume! 

Re: ajudeume! 25/11/2012 - 20:05:15 Nom: lovelovelove Feste notar, pro sense passarte, coses sutils, llensali indirectes.Sort 

Re: ajudeume! 25/11/2012 - 20:05:17 Nom: lovelovelove Feste notar, pro sense passarte, coses sutils, llensali indirectes.Sort 

SUPLAU OBRIU, VAL LA 
PENA 

25/11/2012 - 19:51:48 Nom: hola :) 
Hola adolescents, l'entrada sobre el suicidi a itàlia m'ha commogut molt i he decidit començar a quest blog per a la gent 
que pateix bullying, és homosexual o es vol suicidar. SISUPLAU, LLEGIU-LO, DONEU-LI UNA OPORTUNITAT, VAL 

LA PENA!screwjudgements.blogspot.es 

Re: SUPLAU OBRIU, VAL 
LA PENA 

26/11/2012 - 16:37:55 
Nom: Mar 

(@@m_mmaar) 
L'he intentat mirar pero no se'm obre res :/ 

Història Eròtica Publica 
Heterosexual 

25/11/2012 - 19:54:04 Nom: G@G 

El Plaer de Sentir-se Observat:El Xavi va empenyer més a la Marta contra el capó del cotxe. Va notar com els mogrons 
d'ella s'endurien per sota la roba. Sense dubtar-ho va descordar-li la camisa per torturar una d'aquells mogrons rosa 

clar. La gent que en aquell moment passava pel carrer, mirava encuriosida, però alhora avergonyida...Un public 
heterosexual s'apropa.Dimarts a les 20:30 al Confessions Of a 

Sexahollichttp://www.confessionsofasexaholic.blogspot.com.es/PD: Tot el meu suport anímic a Andrea (Davide), gay de 
15 anys que s'ha suicidat a causa de l'homofobia 

TUMBLR 25/11/2012 - 20:00:34 Nom: tirimd http://tirimd.tumblr.com/seguiume i us segueixo!:) 

Re: TUMBLR 25/11/2012 - 20:09:50 Nom: anneta 13 http://i-am-not-broken-hearted-girl.tumblr.com/ 

Re: TUMBLR 25/11/2012 - 20:51:08 Nom: gffghjklñ http://foreverornever-musicismylife.tumblr.com/ 

Re: TUMBLR 26/11/2012 - 14:10:05 

Nom: 
EIQUEJOTAMBÉTIN

CTUMBLR (me 
l'acabo de fer!) 

SEGUIU-ME:http://www.tumblr.com/dashboardpd: JO JA US SEGUEIXO! :d 

noiees ajudeume! 25/11/2012 - 20:27:41 Nom: joanaa11*23 

Hola! tinc un problema, jo fa temps que estic surtint amb un noi ( 6 mesos), a lestiu ens veiem molt pro ara visc molt 
lluny dell i no ens veiem mai, el que passa esque aquest any he fet un amic molt amic que hi tinc moltissima confiança, 
se que per ell sento molt mes que una amistat i crec que ell tambe pero nose si deixar al meu novio o no, perque ja son 

sis mesos, menteneu? que faig? ajudeeume! gracies(L) 

Re: noiees ajudeume! 25/11/2012 - 21:19:27 Nom: Carla:)! 

hoola Joana!Tu simplement t'has de fer la pregunta: Què prefereixo? estar amb el meu nòvio o amb el meu nou amic? 
Triis la resposta que triis, has de pensar que tu has d'estar bé i no fer coses que no et vindrien de gust. Si la resposta és 
que preferiries estar amb el teu amic, pots dir-li al teu nòvio (sempre molt ben dit perquè pensa que a ell li pot afectar...) 

i us podríeu quedar com amics. I si decideixes continuar amb el teu nòvio...pots continuar sent amiga d'aquest noi 
igualment! I si el teu nòvio està gelós i s'enfada...no ho sé, a mi no m'agraden els nois que sempre volen saber amb qui 

estàs i són molt gelosos..:SBueno, et desitjo molta sort!! :D 

Noies en teniu ganes! 25/11/2012 - 20:41:25 Nom: Sergi 
Fa uns quants dies em va deixar la novia i hos volia preguntar si alguna noia voldria fer l'amor amb mi per més 

informació entra amb contacte amb mmmi. 

Re: Noies en teniu ganes! 25/11/2012 - 20:52:08 
Nom: osdepeluix 

(noia13) 
agregam al meu face falç alla parlaremhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts 
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Estic desesperada ja no se 
que fer... Necessito ajuda 

si us plau no es una 
xorrada!!! 

25/11/2012 - 20:45:51 Nom: Anaisssss 

Hola!A veure jo tinc un problema important que es que tinc l'autoestima molt baixa, em veis i em sento com una merda i 
tambe sc molt timida i insegura. No puc suportanr que em mirini i em fa com ppr parlar amb la gent amb la que no tinc 
confiança. Em sento sempre trista i desanimada i ploro bastant sovint.Quan no estic amb les meves amigues tt el ratu 
estic callada sense fer res intentanr passar desaparcebuda.Ara a mes m'agrada un noi, es un any mes gran que jo i 

vam participar a l'octubre junts a un intetcanvi amb suissa. M'he penjat moltissim d'ell i no se que fer perque se que viu 
a prop meu pero esque no tenim res en cOmu per parlar i a mes jo no matreviria mai a parlar amb ell i no se que fer... 

Ajudeume plis!! 

Re: Estic desesperada ja 
no se que fer... Necessito 
ajuda si us plau no es una 

xorrada!!! 

25/11/2012 - 21:01:20 Nom: :D 
no tens que tenir l'autestima baixa i menys sentir-te com una merda. Tots tenim els nostres defectes i tambe tenim 

coses bones segur que en tens moltes! 

Re: Estic desesperada ja 
no se que fer... Necessito 
ajuda si us plau no es una 

xorrada!!! 

25/11/2012 - 21:44:03 Nom: beyou:) 

Hola guapa:)buua me sentit malament al veure això de que et sents com una merda:( Mmm..nosé, jo no sóc ningú per 
parlar perquè sóc força oberta i això, però jo et diria que has d'intentar passar-ho més bé. Tinc amigues que també els 
costa parlar amb més gent i suposo que és molt difícil canviar, però podries intentar pedre una mica aquesta por, no 

creus? Vull dir, quan estàs amb un grup de persones, escoltar el que diuen, intentar dir alguna cosa... vull dir, no 
aamagar-te. Jo he observat que com més obert ets i com més expliques el que sents i això, després els altres també 

tenen més ganes d'estar amb tu i estan més atents a tu.I si t'agrada un noi...no diguis que no podràs fer-ho i totes 
aquestes coses, eh?? Si tu vols parlar amb ell i estar amb ell, almenys ho pots intentar!Al facebook, si el veus dir-li 

alguna cosa, ni que sigui un somriure..:) Però no pensis mai que no podràs fer-ho perquè això serà el que farà que no 
ho puguis fer. (això m'ho diuen els meus pares sempre i penso que tenen tota la raó)Mol 

Busco a nois entre 13 I 14 
anys (OBRIU) 

25/11/2012 - 21:27:33 Nom: You. 
Busco a nois entre 13 i 14 anys, per parlar, etc..Hem presento una mica: Tinc 13 anys, ulls verds, cabell llarg castany, ni 

alta ni baixa, normal.Si hu ha algú interessat que hem passi el seu correu:3 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

25/11/2012 - 21:32:38 
Nom: el 

loku653456545 
kom te dius? 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

25/11/2012 - 21:34:35 Nom: sdghs hola tinc 15 anys 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

25/11/2012 - 21:40:25 Nom: You. Pasem el teu correo:) 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

25/11/2012 - 21:41:06 Nom: You. Paseume els vostres correus siusplau:3 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

26/11/2012 - 00:24:09 Nom: Sergi Hola tinc 14 anys et passo el meu facebok? 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

26/11/2012 - 06:39:53 
Nom: osdepeluix 

(noia13) 
EI NOIS JO SCO UN ALTRE TIA DE 13 ANYS AGREGUEME EL FACE FLAÇ DESPRES US AGREGARE EL DE 

VERITAT SI EN CALLEU BEhttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

26/11/2012 - 15:40:14 
Nom: muu. 

(@Candela272) 
Sergi, pasem el teu face:3 
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Pla B! 25/11/2012 - 21:40:07 Nom: Ajuda. 
Hola, adolescents.... Mireu tinc un problema..La persona que mes estimava m'ha deixat, no em queda res a la 

vida...Pero haig de continuar.. Mireu, a l'escola no tinc molts amics, no se com treure'm partit (estic una mica grasoneta 
i no soc molt guapa)i ja no tinc res per el que llevarme als matins...Necesito un Pla B! Siusplau ajudeume.. 

Re: Pla B! 25/11/2012 - 22:12:53 Nom: Ajudant@ 

Et recomano que si tens alguna afició (per exemple la música, és un món que a mi m'ha obert un munt de portes i la 
majoria de la gent és supermaca:)!) li treguis partit i facis activitats d'aquesta afició. Així pots conèixer a gent que la 

comparteix amb tu, pots fer molts amics nous, i qui sap...potser trobes algú especial. Com he dit abans, la música ajuda 
bastant, podries començar amb algun instrument que t'agradi, o fer cant coral si t'hi veus amb cor. Realment, la majoria 
de músics són bona gent, d'allò més divertits, i està demostrat que la música et fa madurar i reflexionar, que la gent que 
estudia música és més feliç, perquè, a part, escoltar música que t'agradi en moments tristos et pot ajudar a desfogar-te. 
I si no és el teu fort la música, també ho pots intentar amb algun esport, o teatre, o pintura...Però aquests mons no són 
coneguts per a mi, així que no sé com t'anirà, encara que segur que molt bé, la gent que fa teatre sol ser molt empàtica 

i divertida. Molta sort, que de tots els mals tràngols  

elecions 25/11/2012 - 21:42:16 Nom: fghjfghj algu em pot dir si va guanyan algun partit independentista?merci, petons. 

Re: elecions 25/11/2012 - 21:45:45 Nom: meeeeel ara mateix no. Va per davant Convergència. 

bisexuals o lesbianes 
terrassa 

25/11/2012 - 21:47:18 Nom: luzdeluna 
Hola busco noias o nois de terrassa interessats en amistat y depsres el que vingi poseu sota whats bbm face msn o el 

que tingeu sisplauun peto! 

Re: bisexuals o lesbianes 
terrassa 

25/11/2012 - 22:00:11 Nom: buu ets noi o noia? 

Re: bisexuals o lesbianes 
terrassa 

26/11/2012 - 19:23:49 Nom: josep 44444 http://www.facebook.com/josep.mateo.54 

Ajuda sobre masturbaciò 25/11/2012 - 21:51:45 Nom: fghjkg 
Hola, necesito ajuda. El meu rollete m'ha demnat per masturbar-nos i perque jo li xupi i ell me la xupii, que tinc que fer si 

no ho he fet mai? Me la tinc que depilar? Es urgent necessito un breu resum de com es fa. 

Re: Ajuda sobre 
masturbaciò 

25/11/2012 - 22:04:40 Nom: Dons... 
sincerament... n'estàs segura?? Jo ni m'ho pensaria... li diria un NO rotund... però buenu si en tens ganes, fes el que 

creguis millor 

Re: Ajuda sobre 
masturbaciò 

26/11/2012 - 12:35:57 Nom: vivs no et depilis!! en els tios els hi posa molt tenir la boca plena de pels!!! ànims!! 

Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

25/11/2012 - 21:51:48 Nom: ** 

Hola adolescents!:)L'altre dia vaig fer sexe, era un sopar familiar, ens vam emburratxar i vaig acaabar fenu em el meu 
cosí!!! Jo tinc 15 anys i ell 18! Tot va comensar quan vam acabar de sopar i vam anar a lhabitacio..i zasca ens vem ficar 

calents.. Però lo més fort es que ho vem fer sense condó!! Fa 3 setmanes i mitja que no em bé la recla i em trobu 
massa inflada.. Ajudeume joder nose que feeer! 

Re: Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

25/11/2012 - 21:58:46 Nom: LaMasReshu 
pff tia que fort, noose xerant amb elt eu cosi ia que es el teu cosi i decidiu que feuu i feesta la proba d'emberas sobret 

totboona soort:) 

Re: Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

25/11/2012 - 22:43:41 
Nom: k 

lokooooooo664534 
com mes cosins mes endins 
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Re: Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

25/11/2012 - 23:00:48 Nom: Anònima!!:)) 
Jo, el primer que faria es fer-me la prova. Jo de tu corraria a fer-me'la. Per el que dius pot ser que estiguis en estat, 
però si era la teva primera vegada diuen que et tarda una mica més a venir, però tres setmanes...:( nosee que dir-te 

mes... espero que et vagi beee muakkss:) 

Re: Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

25/11/2012 - 23:03:57 Nom: ...26 
Hola, avera trobo que el cas és una mica fort, jo primer de tot em faria la prova d'embaràs, i parlaria amb el teu cosi i 

aixo.. Bueno espero que no hagi passat res greu noieta:) MOLTISSIMA SORT! 

Re: Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

26/11/2012 - 15:36:14 Nom: sort 
Corre a Ferte la prova dembaras!Jo de tu u parlaria amb el teu cosi wapa, moltissima sort!Espero q sigui una falsa 

alarma. Desfogat, Digues a algú lo q et passa, tranquilitzat I Pensa amb la ment Freda, pro sobretot feste la prova, q 
poder pateixes x resAnims! 

Re: Sexe entre cosins i 
emberàs....TT 

26/11/2012 - 15:36:47 Nom: sort 
Corre a Ferte la prova dembaras!Jo de tu u parlaria amb el teu cosi wapa, moltissima sort!Espero q sigui una falsa 

alarma. Desfogat, Digues a algú lo q et passa, tranquilitzat I Pensa amb la ment Freda, pro sobretot feste la prova, q 
poder pateixes x resAnims! 

Cabells! 25/11/2012 - 21:53:50 Nom: Holaaa98:S 
Hola adolescents! Mireu tinc 14 anys i el cabell molt gras, m'agradaria saber d'alguna manera que em quedes mes 

desenganxat del cabell...gracies! 

Re: Cabells! 25/11/2012 - 21:58:13 Nom: Fàcil! Dona... jo crec que potser el millor que podries fer seria netejar-te'l cada dos dies... potser així se't neteja. Sort! 

Re: Cabells! 25/11/2012 - 22:27:21 Nom: joanaa11*23 a mi em pasava, pantene para pelo graso;) funciona! un peto guapa! :D 

A qui li agrada el pop-punk 
o el Melodic hardcore 

(grups com Paramore o 
Rise Against) 

25/11/2012 - 21:56:41 Nom: Amusic 

Holaaaaa!! Només vull preguntar si hi ha algú per aquí a qui li agradi el pop-punk i el melodic hardcore. Escolto grups 
com ara Paramore (un dels grups que més m'agrada), Rise Against, Four Year Strong i d'altres que són d'altres estils 

com ara Foo Fighters, Linkin Park o Dangerkids... A algú li agrada algu d'això??PD: Sóc una tia i no sóc marimacho per 
escoltar aquesta música ¬¬ 

Re: A qui li agrada el pop-
punk o el Melodic hardcore 

(grups com Paramore o 
Rise Against) 

25/11/2012 - 22:15:30 Nom: Carles93 
A mi m'encanta! M'agrada molt sum 41, nickebak, the pretty reckless, story of a year, aquest ultim potser t'agradara si 

no l'has escoltat.Porto temps que m'agradaria coneixer a alguna noia que li agradi aquesta musica, ja que costa de 
trobar-ne! I així tens alguna cosa que et fa especial (; 

Re: A qui li agrada el pop-
punk o el Melodic hardcore 

(grups com Paramore o 
Rise Against) 

25/11/2012 - 22:18:31 Nom: cccc. 
A mi m'agrada també.Tokio hotel- monsoon també paramore- decodeAquesta cançó també 

m'encantahttp://www.youtube.com/watch?v=NEbu64Ej270Green day: boulevard of broken dreams tambe... no ets 
l'unica :) 

Re: A qui li agrada el pop-
punk o el Melodic hardcore 

(grups com Paramore o 
Rise Against) 

25/11/2012 - 22:30:09 Nom: Gràciees!! Moltes gràciees!! La veritat és que ni tan sols jo conec a gaires noies que escoltin aquesta música!! :) 

Re: A qui li agrada el pop-
punk o el Melodic hardcore 

(grups com Paramore o 
Rise Against) 

25/11/2012 - 22:39:24 Nom: cccc. 
Doncs a mi m'agrada molt, pero no soc ni emo ni rockera ni res d'aixo... Avans una mica si... Ara ja no :) tinc 13 anys i 

aquesta musica em fa veure el dia d'una manera diferent^^ si vols parlar o algo et passo el gmail i des de alla el 
messenger, ^^ 
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Tumblr sobre one direction 
(obviament només per 

directioners ;p ) 
25/11/2012 - 22:52:35 Nom: Jasminee 

Avui he creat un tumblr sobre One Direction i em faria molta ilusió que el miresiu i si us agrada que el seguisiu :DEl 
link:http://horpaystylikson1.tumblr.com/Encara no té moltes imatges peró aniré pujant més no us preocupeu ^^ 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
25/11/2012 - 23:00:35 

Nom: 
ddiirreeccttiioonnee

rr! 
estigues segura de que el mirare! moltes gracies*_* 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
25/11/2012 - 23:02:51 Nom: SARA M. La gran vergonya. 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
25/11/2012 - 23:04:36 

Nom: 
ddiirreeccttiioonnee

rr! 
si no t'agrada no comentis i ja esta, ningu ta dit res! 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
25/11/2012 - 23:19:34 Nom: Jasminee Moltes grácies ddiirreeccttiioonneerr! :DI exactament SARA M. si no t'agraden no feia falta ni que entresis al tema v.v' 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
25/11/2012 - 23:41:20 Nom: SARA M. Em feia il·lusió veure quines merdetes feu per uns payos que mai podreu acostarvos vv' cries... 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
26/11/2012 - 00:22:08 Nom: lelelelelelelele' i sent com ets tu, tampoc crec que ningu se t'acosti! 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
26/11/2012 - 11:08:54 Nom: Anònimaaa ajajajjajajajaja m'encanta la primera foto de harry, la que surt en blanc i negre!! :)moltissimes gracies directioner! 

Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
26/11/2012 - 12:17:03 Nom: Forever 

Mira! aquesta nena o com vulgueu dir-li a aquesta sara, segur que aquesta nena no te ni amics ni res, o segurament 
serà una xoni de les dolentes i cregudes!!! no cal que ens posem a la seva alçada, el temps posara la gent com ell al 

lloc més dolent!!! ONE DIRECTION 4EVER!!! (L) 
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Re: Tumblr sobre one 
direction (obviament 

només per directioners ;p ) 
26/11/2012 - 20:19:36 

Nom: REBELDEE 
ahhahahahaha:') 

Bueno nenetes, defenseu el que volgueu, jo ahir maburria molt i no tenia res mes a fer que foter-vos xDD, no soc choni 
ni res, soc una mica pijeta, bueno nenis que amb el temps os donareu compte de que aquest grup nomes va formar 
part de la vostra adolescencia ''edat del pavo'' vosaltres si voleu ser fans feu el que volgueu xDD pero que quedi clar 

que no soc choni vv' que soc mes catalana que el oà amb tomàquet^^ DWWWWWWWW TUSINES haha 

Obriu urgent!!(Nois i noies) 25/11/2012 - 23:55:54 Nom: Sergi 
Porto molt temps palant-me-la pero arriba un punt que ja és avorrit em podrieu dir una forma per donar-me gust diferent 

siusplau?Gàcies! 

Re: Obriu urgent!!(Nois i 
noies) 

26/11/2012 - 00:00:51 Nom: ghjkl lo que jo faria seria buscar una follamiga si no vols tenir res serio aixi tindrias noves experiencies 

Re: Obriu urgent!!(Nois i 
noies) 

26/11/2012 - 00:05:34 Nom: Sergi Merci i per cert algu està interessat en fer l'amor amb noies? 

Re: Obriu urgent!!(Nois i 
noies) 

26/11/2012 - 00:16:58 Nom: Red_Lips 
Jo m'ofreixo encara que la distancia será un incovenient jajaja, tinc novio pero no ho podem fer perque no está operat 

de lo de abaix :/ 

Re: Obriu urgent!!(Nois i 
noies) 

26/11/2012 - 01:20:16 Nom: utciuv deixa face pues 

Re: Obriu urgent!!(Nois i 
noies) 

26/11/2012 - 15:15:56 Nom: Sergi Val passam el correu o el face i xerrem 

Re: Obriu urgent!!(Nois i 
noies) 

26/11/2012 - 15:52:44 Nom: Red_Lips http://www.facebook.com/sonia.ed.73és un facebook fals obviament pero bueno jejej :3 

ajuda, encara em fa mal 25/11/2012 - 23:59:03 Nom: hevneiskdj 
ja ho e fet amb 3 nois i ja ho dec aver fet uns 10 cops pero esque encara em fa mal, i quan em fican els dits no sento 

plaer sisplau ajudeme! 

Re: ajuda, encara em fa 
mal 

26/11/2012 - 00:13:36 Nom: Red_Lips Hauries d'anar al ginecóleg 

Re: ajuda, encara em fa 
mal 

26/11/2012 - 08:50:12 Nom: kjsdgfg....:) Dic el mateix, hauries d'anar al ginecoleg 

Re: ajuda, encara em fa 
mal 

26/11/2012 - 14:42:31 Nom: Anònima!!:)) 
Si, anar el ginecòlec et niria molt bé, però potser et fa mal perque ho fas molt de cop o amb una pustura que a tu no et 

va bé. Jo de tu apart d'anar al ginecòlec o provariaa d'una altre manera!!:) sort!:) 

Re: ajuda, encara em fa 
mal 

26/11/2012 - 15:55:51 Nom: ffffffffffffffff 
Hi ha gent que porta fent-ho 1 any o 2 i enara li fa mal, es de pen de la persona i més si d'una relacio a laltre passa 
temps. Tranquila que no passa res! I si no et dona plaer quan et posa els dits és perquè no es el lloc que dona mes 

plaer sino altres 

Diptico, porfa obriu, es per 
demà! 

26/11/2012 - 01:55:52 Nom: Serena_15 
Necesito idees, he de fer un diptico(com un folleto d'informació) per Castella per poder pujar nota! Siusplai ajuda, es per 

demà a primera hora.Sobre quien tema puc fer-lo?Merci. 

Re: Diptico, porfa obriu, es 
per demà! 

26/11/2012 - 15:38:43 Nom: Red_Lips El podríes fer sobre algún concert o algun concurs :p 
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obriu nois de 13 als 16 
anys 

26/11/2012 - 06:55:16 Nom: osdepeluix 

hola tinc 13 anys , escoteu nois vull tindre amics de la vostra edad mes o menys , per parlar per quedar ...soc una nena 
: docns en el mue curs soc unes de les altes ,no soc ni prima ni gorda normaleta , cabell llarg negre arrissat , soc 

morena de pell pero no exageradament (el meupare es español i me mare brasileña) i ulls marrons ,esk nose k dir mes 
...bueno si hi ha algun noi de 13 als 16 anys k estigui interresat us deixo el link del meu facebook falç, si en calleu be ja 

us passo el de veritat :http://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219pd: si escribiu algo en el forum 
digueme de quina ciutat sou , i gracies per obrir 

Re: AJUUDA prfa! :) 26/11/2012 - 09:40:01 Nom: Anònima!!:)) 
Això es molt personal!:/ nose que dir-te depen del que t'agradi, si has estat esperant tant de temps i tens ganes...:) no 

ho ser fes el que creguisss! sortt:) 

Re: AJUUDA prfa! :) 26/11/2012 - 11:50:57 Nom: Ajudant@ 

Mira, tu no has de fer res que no vulguis. Si en tens ganes, i et sents preparada, digues-li que sí. Però, si pel contrari, 
no t'hi veus amb cor, podries intentar parlar amb ell. Si us teniu prou confiança, podries dir-li, així com fent conya: 
"maco, jo et vaig haver d'esperar dos anyets, podries esperar un anyet per mi;)?" I si no hi està d'acord i no el vols 

perdre de cap manera, doncs podries intentar-ho, o si més no, podríeu fer "treballs manuals" que el mantinguin satisfet. 
De tota manera, no t'hauria d'obligar a fer alguna cosa que no vulguis fer, però t'entenc, jo porto enamorada d'un noi 
des de fa dos anys també, i no està clar el que sentim l'un per l'altre, però si acabéssim junts i ell volgués fer-ho jo sé 
que acceptaria, perquè és la persona per la que més coses he sentit en aquest món, i si hauria de perdre la virginitat, 

millor fer-ho amb algú que t'estimes tant. Fes el que creguis convenient, depèn de tu;) SORT!!!:D 

Re: AJUUDA prfa! :) 26/11/2012 - 17:07:53 Nom: saan# JO crec que ho auries de intentar, putser mes ddel lio i a mes tema.. 

Història de Sexe public 26/11/2012 - 12:01:53 Nom: G@G 

En Xavi seguia torturant la cavitat de la Laia amb els dits. Sentia un fred al tors nu que quedava contrastat amb 
l’escalfor del cos de la noia que estava enganyat a ell. La Laia va tenir un primer orgasme. En Xavi va notar com tot el 

cos s’estremia quan els seus dits van notar els espasmes vaginals que anunciaven l’orgasme de la seva parella. Al seu 
voltant un grup de curiosos vianants s’havien reunit...Demà a la nit al Confessions Of A 

Sexaholichttp://confessionsofasexaholic.blogspot.com/I el 25 de desembre...ESPECIAL NADAL al ConfessionsNo podia 
creure el que veien els seus ulls... Aquell pare Noel estava repartin consoladors? I el que penjava de l'arbre eren boles 

xines? Realment no s'ho podia creure. El pare Noel bramava a totes bandes el que regalava mentres unes noies 
vestides amb roba vermella nadalenca molt escotada li acariciaven l'esquena...Que opineu d'ambdos idees? 

Gent calenta obriu:$ 26/11/2012 - 12:39:07 Nom: caleeentes :$ Com es lia? qins son els pasos? u necesitooo ajuda sisplau calentikos :$ 

Re: Gent calenta obriu:$ 26/11/2012 - 15:52:05 Nom: tyeertrte658 Mai hi ha hagut passos per liar-se, surt sol, si t'ho prepares serà un desastre. 

Re: Gent calenta obriu:$ 26/11/2012 - 17:15:30 Nom: Mamarratxo 

parlar-mirarse als ulls de prop-acostarse a la seva boca-morrejarse-l'abraçes mentre us morregeu-li baixes les mans i li 
toques el cul- en cas que ella respongui de la mateixa maners ja pots anar a per les tetes; es comença agafantla des de 

la cintura i vas pujant poc a poc llavors es el torn de la noia que li ha de tocar el penis, llavors el noi ha de tocarli les 
tetes pro per la part de dins. a partir d'aqui surt tot sol 

tumblr 26/11/2012 - 14:12:46 
Nom: 

olaatotsiatotesjejejej
jeejjeej 

m'acabo de fer un tumblr... em seguiu?PD: a molts de vosaltres si heu posat el vostre enllaç pel fòrum ja us estic 
seguint... :D^´Es aquest:http://www.tumblr.com/dashboard(sé que de moment no hi ha molta cosa!) 
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Re: tumblr 26/11/2012 - 19:05:48 Nom: una nena no has passat bé l'enllaç crec:) 

Re: tumblr 26/11/2012 - 20:21:17 
Nom: 

sethgfdghgghh 
tu em segueixes io et segueixu :)http://i-am-not-broken-hearted-girl.tumblr.com 

Operació... 26/11/2012 - 15:02:50 Nom: Patii:) 

Holaa adolescents! primer de tot merci per obrir!!! Tinc un gran dilema i no se què fer necessito la vostr ajuda! El cas és 
que aquet divendres em faràn una prova a l'hospital per saber si m'han d'operar o no d'apendicitis, i a mi em fa molt 

respecte això de l'hospital i operació i tot...I si diuen que m'haig d'operar (que es el més probable) no se si ho voldré, el 
cas es que no em vull operar perquè tinc por del quiròfen i em fa molta cosa!!! pliis necessito la vostra ajuda:( 

Re: Operació... 26/11/2012 - 15:34:38 Nom: Anònima!!:)) 
Tranquiila!!:) Jo m'opero el més que bé( pero d'una altre cosa). No t'han de fer por els quirofans, jo que sóc cagadeta, el 
que menys por em fa es el quiròfan, en el meu cas el que em fa més por es despres les cures:/ Però buenu tu t'adorms i 

quan et despretis ja haurà passat tot! Anastecia total o apidoral? Espero que et vagi mbb!! Animss:) 

Re: Operació... 26/11/2012 - 17:56:29 Nom: Patii:) L'anestesia m'han dit que si estic molt nerviosa que em ficaràn general. Si em fiquen apidoral em moro... 

Re: Operació... 26/11/2012 - 19:48:58 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 

Potser no t'operen a mi fa uns anys es van creure k tenia una apendicitis em van tenir 2 dies tancada en un hospital 
sense menjar em van fer nosequantes proves i al final tenia una cosa rara semblan a una gastrionteritis i no em van ni 

operar ni res 

Re: Operació... 26/11/2012 - 19:58:45 Nom: Patii:) jo porto 2setmanes ingressada per això... 

Re: Operació... 26/11/2012 - 20:13:12 Nom: Anònima!!:)) Ami apidoral, i ja hu e passat una vegadaa :O. Ja veuras que si t'ho fan tot anira de perles. Que vagi mbb!!:) 

Re: Operació... 28/11/2012 - 14:29:51 Nom: Jo_Mateixa 
Possa't tranquila actualment l'operació d'apendicitis es la que es controla més. A mi el metge de l'esquena (traumatoleg) 

Em vol operar i aquesta operacio meva consisteix amb que t'agrafan la columna i te le possen recte i a cada costat 2 
barres de ferros clavades.Jo no em vull operar per por del ferros pero una apendicitis no es res tranquila. ANIMS :) 

text sobre el resultat de les 
elccions mireu-lo 

26/11/2012 - 15:21:47 
Nom: 

efetuntextsobrelesel
eccions 

http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/2012/11/nova-entrada-i-diferent-de-les.htmlMireu-lo! és un breubreubreu 
resum sobre el resultat de les eleccions del parlament de catalunya del 2012!Mireu-lo! és culturilla!Mireu-lo" perquè 

sí1Mireu-lo! 

Re: text sobre el resultat 
de les elccions mireu-lo 

26/11/2012 - 16:32:04 
Nom: Mar 

(@@m_mmaar) 
L'acabo de llegir i haig de dir-te que està molt ben redactat :D 

Re: text sobre el resultat 
de les elccions mireu-lo 

26/11/2012 - 17:53:43 
Nom: 

soclaquehaescritelt
ext! 

moltes merciiiiis!!!! 

no el puc oblidar TT' 
magrada molt 

26/11/2012 - 15:37:38 Nom: puesjoTt 

Hoola! Magrada un molt un noi des de fa mes o menys 8 anys:'( jo se que algun dia maure de casar I eso pero ami ell 
magrada molt sempre ens ho em contat tot, pero aixo maai, I encara que vagin pasant els anys i potser magradi un altre 

dell mai moblido I Lo fort ees que fa poc VA vindre una noia nova al insti I ells sestimen vastan..Algun consell per 
oblidarlo, Moltes gracies 

Re: no el puc oblidar TT' 
magrada molt 

26/11/2012 - 16:17:10 Nom: ueelee ueelee neenaa!! tens un problemon!!has de ser forta i intentar no pensar en ell... ÀNIMS! 
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Nois i noies de la provincia 
de lleida 

26/11/2012 - 15:38:38 Nom: NadiaLove 

Hola gent!Tinc 14 anys i mai he tingut cap relacio, ni m'he liat amb dingú. Totes les meves amigues de la colla menya jo 
i una altra nena, han tingut alguna cosa amb nois, i jo no...Aquest ultims dies he estat trista per aixo hem dona 

bergonya i hem fa pensar que faig fastic..Si algú vol ser amic/ga i parlar i aixo, deixeru el correu, si pot ser gent de la 
provincia de lleida ja que jo soc d'allà..Siusplau ajudeu-me començo a pensar que faig fastic i que dingu hem 

vol....Gracies 

Re: Nois i noies de la 
provincia de lleida 

26/11/2012 - 18:55:33 Nom: eeii Soc noia tinc 13 anys i si vols t paso el gmail i dsd alla el msn:) magrdaria parlar amb tu:) soc bona persona 

Re: Nois i noies de la 
provincia de lleida 

26/11/2012 - 20:09:35 Nom: noisdbkdyfgsa Hola, jo sóc un noi de 15 anys. Et puc ajudar? 

Re: Nois i noies de la 
provincia de lleida 

26/11/2012 - 21:24:09 Nom: la del missatge 
gracies nois, us deixo un face falç i un msn tambe falç ens coneixem i us dono el bo 

!http://www.facebook.com/noia.independentistael msn es:esplaicolonies@hotmail.comMERCIII:D 

Re: Nois i noies de la 
provincia de lleida 

26/11/2012 - 23:41:16 Nom: goiat soc noi tinc 15 anys catalunya6969@hotmail.com 

50 sombras de grey 26/11/2012 - 15:56:57 
Nom: 50 sombras de 
greydaslfkjdaslñfjdk

lsafdsaf 

De què va aquest llibre?és que tothom en parla... per tot arreu sents 50 sombras de grey nosequè, 50 sombras de grey 
nosequcantus jeje 

Re: 50 sombras de grey 26/11/2012 - 16:25:49 Nom: iuj5ythrfe De la sexualitat femenina crec 

Re: 50 sombras de grey 26/11/2012 - 17:19:40 Nom: juuudit 
Jo me llegit la trilogia de llibres. va duna noia (verge)i un noi (sexualmn actiu duna mnera mlt peculiar) qe prmer nmes 

vlen mnteni una relasio daqet tipus pro sacaben enamorant i...no et dc re mes a mi man agrdat mlt:) 

Re: 50 sombras de grey 26/11/2012 - 17:35:05 
Nom: 

Ireneeeeeeeeee 

a mi també m'han agradat molt però com que follen a totes hores et posa calenta... jaja. La història d'ells és molt maca i 
rara a la vegada... Però com que és en 1a persona entens tot el que passa ella, el seu punt de vista... està bé, tot i que 

hi ha molta gent que ho critica dient que només és un llibre de folleteo... 

Re: 50 sombras de grey 29/11/2012 - 21:02:45 
Nom: jo tambe vull 

un grey 
jo vaig per el 3er i la veritat hi ha molt de sexe, pero també hi ha moments boniks.i si es la triologia que tothom parla 

ajaja 

Amors... 26/11/2012 - 16:04:00 Nom: Anna!!:) 

Hola a tots!:)Resulta que hi ha un noi que té 16 anys (jo en tinc 13), i m'agrada bastant...crec que començo a sentir 
alguna cosa per ell! Cada vegada que el veig tinc unes papallones a l'estòmac...Amb aquest noi ens mirem bastant i no 
sé si li agrado o no. Una amiga meva m'ha aconsellat dir-li de quedar pero no sé si llançar-m'hi perquè potser ell em diu 

que no i quedo en ridícul...Vosaltres que faríeu? 

Calenta! Ajuda! 26/11/2012 - 16:10:15 Nom: qqwertyhnasd 
Mireu, estic molt calenta!M'he llegit les histories d'amor que pengeu, i estan be, pero no em posen.Algu estaria disposat 

a escriure relats erotics per posar??Estic segura que molta gent ho agraira!Gracies! 

Re: Calenta! Ajuda! 26/11/2012 - 16:22:30 
Nom: 

jajajajajjajajajja :') 
FOREVER ALONE! compra't un novio anda 

Re: Calenta! Ajuda! 26/11/2012 - 20:39:34 Nom: calent! io si vols et dono polla.. o el qe vulguis.. passam face o msn i parlem :$ 



357 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

EX CAPULLO?? 26/11/2012 - 16:14:11 
Nom: 

jooooooooooooooo
oooo 

vaig estar sortint amb un noi uns 9 mesos, jo tenia 15 anys i ell 17... bueno, vam perdre la virginitat juntts, els meus 
pares no volien que estigués amb ell i l'insti tampoc, pqe fumava, portava arrecada i tal, pero jo m'el estimava molt... 

vaig començar a suspendre, em catigaven, em portava malament i al estiu, vaig deixar el noi aquest perque no parava 
de parlar de la seva puta moto i sudava de mi.bueno, aver em vaig enterar de que em va posar els cuernos i el dia del 

meu cumple em va dir que em trobava a faltaar i tal... vaig coneixer altres nois i cap problema i ell noies igual... laltre dia 
men vaig anar de festa i em vaig liar am 2 tios en una discoteca (ja els coneixia d'abans) i em va dir guarra, zorra, puta , 
de tot i vam discutir molt, em va dir que s'arrepentia d'haver perdut la virginitat amb mi perque desvirgaria a mig poble i, 
en fin... vaig eliminarlo de tot arreu, he rebut un missatge seu demanant-me perdo i que si vull quedar amb ell aquesta 

tarda, que he de feer?PD: perdó pel totxo aquest.. 

Re: EX CAPULLO?? 26/11/2012 - 16:31:14 Nom: ghkfg si tu te l'estimes i ell tambe un podeu predonar 

Re: EX CAPULLO?? 26/11/2012 - 16:32:07 Nom: Anònima!!:)) 
Ostres, que complicat!:/ La veritat es que si te l'as estimaat..!!:) ell potser et va dir tot allo per gelos, però esque 

aquestes coses no es van dient perque si. Jo crec que el que compta es que ta demanat perdó. Jo quedaria amb ell, 
per parlar si més no! Espero que si ho fas vagi bé! Si vols ja ho explicaras!:) SORT! 

Re: EX CAPULLO?? 27/11/2012 - 18:22:15 
Nom: 

jooooooooooooooo
oooo 

Mersii!! vaig quedar amb ell i vam estar parlant i ho vam solucionar, vaig riure molt! i es va llençar jo el vaig apartar, no 
volia... i bueno hem quedat com a amiics!moltissimees graaciees soou les milloorss!! us essstiimoo 

Vull coneixer gent! 26/11/2012 - 16:30:28 Nom: Noia 14! 

Hola a tothom!Sóc noia i tinc 14 anys, obro aquet tema perquè em fa il·lusió coneixre gent que no sigui la de 
sempre.Sóc del Ripolles i he nascut a Olot. Em dic Teia^^Sóc morena, faig 1'63, no estic ni gorda ni prima estic mes 

aviat be. Tinc els ulls blau, verd, marro i gris.M'encanta el futbol i jugo en un equip a 1ra, a més, faig musica des dels 7 
anys, i toco el saxo, el clarinet i la guitarra electrica.Podeu anar deixant facebooks, i hos agrego:DHos podeu fiar d'aixó, 

ja que no penso fer mal a ningu, ni són un tio perver ni res. Ja que odio les persones aquestes (amb respecte)Un 
petooooooooo gent!♥ 

Taylor Swift 26/11/2012 - 16:31:33 Nom: Noiaa grrrrr jo tmb jugoo a futbol femenii :) 

Re: Vull coneixer gent! 26/11/2012 - 17:06:00 Nom: Sergi69 
Hola tinc 14 anys i sóc de un poble del costat de Vic si em vols coneixer agregam aqui et deixo el meu 

facebook:http://www.facebook.com/dani.ortega.5494cuida't 

Re: Vull coneixer gent! 26/11/2012 - 17:23:38 Nom: Noi:) Hola tinc 15 anys 

Re: Vull coneixer gent! 26/11/2012 - 17:24:56 Nom: Noi:) et deixo el link del face. agrega;Phttps://www.facebook.com/catala.independentista.98?ref=tn_tnmn 

Re: Vull coneixer gent! 26/11/2012 - 20:00:15 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 

Em dic Carla (em diuen Carly) tinc 14 anys.faig musica des dels 4 anys toco:el violi, el saxo, la bateria, la marimba i la 
caixa flamenca i se tocar una mica la guitarra.faig teatre des de molt petitatinc els pares separats i visc entre Sabadell i 

Sant Quirze del VallèsMonto a cavall i faig skimboardingface:http://www.facebook.com/carlyy.blancosala 

Nois! Obriu urgeeent! 26/11/2012 - 18:23:09 Nom: Anna!:)) 

Hola a tots!:)Resulta que hi ha un noi que té 16 anys (jo en tinc 13), i m'agrada bastant...crec que començo a sentir 
alguna cosa per ell! Cada vegada que el veig tinc unes papallones a l'estòmac...Amb aquest noi ens mirem bastant i no 
sé si li agrado o no. Una amiga meva m'ha aconsellat dir-li de quedar pero no sé si llançar-m'hi perquè potser ell em diu 

que no i quedo en ridícul...Vosaltres que faríeu? Demà el veuré..Gràcies a toots! 

Re: Nois! Obriu urgeeent! 27/11/2012 - 12:11:48 Nom: eudald  llençat i digueli si creus k tens l oportunitatt!!sino et quedaras amb les ganes 
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Garnier Nutri Repair 3 26/11/2012 - 18:25:58 
Nom: 

esternocleomastoid
eo 

Hola adolescents,algú utilitza aquest champú? Si es així,li va bé?I sabeu a quin super no és gaire car o si hi ha alguna 
oferta?GRACIES =D 

Siusplau, no sudeu, nomes 
son 2 segoons, es un MG 

sino em fan fora! 
26/11/2012 - 18:28:34 Nom: Anoniimaa13 

Hooola, li podeu posar MG? Siiusplau, nomes son 2 segons i no costa rees, 
mersiii!http://www.facebook.com/pages/Somriu/141453309328706 

Re: Siusplau, no sudeu, 
nomes son 2 segoons, es 
un MG sino em fan fora! 

26/11/2012 - 18:44:40 Nom: Fiiona La foto de perfil ets tu?PD: ja li he posat MG. 

Re: Siusplau, no sudeu, 
nomes son 2 segoons, es 
un MG sino em fan fora! 

26/11/2012 - 18:46:49 Nom: Fiiona La foto de perfil ets tu?PD: ja li he posat MG. 

Re: Siusplau, no sudeu, 
nomes son 2 segoons, es 
un MG sino em fan fora! 

26/11/2012 - 18:47:19 Nom: Anoniimaa13 No no sóc joMersiii! 

26/11/2012 - 18:53:05 Nom: Fiiona   

vui coneixer gent per 
parlar(noomes amics) 

26/11/2012 - 18:31:18 Nom: º~saaskya~º 
Hola!!Hem dic Saskya tinc 13 anys i m'agrada coneixer gent per parlar i fer noves amistats.Sóc alta uns 1,62,no sóc ni 

prima ni garssoneta m'agrada ballar i divertirme.M'encanten els animal,i sóc diverida i amable deixeu afcebooks 
siusplau.(Si pot ser que no siguin persones k nomes vulguin follar ¬¬ [sense ofendre]) 

Re: vui coneixer gent per 
parlar(noomes amics) 

26/11/2012 - 20:02:44 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 

Em dic Carla (em diuen Carly) tinc 14 anys.faig musica des dels 4 anys toco:el violi, el saxo, la bateria, la marimba i la 
caixa flamenca i se tocar una mica la guitarra.faig teatre des de molt petitatinc els pares separats i visc entre Sabadell i 

Sant Quirze del VallèsMonto a cavall i faig skimboardingface:http://www.facebook.com/carlyy.blancosala 

Re: vui coneixer gent per 
parlar(noomes amics) 

27/11/2012 - 00:58:22 Nom: uolaaap !!  
Hola em dic Cristina em solen dir cris normalment.Mencanta la musica, llegir de tan en tan, tmb m'agrada cuinar i fer 

manualitats.Monto a cavall i m'encanta dibuixarlos si em vols coneixer ho dius q jo sovin miro el forum i et donc el meu 
face !Petons 

Urgent!!!:( 26/11/2012 - 18:48:15 Nom: Fiiona 

Holaa adolescents! primer de tot merci per obrir!!! Tinc un gran dilema i no se què fer necessito la vostr ajuda! El cas és 
que aquet divendres em faràn una prova a l'hospital per saber si m'han d'operar o no d'apendicitis, i a mi em fa molt 

respecte això de l'hospital i operació i tot...I si diuen que m'haig d'operar (que es el més probable) no se si ho voldré, el 
cas es que no em vull operar perquè tinc por del quiròfen i em fa molta cosa!!! pliis necessito la vostra ajuda no se que 

fer:( 

Re: Urgent!!!:( 26/11/2012 - 20:34:03 
Nom: ioooooppppp 

(yeah) 

NENA, IA VAS COMENTAR, QUE ET PENSES QUE PER POSAR-HO MÉS D'UNA VEGADA LA GENT ET FOTRA 
MÉS CAS?PD: estigues tranqula... Tinc amics que els han operaat i estan perfectament... millor operar-te ara sense 

cap problema i no esperar que la cosa sigui més greu i t'agin d'operar d'urgènciaBONA SORT MACA! 
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Re: Urgent!!!:( 27/11/2012 - 14:54:14 Nom: hjk pensa que si no t'operes ara sera pitjor i tambe pensa que t'adormiran i que no et donaras compte de res. sort! 

Re: Urgent!!!:( 27/11/2012 - 16:48:48 Nom: Anònima:D Si no t'operes, pots morir. Ho savies?Quan t'adorme'n no t'enteres de res perquè quan et despertes ja ha passat tot. 

SIUSPLAU, NO SUDEU, 
OBRIU!!!!! 

26/11/2012 - 18:54:43 Nom: holaaaa 
hola adolescents, l'altre dia vaig explicar k havia penjat un blog anti-bullying pero em vaig equivocar de link, siusplau 

obiru-lo i comenteu i tot porfaaaascrewjudgments.blogspot.com.esGRACIESSSSSXOXOXOXO 

ajuda,pregunta 
masturbació 

26/11/2012 - 19:02:48 
Nom: 

vgbhnjkdsbnadih 

tots els cops que me masturbat e sentit un vatec(crec quue l'orasme) pero a partir d'alla tinc com un sentimen de 
culpablitat i de que no hu avia de aver fet, pero avans de fer-ho tenia moltissimes ganes de masturbarme. I a partir 

d'aquell moment no puc continuar fins al cap de una estona. Us passa?un peto! 

Re: ajuda,pregunta 
masturbació 

26/11/2012 - 20:12:06 
Nom: pepa la 

porketa 
sii qe em passa! pero ho deixo i ho torno a fer un altre dia:))VISCA CATALUNYA INDEPENDENT** 

Re: ajuda,pregunta 
masturbació 

26/11/2012 - 20:14:20 
Nom: 

clauuuuudiiiaaa 

Tens novio? A mi em passa perque em sento culpable perque sempre ho faig 1 dia o al mateix dia que o faig amb el 
meu novio vv' ajajaj se sent un batec alli a baix, si ti fixes se't mou, es l'orgasme... No tas de sentir culpable per res, sino 

que has de estar orgullosa de haver sentit el plaer;) cuidat maca 

relacióiconsells noiees 26/11/2012 - 19:13:37 
Nom: noiesss 

consells 

Hola soc noia, primer gràcies per obrir i segon, el problema és q conec un noi q em tingut una historia bastant llarga i 
ara som molt amics ens parlem per xat i tot aixo, pero es q hi ha moments en el q voldria estar amb ell i liarme (en plan 
sentit de petons eh) jo se q yo a ell li agrado i a ell li agradaria sortir amb mi pero jo el vull com a amic com seguim sent 
ara pero tmb mi vull liar pero tinc por q a l'hora de llançarmi sespanti i ell no vulgui pero per altre part penso q ell tmb li 

agradaria liarse amb mi .Si podeu donarme algun consells porfiis !! :) 

Re: relacióiconsells noiees 26/11/2012 - 22:05:34 Nom: Nooraaa! 

aveure, si heu tingut una relació llarga i a ell encara li agrades, potser és que està enamorat... si tu només el vols per 
liar-te, no ho facis perquè li faràs mal i el més important és que el valores com a amic i si la caguessis el perdries 

només per liar-te... per això busca't un noi, que sigui només un lio, i si surt algo més millor per tu! però amb algú que 
vulgui el mateix que tu, no el teu pobre amic que està colat per tu i tu li pots fer mal! bona sort guapa! 

Re: relacióiconsells noiees 27/11/2012 - 00:35:30 Nom: ajuda  

hola maca xracies per els consells. T'explico una mica mes o menys la historia q em ingut nosaltres dos. Veuras ens 
vem coneixer ens vem fer amics parlem molt pel watts i yo a ell li agrado i se q si ens aguessim de liar ell o faria pero es 

q a mi em cau mb i aixo i algun cop ens em donat un pico pero es q yo tmpoc estic segura de sortir amb ell pk no tinc 
clar si es el meu tipu de noi q jo busco i ell esta bastant penjat per mi pero es q tinc molts dubtes... !! :/Si algu em pot 

donar consells de q fer siusplau. ES q clar ell a mi no macava de convenser pero em cau mb pero si li dic q no vull sortir 
amb ell tmpoc vull q es posi trist pk ell volia sortir amb mi i em fai una mica de lio.Si em podeu ajudar en algo mes. 

Petons 
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Re: relacióiconsells noiees 27/11/2012 - 21:46:19 Nom: Nooraaa!! 

bueno, tu no tens gaire clar el que sents no? mira, si sou amics jo li diria clar! digueli que tu et liaries amb ell, perquè 
potser el trobes guapo o el que sigui, però que no creus que sentis el mateix que ell. aixi, si ell sap aixo, si us liessiu ell 

sap que s'hi juga, que pot ser que li facis mal. si resulta que a ell no li importa liar-se encara que no estiguis enamorada, 
pot ser que despres seguiu igual, o que a tu et comenci a agradar! aixo estaria be, perque tots dos us agradarieu, i seria 
mes facil! ara, si tu l'avises del que sents no s'enfadara si li dius que no vols res mes que el petit lio. pero mira, si en el 
fons tens un petit dubte, digueli aixo: no se el que sento, pero si creus que vols arriscar-te a tenir-me o a perdre'm (com 
a algo mes que amiga, clar), ho podem provar, pero no t'asseguro res. no hi perds res provant-ho, potser t'aclareix els 

sentiments.m'he enrotllat una mica pero espero que et serveixi! moltissima sort de nou maca! :) ja em diras que 

Re: relacióiconsells noiees 28/11/2012 - 14:38:09 Nom: xraciees  Hola moltissimes xracies per els consells guapa ! Tindre tot aixo en compte per quan ens veiem !molts petons ! 

MARC MARQUEZ 26/11/2012 - 19:13:39 Nom: motoGP hola adolescents!! algu sap si el mar marquez ha tingut o te novia? gracies! un peto! 

Re: MARC MARQUEZ 26/11/2012 - 19:33:05 Nom: Gata crec que no en te... 

Re: MARC MARQUEZ 26/11/2012 - 20:40:25 Nom: dfjhjsdfbn Jo sóc del seu poble, i sóc propera a ell, i diria que si que té novia. 

Re: MARC MARQUEZ 27/11/2012 - 21:55:13 Nom: oiefblakvblae si que en té, ho va dir ell mateix 

Re: MARC MARQUEZ 28/11/2012 - 22:46:07 Nom: Saritaaa'h 
Si que en te novia, al programa del Convidat amb l'Albert Om va dir que si en tenia i era de Cervera i a la festa de 

celebració al poble, la seva novia li va portar unes flors a l'escenari i li va fer un petó!!!Que pasa ara, teniu fenomen fan 
amb el Marc Márquez??? 

Es un blog creat per mi :$ 
Us agrada?? :3 

26/11/2012 - 19:18:48 Nom: LoL:) 
Aquest blog explica novetats sobre adolescents, etc... cada dia podreu trobar-hi noves publicacion sobre coses que em 
passen, noticies que trobu interesants de adolescents.cat/ADV... etc. Esper-ho que us agradi adolescents!!!^^ Podeu 

donar la vostre opinio??? :Phttp://vidaadolascent-whatsthings.blogspot.com.es/ 

Re: Es un blog creat per 
mi :$ Us agrada?? :3 

26/11/2012 - 19:20:12 Nom: nfegwgbnwu Com tu fas per fer tots aquest textos??Ö m'encanten!! Anims:) és genial enceriu!! 

Re: Es un blog creat per 
mi :$ Us agrada?? :3 

26/11/2012 - 19:21:33 Nom: Lol:) Jjajajaja mercciii :D 

Re: Es un blog creat per 
mi :$ Us agrada?? :3 

26/11/2012 - 19:23:55 Nom: lamasbonita ...Jo la veritat esq soc un tio i aquestes coses no minteresent pero mola ;) 

Re: Es un blog creat per 
mi :$ Us agrada?? :3 

26/11/2012 - 19:28:23 Nom: fghjvbng No és nota ni res que t'has contestat tu mateixa..... i sobre el bloc, esta sobre bé(: 

Re: Es un blog creat per 
mi :$ Us agrada?? :3 

26/11/2012 - 20:09:19 Nom: cls. mireu el que he fet amb una amiga a tecnono esta del tot acabat, pero anirem posant cosesfindyourstylenow.jimdo.com 

AGREGEU 26/11/2012 - 19:21:07 
Nom: JOSEPP 2222 

gay 
Jo sol voldria parlar amb la gent per fer amics gayhttp://www.facebook.com/josep.mateo.54 

Re: AGREGEU 26/11/2012 - 19:28:18 
Nom: 

Josep11111111 
Sisplau agregeu ho necessito ja. SISPLAU no es una xorrada agregeu jaa !!!!! Porfa 

Re: AGREGEU 26/11/2012 - 19:32:43 Nom: eeeric17 no es pot veure, apa paiu, a masturvar-se s'ha dit! 
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Re: AGREGEU 26/11/2012 - 19:33:53 
Nom: JOSEPP 2222 

gay 
commm ???? Sisplau feume aqust favor 

Ajudeume 26/11/2012 - 19:37:09 
Nom: Gay necessita 

ajuda 
Sisplau agregeu i parlemhttp://www.facebook.com/josep.mateo.54(sol nois gays) 

Re: Ajudeume 26/11/2012 - 20:37:11 Nom: no soc gaay :p 
SI POSESIM UNA FOTO LA GENT SABRIA COM ETS I T'AGREGARIA O NO... TAN LLEIG ETS QUE NO POTS NI 
POSAR FOTO DE PERFIL? O ÉS QUE TE N'HAS FET UN DE FALÇ PER CONEIXER GENT, PERQUE SI ES AIXO 

QUE CAGAT TIOO 

Tinc por! Obriu sisplau! 26/11/2012 - 20:03:59 Nom: Mireia Paella 
Hola a tots!Me dic Mireia i visc a Barcelona, tinc 15 i totes les meves amigues tenen novio o l'han gingut algun cop.La 
questio es que jo mai n'he tingut, i se podria dir que mai me liat...Tinc molta enveja, i vui trobar algu...Es normal lo que 

sentu? Que puc fer? 

Re: Tinc por! Obriu 
sisplau! 

26/11/2012 - 20:08:16 Nom: Anònima!!:)) 

Clar que es normal el que sents, totes volem sentinse estimades, tenir algu que ens cuidi d'una manera especial, algu 
que ens hi poguem recolsar sempre i que sempre li poguem explicar coses i ferli abraçades i petons. Tranquila que el 
que et passa es normal, totes ens a passat alguna vegada si més no!:) el que pots fer es que et presentin a gent, surt 

més, apuntat a fer algun curs d'algo... nosee:) sortt:) 

CASTLE (serie) 26/11/2012 - 20:05:32 Nom: castle hos agrada la serie castle de cuatro.comenteu 

Re: CASTLE (serie) 26/11/2012 - 20:25:21 Nom: Sergi69 Si jo m'ho miro 

Re: CASTLE (serie) 26/11/2012 - 20:28:52 
Nom: 

anonimmmmmm 
Tagradaaa es super xula soretot el castel Has vist el cpaitol 5x05 

Re: CASTLE (serie) 26/11/2012 - 21:02:17 Nom: maria1900 
Hola! A mi m'encanta la sèrie ja vaig pel capitol 5x09 i continua sent genial xd.Mencanta l'humor i com Castle resol els 

casos; les seves teories guays i bastant improbales que acaben resolen el crim. 

M' encantaa es la meva 
serie preferidaa 

27/11/2012 - 15:57:27 Nom: siiiiiiiiiiiiiiiiiiiii M'encanta la Beket 

Re: CASTLE (serie) 27/11/2012 - 17:47:22 Nom: olaaaa Ostres em podriem agregar al face 

Re: CASTLE (serie) 27/11/2012 - 18:24:38 Nom: johnny buuuuuuuuaaaaaaaaaaaah! és brutaaaaaal! 

NO M'AGRADA LIAR-ME.. 
ES NORMAL? A ALGU LI 

PASSA? OBRIU 
SISPLAAAAU 

26/11/2012 - 20:08:16 
Nom: 

dfghjkml,ñdefkjhrjuk
hfr 

Holaaa! Tinc 13 anys i m'he liat bastants cops amb 2 nois diferents que en el seu dia m'agradaven moolt i tal, i se 
suposa que quan t'estimes a una persona pos t'agrada molt liarte amb ella.. pos allà va el meu problema! NO SENTO 

GAIREBÉ RES. no m'agrada molt liarme, osigui em sembla molt bonic i tal pero nose no magrada molt.. veig a gent del 
meu insti que es lia amb gent que no li agrada només per liarse i els encanta.. nose que fer ajudeu, a vosaltres us 

passa o us a passat? 

Re: NO M'AGRADA LIAR-
ME.. ES NORMAL? A 

ALGU LI PASSA? OBRIU 
SISPLAAAAU 

26/11/2012 - 20:42:19 Nom: --- 
ami si que m'agrada, es un moment que demostres el que realment sents (si et lies perque realment l'estimes), potser 

no t'agrada perque no has trobat la persona amb la que realment estas agust, nosee... 

Re: NO M'AGRADA LIAR-
ME.. ES NORMAL? A 

ALGU LI PASSA? OBRIU 
SISPLAAAAU 

26/11/2012 - 21:18:56 Nom: ncfklcjf 
ami al principi tambe em pasava, no magradava, pero t'has danar acostumant i al final tacabaras sentint a gust i 

tagradara :) 
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em podeu ajda nserio... 26/11/2012 - 20:13:09 Nom: rdfknjgfkgn,ds 
necessito saber com es recupera la contra de usuari ske no mnracordo ni de lusuari...algu sap com ferho eske 

necessito el xat i pf nse cm ferho es urgent necessitoa juda de vriiitaat 

Re: em podeu ajda 
nserio... 

26/11/2012 - 20:15:19 
Nom: Hèlia 

(@hsalleras) 
feste'n un altre de nou e nom del xat serà al matix :) 

Re: em podeu ajda 
nserio... 

26/11/2012 - 20:18:13 Nom: ttrdfjkslwe nos i ya ho he fet pro no em deixa amb el mateix hotmai..... mrsi maka:) 

Obriu sisplau noies, em fa 
molt mal quan tinc la regla. 

26/11/2012 - 20:37:19 Nom: dsknf noia 

Bueno, doncs sóc una noia i quan tinc la regla, em fan molt mal els ovaris, no paro de plorar i els Ibuprofenos no em fan 
res.El metge diu que sóc massa petita per donar-me pastilles especials per la regla i que em conformi amb Ibuprofenos. 
(Tinc casi bé 15 anys i la regla em va vindre als 11).Que os preneu vosaltres per què no hos fagi mal?Es que amigues 

meves em diuen que la xocolata per exemple va bé.Ajudeu-me sisplau. 

Re: Obriu sisplau noies, 
em fa molt mal quan tinc la 

regla. 
26/11/2012 - 21:10:49 Nom: JuuditM. 

Ami també em passa el mateix quan em ve la regla, mals de panxa, dolors d'esquena...Tinc 14 anys i lo que faig es 
prendrem una pastilla que em va recomanar el metge es diu: Efferalgan. Va molt bé per al dolor ens uns quants minuts 

et passa.Ànims guapa i espero que això t'ajudi:) 

Re: Obriu sisplau noies, 
em fa molt mal quan tinc la 

regla. 
26/11/2012 - 21:16:53 Nom: amielmateeeix a mi em passa exactment el mateix, pero amb un ibuprofeno em vaal 

Re: Obriu sisplau noies, 
em fa molt mal quan tinc la 

regla. 
27/11/2012 - 16:47:29 

Nom: 
Ireneeeeeeeeee 

jo tinc 17 i al maig em van receptar les pastilles anticonceptives i van genial per els mals... era insoportable, no podia 
anar a classe ni moure'm del llit... però ara no em fa gens de mal!Fins que no te les puguis prendre t'aconsello les 

Antalgin, són les pastilles conegudes com "les pastilles de la regla" són les que em prenia abans de les anticonceptives 
i la veritat és que m'anaven molt bé però com que me les prenia quan ja em feia mal patia igual... el que has de fer és 
quan creguis que t'ha de venir la regla prendre-te-les cada 8 hores i fins que no t'hagi marxat no paris.Sort!PD: diuen 
que quan pareixes el primer fill el mal marxa, ja que és problema de que el nostre cos aguanta massa fort la futura 

placenta que es forma, però al parir ja no tenim aquest problema... 

Em fa vergonya donar el 
primer pas:$ 

26/11/2012 - 20:37:54 Nom: Priscila(: 

Hola, tinc un problema:$Tinc 14 anys i estic penjada d'un noi des de que vaig entrar a l'institut. Ell té 15 anys. Des de el 
primer dia que el vaig veure, em vaig enamorar! A primera vista! Jo cada dia anava a les taquilles, i sempre m'el 

trobava, ell em mirava, però no res. A mitat de curs, vaig canviar la taquilla a un altre lloc, i "per art de màgia" ell també 
la va canviar. Cada dia m'el trobava, i ell em mirava tota l'estona, encara que quan jo el veia, ell feia veure que mirava 

en direcció a la paret. Poc desprès em vaig enterar de que havia deixat la seva novia, perquè ell li havia dit que "hi 
havia una altre" però des de aquell moment no ha tornat a tenir novia.Un dels dies, anant cap a la meva taquilla amb 
una amiga, ens el vam trobar. Ell estava amb un grup d'amics, i jo estava d'esquenes. Es veu, que un dels amics va 

començar a emputjar-lo i a dir-li tonteries, en plan, com quan t'agrada algú.Aquest any, he començat tercer d'ESO. Ara 
tinc una taquilla diferent, a l'altra punta de l'institut. Les pr 

Re: Em fa vergonya donar 
el primer pas:$ 

26/11/2012 - 20:46:29 Nom: Anònima!!:)) 
Joo si fos tu faria el primer pas, per mi es evident que li agrades, molt o poc, pero li agrades. Si a tu t'agrada jo no mu 

pensariaa i li diria per quedar o alguna cosa, si ell no u a fet, no crek que ho faci, deu ser massa reservat. Vaa 
guaappaa segur que anira bee!!:) ja ens en faras 5 centims si u fas! Sort:) 
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Re: Em fa vergonya donar 
el primer pas:$ 

26/11/2012 - 20:49:36 Nom: --- 

jo el que faria es parlar amb ell, si sempre t'esta mirant i per casualitat sempre esta al costat de la teva taquilla potser 
esque vol algo amb tu. Parla amb ell, tampoc hi perds res (si no sou amics no podeu perdre l'amistat), intenta-ho, pensa 
alguna cosa per dir-li o demana-li alguna cosa i intenta coneixer-lo i que et coneixi. Si sempre t'esta mirant sera per algo 

i amb el que has explicat es bastant possible que li agradis aixi que t'aconsello que intentis donar el primer pas tu, 
potser a partir del primer pas ell donara els altres...bona sort maca! :) 

Re: Em fa vergonya donar 
el primer pas:$ 

26/11/2012 - 22:04:14 Nom: clauditah!Q 
clar, tenen raó, jo sé que és difícil eh però jo li diria en plan: hoola:) i ell tambe et diria hola i " estaria feliç" ja que tu li 

hauras parlat i desprea ja que ell et pregunti algo o tu li preguntes alguna cosa o sino l'agregues al face i li poses MG a 
alguna cosa o li obres xat directament i aixi quan us veieu ja us somrrieuu ii no se tindreu + tema x parar 

Re: Em fa vergonya donar 
el primer pas:$ 

27/11/2012 - 15:38:45 Nom: fesme cas :) 

Mira ami fa poc que em va passar una cosa casi igual q atu: un noi un any mes gran q tnia la taquilla al meu 
costat...L'únic q canvia esq erem mes grans q tuUn dia em vaig decidir parlarli pl face i vem començar a parlar vem 

estar mes dun any parlant i semblava q entre nosaltres podia passar algo pero finalment no va passar :/ pero bueno al 
principi em va afectar pro amb el temb me olvidat. Ara quan em creuo pl passadis amb ell ja no sento res. Amb aquest 
text no et vull desilucionar vull dirte que ho intentis i q parlis amb ell i si finalment passa d tu mica en mica o superaras 

pero si no t'atreveixes a dirli sempre staras penjada dell... anims i molta sort :D pd: si et deicideixes a obrirlo pl face i no 
kedeu en directe ni re no li explikis coses molt intimes pq jo o vai fer i ara les saven tot el seu curs :/ recorda q no et vull 

desanimar nms vull q siguis pruden x si d cas ja q em sento molt identificada amb tu 

Lesbis!! 26/11/2012 - 20:38:04 Nom: Buuuh ^^ Lesbis de Barcelonaaaaa! Face, msn, mail, tlf, el que volgueu !! 

sexx 26/11/2012 - 20:40:34 Nom: nnnoii fa ja un temps que no practico el sexe i tinc ganes!noies interesades?;) 

Re: sexx 26/11/2012 - 20:44:28 Nom: calentika :$ 
a mi no em faria res guapo.. tinc 16 anys.. 95 de peres.. morena ulls marrons tirant a verds.. :$ d'on ets?passam face qe 

vull veure com ets.. 

Re: sexx 26/11/2012 - 20:49:22 Nom: el del misatge deixa aqui algu amb lo que em pugui posar amb contacte i parlem;) 

Re: sexx 26/11/2012 - 20:52:35 Nom: calenta.. si no u poses tu res... 

Re: sexx 26/11/2012 - 20:55:29 Nom: eldelmisatje jajaja digam com et dius al xat sino:)creu-me posau perque no saps tu lo que t'agradaria;) 

Re: sexx 26/11/2012 - 20:56:11 Nom: calenta.. o u poses o res de res maco.. tu tu perds 

Re: sexx 26/11/2012 - 20:58:30 
Nom: 

eldelmisatjeunaltrec
opTT 

un moment ara et passare;) 

Re: sexx 26/11/2012 - 21:21:00 Nom: el delmistge http://www.facebook.com/#!/lukas.scootscooter?fref=tsaqui tens un fb fals,no agreguis posa mg a la photo i agrego;) 

Re: sexx 28/11/2012 - 13:54:53 Nom: anonim01 Com ets??? 

Re: sexx 28/11/2012 - 13:58:44 Nom: anonim01 quants anys tens??? 

Contesteu-me susplau 26/11/2012 - 20:43:06 Nom: Juudit 
Hola Adolescents.Tinc un dubte que tinc fa massa temps i encara no m'han sapigut respondre:Si alguna dia tens la 

regla i ho vols provar per a primera vegada, ho pots fer o has d'esperar a que s'et passi la regla?¿? 
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Re: Contesteu-me susplau 26/11/2012 - 21:05:30 Nom: ....................... Ets rossa, oi? Has d'esperar a que se't passi, ja que si no li manxes la polla de sang al noi vv' 

Re: Contesteu-me susplau 27/11/2012 - 16:04:21 Nom: A la de dalt 

No sóc la del missatge però no he pogut resistir haver de comentat que insultar dient rossa és un gest de mal gust, 
només perquè les famoses, que solen ser bastant tontes, es tenyeixen de ros o són naturals. Però és un prejudici, jo 
sóc rossa i tinc una mitjana de 9,5 en el que porto d'ESO (faig tercer) amb tot excel·lents i la millor nota de la classe. I 
no em passo tot el sant dia estudiant, simplement ho entenc. Ja t'he explicat prou la meva vida, prou discriminació i 

prejudicis que no només les morenes tenen dos dits de front! 

Busquem novio per un NOI 
gay mol guapo!! *_* 

26/11/2012 - 20:47:53 Nom: Nuuuria*_* 
Holaaaaaaa som la Núria i la Ari i busquem que un amic nostre trobi ja parella ell es gay pero mai vol posar el seu perfil 

aqui aixi que ho fem nosaltres!!! ell es guapissim!!! es diu Marc!!Agregueuloooo :PPPD. Marc no ens piquis TT 
(LLLLLLLLLLLLLL)!!https://www.facebook.com/marc.baronstorras 

Re: Busquem novio per un 
NOI gay mol guapo!! *_* 

26/11/2012 - 20:55:11 Nom: marC Nuriaaaaaaaaaaaaaaaaaaa tiiiiiiioooo TT ja us val ee.... em pensaba k anaba en conya aixo!! ¬¬Demà us mato si o si 

Hola adolescents, 

ja fa temps que estic molt 
deprimida i en una forta 

depressió, he patit 
anorexia i bulimia fa un 

parell d'anys (ara en tinc 
16) i em tallo des de els 
13. Em tallo per tots els 
llocs on puc i em puc 

tapar. 

No tinc cap amiga ni 
amic amb qui confiar, 
tots em van deixar de 

vanda, quan vaig 
caure en l'anorexia i 

vaig fer-me prima 
llavors un munt de 

gent va vindre al meu 
darrere, després em 
van dir que era una 
anorexica fastigosa i 

em van tornar a 
deixar de banda, els 

metges em van 
detectar l'anorexia i 
em van hospitalitzar. 

Els únics que em donen una mica d'estima són els meus avis, però gairebé no els vec, els meus pares es van barrallar 
amb ells i a més viuen llunt, així que m'he d'escapar per poder veurel's o trucar-los d'amagat.Igualment, encara que no 
lis importi als meus pares, sempre volen controlar si surto al carrer, on vaig, quan tornaré, amb qui parlo, qui s'asseu al 
meu costat a clase, quin autobus agafo...Jo intento amagar-ho tot, ja que tampoc vull preocupar a ningú, per la meva 

familia soc feliç, pels prefessors també, i per els companys tinc centenars d'amics fora l'insti amb els que hi quedo 
sempre, però no es així...Un cop vaig intentar suicidar-me, però no vaig poder, no em va sortir bé, encara que cada dia 
hi penso, en cada moment.Ja no sé que fer amb la meva merda de dia, i cada cop estic igual que amb 14 anys, farta 

del menjar (encara que ara estic bé com quan li agradava a tothom) i el meu cap sempre em diu que deixi de menjar.Si 
us plau, ajudeu-me. 

Re: No soc la noia feliç i 
alegre que tots pensen... 

26/11/2012 - 21:18:22 Nom: k loko deixa coreu 
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Re: No soc la noia feliç i 
alegre que tots pensen... 

26/11/2012 - 21:39:37 Nom: maria1900 

Hola! Jo també he tingut èpoques així(sense lode l'anorèxia,suicidi...)però sé el que és que et deixin de costat. Ara tinc 
15 anys però vaig patir bullying quan tenia 6 anys durant 4 anys.(em pegaven,em tiraven per les escales, m'insultaven, 
em castigaven per culpa d'elles...). Érem 11 a classe hi havien 7 noies. I totes les noies em feiem bulying. Per sort els 
nois em feien costat. Després vaig canviar de ciutat i al començament s'hem va fer difícil adaptar-me perquè els nois 
eren uns tontos i a les noies les tenia por. Ara encara em costa molt cnfiar en les noies per això encara no he tingut ni 
tinc millors amigues. En canvi vaig molt amb els nois.Les situacions de la vida et fan créixer. Alguns són situacions que 
voldràs recordar i d'altres les voldràs tirar al mar però tot i així s'han d'afrontar i pensar que són partde la teva vida. No 

pensis en el que els demés pensin de tú (ni tons pares), pensa en el que tu penses que és millor per a tu i pel teu 
futur.Estableix-te objectius i aconsegueix-los!Et desit 

Re: No soc la noia feliç i 
alegre que tots pensen... 

26/11/2012 - 22:28:01 Nom: Light yagami 

Mira, no se que es sent estan tant deprimida, i tampoc mai he patit tant com tu, si que es veritat que m'han passat 
coses dures a la meva vida, problemes familiars... bé coses que a tothom li han passat, però crec que això que dius 

aquí ho hauries d'explicar a una persona del teu cercle més intim, els teus pares pel que he llegit són uns cabrons però 
segur que en el poble o ciutat on vius hi ha algú que et pot entendre i que té la suficient capacitat empàtica per 

acceptar-te tal com ets, en un altre àmbit jo també he pensat en el suïcidi en els moments més foscos de la meva vida, 
però després te'n adones que es absurd, se que es un tòpic però la vida es un regal, un regal de no se qui o que (no 

soc creient) però es un regal que em d'aprofitar, i tant jo com molta gent, normalment gent realista sabem que la vida es 
una merda, però el que em de fer es viure-la el més intensament i feliçment que nosaltres podem, que ningú t'amargui 

fins arribar a límits que moltes vegades ens semblen molt llunyans, però que semp 

Re: No soc la noia feliç i 
alegre que tots pensen... 

27/11/2012 - 18:23:25 
Nom: 

laaaaaaaaaaura 

Hoola!Mira, el primer que crec que has de fer, es deixar de amagar-ho tot. Aixo de que els pares et controlin li passa a 
tothom, tranquila, son tots sempre aixi, i més en aquestes edats. Pero si tot i aixi, no et sents segura parlant de tot aixo 

amb ells, no cal que els hi diguis. Segeuix trucant als teus avis, ells segur que et donen bon consell.A partir d'ara, 
imaginat que.. a ver, com ho diria! Imaginat que començes una altra vida, vale? Tot el que has patit d'anorexia, bulimia, 

i aixo de que la gent t'hagi dit de tot i tal, pos imaginat com si no t'hagues passat a tu. Imaginat que ets una altra 
persona, comença de zero, menja, estudia,riu, dorm, surt amb els teus amics i viu la teva vida, que nomes en tindràs 

una.I si tot va bé, acabaras trobant a algu de confiança, millor un bon amic/amiga que molts amics pero falsos, 
sas?Veenga va, no et ratllis mes per aixo i somriu una mica, preciosa, que segur que t'hom mereixes:) Anim! 

El senyor dels anells i 
Matrix 

26/11/2012 - 21:15:56 Nom: maria1900 

Hola! He creat aquest tema perquè vull demostrar als de la class que no sóc l'única a la que li agrada els senyors dels 
anells i Matrix.Vaig a 4t d'ESO i sóc una friki dels senyors del anells però a la meva classe no h ha ningú que hagi vist 

les pelis o que li agradi i diuen que no a molta gent li agrada.Així que he decidit obrir el tema per a que poguem 
comentar sobre les pelis o el que sigui i així a més a més provar que hi ha molta gent a la que li agrada. 

algu em pot ajudar? 26/11/2012 - 21:24:08 Nom: carlota95 dons la questio es que em costa mirar als ulls al noi amb el que estic sortint, a vosatres us pasa? ajudeume :) 

Piercings!! 26/11/2012 - 21:38:58 Nom: NinaKanut Hola, adolescents, em vui per un piercing a la orella i no se quina arrecada posa-me em feu una ajuda? 

Re: Piercings!! 26/11/2012 - 21:43:46 Nom: NoOi posat un pal,coco o un botó 

Re: Piercings!! 26/11/2012 - 21:44:42 Nom: Claudiaaaaaa Un aro de llavi o una boleta de llavi ;) queda guapo 
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Re: Piercings!! 26/11/2012 - 22:20:36 Nom: Anònima!!:)) Però a on de la orella al lobul? Ami m'agraden les petitones jo portu 6 forats:) 

vull coneixer gent! 26/11/2012 - 21:40:13 
Nom: 

vullconeixer747t89 
54 

Hola! Vull coneixer gent nova! Tinc 14 anys!Us deixo el face falç agregeu-
me!http://www.facebook.com/noia.independentista 

Gent per parlar i potser 
altres coses ;) 

26/11/2012 - 21:41:12 Nom: Red_Lips 
Bé, vull coneixer gent nova, soc noia de 16 anys i de Tarragona, qui vulgui que m'agregui (es el meu facebook fals 

xd);http://www.facebook.com/sonia.ed.73 

AJUUDA 26/11/2012 - 21:47:54 Nom: Rubén 
Hola adolescents, mireu,desde fará prop d'una setmana, vaig anar al metge perquè m'haviade fer una prova. El cas es 
queestic un tant nerviós perquè m'han dit que hi ha que operar, pero aquest cop al pulmó. En realitat no es que tingui 

porde que m'ho fagin, es el que pugui passar DESPRÉS. Moltes gràcies!!! 

Necessiteu ajuda? 26/11/2012 - 21:49:30 Nom: laia consellera 

A vegades els nostres problemes se solucionen compartint-los, desfogant-nos però ens fa vergonya explicalsi als del 
nostre voltant.Sóc adolescent i tinc 15 anys.Si necessiteu que algu us escolti i us aconselli envieu-me un correu 

a:laia.consellera.adolescents@gmail.comDemoment he ajudat a uns quants adolescents i amb tots ha anat molt bé 
:)Unpetoaadolescents 

Merda de cole 26/11/2012 - 21:51:07 
Nom: 

Maaaaaaaaaneeeeee
l 

Bueno fa dos anys que vaig a un intitut nou, i la veritat es una puta merda. La gent es rarisima, sosa i aburrida. No hi 
tinc amics es mes em deixen de costat em sento com "l acoplat del grup" sabeu? Pero lo pitjor es que abans aixo no em 

passaba. Al meu altre insti era (i segueixo sent) bastant popular, tinc molts amics i tots aquests son com jo, estaan 
piraats! M'encanta i m'encanta quedar amb ells, veurels enfi bfffffff :D pero esque en aquest insti no hi ha ningun que 

sigui encara una mica divertit! NI UN. Em sento fatal, en aquest insti m'he tornat timid i insegur es horrible i asobre hi ha 
gent que fins hi tot em fa la guitza i jo en plan sense comentais -_-' en fi, que faig per fotre zascas a la gent? Esque a mi 

mai m'habia passat aixo i no se com reaccionar, la veritat. Com faig per integrarme encara que sigui una mica en un 
grup? Estic fins els collons cada dia es una puuuuta merda de les merdes anar al cole no puc mes.. -_-' sort que tinc a 

gent de fora que per lo menys sap disfruar de la vida.. Res 

Re: Merda de cole 26/11/2012 - 22:01:45 
Nom: 

Claaaaaaaaaudia 

A quin poble vas a l'insti? Jo avegades em sento com tu, cuan menfado amb les amigues no tinc ganes ni de anar-hi,,, 
avegades em sento tambe com una merda encara que sigui bastant popular entre la classe.Avui me enfadat amb 

tothom.Quin curs fas?Et recomano que passis de tothom i que vaiguis a estudiar només i que veiguis als teus amics 
amb mes ganes...Al meu poble la gent es molt tencada i tambe estic molt aburrida de ells... Pero bueno, els caps de 

setmana aprofito i faig algo que estigui bé, ^^Intenta parlar-hi més home i no et preparis res que les coses sense 
preparacio surten millor^^ apa petons:) 

Re: Merda de cole 27/11/2012 - 16:22:51 
Nom: 

Noiapaintitblack 

Sé molt bé com et sents, al meu institut també són tots uns sosos, no hi ha gent pirada ni divertida, són sempre mil 
cops millors els meus amics, de fora de l'institut que estan com una cabra i et parteixes amb ells x'D. Però fa un temps 
he decidit sudar dels muermos d'institut, total, allà només vaig per aprovar i guanyar-me el futur, només a fora de l'insti 
és quan tinc una vida. I no et creguis que tot això ho dic perquè vull interessar-te, només que t'entenc, és un rotllo quan 
estàs boig i els del teu voltant amb l'escusa de "som molt madurs" (que per mi, qualsevol que es senti tan superior als 

demés no es pot dir "madur"), et miren raro cada cop que vols fer alguna cosa divertida de veritat. Passa d'ells i gaudeix 
la vida amb els amics de veritat, i si et miren raro els hi dius "és que vosaltres no enteneu el meu intel·ligent i 

desenvolupat sentit de l'humor;)". 
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Re: Merda de cole 28/11/2012 - 00:27:41 Nom: maaaanel  
mooltes gracies! ^^ teniu raó les dos, a partir d'ara nomes anire a aprovar perque la gent d'avui en dia en fi... i lo que diu 
la segona noia de que et miren raro quan dius una cosa divertida tens toooooota la rao! en fi, moltes gracies pel suport, 

ah i per la primera, soc de girona :) 

Polsereeees vErmellees 26/11/2012 - 21:58:38 Nom: aburks qee en sabeu de la 2na temporaada? 

Re: Polsereeees 
vErmellees 

26/11/2012 - 22:02:29 Nom: Red_Lips S'estrena al gener :3 

SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
26/11/2012 - 22:23:46 

Nom: ANonimassss 
:) 

Hola hos volia dir el tema de que sóc directioner i la gent odia a la gent que li agrada la música de 1D! A mi m'encanten 
però molta gent hem critica per aixó! Vosaltres que en penseu? 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
26/11/2012 - 22:34:06 Nom: Lerelele! 

Sincerament, i amb tot el respecte, la gent, en general, troba la música d'1D molt comercial i, sobretot molt semblant a 
la del Justin Bieber.El que menys se suporta d'aquests són les fans cridaneres i esbojarrades obsessives, a part que les 

cançons tenen una qualitat molt baixa.Per gustos els colors, però 1D no és, ni de lluny, un bon grup musical. 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
26/11/2012 - 22:55:11 

Nom: directioner 
diguin el que diguin 

Dons a mi m'encanta one direction i no estic d'acord en res del que a dit la del comentari anterior, si no fos musica bona 
no tindria els seguidors que té, no hauria guanyat els premis que ha guanyat i tampoc hauria vengut els discos que ha 

vengut! i per gustos colors, però tampoc cal faltar el respecte.un petó. 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
26/11/2012 - 23:08:00 

Nom: DIrectioner 
forever 

ELS ONE DIRECTION SON ELS MILLORS I A KI NO LI AGRADIN PITJOR PER ELLS I SI ET CRITIKEN ES QE NO 
TENEN MES VIDAddirectioner forever 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
26/11/2012 - 23:30:08 

Nom: directioner 
diguin el que diguin 

aixi m'agrada, els que critiquen només perden el temps, les directioners sempre ho serem diguin el que diguin 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
27/11/2012 - 14:07:58 Nom: Jo_Mateixa 

Jo també soc directioner! I trob que ens hem de respectar jo tenc amics que escolten rap, hip-hop, rock... una musica 
que a mi no m'agrada personalment.NO ENTENC L'ODI QUE ENS TE LA GENT!Hi ha 4 nines que han mort per que a 
l'escola li feien bullying (o com s'escrigui...) i han mort i una d'elles es va suicidar per que tenia aquest problema o ho va 

fer escoltant la cançó de Little Things!A n'aixo no hi ha dret s'ha d' aturar de cualque manera! 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
27/11/2012 - 15:30:10 Nom: srafssf 

Hola jo soc un nen i one direction m'agrada molt tambe s'enriuen de mi a classe pero bueno, no m'inporta cadasqu te 
els seus gusto no els i faiguis cas 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
27/11/2012 - 20:30:40 

Nom: 
DIRECTINERRRr..! 

mencanten el one direction, i si la gen em te qe critic per aixo qe u fasom, ya sapanyaran, pq trou qe es un grup de 
musica molt bo!, a part de qe tots els membres estan qee....bufff! jejejej 

Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
27/11/2012 - 21:28:01 

Nom: Directioner per 
sempree!! 

La gent no sap el que diu. 1D es el millor grup de música que ha existit. M'encanten i no deixaré de ser directioner per 
quatre persones que em critiquen. La seva música m'ha ajudat a superar males passades i a desfogar-me. Aquestes 

persones no saben el que es anar pel carrer amb les amigues cantant i ballant 1D a tot volum i disfrutant la seva 
musica.Directioner ara i sempre. 
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Re: SOC DIRECTIONER. 
PERQUE LA GENT ENS 

ODIA?? 
27/11/2012 - 21:43:54 Nom: anonimaa :) :D 

a mi personalment no m'agraden 1D, pero tampoc veig perq la gent ha de criticar a les noies que els agrada aqet grup.a 
cadascu que li agradi lu que vuigi, no cal criticar! 

Piercing operació! 26/11/2012 - 22:24:03 Nom: Anònima!!:)) 
Holaa adolescents:)Una pregunta, algu s'ha agut d'operar i li han fet treure un piercing del tragus. Esque jo estic en 

aquesta situació i nose que e de fer amb ell. No vui que sem tapi. M'en posu un de plàstic? Mersii:) 

Re: Piercing operació! 26/11/2012 - 23:02:02 Nom: claudiaaaa posate'l de plastic o d'or :) 

Enamoradissima!!! 
Ajudaa!!! 

26/11/2012 - 22:35:43 Nom: Enamoradaa 

Hola a tots, a veure m'agrada molt un noi, es un any mes gran que jo i sempre ens mirem quan ens creuem pero ja 
esta... Al octubre vam coincidir en un intercanvi amb italia i des de llavors no mel trec del cap!! I jo soc molt timida i ell 
tMbe i mai m'atreveixo a dir res... No m'agrada perque sigui guapo esque m'encanta com es... Magrada tot dell... Pero 
no tenim res en comu per parlar i no se que fer perque ja he dit que sempre ens mirem quan ens creuem pro ja esta... 

Necessito ajuda que faig??? 

Re: Enamoradissima!!! 
Ajudaa!!! 

26/11/2012 - 22:39:19 
Nom: la del misatge 

de dalt 
estic igual noia!! :) sortt! 

Re: Enamoradissima!!! 
Ajudaa!!! 

27/11/2012 - 12:13:06 Nom: Iooo Iaves ;) igualment 

Re: Enamoradissima!!! 
Ajudaa!!! 

27/11/2012 - 17:34:27 Nom: lovelovelove 
Me too:'(Jo de tu somriuria, Miral, I si t pilla, gira cap, Quan tagi pillar varies vegades, somriu, s qedara parar, pro la 

próxima vegada q et vegi t somriura, al cap dun temps trey tema, primer nmes saludar, dsprs comenta algu d 
lintercanvi.Jo no u Vax fer I no el veure fins lany q veMolta merda:) 

i love him! 26/11/2012 - 22:37:40 
Nom: anònima 
dhsgaxfjsdgfjg 

mireu, tinc 14 anys, soc prima i amb uns llargs cabells castanys i desde els 12 qe em mola molt un noi un any mes gran 
qe jo, no soc gaire timida pero no m'atrebeixo a parlar-li, ell sempre esta envoltat dels seus amics o de noies. i em fa 

molta vergonya pq ell es molt guapo i popular. qe puc fer pq es fixi amb mi?? 

Re: i love him! 27/11/2012 - 14:57:28 Nom: Red_Lips agrega'l al facebook i parla amb ell, o intenta trobar un moment en que estigui sol, que segurament n'hi haurá algún :) 

Nois entre 14 - 18 26/11/2012 - 22:38:38 Nom: buaaah  
Agregeu-me si teniu entre 14 i 18 anys si en teniu més no passa res, es per a 

parlar...https://www.facebook.com/Laruubitahdalemamboho acabo de deixar amb em el meu novio i fuuaaaa... 
necessito algu. 

Re: Nois entre 14 - 18 27/11/2012 - 15:25:33 Nom: asfd Tinc 14 anys i soc molt patit per tu pero espero que trobis algu i la vritat es molt guapa!!!Pero No se com ets de carcter 

Re: Nois entre 14 - 18 27/11/2012 - 19:32:18 Nom: calent! buaaa estas com un tren! ets real?? 

Re: Nois entre 14 - 18 27/11/2012 - 19:34:30 Nom: calent! no puc agregarte.. tens masses solicituds! facebook fals esta clar.. massa perfecte.. seras un pederasta o algo 

Re: Nois entre 14 - 18 27/11/2012 - 20:29:26 Nom: kjlsf Que coneixes a l'Oscar Domene? 

Rock 26/11/2012 - 23:10:19 
Nom: Cristina98 

(@CriisdelaVega) 
Ei m'he fixat i no hi ha ningun tema sobre això busco joves que ens agradi aquest génere musical i ens poguem pasar 

cançons! PETONS. 

Re: Rock 27/11/2012 - 14:25:59 Nom: rockkkkkkkkk 
A mi m'agrada molt! una de les meves cançon predilectes es la de black dog, o moby dick també les dues de Led 

Zeppelin 
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Re: Rock 27/11/2012 - 14:29:48 Nom: Cristinaa98 
Bf perfi trobu algu, no soc l'únicajajajaja son molt bones :D Ami m¡'agada molt la de Boulevard of Broken Dreams de 

Green Day o també Aerosmith o Bon Jovi_) 

Re: Rock 27/11/2012 - 15:50:19 Nom: BruceFever 
Veig que no sóc l'únic! Al meu temple musical hi ha Queen i Bruce Springteen, per mi son dels millors grups que hi ha! 

Passeu fb! 

Re: Rock 27/11/2012 - 16:46:36 
Nom: 

Noiapaintitblack 
Em deixava:-Don't Stop me now-Bohemian Rapsody-We're the Champions (vaja les típiques)Queen*^-American 

Idiot:)Green Day*^ 

Re: Rock 27/11/2012 - 16:56:07 Nom: Anònima:D Eii ens podem donar els msn i fer una conver i parlar tots !! :D (fb no :$ ) 

Re: Rock 27/11/2012 - 17:00:06 
Nom: 

Noiapaintitblack 
Això que dius ^ seria guay...el que passa és que no tinc msn:( 

Re: Rock 27/11/2012 - 17:07:41 Nom: Anònima:D Quina merda...:( No podries fer-te un ara? És un moment, esque per aquí no vull donar el whatsapp :D 

Re: Rock 27/11/2012 - 19:09:05 Nom: rockkkkkkkkkk Aerosmith són moooolt grans has escoltat el seu últim disc? val molt la pena! 

Ajuda, consell. 26/11/2012 - 23:36:15 Nom: saan# 

Soc una tia, primer de tot, abans que preguntin.Segon, fa mesos, vaig ser molt amiga, de una tia que vaig coneixer, 
erem molt amigues, i ens ho explicavem tot, fins que un dia ens vam distansiar, i ella va canviar... Vam tenir algun "pike" 

i finalment em va dir que no volia saber res de mi o algu a lo semblan... La trobu a faltar.. ella no em te ni al facebook 
perque es va fer un nou i no em va agregar pas... si l'agrego, tinc por a lo que me digui ella... Algun consell? 

ajuda facebook xat... 26/11/2012 - 23:46:44 Nom: k loko 
olaas a tots i a totes bolia crear un xat semblant a facebook pero en catala i nomes disponible a catalunya algu sab com 

comensar 

nose que fer... :( 27/11/2012 - 00:58:12 Nom: noi96 :) 

vaig a primer de batxillerat, i acavu d'arrivar al nou cole, i m'agrada una de 3r de la Eso, i fa com una semaneta o 2 que 
hem començat aparlar pel face i he parlat en persona una o 2 vegades.i m'agrada molt aquesta noia. que puc fer?!!!a 
part, nose que ha pasat dsd aquest cap de setmana que no em parla igual, em posa algun cor, pero em parla na mica 

com borde, i casi ni em parla, o triga molt :( 

Història de Sexe public: JA 
DISPONIBLE 

27/11/2012 - 10:24:03 Nom: G@G 

n Xavi va notar com tot el cos s’estremia quan els seus dits van notar els espasmes vaginals que anunciaven l’orgasme 
de la seva parella. Al seu voltant un grup de curiosos vianants s’havien reunit i observaven llunyanament. La Laia es va 
lliurar de totes les mans i es va ajupir. Amb els genolls contra el terra, la Laia va començar a passar els llavis sobre el 
pantaló d’ell que estava durament abultat. La llengua de la Laia humitejava tot el membre que restava amagat sota la 

roba...Podeu llegir tota la història al Confessions.http://confessionsofasexaholic.blogspot.com/ 

estic desesperada 27/11/2012 - 11:52:23 Nom: Anonim123 
Hola us volia dir que un noi que te 1 any mes que io te 14 anys cada dia me mirava i jo creia que me volia i jo me vaig 

enamorar d'ell despues d'uns quants dies ha deixat de mirarme i crec que passa de mi. Jo totes les nits estic pensan en 
ell i cada dia que mel trobo no hem diu res. Per favor teniu una solucio?? 

Re: estic desesperada 27/11/2012 - 14:11:02 Nom: lloovvviiiee http://vida-dels-adolescents.blogspot.com.es/aquesta pagina t'ajudara :) es duna amiga meva 

NECESSITO CONSELL 27/11/2012 - 14:23:49 Nom: noia liada:S 
Hola adolescents!Veureu , jo tinc 15 anys i fa poc coneixo a un que en té 17. La veritat es que crec que li agrado i crec 

que ell m'agrada. No ens em vist en persona encara. Que faig? 
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Re: NECESSITO 
CONSELL 

27/11/2012 - 14:47:44 Nom: ASF 
Mira jo tinc 14 anys i estic am un de 16 els dos ens agradavem i tampoc ens haviem vist mai pero ara ja fa un mes que 

estem junts i estem perfectes, el que tindrias que fer es quedar algun dia amb ell per veure si hos agradeu 

Re: NECESSITO 
CONSELL 

27/11/2012 - 15:33:43 Nom: vaqueta14 

Hola adolescents!!!Necessit consell, jo tenc 14 anys i vaig a una escola concertada, on hi ha un noi que em va derrera, i 
jo no se si tenc clar que es per jo, però no me molestaria sortir amb ell. Ell té 16 anys i és de color i els meus amics i la 
gent que sap que ell me va derrera se'n riuen perque jo li agrad a un noi de color.Em vol demanar per sortir, que dic?¿ 
acept i ja veurem que passa?¿o dic que no i pert la oportunitat de saber que hagués passat si hagués estat amb ell?¿ 

Tema d'amor.. 27/11/2012 - 15:53:23 Nom: 12345678910 

Hola Adolescents!Com molts de vosaltres estem a una època, on tenim una capacitat d'enamorament impressionant. 
No ens traiem del cap la persona que ens agrada, i es converteix amb obsessió. Be doncs això em passa a mi. Ja fa 

molt temps que conec a un noi de l'institut, fa pocs dies hem començat a parlar, i no se perquè, ja que no m'agrada sinó 
perquè hem cau super bé. Però estic començant a notar que m'encanta. I necessito veure'l, parlar-lo. Mil i una coses 

que os podria dir i no acabaria mai. El que em sap mes greu es fer-me pesada, ja que noto que m'hi faig, però m'agrada 
tant parlar amb ell. Ajuda adolescents, que faig? Continuo parlat-lo? Com m'el trec del cap? Un petó:) 

Re: Tema d'amor.. 27/11/2012 - 18:18:05 Nom: Sareta!  
Continueu parlant. No ho dubtis. Si veus interés per part seva endavant i si no estàs segura de si ets pesada i aquestes 

coses proba de no obrir-lo o no anar a parlar amb ell en un parell de dies a veure quina és la seva reacció i a partir 
d'aquí decideixes. Sort :) 

Tinc por de no poder viure 
la vida 

27/11/2012 - 16:36:32 Nom: mind 
Hola, bé, estic amb un noi de 19 anys i jo en tinc 16, i la cosa es que a vegades em poso a pensar i penso que si 
arribesim a casar-nos (que no crec), no podría viure algunes experiéncies de la vida.. I moltes vegades penso en 

deixar-lo encara que jo l'estimo, no sé que fer.... 

Re: Tinc por de no poder 
viure la vida 

27/11/2012 - 16:56:33 Nom: On vas??? 

On vas?? HAHA Tranquil·litza't, com ja has dit és molt d'hora per casar-se, i a més, crec que no tens perquè deixar-lo, 
perquè us estimeu no? I a més no crec que t'hagis de perdre res de la vida, tu gaudeix el moment! Et queda tota la vida 
per decidir amb qui la passaràs, tampoc té perquè ser aquest noi, per molt que ho creguis. I si ara esteu bé, viu la teva 

vida ARA! Estima'l i no et preocupis de res!;) 

Re: Tinc por de no poder 
viure la vida 

27/11/2012 - 17:07:14 Nom: mind Sí, potser m'he precipitat massa jajaja gràcies pel consell :3 

si voleu converses hot 27/11/2012 - 17:05:29 
Nom: si voleu 
converses hot 

si voleu fer converses hot, així per posar-vos (-nos calents) i tal aquí teniu el meu correu: foreversex01@gmail.Això sí, 
és sense compromís i coma mínim jo no vull passar fotos ni videos nitalll.... :D 

Re: si voleu converses hot 27/11/2012 - 17:22:03 Nom: calentottttt ja te enviat un correu contestam :$ 

text:e leccions l'haurieu de 
llegir 

27/11/2012 - 17:28:28 
Nom: leccions 

l'haurieu de llegir 

ja el vaig posar, però segueixo pensant que l'haurieu de 
llegir:http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/2012/11/nova-entrada-i-diferent-de-les.htmles sobre les eleccions... 

és cultura bàsica!!!!Deixeu-vos una mica de tant de sexe i ... eso LLEGIU! (PD: tampoc és tan llarg només perdreu uns 
2-3 minuts del vostre valuós temps!) 
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Noies:$ 27/11/2012 - 17:52:07 Nom: Caarl 

Hola adolescents! mireu doncs fa com 1mes que m'ha vingut per priimer cop i tinc 13 anys. He quedat amb unes 
amigues per anar a la pissina d'un gimnàs perquè és el cumple d'una pero no hi puc anar si la tinc... Alguna em pot dir 

si ficar-se un tampax fa mal?:$ esque nose si dir-li que no puc i inventar-me una excusa...Esque nose em fa cosa 
ficarmen un. Amés tinc por de que se'm taqui alguna cosa o sigui incòmode :S fan mal? molesten? 

Re: Noies:$ 27/11/2012 - 17:56:32 Nom: jrkufihcl 
No t'espantis noia! Jo també tinc tretze anys, a mi m'ha vingut aquest estiu...et puc assegurar que encara que no te'n 

posesis no taques a la piscina, jo ho he provat. A més, un tampax potser se't desfà saps? t'hauries de posar d'aquestes 
resistens a l'aigua i tot...tu tranquila, renta't bé abans i després de sortir i ja ;) 

Re: Noies:$ 27/11/2012 - 18:09:18 Nom: Laura... 

Caarl, no tinguis por. Tinc 18 anys i porto des dels 13 posant-me tampax ja que les compreses no m'agraden gaire. 
Evidentment, el primer que et posis, te'l col·locaràs malament. Però tranquila, és normal. Torna-ho a probar sense por i 
si no li vols dir a la teva mare que t'ajudi, un consell: llegeix les instruccions. Sempre donen algun truquillo :) i tranquila 
perquè no es desfan. Com tu, milions de noies poden portar tampax a la piscina i, oi que ni t'enteres? Doncs fora pors i 

a disfrutar de la festa que segur que us ho passareu molt bé :) 

Ajuda! 27/11/2012 - 17:59:39 Nom: Isiluane Tuana 

Hola Adolescents!Mireu, tinc un problema:Fa més d'un mes que m'ha començat a agradar un noi. El vaig conèixer a 
finals del curs passat, ja que vam anar junts de vacances.Va al meu institut, però té un any més que jo. Ell és guapo i 

una mica malote, però sobre tot és popular.Des del principi ens hem parlat bastant pel Whatsapp o pel Facebook i cada 
cop que em veu pel passadís em saluda i em somriu o pica l'ullet. També l'he anat a veure jugar un partit de futbol i em 
va dir que em va veure i es va alegrar de que hi anés.A mi m'agrada molt, però no sé què sóc jo per a ell, no sé si donar 

un pas o no i tampoc vull que es senti pressionat ni res.Què puc fer? 

Re: Ajuda! 27/11/2012 - 18:06:11 Nom: Laura... 
Mira bonica, segueix parlant amb ell i insinuat, però no li posis les coses molt fàcils tampoc perquè sinó ell creurà que 

ho té tot fet i no s'esforçarà. Molta sort :) 

:) 27/11/2012 - 18:06:38 
Nom: 

laaaaaaaaaaaaaaaur
a:) 

Hoola!Mira, el primer que crec que has de fer, es deixar de amagar-ho tot. Aixo de que els pares et controlin li passa a 
tothom, tranquila, son tots sempre aixi, i més en aquestes edats. Pero si tot i aixi, no et sents segura parlant de tot aixo 

amb ells, no cal que els hi diguis. Segeuix trucant als teus avis, ells segur que et donen bon consell.A partir d'ara, 
imaginat que.. a ver, com ho diria! Imaginat que començes una altra vida, vale? Tot el que has patit d'anorexia, bulimia, 

i aixo de que la gent t'hagi dit de tot i tal, pos imaginat com si no t'hagues passat a tu. Imaginat que ets una altra 
persona, comença de zero, menja, estudia,riu, dorm, surt amb els teus amics i viu la teva vida, que nomes en tindràs 

una.I si tot va bé, acabaras trobant a algu de confiança, millor un bon amic/amiga que molts amics pero falsos, 
sas?Veenga va, no et ratllis mes per aixo i somriu una mica, preciosa, que segur que t'hom mereixes:) Anim! 

Sobre l'accident de la Júlia 
R!!!!! 

27/11/2012 - 18:09:54 Nom: ghjcvhd 
Hola, acabo de llegir la noticia de la JRH. Als comentaris he llegit que al mur del facebook hi han un munt de omentariu 

emotius. Si us plau algu te el link del d¡seu facebook? 

Re: Sobre l'accident de la 
Júlia R!!!!! 

27/11/2012 - 18:15:32 
Nom: 

jodiriaquesisivolsdi
aquest 

https://www.facebook.com/#!/TodosSomosUnaJuliaRamos aquest? 

Re: Sobre l'accident de la 
Júlia R!!!!! 

27/11/2012 - 18:24:42 Nom: Priscila:) És aquest!https://www.facebook.com/profile.php?id=1490275080&fref=ts 
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Re: Sobre l'accident de la 
Júlia R!!!!! 

27/11/2012 - 19:06:59 Nom: la del missatge Moltes gràcies guapa! 

Re: Sobre l'accident de la 
Júlia R!!!!! 

27/11/2012 - 20:45:07 Nom: quies qui es aquest a julia... 

Que passa si et mola un 
noi que te un any menys 

que tu? 
27/11/2012 - 18:16:31 Nom: laaaaaaaaaura 

Hola! Tinc un dilema, em mola un tio que te un any menys... I a mes crec que jo tambe li agrado.Quedaria molt cutre si 
una noia de 14 anys sortis amb un de 13? Esque nose que fer, tinc por que em critiquin per sortir amb un mes 

petit:$Meerci:) 

Re: Que passa si et mola 
un noi que te un any 

menys que tu? 
27/11/2012 - 18:24:25 

Nom: 
jooooooooooooooo

oooo 

1. no t'ha d'importar el que pensin els altres2. no pasaa rees! jo me liat amb un mes petit i ningu no m'ha dit 
resESPERO HAVERTE AJUUDAAT!! 

Re: Que passa si et mola 
un noi que te un any 

menys que tu? 
27/11/2012 - 22:39:25 Nom: el loko fesu no pasa naaaaaa ti lies i ja ta 

NOIES GIRONA!!! Obriu 
pliis 

27/11/2012 - 18:22:10 Nom: Maarccc! :$ Holaa!m'agradaria trobar una noia que m'agrades moolt pero coosta jiji si algu em pot ajudar o agraire mersi, petoons :) 

Re: NOIES GIRONA!!! 
Obriu pliis 

27/11/2012 - 20:36:45 Nom: what (13) Girona???Qin insti?(Sóc d Girona) 

Re: NOIES GIRONA!!! 
Obriu pliis 

27/11/2012 - 21:59:40 Nom: hjvblerjh holaaa!!jo tambe soc de girona, digues insti o posa face!! 

Re: NOIES GIRONA!!! 
Obriu pliis 

28/11/2012 - 16:24:20 Nom: what (13) 
digues alguna referencia x saber qui ets, home!cognoms???insti???(sobrequés? monti? montessori? salle? vives? 

maristes?...?)algu!XD 

Numes es per recordar-
la... 

27/11/2012 - 18:25:26 
Nom: Ella, unica en 

el mon 

Hola, he escrit aquest fòrum per a recordar a un persona molt important, una persona que va perdre la vida per salvar la 
d'una altra i no va surtir nien les notícies. Aquella persona era la meva millor amiga i jo sóc la persona a qui va 
salvar.Tot va ocòrrer així:Nosaltres vam precenciar una baralla de dos canis, de nit en un carrer estret, que es 

barallaven amb ganivets i jo vaig dir en veu baixa de trucar a la policia i vaig treure el mobil pero un d'ells em va veure i 
com que anava drogat i begut va correr fins a mi i am va intenta fer una punyalada, mentre l'altre reia i la meva amiga 
mirava horroritzada, el vaig esquivar i vaig intentar córrer quan em va enviar una altra punyalada i jo no ho vaig veure i 

ella es va posar al mitg per a parar-lo i li va clavar a ella al estomac. Sudor fred, em vaig qedar en shoc mentre veia 
com la meva millor amiga sangravai queia. Va passar com en una pelicula, numes que en la vida real, i es molt més 

horripilant i buff nose com describir-ho, veure com la teva millor amig 

Re: Numes es per 
recordar-la... 

27/11/2012 - 18:49:38 Nom: jomateixa 
Si tot això és veritat, em sap greu tot el que va passar... :( No tinc cap dubte que ella era de les millors persones 

d'aquest món i per això escric aquesta resposta, per fer-te saber que vas ser molt afortunada de tenir una amiga com 
ella, i espero que descansi en pau. El món és injust però vull que siguis feliç.Amb molt d'amor :) 

Re: Numes es per 
recordar-la... 

27/11/2012 - 18:52:16 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

m'has fet plorar, sento moltíssim que hi hagi gent tant IMBÉCIL com per anar-se barallant a mort pel món. Ànims per la 
familia i els amics. Pêtonets. 
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SIUSPLAU AJUDA! 
AUTOESTIMA BAIXA... 

27/11/2012 - 18:29:07 Nom: JOOO 
Hola Adolescents,Tinc molta poca autoestima, tinc bones amigues,pero, em sento fea i gorda, i ja fai 2n d'ESO, i 

comense a ser l'edat dels nois, i no ja cap que es fixe am mi.K farieu?, Com puc millorar?Moltes gracies! 

obriu i aconselleume 
sisplauTTTT 

27/11/2012 - 18:35:12 Nom: wiiiiiiii:) 

Bueno tinc 13 anys i aquest any an ficat un nen nou a classe ja el coneixeia l'any passat però aquest any l'han canviat i 
bueno... a classe em mira molt i sempre quan em mira somriu, es un passota pro es molt llest pel que vol.. les meves 
amigues i els companys de classe em diuen que li molo però jo no se si es veritat, la veritat que ell es molt majo i molt 

guapo, no em faria res esta amb ell.. però es que no se si li molo o no, cada dia parlem i sempre em demana ajuda i jo li 
demano ajuda amb ell, li va demanar al professor que el cambies de lloc i per "coincidencia" li a tocat al meu cantó, 

sempre em dona petóns i m'abrace, em diu que soc molt maca i bona persona.. bff no se que fer... Què creieu que pot 
ser? li molo? hauria de donar el primer pas? AJUDAAAAAAAA!! sisplau..Petòns:) 

Re: obriu i aconselleume 
sisplauTTTT 

27/11/2012 - 19:20:17 Nom: --- 
per el que has explicat, esta clar que li moles o aixo es el que sembla. Dona el primer pas, intenta-ho que segurament 
voldra estar amb tu.si et serveix d'ajuda jo vaig donar el primer pas amb el meu novio i ara portem mes d'un any, aixi 

que ánims!sort guapa! :) 

NOMES NOIES!! :$$ 27/11/2012 - 18:39:23 Nom: Maarccc!! :$ 
Hi ha alguna noia en aquest mon perfecte? NO, HO SE. Pero m'agradaria coneixer a una persona que mes o menys 
sapropi a aaquest perfil:- que jugui a basket- que estigui segura de si mateixa- que visqui a girona- que pugui ferme 

viure moments inolvidablesTinc 14 anys agregueu al bb msn plis, 27397612gracies per llegiro 

Re: NOMES NOIES!! :$$ 27/11/2012 - 20:28:04 
Nom: 

osdepeluix(noia13) 

jo u tinc tot meing ho de viure a girona ... bueno d'avegades al estiu vaig a casa d'uns 
familiarshttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=tstinc facebook flaç depres et donc el de 

verita si vols 

Re: NOMES NOIES!! :$$ 28/11/2012 - 16:28:20 Nom: what (13) un altre cop tu?passa cognoms!!!PD. tu dic desde girona 

liaarsee 27/11/2012 - 19:02:53 Nom: giinna com saver si et lies be? ii qe sa de fer perk aal noi li agradi? ajuuda profesionals meerci ;) 

Re: liaarsee 28/11/2012 - 19:25:51 Nom: :)) 

Avera normalment si tu estas comode amb el petò i t'ha agradat vol dir que hi ha hagut harmonia entre els dos i li ha 
hagut d'agradar en ell també.Quan li facis un petò a un noi agafal del coll per radere sota el cap i l'altre mà a la galta els 

hi agrada, ves alternant tipus de petons, pico, o petò de llavi només,mossegadetes, i llengua.. Sorpren al noi, li 
agradarà:) 

P O R N O 27/11/2012 - 19:06:42 Nom: JONY hey nois amb ganes de que penjeu temes pornos i eso.. avans en feieu molts més vaa plis :) 

Re: P O R N O 27/11/2012 - 19:11:33 Nom: uehfiuer Estic dacord amb el "JONY" va segur que en saaaabeu!!!!petons adolecents 

Re: P O R N O 27/11/2012 - 21:38:01 Nom: PORNOO JEJJE DONCS... NOSE POTSER DE COM ES ... 

Re: P O R N O 28/11/2012 - 16:48:31 Nom: asdfghjkl69 soc un noi amb polla de 30cm q busca noia amb xoxo gran que la mengi be, i porderme correr a la seva cara 

Re: P O R N O 28/11/2012 - 16:51:53 Nom: xoxete 
donam el teu face, o sino quedem a las 18:30 a casa meva, tinc el xoxete mes gran de lo normal. GOZAREMOS to'h 

perracos 
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No se que fer... 27/11/2012 - 19:13:52 Nom: No love. 

Hola... necessito ajuda... :$Tinc un problema una mica molt gros a sobre... el que passa que fa uns messos vaig 
començar a entrenar i va vindre un noi nou a l'equip que ja el coneixia i des d'aquell moment no el puc mirar d'una altre 
manera que amb cors als ulls... però el dissabte vaig estar parlant amb ell per què cada fi de setmana quedo amb ell i 
uns quants més per jugar més i millorar i va semblar que em demanes per sortir però jo vaig ser tonta i vaig passar... 

més tard em va començar a parlar d'un noi que estava allà present que jo li agrada i em va començar a preguntes com 
si ell també m'agradava coses aixì però es veu que jo ho vaig entendre malament i ell no em va demanar per sortir sino 
va possar l'exemple de si l'altre noi em demanes que li diria jo... llavors ja des de abans que em digues això jo a l'altre 
noi també el mirava d'una manera semblant a al primer noi i ara no se que fer per que es veu que aquest noi el segon 

es de veritat que m'estima perque tothom m'ho diu i un cop vam jugar a verit 

noies, granets... 27/11/2012 - 19:15:14 Nom: --- 
fa poc que m'han sortit uns quants granets al front i em molesten bastant. Sabeu com m'els puc treure amb pocs dies? 

alguna cosa que podria fer i que funcioni?moltes gracies! :) 

Re: noies, granets... 27/11/2012 - 19:33:10 Nom: jomateixa:P 
Apart de tenir paciència, al super o a la farmàcia (per més eficàcia) hi venen algunes cremes per assecar-los. Sé que 

potser no t'haurà servit gaire però no hi ha gaires solucions... :/adeeu :) 

Re: noies, granets... 27/11/2012 - 19:36:31 Nom: --- igualment, moltes gràcies :) 

Re: noies, granets... 29/11/2012 - 18:02:21 Nom: Laioona13 

També va bé el suc de llimona i la pasta de dents per assecar-los.Tot i així el millor que pots fer es comprar un sabó 
especial (jo n'utilitzo un del Body Shop que està fet amb oli de l'arbre del te i va molt bé) i una esponja suau (n'hi ha 

unes d'algues que són magnífiques)i rentar-te molt bé la cara cada matí, fer-te un pilling (o com s'escrigui) setmanal i 
així evitaràs que te'n surtin més, ja que una vegada te'n comencen a sortir ja te'n van sortint sovint.Apa, petons! Espero 

haver-te ajudat! :)) 

Re: noies, granets... 29/11/2012 - 20:02:22 Nom: --- mooltes gràcies! :) 

Als que necessiteu algú 
amb qui parlar per explicar 

qualsevol dubte o 
experiència i no sabeu què 

fer, obriu!!! ^^ 

27/11/2012 - 19:37:37 Nom: YoMisma 
Hola! Als que necessiteu ajudar i algú amb qui parlar, que m'agreguin al correu o al 

face!!clara.nuvoleta99@gmail.comAgregueu! I als del face, deixeu-lo abaix del comentari! ^^Petoneets^^ 

Re: Als que necessiteu 
algú amb qui parlar per 

explicar qualsevol dubte o 
experiència i no sabeu què 

fer, obriu!!! ^^ 

28/11/2012 - 17:31:51 Nom: 234567890 jo et vaig enviar una solicitu 

masturvació 27/11/2012 - 19:49:03 
Nom: 

bhyuvrnscjkdoqwkd
jwe 

es sent el matex quan tens un orgasme mentres et masturbes(tocante el cltoris) que mentres te la fiquen?unpeto :) 

Re: masturvació 27/11/2012 - 23:09:33 Nom: !!!!!!!!!! no 
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no se que fer!! 27/11/2012 - 20:20:23 Nom: Carlaa ;) 

Hola sóc la Carla i m'aagrada molt un noi de la meva classe.... Jo sóc nova però és com si el coneixes de tota la vida. El 
que m'atrau realment d'ell es la seva manera de ser i comportar-se: es graciós, quan em mira es riu,(de vegades.)Les 

meves amigues em diuen que fem bona parella però no ho sé. Però també m'han dit que a ell a 5è li agradava una 
amiga meva però ara no se si li agrada...Qui ha de fer el primer pas jo o ell??Si m'equivoco i no es el que penso? Pdria 

perdre'l com a novio i com amic..... 

Re: no se que fer!! 27/11/2012 - 21:24:41 Nom: what 
Jo primer intentaría assegurarme. Llensali indirectes. Picali killet, digali: ola wapo, o dirigeixte a ell ola Cari!Pos Aixo, 

primer assegurat d q no teqivoqes, les teves amigues tmb poden investigar x tuMolta sort;) 

Video 27/11/2012 - 20:24:12 Nom: Pau5la 
Podrieu mirar aquest video? Siusplau em farieu feliçi despres dirme que us 

semblahttp://www.youtube.com/watch?v=eOqXwiXOBME&feature=plcp 

Re: Video 27/11/2012 - 22:51:58 Nom: uyhtgrf Fa asco, que torni la bona musicaaa 

Estic molt calent 27/11/2012 - 20:35:55 
Nom: 

adolescents.dubtes 
Siuplau, estic molt calent a totes hores del dia, necesito algu amb qui desfogarme, em dic Silvia, obriume per whats 

siusplau! 648455981 Gràcies! 

Re: Estic molt calent 27/11/2012 - 21:22:35 Nom: noi;) passem el teu face i t'obro 

Re: Estic molt calent 27/11/2012 - 21:34:43 
Nom: SI VOLS YO 

ESTIC 
PASSAM EL TEU FACE I T'OBRO 

Tinc 13 any i mai he tingut 
noviu:$ obbbriu 

27/11/2012 - 20:52:54 
Nom: 

asdfghjqwertyuiop 

soc una nena de 13 anys normal ni guapa ni fea i vic a Barcelona, quan era petita pos si qe feiam allo tipic al pati de tu 
ets noviu de tal i yo estic casada amb el tal, pero en realitat maaai he surtit am ningu ni lio ni res . Si qe mu han 

demanat 3 o 4 nens pero frikis feos qe no em qeian gaire be. les mevas amigas si qe han tingut noviu o almenys la 
meitat de la clase van per elles, i dons jo tinc millor amic i amics nens pero a ningun li agradu per a surti i tal :( es 

nurmal? a vegades me sentu rara 

Re: Tinc 13 any i mai he 
tingut noviu:$ obbbriu 

27/11/2012 - 21:13:28 Nom: noi...... passem el teu face i tobro;) 

Re: Tinc 13 any i mai he 
tingut noviu:$ obbbriu 

27/11/2012 - 21:14:12 Nom: asdfasdff es molt normal! Tu estigues tranquila i no pateixis, ja veuras com ben aviat algun estarà pillat per tu! ;) 1petunas 

Re: Tinc 13 any i mai he 
tingut noviu:$ obbbriu 

27/11/2012 - 21:50:02 Nom: kiara ... 
Tranquila, tot i que ara no tinguis novio d'aquí un temps ja en tindràs, a més jo crec que és millor tenir uns bons amic de 

veritat que no un novio només per presumir o quedar bé, ara disfruta amb els amics, els novios ja vindran més 
endavant. 

Re: Tinc 13 any i mai he 
tingut noviu:$ obbbriu 

27/11/2012 - 22:01:20 
Nom: 

phgyhbbstyyhh 
Tu trankila, el novio ja arrivarà.Jo, també tinc 13 anys, i estic en la mateixa situació que la teva.Així que no pateixis i viu 

la vida, que hi ha temps per a tot.Bona sort!Petons adolescents! 

Re: Tinc 13 any i mai he 
tingut noviu:$ obbbriu 

28/11/2012 - 00:16:01 
Nom: 

asdfghjkqwertyu 
Mercii per l'ajuda a totes! m'han anat bé els consells. PETONS ADOLESCENTS! 

Re: Tinc 13 any i mai he 
tingut noviu:$ obbbriu 

28/11/2012 - 17:43:38 Nom: tdtgshdtfgdd jo en tinc 14 i estic igual 

Fins quan creixen els pits? 27/11/2012 - 20:54:53 Nom: Anònima:$ 
I fins quan et creixen els pits? pk jo estic una mica "preocupada" perquè tinc 14 anys i faig una 90 i clar...:$ nse si em 

creixerien molt més..espero que alguna noia em pugui contestar, gràcies!:) 
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Re: Fins quan creixen els 
pits? 

27/11/2012 - 21:02:37 Nom: Tranquila. Tranquila noia que jo amb 17 encara no arribo a la 90... 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

27/11/2012 - 21:06:52 Nom: Anònima:$ 
jajja gràcies per contestar maca, pero ho sigui em referia a que no voldria que em creixessin molt més, osigui 

m'agradaria tenir com a molt una 95..:$ ja se que es molt demanar pero...:$ jajjaja;) 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

27/11/2012 - 21:08:55 Nom: saan# Jo tambe tinc 14 anys i faig una talla 95 gran.. Pero ja m'agraden:$ 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

27/11/2012 - 21:11:04 Nom: Claara/235 Yo en tinc 13 i no tinc reee de re.. porto top, vui dir tauries de sentir afurtunada 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

27/11/2012 - 21:44:29 Nom: anoonima.. 

Jo crec que no et creixeran més ja, perque si no és així jo de tu aniria al metge...si vols que et digui una cosa no se si et 
servirà molt pero bueno, jo tinc 16 anys i no tinc talla de pit (són massa petits) cap sosten em va bé encara que m'agafi 

la S o XS en tots em sobra. I els primers sostens/tops per nens petites que tot just tenen molt poquet no em van bé 
perquè son petits de tamany. No en tinc per omplir cap sosten, però si que en tinc com per anar sense perquè se'm 

nota. Tinc (crec que es diu així) la talla que son com botons.Petons guapa! 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

27/11/2012 - 21:58:31 Nom: Anònima:$ 

Gràcies a totes per contestar!:) anoonima.. jdr no? jajja i si agafes una 75? n'hi ha de més peties..i si no, em sembla qe 
hi ha la talla "espanyola" i uns "europea" que em sembla que per exemple una 85 "espanyola" és com una 95 

"europea", per tant, si agafessis una 85 "europea" seria com una 75 "espanyola" no? esk si no com t'ho fas? xD Bueno 
diria que és així, esque ara no ho se segur i no se si és al revés pero bueno dira que es alguna cosa així xDun petó:) 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

28/11/2012 - 00:09:44 
Nom: ddididdrerere 

lelelele' 
nena, no et flipis tan pq ets una tetona. un peto;) 

Re: Fins quan creixen els 
pits? 

28/11/2012 - 19:07:52 Nom: jasdñlfkj Creixent fins els 21 

hiha algun noi de 13 a 16 
anys 

terrassa/sabadell/rubi/ullas
trell/viladecavalls/vacarises 

.. d'aqui o de aprop de 
terrassa 

27/11/2012 - 21:01:49 
Nom: 

osdepeluix(noia13) 
http://www.facebook.com/osdepeluix.blanduxiagregueme sisuplauuu es parlar kedar ... 

Re: hiha algun noi de 13 a 
16 anys 

terrassa/sabadell/rubi/ullas
trell/viladecavalls/vacarises 

.. d'aqui o de aprop de 
terrassa 

28/11/2012 - 15:52:39 Nom: Noi18cat agregam: noi18_cat@hotmail.comSoc de Sabdell 
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bulimia i anorexia AJUDA 27/11/2012 - 21:37:04 
Nom: 

Anonimmmmmma 

mireu, tinc un problema, jo tinc 15 anys i trec bones notes, i se tots els problemes que porta no menjar, i toot, pues 
buenu que magradaria que algu mexpliques una mica una experiencia seva si mai a tingut bulimia o anorexia, perque jo 
mestic comensant a preocupar: fa setmanes que penso massa en el meu estat fisic, em trobo gorda, (la veritat es que 
no estic gorda, pero jo em veig una panxa... que em fa sentir malament amb mi mateixa...) i aixo fa que passi moments 
horribles, em sento malament amb mi, i em comenso a menjar el coco, i penso que si no tinc novio o sino me liat mai es 

per aixo... i intento no menjar, per no engreixarme... pero llavors menjo, i menjo, i una mica mes, i una mica mes... i 
mavergonyeixo de mi mateixa, d'haver menjat tant... i em miro al mirall i em veig una panxa gegant... aixo no seria tant, 
si no fos perque fa setmanes que em plantejo de vomitar. Fins i tot e intentat posarme els dits per vomitar, pero mai ho 

he fet... ma fet por, por de tornarme malalta i caure en un pou de vomit 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

27/11/2012 - 22:03:02 Nom: #StayStrong:) 

Tranquila, jo estic igual, però jo ja porto uns mesos així amb tots aquests pensaments, fa 4 setmanes vaig començar a 
vomitar (ja altres cops m'ho havia plantejat i l'any passat igual però no ho feia per les mateixes raons que tu) i ho vaig 
fer durant tota una setmana al mig dia, ja que em quedo sola ja que a la tarda no tinc insti, però a partir de la semana 

següent, per qüestions familiars sempre ha hagut gent a casa fins ahir, però avui ja he intentat aguantar. Quan et 
vinguin aquestos pensaments intenta aguantar, digue't:"Demà ho faig" i a l'endemà digue't el mateix fins que ja no ho 

necesitis, es molt complicat, però és el millor per tu, t'ho aseguro. No deixis de menjar, jo ho vaig fer durant una 
setmana, i encara que em vaig sentir millor, em vaig adonar que no era bo per mi, i per molts cops que ho penso em 

fico una data que vull arrivar bé, penso "tal dia tinc el concert dels meus idols, hi vull asistir, tinc les entrades, aniré, haig 
d'anar, haig d'estar bé, així que no faré cap tonteria i em 'compo 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

27/11/2012 - 22:14:44 Nom: esfd 

jo tinc 14 i estic bastant prima, tothom em diu q no faci tonteries i que menji pero jo no em veig tan malamnet.. un dia 
em vaig mirar al mirall i em vaig veure una mica d panxa i em va sentar malament veurem aixi, pero em vaig parar a 
pensar i vaig dir si tothom ho diu sera per alguna cosa i soc jo qui em monto pelicules, ara menjo normal i començo a 
estar millor.pel teu cas lluita no caiguis perque despres sera vinga una mica mes si no es per tant, una mica mes.. i 

acabaras hospitalitzada i faras mal als que t'estimen.espero que t'ajudi un peto guapa! 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

27/11/2012 - 22:27:41 Nom: Cris(: 

Hola! Fa poc vaig fer 16 anys, i justament avui he entrat al forum d'adolescents.cat per escriure una cosa molt semblant 
al que has escrit tu. Es que em passa el mateix... El meu complexe va començar amb la relació amb un noi, que com et 
pots imaginar, va acabar malament. A partir de llavors, no he tingut cap més novio. Fa un any, va ser la primera vegada 
que em vaig pujar la camiseta davant el mirall i em vaig veure molt gorda. Em feia fàstic. Vaig decidir menjar menys i fer 
esport. Tothom diu que me aprimat molt, massa (ja estava primeta abans), però jo em segueixo veient gorda, i encara 
més que abans. Fa uns mesos em vaig plantejar vomitar, em vaig posar davant el vàter i em vaig posar els dits. Però 
no vaig tenir la força de voluntat per fer-ho. Des de llavors vaig comensar a alimentar-me molt poc (una poma, i poca 
cosa més en tot el dia). Només menjo davant els meus pares i amics, perquè no es preocupin. Cada dia, abans de 

dutxarme, em miro al mirall i em veig molt gorda... I encara em sento pitjor. Cada 
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Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

27/11/2012 - 23:03:57 Nom: laaura, la qie 

moltes graccies, de veritat mas ajudat una mica,se que es dolent fer tots aquests comportamens amb el menjar i tot... 
pero no puc evitar sentirme malament amb mi i el meu cos.... de veritat qe ajuda molt saber que hi ha algu que passa 
per un moment semblant al meu... encara que jo segueixi pensant que estic gorda i que tinc panxa...fare el que pugui 

per no posarme malalta... gracies, de veritat! 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

27/11/2012 - 23:12:21 
Nom: laaura, la que 

ho ha escrit:) 

gracies noies, avans me equivocat amb el comentaari:S, pero de veritat que ajuda saber que hi han persones que 
passen peer aixo, o per moments semblants... perque daixo, parlaro amb pares o amics es impossible, et pendrien per 
malalta i em farien menjar a saco i no mentendrien... i aixo no ho vull. Fare el que pugui per no posarme malalta, per no 

anar a un hospital i fer mal a les persones que mestimen... pero a vegades hi ha situaciins que em superen... ara no 
podre cambiar i dir, vinga, ara ja prou de menjarte el ccoco amb aqest tema... aixo em costara... pero no vull fer mal a 
ningu, i tampoc a mi mateixa... pero esque aquest sentiment de impotencia davant tot... em supera.Gracies a totes, no 

sabeu com ajuda sentir aixo... moltissimes gracies 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

27/11/2012 - 23:45:06 Nom: anònimaa 

Hola:D Jo no he patit ni anorèxia ni bulímia i segurament no sé imaginarme l'infern pel que es deu de passar. Però una 
amiga meva (la meva millor amiga podria dir) va patir anorèxia a primer d'Eso. No vam parlar mai clarament sobre això. 
Encara que jo sabia perfectament el que tenia i estava molt preocupada, la meva mare parlava amb la seva i això..Em 

feia molt mal veure-la en aquell estat, estava als ossos. Bé, el meu consell és des del punt de vista d'una amiga. Si tens 
una amiga de molta confiança demana-li ajuda, parleu-ne.Nosaltres, després de nou anys d'una amistat inseparable 

vam acabar molt distanciades. Tres anys després, quan ja s'havia recuperat en vam parlar i va quedar tot bé, ara estem 
millor.Encara ara tinc molta por que recaigui.. i he plorat moltes vegades imaginant com ho debia haber passat i sentint-

me culpable per no haber-la sabut ajudar.Espero que et serveixi, sigues forta! Petons! 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

28/11/2012 - 16:35:50 Nom: lovely1999 
jo aqest estiu estava en una situacio com la teva, tampoc vaig bomitar ni res, pro em veia panxa.tot i aixi, m'esforçava x 
menjar, i tampoc li e dit mai a ningu.ara u e superat, as de pensar que ara, tot lo que menges, u gastes, i si anar a fer 

exercici (correr, per exemple) et fa fer sentir millor amb tu mateixa, fesu.anims wapaa 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

28/11/2012 - 17:57:20 Nom: #StayStrong:) 
Hola maca, com et va?Et vaig dir que si volies parlar o tot això, doncs et deixo el meu correu: 

believeinyourselfandbehappy@hotmail.esAqui estaré pel que vulguis, sigues forta noia:) 

Re: bulimia i anorexia 
AJUDA 

28/11/2012 - 19:34:31 
Nom: 

Maaaaaaaaaaaarta! 

Hoooola cucaMira t'explico, yo soc una noia que de petita estava gordeta, vaig fer el canvi i em vaig aprimar molt, ara hi 
ha gent que em diu que estic bona i d'altres que em diuen gorda, i si te ser sincera, tinc bulimia desde fa mes de cinc 

mesos, nose, tot va come3nsar per una tonteria i no he pogut parar. NO COMENSSIS, tu dic molt sincerament, yo 
pensava, per una vegada o dos que ho fagi no passa res, i tal com vaig ara acabaré fatal, t'ho dic enserio, es el pitjor 
que pots fer-te, igual que tallar-te o qualsevol cosa d'aquestes, mira els nois son molt bipolars, yo em vaig liar amb un 
que primer em deia tia bona, despres es va picar amb mi i em deia gorda saps?Ho fan per fotre, i tu pensa que encara 
que et vegis gorda no ho ets, tio quin coñ pot dirte que ets gorda? Oi que es la teva vida? Dons pots estar com et doni 
la puta gana, ningu te dret a jusgar-te per com ets, no deixis que t'afecti res, t'ho dic sincerament.No vomitis, perque 

pots acabar molt malament, intenta menjar menys nose, pero el pitjor q 

Nois, noies... AJUDA! 
(amor) 

27/11/2012 - 21:40:54 Nom: laaaia 14 
No se qe fer! La meva vida amorosa es un fracas, u he hagut de deixar amb dos nois x ser massa gelosos! i ara estic 

depre i tinc ganes d coneixer gent nova i de viure noves experiencies... Q faig?? 
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Re: Nois, noies... AJUDA! 
(amor) 

27/11/2012 - 21:45:09 Nom: el loko echa un polbo ya 

Re: Nois, noies... AJUDA! 
(amor) 

27/11/2012 - 22:48:20 Nom: ghdfbng deixa el teu face;) 

Re: Nois, noies... AJUDA! 
(amor) 

28/11/2012 - 00:01:16 Nom: Rastaman Deixa FB 

Re: Nois, noies... AJUDA! 
(amor) 

28/11/2012 - 12:50:50 Nom: Forever Deixa el face, ja voras que trobaras a algu que et faci feliç!!! un peto! 

qe haig de fer? 27/11/2012 - 21:53:42 Nom: kjdlszx 

doncs mireu, jo i el meu supusadament millor amic tenim una relacio molt rara qedem com si fossim novios, ens 
disctuim com novios i ens tractem com si ho fossim però no som novios perqe no volem perdre l'amistat perqe tan com 
per lun com per l'altre es molt important però desde que ens vam dormir junts i ens vam estar a punt de liar ha canviat 

molt cada dos per tres ens barallem i ens dinstanciem i sudem lun i l'altre i de cop fem veure qe res a canviat i clar 
anem el mateix institut i practiqem el mateix esport. No se qe haig de fer perqe jo estic moolt enamorada dell pero jo no 
se ben be qe sen per mi pk un dia diu qe soc una amiga qualsevol i l'altre qe no haig destar gelosa perqe ell es meu... 
Jo n'estic farta d'aqet rollo de ni amb tu ni sense tu pero jo tambe tinc por de qe per una tonteria tot aixo senvagi a la 

merda i el perdi... no se que ferieu vosaltres? 

Re: qe haig de fer? 28/11/2012 - 14:01:22 Nom: afsdgsdf home...crec que l'hauries d'agafar un dia i preguntarli que sent per tu i totes aquestes coses 

crec que el meu novio em 
controla. :( 

27/11/2012 - 21:58:39 Nom: A+M  

Estic sortint amb un nen, portem més d'un mes i m'agrada molt,el problema és que és molt gelós i no li agrada que jo 
vagi amb altres nens no és que no em deixi tenir amics, però és que m'està controlant força i demana a amics seus que 

em controlin, no sé que fer, perquè jo no vull tallar amb ell, però no m'agrada que em controli tant. Què faig? Sisplau 
ajuda. 

Re: crec que el meu novio 
em controla. :( 

28/11/2012 - 13:59:56 Nom: afsdgsdf doncs diga-li que no t'agrada això de que et controli, fes-li saber! 

Re: crec que el meu novio 
em controla. :( 

28/11/2012 - 16:16:51 Nom: M+A  jo li he dit que no m'ha de vigilar, però ell continua. De totes maneres gràcies. 

Re: crec que el meu novio 
em controla. :( 

28/11/2012 - 16:16:55 Nom: M+A  jo li he dit que no m'ha de vigilar, però ell continua. De totes maneres gràcies. 

NOIS ... 27/11/2012 - 22:07:56 Nom: xeeenia 14 
Vui coneixer nois nous, q visquin a barcelona i q no siguin gelosos ni q sudin. no hi ha cap noi normal? romantic, monu, 

divertit...? 

Re: NOIS ... 27/11/2012 - 22:45:26 Nom: uygngu Joo 

Re: NOIS ... 27/11/2012 - 23:59:28 Nom: Rastaman Deixa FB 

Re: NOIS ... 28/11/2012 - 15:56:53 Nom: noii iooooodeixa face! 

Re: NOIS ... 28/11/2012 - 18:37:25 
Nom: 

noiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
tot encaixa menos bcn 

vui coneixer un noi x 
liarme 

27/11/2012 - 22:11:41 Nom: vanessaa :3 
Els nois q conec son imbecils!! No hi ha un noi normal, monu romantic, no gelos i q no sudi de BCN? siusplau estic 

DESESPERADA! 
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Re: vui coneixer un noi x 
liarme 

27/11/2012 - 22:29:55 Nom: bjhdfvh noi Hola deixem el teu face. i t'obro:) 

Re: vui coneixer un noi x 
liarme 

27/11/2012 - 22:35:24 Nom: 58023josjk de on ets vols polla? 

Re: vui coneixer un noi x 
liarme 

27/11/2012 - 23:58:47 Nom: Rastaman Deixa FB 

Re: vui coneixer un noi x 
liarme 

28/11/2012 - 00:56:15 Nom: noi96 :) 
jo soc de BCN i tinc 16, les noies m'acostumen a cnsiderar romantic, xo nose si u tmb ho faries, si vols ens podem 

coneixer, i si vol quedar per liarnus per mi encantat ;) que ja fa com 2 mesos que no ho faig :(deixam el teu face o msn i 
parlem ^^ 

Re: vui coneixer un noi x 
liarme 

28/11/2012 - 12:15:20 Nom: noiiiiiiiiii  hola soc noi enviam un correu i parlem markins69@hotmail.com 

URGENT! 27/11/2012 - 22:29:29 Nom: laura 

Estic feta un embolic. Fa pocs dies ho vam deixar amb el meu novio perquè els meus pares hem van obligar perquè 
diuen que no es un bon noi, que sempre està posat en problemes i que no es una bona influéncia per mi.El cas és que 

jo a aquest noi me l'estimo molt encara però no se que fer si passar d'ell olímpicament o intentar tornar amb ell. Ell m'ha 
dit durant aquests dies que m'estimava però ara veig que passa més del tema i ni hem parla.Que hauria de fer? 

Re: URGENT! 27/11/2012 - 22:34:02 Nom: mmartta 

Dons.. a veure, personalment crec que si ell t'ha dit que t'estima i tal pero ara passa de tu.. suda. pero si de veritat 
t'agrada i estaves molt be amb ell, el que diguin els teus pares es secundari. Les persones et poden aconsejar pero ets 

tu qui ha de pendre les teves decisions ja que es la teva vida i no la seva, per lo tant si de veritat t'agrada i vols estar 
amb ell, parla-hi i torneu, que segur que si ell sentia alguna cosa de veritat no et dira que no :) ANIMS I SORT! 

no sé que fer! 27/11/2012 - 22:46:08 Nom: gemsy 

Hola!! Aquest estiu vaig coneixer un noi dos anys més gran que jo i només de veure'ns ja vam sentir atracció l'un per 
l'altre, inclus ens vam estar a res de liar. El cas és que no vam trobar el moment per fer-ho i ell quan va marxar em va 
dir: "Potser en un futur pròxim si..." El cas és que mesos més tard vaig veure que havia quedat amb una amiga meva i 

es van liar, però els meus amics em diuen que ell segueix volent amb mi... Que faig??? Ajuda siusplau!! 

Re: no sé que fer! 28/11/2012 - 14:44:56 Nom: algun consell? 

Hola noia, entenc el q et passa.Haveure, el que pots fer es quedar amb ell si es q tens els seu movil o el face o 
qualsevols altre cosa per comunicarte amb ell. Asegurat que si amb aquella altre noia amb la q sa liat van en serio o 
nomes u van fer liarse.Pero si ell sent algo per tu i tu per ell aleshores millor no ?Parla amb ell preguntali q sent i si li 

agradaria estar amb tu.Si vols algun altre consell digaupetons 

Estimo a la meva ex. 27/11/2012 - 22:56:15 Nom: fart. 

Hola a totsFa unes dos setmanes, casi tres, que vaig deixar a la meva novia perque ens discutiem molt i no ens 
enteniem i em vaig començar a cansar de la situació.Ella al cap d'una setmana em va enviar una foto junts que li havien 

passat i vaig pensar vaya tia, que plasta. Pero nose, aquet cap de setmana la vaig veure, va saludar als meus amics 
pro jo vaig sudar d'ella, però sincerament la vaig veure més guapa que mai. Nose perque pro va ser un tornarme a 

enamorar d'ella, tot lo que se m'hen havia anat a tornat i n'he estat parlant amb els meus millors amics, i ho he estat 
pensant i encara l'estimo, osigui m'ha tornat a venir la meva ilusió d'estar amb ella, però el problema és, que ella no vol 

tornar amb mi, diu que la vaig deccepccionar molt, pro encara m'estima pro no vol tornar amb mi.Que faig per 
recuperarla?ÉS URGENTGràcies adolescnets:) 
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Re: Estimo a la meva ex. 28/11/2012 - 19:21:35 Nom: :)) 

Mira jo crec que si encara t'estima però no vol tornar amb tú és perquè té por a que tot vagi malament un altre cop, 
digali bueno com vulguis, només vull que sapigues que jo sento algo per tú i un altre dia li dius quedem? En plan amics 
encara que hi hagi altre gent. I segurament tontejareu com en els vells temps, i es donarà compte de que et vol un altre 
cop. No podrà resistir-se a veure't un altre cop i quedar amb tu, trobarà a faltar els moments bons amb tú. Jo almenys 

m'ho pensaria!Sort maco:) 

Necessito consell 
URGENT!! 

27/11/2012 - 23:08:54 Nom: Raquel Styles 

Estic coladeta perduda per un noi que no li trobo cap defecte, i quan el vaig presentar a les meves amigues, una d'elles 
s'ha enamorat d'ell i te números per a que ell s'enamori d'ella. Com ella es molt amiga meva, i m'encantaria veure-la 
feliç, encara que tingui que sofrir jo, he decidit d'oblidar-me'n d'ell. Trobeu que estic fent el correcte? Si ho estic fent, 

com puc oblidar-me'n d'ell? I si trobeu que m'estic equivocant, que hauria de fer? Necessito ajuda adolescents...Petons 
i gràcies:) 

Re: Necessito consell 
URGENT!! 

27/11/2012 - 23:18:31 Nom: ADRI6 
La teva amiga sabia que et molava??si ho sabia abants que li agrades a ella, lluita per ell,perque tu vas ser la primera,i 
no te dret a enfadar-se amb tu!si no ho sabia,i t'agrada realment,lluita per ell,pero disimuladament,perque no s'enfadi,ell 

ja decidirà!!pensa que si ella es una amiga de veritat,també estara contenta de que estiguis amb ell,i no s'enfadara... 

Re: Necessito consell 
URGENT!! 

27/11/2012 - 23:19:16 Nom: ADRI6 
La teva amiga sabia que et molava??si ho sabia abants que li agrades a ella, lluita per ell,perque tu vas ser la primera,i 
no te dret a enfadar-se amb tu!si no ho sabia,i t'agrada realment,lluita per ell,pero disimuladament,perque no s'enfadi,ell 

ja decidirà!!pensa que si ella es una amiga de veritat,també estara contenta de que estiguis amb ell,i no s'enfadara... 

Re: Necessito consell 
URGENT!! 

27/11/2012 - 23:49:42 Nom: Raquel Styles Si que ho sabia, moltes gràcies, de debò:) 

Re: Necessito consell 
URGENT!! 

28/11/2012 - 00:26:55 
Nom: Arnau Salisi 

Foguet 
(@ArnauSalisi) 

Davant d'un problema com aquests sempre penso:Si la meva vida fos un llibre, jo qui seria?Evidentment el 
protagonista.Aixi que viu la vida i fes el que més et vingui de gust!Per altra banda has de posar a la balança el noi i la 

amiga, a veure qui pesa més.Una abraçada! 

Re: Necessito consell 
URGENT!! 

28/11/2012 - 22:42:15 Nom: Raquel Styles Oixx *.* Arnau moltíssimes gràcies de vritat, m'has ajudat moltíssim.Petons i moltes abraçades per tu també! 

Amor.. 27/11/2012 - 23:28:01 Nom: adolescent* 
Hola Adolescents!Neccesitaria que amb donguesiu consells..ia farà 3 messos vaig sortir de una relació, i encara estic 
per ell, no me'l puc treure del cap..ara som amics pro es que jo sense ell no puc estar-hi, sento que am falta algu i es 

ell, i no el tinc.Ajudeume siusplau, petoons! 

Re: Amor.. 28/11/2012 - 19:18:23 Nom: :)) 

Un dia mentres parleu li dius si encara no ho sap que encara sents algo per ell. Avera que et contesta, si contesta que 
no el millor és guardar distància i oblidar-te d'ell, no el pots estar agobiant i hi han molts tios que valen la pena encara 
que tu no ho vegis així ara. Però deixali clar que et té per el que necessiti que tú l'estimes però necessites estar lluny 

d'ell per no passar-ho malament. 

Re: Amor.. 28/11/2012 - 19:23:01 Nom: adolescent* 
Es molt complicat.. Perquè quan ens veiem i am treu el somriure aquell que ami m'enamora.. I es que crec que me 

l'estimo massa. Merci per el consell:) 

QUE PENSEU? 
URGENTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTT! 
27/11/2012 - 23:40:12 Nom: sin 

No hem sentu a gust amb el meu cos per follar per primer cop amb la meva parella.No hem sentu be, no m'agrado, i no 
tinc gaires ganes de que vegi el meu cos nu, no estic grassa, estic normal, ni prima ni gorda.Com una noia normal.Em 

fa molta cosa, que pudria fer?thanksssssssssssssssssssss byeeeeeeee 



382 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: QUE PENSEU? 
URGENTTTTTTTTTTTTT

TTTTTTTTTTTTTTT! 
28/11/2012 - 19:12:07 Nom: :)) 

Mira jo el que faria en aquest cas és no fer-ho si no estas preparada, o començar per algo més light per agafar aquesta 
confiança. Un dia amb roba interior estar amb ell i tal poc a poc... Fins que arribi el dia que et vegi nua. Agafar la 

confiança a poc a poc i quan tú vulguis. O digali aii esque em fa cosa i deixa que faci ell si a tú et fa corte:) Un petò i no 
t'agobis! 

ññññññ 27/11/2012 - 23:48:43 Nom: ññññ 

Ahir vam anar a una festa amb el meu novio pero vaig beure massa i... vaig fer de tot ell es trobava malament i va 
marxr abans i jo em vaig quedar amb les meves amigues pero.. hi havia el meu ex i vaig beure i fumar...em vaig fre un 
tatoo i un pierceng sense que els meus pares ho sapiguesin pero el mes fort esque ell i jo... si! ho vam fer... que faig? 

pero no li puc dir al meu novio que no em va agradar perque agh! em va encantar va ser la millor nit de la meva via perq 
era la 1r vegada... pero el meu novio i jo avui ho hem fet i.. em sento malament! 

Re: ññññññ 28/11/2012 - 13:56:41 Nom: afsdgsdf no m'ho crec, segur que t'ho has inventat... no passa tot això de cop en una nit ¬¬ 

Algú que es vegi amb cor 
d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
27/11/2012 - 23:58:11 Nom: Bibiana 14 

Vull avisar a les persones que llegeixin això: M'agradaria tenir opinions i sobretot consells per part vostre perquè és un 
tema que últimament em toca bastant. Aviso que és llarg, gràcies per adelantat!!Escric aquest missatge perquè no sé si 
els hi agrado als nois. No sé...Tinc catorze anys, i totes les noies que coneixo d'aquesta edat ja s'han liat amb algú, o 
com a mínim, han pogut trencar uns quants cors (que no és que jo vulgui ser una d'aquestes últimes). Jo, en canvi, no 

he tingut mai parella, ni una història d'amor on no només hi col·laborés jo, ni m'he fet el primer petó. I jo no em 
considero pas lletja. No vull ser presumptuosa, però crec que jo tinc moltes coses que a un noi li podrien interessar, 

com per exemple, que els entenc i em fa gràcia la seva manera de divertir-se (això és perquè m'he criat des de petita 
amb nois) i tinc uns gustos musicals que segur que a més d'un noi li interessen. I no sé...m'agraden les coses que fan 

els nois, i també els hi dono el la meva comprensió i suport respecte  

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
28/11/2012 - 00:16:24 Nom: anònimaa 

Hola:) Bé, jo a vegades em sento igual que tu. Jo en tinc 15, m'he enamorat i tal, però mai he sortit amb cap noi en 
serio ni m'he fet el primer petó. Jo crec que per sort tinc amigues que estan igual que jo, que tampoc s'han liat. Jo 

penso que ja arribarà i que no t'has d'avergonyir per no haver-te liat mai (que tampoc cal que ho diguis jajaja).Per lo de 
"marimacho" no crec que siguis d'aquest tipus de noia pel que dius. Jo el que faria és parlar amb el teu amic, o 

demanar-li consell.. Potser sorgeix algo!Sort! Petons! 

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
28/11/2012 - 00:23:16 

Nom: Arnau Salisi 
Foguet 

(@ArnauSalisi) 

Tens una virtut que molt poques noies de 14 anys tenen: Escrius bé! Increïble! I creu-me, ens agraden les noies 
intel·ligents. Potser ara no però més endavant segur que trobes algú per tu. Tot i això el millor consell que et puc donar 

és que no busquis i et trobaran.Una abraçada! ;) 

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
28/11/2012 - 16:07:29 Nom: Bibiana 14 

Gràcies als dos, m'heu apujat els ànims:)El problema que tinc amb el noi que estimo, és que amb ell mai he parlat del 
tema d'amors, de si agrado o no agrado ni m'agrada o no m'agrada algú. I ell tampoc parla de qui li agrada ni de tenir 
parella. Aquest motiu em feia sospitar que potser ell també esperava que podíem ser més que amics, però per altra 

banda, jo el veig a ell molt llançat i decidit, i trobo que si li agradés ja faria molt que m'ho podria haver fet saber. No sé si 
ha tingut mai novia, almenys no des de que el conec, però com he dit abans, no ho puc esbrinar perquè no parlem 
d'això i per això no li podria preguntar sobre aquest tema a ell. I jo sé que si tingués alguna assegurança de que li 
agrado, em deixaria de romanços i li diria el que sento, però com que no ho tinc assegurat, i m'he cansat d'esperar 

alguna senyal, ara me'l miro com a un amic per no fer-me il·lusions en va.Gràcies pels comentaris, de debò que m'han 
alegrat:) 



383 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
28/11/2012 - 16:22:57 Nom: Bibiana 14 I també, gràcies Arnau per dir-me que escric bé, la veritat és que m'agrada bastant això d'escriure;) 

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
28/11/2012 - 16:30:56 Nom: lovely1999 

no dubtis q escrius fenomenal!i com a dit l'arnau,quan no ho busques, ho trobes (tu dic dede lexperiencia)anims 
preciosaaa 

Merci 28/11/2012 - 18:49:03 Nom: Bibiana 14 

Gràcies lovely1999, crec que ja faré això, però costa! La veritat és que al meu voltant hi ha un munt de nois que ni 
conec, ni crec que sàpiguen qui sóc, però com que hi ha el grup de "noietes especials" al qui admirar, sembla que totes 
les noies que no formin part d'aquell grup no estiguin vistes com a parella, i algunes pobres, ni com a persona. És trist 
viure així, però després, quan vaig amb el meu amic per la ciutat, i ell em presenta els seus amics, els hi caic bé, però 

cap no es veu atret per mi (això ho sé veure). No ho sé...no dec saber-me alguna de les normes importants de 
conquesta però deuen ser unes normes ben absurdes tu!Gràcies i crec que faré això, passaré de buscar-ho a esperar-

ho. 

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
28/11/2012 - 21:50:28 

Nom: Attack the 
unikorn 

Primer de tot dir que soc un noi i tinc 16 anys. Tinc novia i me l'estimo moltissim, més que ningu! (amb aixo ho dic tot) 
po si vols que et sigui sicer, hi ha cosetes que trobo a faltar com que mostri interes per les coses que ami em xiflen! 

suposo que les deu trobar 'aburrides' jajaj per tan, tot aixo que has dit que pots semblar mariimatxo, es mentida perque 
com magradaria parla am ella de motos, de lultim album que a tret extremoduro o els red hot.. ja m'entens!Segona: 

CARPEE DIEEM!! pel que he llegit interpreto que lunic que fas es analitzar la situacio! ACTUA! deixat estar de rallarte 
el cap pensant em comporto duna manera que li pogui agradar? o si faig allo es pensara que soc daquesta mena de 

noies? aprofita que com a minim la persona que testimes es una persona propera a tu!! qui no arrisca no te 
recompensa. Parla un dia amb ell, deixali anar alguna indirecta! (si no les torna no et ralllis pensan que no vol res, pot 

ser timid en aquest sentit! hi ha mil coses que hi poden afectar) aprofita el moment  

Re: Algú que es vegi amb 
cor d'aconsellar 

psicològicament, o opinar 
29/11/2012 - 12:50:03 Nom: :( 

Jo també tinc 14 anys i estic igual que tu. A mi em mola un noi de classe. Jo a l'insti tinc amigues pro no tinc una o dos 
que dius si aquestes si, sino que em faig una mica am tothom pro buenu no tinc gaires amigues.Si mireu els temes del 
forum jo estic a la segona pagina em dic: estic destrossada. Si voleu llegiulo i e ¡m doneu consells sisplau us u demanu 
als que u llegiu.A tu et diria que segueixis endavant i jo intentaria parlar am ell i demanarle ns que com et troba a tu o si 

vol ser algu mes que amic.Sisplau llegiu: estic destrossada i doneume consells.Molta sort i petons :) 

m'he penjat d'un noi 3 
anys més gran que jo i 

necessito ajuda, gracies. 
28/11/2012 - 00:05:26 Nom: Enamorada 14 

Hola, tinc 14 anys i ja fa més o menys un any, que hem vaig començar a fixar amb un noi del meu institut, crec que ho 
te tot, més alt que jo, guapo, simpàtic... Últimament, m'avia fixat més amb ell, i crec que m'he acabat penjant. Cada cop 

que el veig el cor hem fa un salt i hem col·lapso, hem fico nerviosa i tal.El problema? es 3 anys més gran que jo, l'he 
provat de parlar, l'he obert al face, ma donat tabac en diferents ocasions...Els mus amics, quan estem en el mateix 

espai que ell, més d'un cop m'han dit que hem mira, però jo no se que pensar, crec que això sol fa que hem faci més 
il·lusions de les necessàries ja que mai hem tingut una conversa que s'en pugui dir "real" es a dir, pel face era més 
aviat: Tampoc he insistit molt per no fer-me pesada, no vull que pensi que soc una plasta.. :/Creieu que podria tenir 

alguna possibilitat amb ell?podriau donar alguna mena de consell per poder començar una relació d'amistat, o alguna 
cosa per l'estil?moltes gràcies per ajudar :) 
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Re: m'he penjat d'un noi 3 
anys més gran que jo i 

necessito ajuda, gracies. 
28/11/2012 - 20:10:39 Nom: vaqueta14 

jo crec que si que tens possibiltats mentres ell no tingui novia, que suposo que no té, jo quan hem passa aixo començ a 
xerrar amb ell pel face i trec temes comuns que fan que les converses siguin més llargues i aixi anau fent amistat i si tel 

trobes pels passillos el saludes amb un sonriure ja veuras com el final et saludara ell a tu.I per questio d'edat, no te 
preocupis, jo vaig sortis amb un que me guanyava de 4 anys, l'edat no inporta si hi ha amor. ves a per totes i ja diras 

com a anat, esper que el meu consell te sigui de gran ajuda !!! 

Re: m'he penjat d'un noi 3 
anys més gran que jo i 

necessito ajuda, gracies. 
28/11/2012 - 20:16:30 Nom: vaqueta14 

jo crec que tens moltissimes possibilitats.Per començar una amistat jo xerraria amb ell per el face, cercant gustos en 
comu que allergassin cada cop la conversació un poc més sense ser pesades sempre amb el mateix, i si tel topes per 
el passadis saludel amb una bona rialla a la cara, ja veuras com el final serà ell el que et saludara a tu, es una bona 

manera de començar una amistat.Per el tema de l'edadt jo no em preocuparia massa, jo l'any passat vaig sortir amb un 
al·lot de 18 anys aixi que tu intenat, que no pots perdre resesper que el meu consell t'hagi servit. :) 

teetees 28/11/2012 - 08:51:56 Nom: jklsdfasjfd hoola nomes volia demanar que si faig una 85 de piit em creixeran una mica mes? tinc 14 anys.. 

Re: teetees 28/11/2012 - 18:57:27 Nom: senenlsvsrtg 
tu trankila! hi han noies ke amb 14 tenen 35 i kuan en tenen 16 gastan una 95! aixo va com va! depen de la persona! 

pero trankila ke encara et keda! 

Re: teetees 28/11/2012 - 19:13:19 Nom: :)) I tant que tens temps, fins els 21 diuen!! jajajaja 

Re: teetees 28/11/2012 - 20:04:28 Nom: vaqueta14 jo tambe tenc 14 anys i duc una 100 i si fos per jo m'agradaria moltissim dur una 85. 

Re: teetees 28/11/2012 - 20:13:24 
Nom: 

osdepeluix(noia 13) 
jo amb 13 anys porto una 95, aquest estiu passat va ser quan en va vindra a prinsipis de junys , iesk en van creixer molt 

i de sobte tu tanquila segur k et creixen mes , com an dit encara tenim temps de mes fins als 19.. o ...21 

estic destrossada 28/11/2012 - 12:05:03 Nom: pffff 

Des de que va començar l'insti aquest any que m'agrada un nen que va a la meva classe. Jo faig tercer d'eso. Un amic 
em va passar el seu numero de mobil a l'estiu sense que jo li demanés perque ell sabia que venia al cole i ell era amic 
seu. Un dia el vaig obrir pel whatsapp.Vam estar parlant tot el mes d'agost casi cada dia i ens explicàvem les coses. Ell 
no tenia foto de whatsapp i jo li deia que em passes una foto seva pro ell no no tranquila ja em veuras a l'insti.I llavors 
ens vam veure el primer dia d'insti i cada un va saber qui era l'altre.Vam continuar parlant pel whatsapp pro mai a la 

cara.Ara ja no ens parlem perque buenu ell un dia va agafar el mobil a una amiga i fentse passar per ella em va dir que 
jo li molava.Ja no se que fer perque cada dia penso en ell en tot moment. Ens mirem a classe i pels passadissos pro 
res mes.Necessito ajuda. He intentat oblidarlo molts cops pro no u aconsegueixo.Si em donessiu consells estaria una 

mica millor.Gràcies 

Ànims!:) 28/11/2012 - 14:29:55 
Nom: 

Anònimaaaaaaaaaaa
aa 

Bé, nose si et servira de molt,però torna'l a obrir un dia pel whats, per demanar-li algo de deures tipo: ' Quins exercicis 
eren de la pagina .. ? ' I doncs aqui ja treus tema, li segueixes, ' i que, tu ja ho has fet?' O simplement l'obres i li treus 

tema. Al dia següent parla'l tant si com no a classe, cara a cara. Com a excusa pots dirli algo de lo que vau estar parlan 
el dia anterior. Però res serà si no el parles, pensa que un cop ho hagis fet, ja estarà passat i ja pudreu parlar com si 

res, i a partir d'aquí pos tot sorgirà sol.Que vaiguii bé!!:) 

Re: estic destrossada 29/11/2012 - 08:29:28 Nom: lauraaaaa :( 

Molts gracies guapa. Aveure si em serveix. Pro el problema es que jo ja li dic coses avegades pel whatsapp pro se les 
llegeix i passa. Saps li dic: podem parlar? Si parlem potser no em molaries tan i tal. Pro ell res su llegeix i passa. Jo 
desitjaria poderli parlar a la cara o pel whatsapp mes igual. :( buenu anire intentan gracies en tot cas.Tens correu 

electronic? 
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Re: estic destrossada 29/11/2012 - 08:30:19 Nom: lauraaaaa :( 2 Don ets tu i quants anys tens? 

Necessito consell noies. 28/11/2012 - 14:41:11 Nom: Anonima! 

Necessito demanar-vos consell. Últimament menjo MOLT! I nose pas que fer...acabo de menjar i ja torno a tenir gana, 
nose que hem passa. Tampoc vull ficar-me en plan de vomitar i tal, però nose que puc fer per controlar la meva gana, 

ademes vull mantenir el meu físic ja que faig classes de ballet i dansa.Se que és una xorrada, però m'agradaria consell 
d'algú per controlar la meva gana :/Moltíssimes gràcies!! 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 15:49:06 Nom: 22*! 
No és una tonteria.Mira, el que pots fer és si tens gana menja però coses saludables, fruits secs, coses així que no 

engreixen massa.En aquesta edat si menjem no pasa res eprque el dia seguent ho perdem. Però controlar-se una mica 
esta bé, perque quan siguem més grans no ho perdrem ta rapid!Tu pots, no se si te ajudat molt, espero que si!Anims! 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 16:09:47 Nom: vaqueta14 

Necessit ajuda noies. Som una noia de 14 anys. A la meva escola hi ha un noi al que jo li agrad pero jo no se que sent 
per ell. el prblema es k es de color i la gent que ho sap riu pk a mi me va darrera un noi de color encara que a mi me 

seria igual sortir amb ell. ell me vol demanar per sortir, que faig?¿ li dic que no si i que riguin el k vulguin o dic que no i 
perd la oportunitat de saber que passaria entre nosaltres dos?¿¡ :( 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 16:19:15 Nom: what (13) 
jo de tu no donaria importancia a lo que diguessin.hi ha gent que es molt racista i capulla, amb perdo, pro no ta 

dimportar lo que ells pensin.mira wapa, se que es dificil, pro as de fer lo que a tu t vingui de gust, els altres que pensin 
el que vulgui, aixo es q te tenen enveja.espero que tagi servit.petoneeeeeeeeeeeets 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 18:33:20 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
Obre un nou tema aixi et contestara més gent. Crec que no auries de fer el que et diu la gent sinó el que sents tu :)PD: 

Ets de ses illes? 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 19:45:20 Nom: vaqueta14 si que ho som i ara obrire un nou tema, com ho has sabut?¿ 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 21:47:35 Nom: Carlyyy jajajja tenc molt amics a Menorca i per sa forma de xerrar... de quina Illa ets? que noms? 

Re: Necessito consell 
noies. 

28/11/2012 - 21:52:41 Nom: Carlyyy jajajja tenc molt amics a Menorca i per sa forma de xerrar... de quina Illa ets? que noms? 

Adolescents ajuda! 28/11/2012 - 15:44:46 Nom: Puff11 
Fa un mes que el meu novio i jo ho hem deixat. El vec cada dia i hem xoca moltissim. Avui me enterat que té novia i he 
reaccionat molt malament quan me asaventat, me posat plorar uu'.No m'agrada quan el vec no sento res però hem fot 

que hagi trobat algu abans que jo, quan ha sigut ell qui ma fet mal ami..No sé que fer ajuda adolecents:( 

Re: Adolescents ajuda! 28/11/2012 - 17:59:20 Nom: Anonima! 

Simplement el millor que pots fer és passar olimpicament d'ell, no li has de demostrar que encara et fa mal lo que et va 
fer. Ves-li a donar l'enhorabona amb la seva parella i que esperes que duriin mooltissim. D'aquesta manera li donaras 
amb certesa que no t'importe el que faigui, que dins teu no queda res d'ell. I aixi el faras preocupar i obrir els ulls mes 

per a tu també.Espero que et serveixi! 
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Re: Adolescents ajuda! 28/11/2012 - 18:33:56 Nom: Puffy 

En part, estic d'acord amb el comentari de dalt, oblida'l i pensa que aviat tu seràs estimada per algú molt millor que ell. 
Però no estic d'acord en que vagis a dir-li directament que "esperes que durin moooolt, que t'alegres molt per ells..." 

perquè dit aquests moments només ensenyarà el contrari del que vols demostrar (que ell ja no t'importa) perquè 
ensenyes el teu interès i com t'afecta la història.No, millor que no ho facis així. El que jo faria és no dirigir-li la paraula, 
fes com si mai haguéssiu sigut res, i si algun moment et ve ell per emprenyar-te d'alguna manera, ara és quan li dius 

"Ah! Es veritat! Espero que dureu molt.". I no diguis més que això, perquè aleshores semblarà que ho dius 
sarcàsticament. En fi, pensa el que t'he dit, algú millor que ell et trobarà i el trobaràs! Ho superaràs bonica:)!!!Molts 

petons SORT!! 

Noies de 
Sabadell/Terrassa/proximit

ats 
28/11/2012 - 15:51:40 Nom: Noi18cat Soc noi i tinc 18 anys-Alguna noia per parlar, coneixer i si vol quedar.Us deixo el meu correu.noi18_cat@hotmail.com 

Re: Noies de 
Sabadell/Terrassa/proximit

ats 
28/11/2012 - 16:28:54 

Nom: 
osdepeluix(noia 13) 

escolta mas agregat pero tens 18 anys i ets molt gran ... si vols numes parlempd: soc de terrassa 

faceeeeboook! 28/11/2012 - 15:52:45 Nom: Pff..Pff.. 
Holaaa adolescentss:) Mireu, avui he nat a canviar la portada, i de cop se m'han borrat totes les fotos que tenia 

anteriorment de portada... Ami me surt la que he posat avui au, però als meus contactes no els hi surt cap! A volsatres 
tambe us pasa? Com puc recuperar-les? Graaaaaaciess:) 

FEU-ME GUANYAR 
DINERS A CANVI DE 

DIVERSIO 
28/11/2012 - 16:18:36 Nom: FEFEFEFEFE 

mireu aquest vídeo i quan us surti un anunci abaix del vídeo no el tanqueu, cliqueu-
lohttp://www.youtube.com/watch?v=vGRM53PGsQMPer la vostra informació el vídeo és 18+ 

GEENT MIREU LA MEBA 
WEB ADOLSCENT ( UN 
DIARI ) OBRIU I DEIXEU 

LA OPINIO PORFA , 
MIREU EL BLOG BLOG 

BLOG BLOGGG :) :) 

28/11/2012 - 16:42:03 Nom: PIgagagagaa www.123miweb.es/diamondJA4P 

Re: GEENT MIREU LA 
MEBA WEB ADOLSCENT 

( UN DIARI ) OBRIU I 
DEIXEU LA OPINIO 

PORFA , MIREU EL BLOG 
BLOG BLOG BLOGGG :) 

:) 

28/11/2012 - 20:24:40 Nom: nunojeje 
la veritat m'ha agradat molt!! però tu pots superar la valança, has de ser forta i afrontar els teus problemes de cara i 

amb voluntat, i així et sentiràs millor que si els deixes passar! però una pregunta... com es pot comentar? ho he intentat 
i no puc...:( per cert, a mi m'agrada el blog en catala`però tu tries! 
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Re: GEENT MIREU LA 
MEBA WEB ADOLSCENT 

( UN DIARI ) OBRIU I 
DEIXEU LA OPINIO 

PORFA , MIREU EL BLOG 
BLOG BLOG BLOGGG :) 

:) 

29/11/2012 - 18:38:09 Nom: ioooo 
gracies per comentar vaig tenir probleems emb la web , ara ya es pot comentar vas a blog i selecciones el comentari 

que vols comentar moooltes graceis per mirar !! 

50 sombras de grey... 
pregunta 

28/11/2012 - 17:04:27 
Nom: 

somebody_like me 
A partir de quin capitol es posa interessant? ja sabeu a què em refereixo.... 

Re: 50 sombras de grey... 
pregunta 

29/11/2012 - 20:56:29 
Nom: jo tambe vull 

un grey 
el primer llibre la pagina 100 o aixi ... jo ja em kumensare el 3 llibre .La veritat llegeixtel tot no numes les parts erotiques 

val la pena i enganxa molt 

LSR: Prrrr!:$ SEXEE(L) 28/11/2012 - 17:39:19 Nom: PERRACAA'H Fulleume tots 

Re: LSR: Prrrr!:$ 
SEXEE(L) 

28/11/2012 - 17:55:59 Nom: 64bywe m'encanteria Grrr..:) 

Re: LSR: Prrrr!:$ 
SEXEE(L) 

28/11/2012 - 18:11:34 Nom: PERRACAA'H Com et diuuss11??:$$$ 

Re: LSR: Prrrr!:$ 
SEXEE(L) 

29/11/2012 - 09:43:13 
Nom: Ossa 

guarrossa:$ 
Grr...veeniu xoxos calents, que os lo como Tooo!! 

EL MEU CAVELL!!!!! 28/11/2012 - 17:42:42 Nom: mariaa98!srr 
fa poc me ficat serrell recta... la veritat que no m'agrada gents no mafabureix ni res... m'agradria saber que puc fer 

perque creixi més rapid per tirarmel endarrera:) 

Re: EL MEU CAVELL!!!!! 29/11/2012 - 15:52:37 Nom: rrr A mi em va passar, i vaig esperarme 2 setmanes, i amb clibs, mel vaig posar enrrere, i ha esta ( com un tupe) 

Ajuda, siusplau! 28/11/2012 - 17:49:47 Nom: 12345678910 
Hola nois/noies! Com puc fer per oblidar al noi que m'agrada? Crec que no només m'agrada, sinó que tinc obsessió per 

ell. I no m'agrada pas gaire estar així, que faig? Gràcies petons:) 

Re: Ajuda, siusplau! 29/11/2012 - 19:55:44 Nom: russitoo 
es facil nomes tens que pensar en alguna cosa dolenta que t'ha fet , agafali odi, suda de ell no el miris , no parlis , fixat 

en altres nois i aixi l'oblidaras:D 

Re: Ajuda, siusplau! 29/11/2012 - 19:56:12 Nom: russitoo 
es facil nomes tens que pensar en alguna cosa dolenta que t'ha fet , agafali odi, suda de ell no el miris , no parlis , fixat 

en altres nois i aixi l'oblidaras:D 

Busques fer amics i 
amigues, gent amb la que 
parlar i pasar una estona, 
poder-se desfogar o parlar 

del que sigui? Obre! 

28/11/2012 - 17:53:40 
Nom: #BeHappy!:) 

(Mariona) 
Hola a tots:)Si algú vol parlar, o necesita confiar amb algú o algo, estic aqui pel que sigui!Envieu-me un correu o 

agregueu-me al msn:believeinyourselfandbehappy@hotmail.es:)Aqui pel que sigui! 
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Re: Busques fer amics i 
amigues, gent amb la que 
parlar i pasar una estona, 
poder-se desfogar o parlar 

del que sigui? Obre! 

29/11/2012 - 12:57:56 Nom: Laura :))) u faig de seguidaa 

OBRIU SIUSPLAU 28/11/2012 - 17:55:35 
Nom: 

asdfghjklñoiuytrewq
a 

Si un noi cada cop que et veu se li escapa el somriure, a classe sempre intenta parlar amb tu i algun cop t'obri pel whats 
o face? que significa?Abans m'obria molt més que ara.. 

Re: OBRIU SIUSPLAU 28/11/2012 - 19:58:42 Nom: CH cullons, doncs que li moles! 

Re: OBRIU SIUSPLAU 28/11/2012 - 19:59:29 Nom: vaqueta14 jo diria que aquest noi va de tu i el motiu que ara no t'obri tant es pk ha vist que a tu no t'agrada i no te vol molestar. 

Que fer? 28/11/2012 - 17:58:24 Nom: 78909876 Que fer perquè un noi no pensi que ets pesada? 

Re: Que fer? 28/11/2012 - 19:15:16 Nom: :)) 
Doncs passar d'ell en alguns moments, quan ell et parli tarda en contestar, no l'obris cada 10 min. I deixa que ell inici 

les converses. Estigues per ell pero també passa una mica d'ell com si no t'importes i com si per a tú no sigues 
imprescindible. 

Ajuuda pliis!! és urgent! 28/11/2012 - 17:58:53 Nom: Lauuura 

Holaa doncs miireu la pregunta és molt fàcil..Com li puc dir al nen que em mola doncs que m'agrada? siiiusplau esque 
ja ho he pensat molts cops pro no se m'acudeiix rees per dir-li!! osigui com fer-lo veniir cap a mi en un lloc (de linsti) q 

no pasi molta gent i poderli diir... moltisimes gràcies els que em penseu ajudar!!PD: la semana que ve ja no li podre diir 
en persona.Petoons adolescents!!*_* 

Re: Ajuuda pliis!! és 
urgent! 

28/11/2012 - 18:20:25 Nom: 12345678910 
As de tenir clar el que vols amb ell. I si estaràs be, donar aquest pas es important. Jo li diria, ja fa molt de temps que 

m'agrades, i amb tu m'ho passo molt be. He pensat molts cops el be que estaríem junts. I només desitjo amb 
això.Espero que t'hagi servit d'ajuda! Un peto i molta sort:) 

Als vostres contactes de 
Whatsapp els hi surt 
d'estat: "Error: status 

unvailable" 

28/11/2012 - 18:02:44 Nom: dubte 
Hola, a vosaltres al whats us surt aixó? esque m'han enviat un missatge ho he mirat i estave aixi:"Error: status 

unvailable" ... :( al missatge deie qe el wats serie pagant! 

Re: Als vostres contactes 
de Whatsapp els hi surt 

d'estat: 
28/11/2012 - 18:11:03 Nom: Mariona_16 

A mí també hem surt aquest estat a tots els contactes :S És cosa del Whatsapp...Passa't pel tema que he obert amb el 
títol de "Ajuda masturbacio/palles" siusplau, em faríes un gran favor!!Molts petons :)) 

Re: Als vostres contactes 
de Whatsapp els hi surt 

d'estat: 
28/11/2012 - 18:25:40 Nom: dubte Oks :D 

Re: Als vostres contactes 
de Whatsapp els hi surt 

d'estat: 
28/11/2012 - 20:14:30 

Nom: 
Ireneeeeeeeeee 

a mi no em surt doncs... també m'han enviat el missatge i he mirat si em sortia però no... tot segueix igual que sempre 
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Re: Als vostres contactes 
de Whatsapp els hi surt 

d'estat: 
28/11/2012 - 20:47:15 Nom: iguaaal a mi tbe ma surtit, quan man enviat els missatges no, pero al cap dun ratu ma surtit i ma entrat el cague ^^ 

Ajuda masturbacio/palles 28/11/2012 - 18:06:44 Nom: Mariona_16 

Hola, ja que has obert això, et faria res ajudar-me? No et portarà més de dos minuts!!Necessito que hem doneu 
consells o m'expliqueu com fer-li una palla al meu nòvio (amb quantes mans, depressa, lent..)Si us plau, estic molt 

nerviosa perquè no ho he fet mai i no us costa res ajudar-me! Us ho agraïre moltíssim, de veritat!!!Molts petons 
adolescents, sou els millors!! 

Re: Ajuda 
masturbacio/palles 

28/11/2012 - 18:25:42 Nom: bdhkczbhjzvb dons amunt aball, fesli primer lent ja despres ves accelerant si vols, ahh i amb una ma;) 

Re: Ajuda 
masturbacio/palles 

28/11/2012 - 21:30:08 
Nom: Atak the 

unikorn! 

si vols que li agradi fesli rapid pero a la vegada amb cura! si ets brusca i baixes mol avall igual li fas un pel de mal. Per 
no liarte, jo de tui li comensaria a fer i siplament li dius si baixo mol aball i faig mal avisam! hi ha daver la confiança 

suficient:) 

twitteeer!!! 28/11/2012 - 18:29:35 Nom: ñalksfja 
hola guapos i guapes! M'acabo de fer twittter i no se gaire be com va, seguiume i us seguire! ariadnamarti7 em dic! un 

petonet:) 

Re: twitteeer!!! 28/11/2012 - 18:33:57 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Hola guapiii! ja et segueixo, un petonet :)pd:: ivette_paris 

Re: twitteeer!!! 28/11/2012 - 19:49:12 Nom: vaqueta14 jo també et seguire :) 

Re: twitteeer!!! 28/11/2012 - 19:50:38 Nom: vaqueta14 be et seguire dema que ara no me funcionapd: vaqueta14 

Obriu-ho sisplau:)muak 28/11/2012 - 18:32:21 
Nom: Noia 

anonima:)muaak:) 
boneeeees^^buenu,jo tinc bon cos i tal i soc guapa:) doncsss volia consells per ferme fotos,poses frases llocs etc el que 

volgues sisplau muaaaaaak:)mersi(no soc cregudaxd) 

Re: Obriu-ho 
sisplau:)muak 

28/11/2012 - 18:38:05 
Nom: la del 
missatgee:) 

guapooosguapeeeees! ja ho heu llegit bastanta gent no es gen dificli dir qualsevol cosa que creeieu qe qeda be 
siusplau! ^^ :)) 

fukkerr 28/11/2012 - 18:42:37 Nom: fuukerr noies si esteu interesades en tindre tema paseume face o el que sigui;)patons 

lesbis 28/11/2012 - 18:46:48 Nom: askflafñs 
guapessss! sóc la del missatge del twitter, pero aixo tambe va per vosaltres! M'agraden les noies i els nois, seguiume al 

twitter @ariadnamarti7 o missatges a ariadnamarti7@gmail.com 

QUE HE DE FER? obriu 
enamorats del planeta.. 

28/11/2012 - 19:09:19 
Nom: 

unanenabenperduda 

Se que esteu cansats de llegir les mateixes històries pero sisuplau contesteume. Resulta que estic locament 
enamorada de un nen de 18 anys que fa batxillerat.. i jo? jo tinc 14 anys i amb prou feines sap que existeigo i no em 

parlat mai.. ens em mirat algunes vegades pero res no em parlat. Se que em direu que l'obri per el facebook o algo aixi 
pero no ens coneixem de res.. A més que fa una nena de 14 anys de la Eso obrin a un de 18? esque 

NFSNFNWSJNGFJWSNGKJ sisuplaua ajudeume no se que e de fer.. Enamorats i enamorades de adolescents damos 
i cavalleras ajudeume!!!!!!!!!!!!!! 

Re: QUE HE DE FER? 
obriu enamorats del 

planeta.. 
28/11/2012 - 19:23:37 Nom: JOTAMBÉÉÉÉ 

Hola, bona tarda!A mi em passa EXACTAMENT el mateix, hi ha un noi a l'inti que té 17 anys i jo 14, ens hem mirat i mai 
hem parlat ni per facebook, i cara a cara, ni per enlloc! ell és altíssim i jo un micrboi, i el vull conèixer i tal.. però no sé 

com fer-ho, perque fa una setmana ni jo sabia que ell existia ni ell sabia de la meva exisència. Diga-ho a les teves 
amigues i feu algun "pla", jo i les meves n'hem fet un, si vols quedem a la hora que em diguis al xat i t'ho explico ;)bona 

soort! :D 
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Re: QUE HE DE FER? 
obriu enamorats del 

planeta.. 
28/11/2012 - 21:33:37 Nom: kljdfjs 

sincerament jo soc un tiu i si em poses al teu lloc ho tindria mes dificil! tu ho tens mes facil al se noia i ell noi:) obral 
algun dia sense por! sigues tu mateixa no intentis semblar mes gran del que ets, simplement sigues tu i ja veuras com 

si fixara ;) sort! 

Re: QUE HE DE FER? 
obriu enamorats del 

planeta.. 
29/11/2012 - 17:49:10 

Nom: La 
enamorada.. 

OOOOOOH merci si bueno si, si algu em don algun consell deixo el meu bb pin i si no.. dons diueme i agrego per el 
facebook! 295BADBE 

Re: QUE HE DE FER? 
obriu enamorats del 

planeta.. 
30/11/2012 - 17:47:18 

Nom: Sigues tu 
mateixa 

Passa'm el teu correu,i t'agrego i parlem que a mi també m'està passant coses d'aquestes..vale? Un petó guapi 

Re: QUE HE DE FER? 
obriu enamorats del 

planeta.. 
30/11/2012 - 18:25:49 

Nom: 
Juliiiiiiiiiiiiiiiiiiiia 

juliaferrer5@hotmail.es espero que o llegeixis 

ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 19:14:36 Nom: Noiawapa Hola adolescents!Algun noi esta interesat en tenir novia??Contesteu siusplau!!Petons 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 19:18:49 Nom: nen96 joooo!!!!!deixa face o whats si vols :$ 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 19:34:11 Nom: noiawapa Tens hotmail???Agregam noia.wapa@hotmail.es 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 19:47:24 Nom: Noia Wapa Enviam un mail 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 19:50:49 Nom: nen96 perfect, ara te l'envio :D 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 19:51:18 Nom: ludc ioodeixa face millor pliis! 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 20:09:39 Nom: Noia Wapa Sorry esk el face sem va cancellar fa poc!! :( 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 20:20:00 Nom: Noia Wapa Teniu bb??? 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 20:22:56 Nom: nen96 jo si!!!!283A91BAxo igualment ja the enviat el missatge al msn xo no mhas dit res 

Re: ki vol noviaa?? 28/11/2012 - 21:12:04 Nom: Noia Wapa A ok ara u miro 

buscu algu 28/11/2012 - 19:25:13 Nom: noi96 :) 
fa com una horeta me enterat per terceres persones de que la tia que em mola jo no li molu, per que segons ella soc 

masa...romantic... o por ahi va la cosa... :'(estic disposat al que sigui, des de lio fins al que s'arrivi.si alguna esta 
interesada...(14 com a minim)soc de BCN i tinc 16 anys 

Re: buscu algu 28/11/2012 - 19:55:53 Nom: vaqueta14 jo en tenc 14 pero no som de barcelona, i alomillor hauries d'intentar que li agradassis a aquesta noia no?¿ 

Re: buscu algu 28/11/2012 - 23:24:25 Nom: noia98 
Primer de tot, avans de treure conclusions massa ràpid xq no t'enteres tu de primera font si realment no li agrades. A 
vegades les 3eres persones menteixen només x fer la gràcia. De totes maneres sóc de prop de BCN i tinc 14. Mail: 

noia0098@gmail.comUn petó:) 

Re: buscu algu 28/11/2012 - 23:30:34 Nom: Anònimaaaa! Sóc dels voltants de Bcn i tinc 15 anys, m'agradaria conèixe't. Deixa algo perquè puguem parlar. 

Re: buscu algu 29/11/2012 - 01:04:03 Nom: noi96 :) 
es que es un dels meus millors amics i ja i confio en ell i... wenu, jahus explicare si parlem ^^ :)deixa u un correu o el 

que sigui plis :$ 

Re: buscu algu 29/11/2012 - 10:34:23 Nom: Noiia! Ola guapo:) Tinc 15 anys, si vols ens parlem pel faceebook, si? mua. 

Re: buscu algu 29/11/2012 - 20:04:52 Nom: noi96 :) perfecte :Ddeixa el teu face o el que sigui pls 
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Algú em diu que tal li 
semblen les covers que 

penjo a youtube?:) 
28/11/2012 - 19:34:14 Nom: :)) 

Hola, aquí us deixo el meu canal de youtube, digueu que us 
sembla!http://www.youtube.com/user/AidaBlancoMusic?feature=mhee 

Re: Algú em diu que tal li 
semblen les covers que 

penjo a youtube?:) 
28/11/2012 - 20:59:13 

Nom: 
Claaaaaaaaaudiaa 

Buaaaaaaaa, ho fas molt be nooieta^^ ja m'agradaria a mi cantar com tu :(, cantes super bé i ets guapissimapero sé 
que si ho vas practican més i més ho faras millor^^, també toques molt bé el piano^^ i coordines molt la música amb el 

piano... I això ja es complicat:) Espero que tinguis un futur molt i molt maco amb aquesta vocació que tens...No et 
rendeixis i no ho deixis eh! Que vals per això, apa que vagi molt bé Aida:) Cuidat. 

ajuda uregent porfiii :( 28/11/2012 - 19:47:00 Nom: vaqueta14 

Necessit ajuda. Som una noia de 14 anys. A la meva escola hi ha un noi al que jo li agrad pero jo no se que sent per ell. 
el prblema es k es de color i la gent que ho sap riu pk a mi me va darrera un noi de color encara que a mi me seria igual 

sortir amb ell. ell me vol demanar per sortir, que faig?¿ li dic que no si i que riguin el k vulguin o dic que no i perd la 
oportunitat de saber que passaria entre nosaltres dos?¿¡ :( 

Re: ajuda uregent porfiii :( 28/11/2012 - 21:06:26 Nom: Ajudant@ 

Digues-li que sí dona!! No s'ha de discriminar a ningú pel color de la pell! L'altre gent són uns putus racistes, ja ho has 
dit tu, que riguin el que vulguin. Si a tu t'agrada, dóna-li una oportunitat. També pots provar de sortir amb ell una mica i 

si no hi ha "feeling" deixar-ho estar, però mira, per provar-ho no hi perds res...després potser te'n penediràs al pensar el 
que podria haver passat. Sort i ànims;), fes callar a aquells racistes:)) 

Re: ajuda uregent porfiii :( 29/11/2012 - 23:33:42 Nom: Carlyyy Hola, sóc la del altre forum :) Tens xat??? De quina illa ets? 

Re: ajuda uregent porfiii :( 30/11/2012 - 14:36:55 Nom: vaqueta14 qui xat?¿ tu tens face o tuenti?¿ som de mallorca 

Re: ajuda uregent porfiii :( 30/11/2012 - 14:38:17 Nom: vaqueta14 qui xat?¿ tu tens face o tuenti?¿ som de mallorca 

Re: ajuda uregent porfiii :( 30/11/2012 - 17:22:37 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
el xat de adolescents.catface: Carlyy Blanco 

Re: ajuda uregent porfiii :( 30/11/2012 - 18:10:28 Nom: vaqueta14 sala?¿¿ 

Re: ajuda uregent porfiii :( 01/12/2012 - 00:15:59 Nom: Carlyyy Siiii :) 

m'encantaa!! obriuu pliss 28/11/2012 - 19:47:10 
Nom: ANONIMAAAA 

12345678923 

hi ha un noi qe ara te 17 anys,jo tinc 14 anys, i m'agrada molt, es el fill dels millors amics dels meus pares, normalment 
quan sopen pujem a la meva habitació, o si es a casa seva pues a la seva i jugem a la play, no jugu gaire be, pero ell 
sempre em diu d'anar a jugar, disabte venen els seus pares a casa meva i stic bastant nerviosaa... fa 2 semanas va 

dexar la seva novia, qe puc fer pq es fixi en mi??? 

Re: m'encantaa!! obriuu 
pliss 

28/11/2012 - 19:53:55 Nom: vaqueta14 
jo no feria massa cosa en especial, si li agrades a de ser per tu i no perque en aquel moment agis fet alguna cosa amb 

la qual no t'identifiquis. se tu mateixa, es la millor opció i si ha de passa res passara. :( 

Obriu ties si us plau es 
urgeent! 

28/11/2012 - 19:52:57 Nom: calent!! alguna tia vol follar?estic tope calent i necessitat!em medeix 18 cm!deixeu face pliiis! 

Re: Obriu ties si us plau es 
urgeent! 

28/11/2012 - 19:58:32 
Nom: 

asdfghjklñoiuytrewq
a 

enserio? 

Re: Obriu ties si us plau es 
urgeent! 

28/11/2012 - 22:02:01 Nom: Futeumelaa:$ Jooo! Te la menjare totaa! ASahdahdkkdkkd:$ 
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Re: Obriu ties si us plau es 
urgeent! 

29/11/2012 - 12:41:22 Nom: aish enserio ke fas? de vritat? 

ajuudaaaa! 28/11/2012 - 20:05:57 
Nom: you only live 

once 
Una noia que mai ha tingut la regla pot fer l'amor?mmercii adoleecents! 

Re: ajuudaaaa! 28/11/2012 - 20:17:37 Nom: vaqueta14 si que pot, perfectament. 

Re: ajuudaaaa! 28/11/2012 - 20:17:38 Nom: vaqueta14 si que pot, perfectament. 

Re: ajuudaaaa! 28/11/2012 - 20:19:39 
Nom: you only live 

once 
merciii:) 

Ajudaaa es molt 
urgeeeeeeeeeeeeeentt 

28/11/2012 - 20:32:13 
Nom: Love us in t'he 

air^^ 

Hola adolescentsDoncs estic molt deprimida Pk jo estic mooolt enamorada del meu novio i tenim la taquilla de costat 
pero fa uns dies que no tanca i me l'han caanviat de lloc , avui no s'ha quedat a la tarda al cole pels exàmens i la seva 

mare no l'ha deixat quedarse i ara ja casi ni ens veiem ell es un any mes gran. I a sobre avui m'he anat sola a una 
cantonada del pavelló i les meves amigues a un altre amb un nen i jo estava escoltant la cançó de tu tens dels vuit Pk 
em motiva mooolt hi he estat una bona estona que hem miraven i passaven de mii al cap d'una estona be el nen i em 
diu es veritat que a p4 vas sortir amb un nen (no dic noms de ninguu i aquest nen ara tothom el marginal Pk es molt 

nena) i quina casualitat la mateixa que no esta enamorada te que posar en ridicul a les altres i be una amiga bueno es 
el que em fa fer que li digui i em diu si estas deprimida no escoltis cançons lentes i a sobre m'ho diu rient i jo m'he 

enfadat amb ella (ella no esta enamorada de ningu i no sap com ens sentim les que  

Re: Ajudaaa es molt 
urgeeeeeeeeeeeeeentt 

28/11/2012 - 20:37:17 Nom: Sort 
aixo passa moltes vegades, pero segur que tens altres amigues que tapoyaran. Segur que alguna li mola aquest nen de 
merda i es volia fer la notes am ell. No pateixis tan per ellles, no su mereixen. I dema si et fan algu semblan les envies a 

la merda i punt.Ànims 

Ja no ser que fer 28/11/2012 - 20:32:50 
Nom: ja no se que 

fer 

Us explico. Nosaltres em sigut mol amics duran mols anys i ens feien les tipiques brometes de que ens agradavem. Jo 
creia que em part era veritat, pero mai ho he arribata saber. Pero aquest any no se que passa que he arribat despres 

de l'estiu en el que he estat pensant en ell, i ara casi no ens parlem. Moltes vegades veig comm a classe em mira, pero 
en veure qu le vist, es gira i es fa el distrert. Es com si ens haguessim distanciat de cop. I magradaeria recuparar 

lamistat.Vusaltres que farieu? 

Re: Ja no ser que fer 28/11/2012 - 22:38:54 Nom: Raquel Styles 
Jo, si fossa tu, intentaria parlar amb ell per a veure què li passa, preguntar-li perquè es comportava així amb tu, perquè 

no us heu distanciat, potser s'ha penjat per tu i li fa vergonya dir-t'ho...Petonss!! 

Re: Ja no ser que fer 28/11/2012 - 22:41:00 

Nom: Perdoni, detot 
cor però 

esqueemfamolta 
moltaràbia. 

amb total perdò de veritat, sense ànims de ser borde ni res però SI-US-PLAU no poseu el sé com el verb SER.Em fa 
molta i molta ràbia.Ja no ser queferSegons la teva ortografia ara mateix estas donant a entendre que ja no ets que fer, 

això com veus no té cap sentit, per tant, és un error.Corregit seria: Ja no sé que fer. 

Re: Ja no ser que fer 29/11/2012 - 17:57:42 
Nom: ja no se que 

fer 
Merci :) Si ja ho he pensat pro es que esta tot el dia parlan am una altra tia com per ferme enveja i jo mi tornno parlant 

amb un altre tio, diria que ens estem fen mal mutuamen. 

PORNO XXX 28/11/2012 - 20:39:26 
Nom: pepa la 

porketa 
ooooooooooooooola aadolescens mireu porno? tinc 13 anys i soc una nena, es normal qe en miri? esqe nose si vaig 

massa necesitada de vegades...Gràcies^^Visca la terra, catalunya lliure. 

Re: PORNO XXX 28/11/2012 - 21:41:53 Nom: noia fjrsdnjk Jo tmbe tinc 13 anys i veig pornoTens bb o algo per k poguem parlar??aixins o parlem 
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Re: PORNO XXX 29/11/2012 - 16:09:24 
Nom: pepa la 

porketa 
deixaa mobil face qualsevol cosa i tagrego:) 

Re: PORNO XXX 29/11/2012 - 18:37:27 Nom: noia fjkfidch Tens bb?? Donam pin tenvio la solicitud 

algu vol novia?? 28/11/2012 - 20:55:57 Nom: Noia Wapa Qui vol surtir amb mi??Interesats envieu un maila : noia.wapa@hotmail.esPetons!!! 

Re: algu vol novia?? 28/11/2012 - 21:18:09 Nom: ujiktmni putaaaaa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: algu vol novia?? 28/11/2012 - 21:44:54 Nom: fcslcfsix Em no es una puta pero nose tu... 

Re: algu vol novia?? 29/11/2012 - 12:17:49 Nom: fsdhfjakls Estic moolt calenta! Peroo no em mareixes! soc massa per tu! Que tinguis sort puteta! ;) 

Re: algu vol novia?? 29/11/2012 - 15:18:25 Nom: saaga Amb passes el face ? 

Sisplau, obriuu!:S 28/11/2012 - 21:12:23 Nom: Claudia 

Mireu us explico… fa tres anys que coneixo a un nen que te la meva edat i nse que em passa que quan el veig em poso 
molt nerviosa. Lu que em passa també es que no pensu amb ell ni res, però quan el veig em poso molt nerviosa i em 

comença a molar, però quan no el veig ni estic amb ell no hi pensu i faig com sempre.El any passat em va demanar per 
sortir i jo vaig ser tonta i li vaig dir que no, i no se ni perquè, i crec qe ho vaig fer perque penso que lu nostre no arribaria 
molt lluny.. aixi que millor amics que no perdre l'amistat que tenim amb aqestes tonteries. Però aquest estiu m'ha tornat 
a demanar i lo més fort es que em va enviar una foto que estava despullat…:$ i a partir d'aqui ja no som els mateixos, 

fem mes o menys com avans però no tant com avans… i jo trobo a faltar aquelles xarles que teniem fins a les tantes de 
la nit, o trobarmel pel passillo del instii i qe em fes un petó i m'abraçes,…Que puc fer? perquè crec que ara em comença 

a molar, però desde la foto aquella ja no ens parlem tant com sempr 

Re: Sisplau, obriuu!:S 28/11/2012 - 22:52:32 Nom: gcfktcv 
abans de res has de saber perque t'ha enviat la foto! I quan ho sapigues doncs depen del que et respongui tu 

decideixes que fas. 

Re: Sisplau, obriuu!:S 29/11/2012 - 17:53:15 Nom: SexyLady 
Si ttaa enviaat la footoo es pqee voll la tevaa!! passali i ja veuras com toranra a ser com a bans... o potser diferent.. 

capa millor, es clar, en la relacio de vosaltres doss... 

Re: Sisplau, obriuu!:S 30/11/2012 - 17:01:37 Nom: Ghjjhgjhg Meeerci:)) pero jo no soc aixi.. No li puc enviar una foto meva aixii perke essk no... 

Busco a nois entre 13 I 14 
anys (OBRIU) 

28/11/2012 - 21:32:17 
Nom: noia13 

(@Candela272) 

Hola! Com ben diu en el títol, busco a nois entre 13 i 14 anys, per conèixe'ns, parlar i si surgeix una altre cosa..Tinc 13 
anys. Sóc divertida, simpàtica i romàntica. Tinc el cabell llarg castany, ulls verds, etc.Si algú està interessat que m'envii 

un correu aquí: noia.guapa.99@gmail.com 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

28/11/2012 - 21:57:08 Nom: k loko mira buscat una bona polla i para d fer l'indiu 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

29/11/2012 - 15:16:38 Nom: afafa Passa al facebook porfa :) 

Re: Busco a nois entre 13 I 
14 anys (OBRIU) 

29/11/2012 - 15:30:41 
Nom: noia13 

(@Candela272) 
No dono el face.. enviam un correu 
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A tots aquells "tolerants" 28/11/2012 - 21:43:09 
Nom: Indignada 

Level#5 

Adolescents varis, que en aquestes pàgines defenseu la tolerància a tothom i que s'ha de ser bona persona amb 
qualsevol que ho sigui amb tu:Penseu en aquella noia "tonta" que vesteix fatal, que tot el que diu són tonteries i es creu 
molt superior al que realment és, penseu en aquell noiet esquifit de la classe, tirant cap a "pringadet" que ha tingut els 

collons de demanar-vos per sortir (noies) perquè porta temps secretament enamorat, penseu en aquell grupet de nois o 
noies "marginat" perquè són estrangers/eres i no gosen parlar amb ningú, penseu en aquell o aquella noia tímida que 

sempre va sol o sola i que us sorpreneu al sentir la seva veu tenint l'osadia de dirigir-se a vosaltres i penseu amb aquell 
que "fa pudor" i vesteix pobre que us ha tocat per collons al treball en grup. I ara, penseu en les males cares que dirigiu 
a aquesta gent després de viure les situacions que acabo d'explicar. A això en dieu tolerància adolescents? Costa tant 

dirigir algun somriure a algú que és nou i que no parla el teu idiom 

Re: A tots aquells 28/11/2012 - 22:01:42 
Nom: 

osdepeluix(noia 13) 

ole ole tuuu ets una crack !!!! , alameva antiga escola era publica , mira jo considero k les publiques son millos k les 
concertades o privades , perque la gent aprecia per el que tens com ets ... pero quan vaig cambiarme d'escola vaig 
veure que tots anaven per grupets (i vaig pensar ostres),hihabia sempre un marginat , el gurpet dels polpular el k no 

tant de ties i el de tius , bueno va arivarel primerdia de classe a la meva nova escola concertada ningu volia estar amb 
mi per que no volien k el seu grup cambies o sigui k vaig anar amn la "margi" i va resulta k era millor que tots aquells i 

aquelles pijes , que et marginin perk no portes robes de marques o dels seus gustos .... ara tinc amigues de molt tipus , 
gordetas (molta gent las discrimina per no ser com ells), de raretes (tothom es raret sobretot el que marginan ,joder k 
tots som persones i si no els i graden que els si fagin doncs k no ho fagin) ....pd: doncs vull dir que en de ser persones 

no , tenir amics perk tenen coses o porten coses k t'agranden 

Re: A tots aquells 29/11/2012 - 16:19:33 
Nom: Indignada 

Level#5 

Tens tota la raó. D'aquestes situacions se n'han viscut moltes i el pitjor és que els i les joves que fan això no són 
conscients del mal psicològic que fa a les persones que rebutgen. Jo mateixa, vaig anar amb "les marginades" (mare 

meva, no suporto aquella paraula) a primer d'ESO, però hi vaig deixar d'anar fa molt de temps, perquè no m'hi trobava 
bé amb elles, estava tota l'estona callada sentint com parlaven de coses que algú que no pensés com elles li 

semblarien una bajanada ben grossa. Però el cas és que encara que ja no vagi amb elles, les tracto bé, els hi mostro 
un somriure si coincidim, i sóc amable, ens portem d'allò més bé, i no entenc perquè els demés no ho poden ser una 
mica més. També això que dius, de la gent "popular" és molt cert: al meu institut hi ha un grup dominant de noies i un 
grup dominant de nois, i tots els que no pertanyen a aquells dos grups semblen menys importants i solen estar menys 

discriminats. De fet, no sé com s'ho fan però al meu curs sembla que hi hagi molta gent "no guay" 

Ajudes sexuals 28/11/2012 - 21:52:33 Nom: Puatshjahsa 
Hola a tots adolescents, recordo que fa uns mesos, es va posar molt de mona escriure histories erotiques, jo les llegia 
amb el meu novio i ens posavem molt tontos.El que pasa es que ens fa cosa (sobretot ami) buscarles a internet.ALgu 

podria posarne unes quantes relativament llargues als comentaris o a un nou tema del forum?Moltisiimes gracies! 

Re: Ajudes sexuals 28/11/2012 - 22:23:50 Nom: Puatshjahsa Siusplaau! 

Re: Ajudes sexuals 29/11/2012 - 12:16:24 Nom: fnjsdifdiasjl Noiaa, et fots i les busques per internet!! ;)jajajja :$ 

fer animar a una amiga 28/11/2012 - 22:47:11 Nom: zsdfasd Hoooooola:)tinc una amiga que esta patint molt i nose com animar-la, ideas?mersii:) 
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Re: fer animar a una 
amiga 

29/11/2012 - 15:23:14 Nom: vaqueta14 fe que rigui amb tu i l'abrases, una abrasada val mes que mil paraules 

Re: fer animar a una 
amiga 

29/11/2012 - 21:18:09 Nom: laaaaaaaaaura 
Passa una tarde amb ella i aneu al cine, de compres, a casa teva o seva, o feu qualsevol cosa per a que s'oblidi de les 

seves penes i se senti feliç, encara que nomes sigui per una tarda.T'ho agraira:) 

Depilació!:( 28/11/2012 - 23:17:25 Nom: noiia 
Hola adolescents:)Hos vui preguntar una cosa, noies, vosaltres quan os depileu les cuixes i les cames, hos surten 
granets? tinc totes les cuixes amb una picor quue nose que fer ja!! buff es insoportable!!Sabeu d'alguna cremaa?? 

Mersiii 

Re: Depilació!:( 28/11/2012 - 23:54:55 Nom: noiia:3 
A mi quan m'acaben de depilar també em passa això. Jo el que faig es possar-me una mena d'espuma a les cames que 

es diu Posdepil, va molt bé i fa que els pels triguin més en surtir.Espero haver-te ajudat wapa :) 

Re: Depilació!:( 29/11/2012 - 15:31:01 
Nom: 

Anònima9483758436
5438534856234 

On es compra el posdepil??mmerci guapissimes! jom'hofaréavui!:) 

Re: Depilació!:( 29/11/2012 - 18:51:34 Nom: Kora 
Si, això passa sempre que et depiles tirant d'arrel (cera, maquineta elèctrica), però dura unes hores la picor i els puntets 
vermells, almenys ami. Prova a, després de depilar-te, mullar-te les cames amb aigua freda (com si et duxesis), ja que 

així es tanquen els porus més ràpid. :) 

polvazoo, responeu sispli 29/11/2012 - 00:07:54 Nom: tttttttt Avui un tio m'ha dit: "tens un polvazo...", què vol dirr? 

Re: polvazoo, responeu 
sispli 

29/11/2012 - 15:14:47 Nom: afafa Que pariria un polvo amb tu 

Re: polvazoo, responeu 
sispli 

29/11/2012 - 18:26:32 Nom: hukgiug que te aria una folladita de las buenas 

Cheer: ajudeu-me a 
complir el meu somni! 

29/11/2012 - 08:13:00 Nom: Cheerleader 

Holaa! Em pots fer un favor? Soc animadora a BCN Cheer i Gaes fa un concurs en el que es donen beques per complir 
10 somnis esportius. El del meu equip es competir en els europeus :) ens pots ajudar donant-li a impulsar?? El concurs 
s'acaba dema!http://www.xn--persiguetussueos-kub.com/becas_proyectos/72/si us plau ajudeu-nos es molt important 

per a nosaltres! 

Noois obriu perfvaoor! 29/11/2012 - 09:26:03 
Nom: Amiiga 

Calenta!! 
Nois tinc una amiga que el novio l'acaba de diixa i necessita a un noi al seu costat....La noia es morena en ulls negres i 

va bona:) Noiis perfavor dixeu los vostres facebooks o messengers i vos buscarem, graciies guapetons! 

Re: Noois obriu perfvaoor! 29/11/2012 - 15:13:42 Nom: adafa Quans añs te ? 

I'm xoxing calenting:) 29/11/2012 - 09:39:47 Nom: SEXOO! Guapos/ guapes tots/ totes.....Volia saber si los xoxos se poden a calenta al microndes, graciies^^ 

Re: I'm xoxing calenting:) 29/11/2012 - 22:11:48 Nom: XDXD nose, prova-ho a veure k passa 

Noi imbècil Vv' 29/11/2012 - 09:53:54 Nom: Ajudaa :$ 
Hola a tots, m'ha passat una cosa molt greu, m'he barallat amb el meu ex, i no se que fer.. Perque per una banda 

m'encanta com es encara que no estessem sortint. Però per l'altra em passa que penso tot el que m'ha fet i l'odio.. No 
sé que fer!:(Algú em pot ajudar? Astic mal..Graciies!:) Beeesiitoos:) 

Re: Noi imbècil Vv' 30/11/2012 - 10:23:31 Nom: Paula. 
Si t'ha fet mal, es perque no et valora i per tant, no t'estima.. una persona que t'estima no et fa mal... oks? per tant 

passa d'ell i a viure la vida que són 2 dies loove! 
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Ajudaa, em mola el meu 
ex. 

29/11/2012 - 09:56:07 Nom: Jnsnss:$ 

Em mola el meu ex..pero ell ara a estat surtin amb una i ara fa poc u an deiixat perque la novia lan castiigat i com no es 
veuen pos el noi li a dit que u deiixarien pero que quan ja no estigue castiigada tornarien....Mentres no estan surtin 

podria fer algo para fer que li agrades jo una altra vegada? Perque jo crec que ancara li agradoo..pero nose que fer per 
a conseguirlo una altra vegada.Dieume consells perfavor, graciies! 

Re: Ajudaa, em mola el 
meu ex. 

29/11/2012 - 15:16:26 Nom: vaqueta14 
jo feria alguna cosa, perque per intentar no se perd res, sempre diuen que el darrer que es perd es l'il·lusió iai que el 

meu consell es k heu intentis i si no dona resultat almillor es pk no te mareix 

Re: Ajudaa, em mola el 
meu ex. 

29/11/2012 - 15:20:42 Nom: Jnsnss:$ Graacies:) 

obri soc una mica ★★ 
escriptora i locutora 12 

anys tinc 
29/11/2012 - 12:59:05 Nom: Mariaaa Diiaaz 

aaammmsss...volia di que marada molt adolescents.cat i mancantariia poder ajudaa! penseuvosu i si dallos al facebook 
Maria Diaz Pla o Racó Literari que es un programa de ràdio que faig io,tinc 12 anys..jajaj ★ 

Re: solteretta 29/11/2012 - 16:22:44 Nom: Noi:) passem el teu face i t'obro:) 

Re: solteretta 29/11/2012 - 16:42:37 Nom: julietta96 
el meu face es julia guix pares pero ara no estic perque estic en el instiobrem pel 

messenger:julietta_sweet.96@hotmail.com 

Química Orgànica 29/11/2012 - 16:06:22 Nom: Beefeater 
Bona tarda, estic fent química orgànica i tinc examen d'aquí poc. Em costa una mica bastant, i la professora no es que 

ho expliqui gaire bé tampoc...Si algú em pogués ajudar, dient-me arribar alguna pàg. web o algun video o alguna 
explicació li agrairia moltíssim.Moltes gràcies a tots/es els que heu fet l'esforç! 

Re: Química Orgànica 29/11/2012 - 16:49:17 Nom: Lara:)) 
Primer de tot, a quina ciutat vius? i de quin curs és la Quimica orgànica? perquè depèn del nivell et podria ajudar...:) jo 

faig 2n de Batxillerat. 

AJUUDA! NECESSITO 
RECUPERAR A UNA 

AMIGA!!! :'( 
29/11/2012 - 16:15:50 Nom: JOO... :( 

Hoooola adolescents! siusplau necessito la vostra ajuda, es molt important, no es una tonteria, no sudeu sisplauu... 
:'(per cert, soc nena i tinc 12 anys:)El cas és que el dimarts una nena (li direm la Y) i jo i bueno, quan vaig marxar ens 
vem dir adeu ben maques i contentes i no hi va haver cap problema.Però l'endemà, el dimecres, quan vaig arribar a 
cole, una de les amigues que m'es més important, la valoro molt, me l'estimo moooltisim, (li direm la X) em va veure 
venir, i quan li anava a fer l'abraçada, em va apartar, i em va dir: " estic molt enffadada, vas dient coses de mi a les 
esquenes i has escampat aquell secret que et vaig dir" i jo no sabia de que m'estava parlant, pero la cosa no era de 

broma. no em va dirigir la paraula en tot el dia, i li vaig dir i redir que no li havia dit res a les esquenes, que volia tornar a 
ser la seva amiga, i ella deia "nose, nose" per treure'm de sobre... :'( despues, a les ultimes dos hores, vaig tenir una 

sobtada depressió, i em vaig posar a plorar, em vaig desanimar 

Re: AJUUDA! 
NECESSITO 

RECUPERAR A UNA 
AMIGA!!! :'( 

29/11/2012 - 22:27:46 Nom: Anonimaa!! :D 

jo crec q si es la teva amiga de veritat t'acabara perdonant i potser torneu a ser amiges com abans. Pero si no et 
perdona, seguamen es q no li importes gaireho se per experiencia...jo el q he fet a sigut paasar olimpicament d'ella (en 
aqet cas la X) i ella tmb a pasat de mi, i ja no m'importa gens ella, i suposo q a ella tmpoc li importo.et recomano q no li 
fagis gaire cas, no li vagis al darrera demananli q et perdoni, ves amb altres amiges, i si de debo li importes segurament 

tornareu a ser amiges, i si pasa de tu, et recomano q no li facis mes cas, no val la pena!(m'agradaria saber si al final 
torneu a ser amiges, sisplau, digem algo per correu suencara@gmail.com)bueno, molta sort wapa!! 
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Re: AJUUDA! 
NECESSITO 

RECUPERAR A UNA 
AMIGA!!! :'( 

30/11/2012 - 10:31:38 
Nom: jo...la del 

missatge 
moltes graaacies! :) tens raó, ah, i ja t'enviare un correu explicante el finaaaaaal :)un pettooo maca:) 

M'he liat amb un borratxa i 
he acabat enamorada!!! 

29/11/2012 - 16:52:43 
Nom: 

noiaaaaaaaaaaaaaaa
aaª!!! 

Holaa! Doncs mireu, fa temps que hi ha un noi, que no es parem de mirar, i eso.. pero no ens tenim agregat al face ni 
parlem. I nem junts a una cosa que fan del poble(no parelles eh, al la mateixa colla)i també al mateix insti. Iabors ens 

veiem sempre... I bueno, que vaig sortir de festa i vaig beure moltissim, casi no recordo res, i diuen que ens vam ficar a 
ballar i ens vam liar, vam sortir fora i els seus amics li deien que jo era molt fea i ens volien separar. Jo vaig desidir 

tornar a entrar sense ell, i despres em van venir els seus amics dient que ell em buscava, pro jo tenia vergonya i em 
vaig quedar amb una amiga. I bueno... que em vaig acabar liant amb un altre... pero jo pensava que era ell, pro no... i 
amics seus van dir que jo era una guarra i li van anar a dir. Ara nose que fer... avui hi ha una sortida i el veure, millor 

sudo, o que? ell també anava una mica begut, pro no tan com jo.. AJUDA SIUSPLAU! 

Re: M'he liat amb un 
borratxa i he acabat 

enamorada!!! 
29/11/2012 - 18:33:30 Nom: Naranja 

Si realment estas penjada d'ell, diga-li. Si tens massa vergonya, envia-li un privat al facebook.Sort maca!Parlant 
s'entenc la gent! 

El meu germà (Relat XXX) 29/11/2012 - 16:56:41 Nom: Anna Cooper 

Estava farta dels comentaris de les meves amigues. "El teu germà està molt bo!" deien totes. Jo era l'única verge del 
grup, fins que em vaig il·luminar.El meu germà i jo passàvem moltes hores sols a casa, ell cuidava de mi. Després de 
varius intents per provocar-lo i de comprovar la seva reacció vaig pensar que era el moment:S'estava dutxant perquè 

havia vingut del gimnàs. Em vaig despullar i vaig entrar amb ell en aquella estreta cabina.-Què fots aquí?- Va cridar-me-
Tete, se que tu també tens ganes. Deixa'm fer i veuràs...Ell va intentar apartar-se, però no hi havia gaire lloc. Em vaig 

ajupir i li vaig agafar aquell increïble membre entre les mans. Li estava fent una palla suaument, i vaig veure com li 
canviava la cara. Va agafar un dels meus pits amb la seva enorme ma i va començar a xupar-me el mugró. Vaig posar-
me tan calenta... Vaig començar a menjar-li, primer d'una manera voraç, i ell en notar la meva poca experiència em a dir 

que alentís el pas, que ell me'n ensenyaria.Vam sortir de la cabina i vam an 

Re: El meu germà (Relat 
XXX) 

29/11/2012 - 17:19:10 Nom: laaaurii Si siusplaaaau! que esticc calenta i am la intriga! 

Re: El meu germà (Relat 
XXX) 

29/11/2012 - 18:33:39 Nom: ....x.... Segueix,ja s'ha m'ha posat "palote", no pots posar una historia com aquesta i tallarla quan ve lo mes bo... 

Re: El meu germà (Relat 
XXX) 

29/11/2012 - 22:46:49 Nom: asadfgbrn ets una necesesitaaada! puta guarraa ;) 

Re: El meu germà (Relat 
XXX) 

01/12/2012 - 11:25:17 Nom: erwrw segueix conyee, que mi shosho ya hace palmas 

DECLARAR-ME O NO? 
LES VOSTRES 
EXPERIENCIES 

29/11/2012 - 17:09:18 
Nom: 

lobalobalobalobalob
aloba-- (8) 

Em recomaneu declararme al meu amic?Sempre ens pikem, riem junts, sóm molt amics i m'agrada molt!em podeu di 
les vostres experiensies de "declaro"?gracies:) 
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Re: DECLARAR-ME O 
NO? LES VOSTRES 

EXPERIENCIES 
29/11/2012 - 18:24:36 Nom: jooo..... 

si us teniu estima com a amics, perque no per algo més, però si no us estimeu ni com a amics, no to recomano, perque 
a mi em va anar fatal.... i ames, la nena que ell estava penjat, era la meva millor amiga, osigui, que ja saps....PD: 

BOOOONA SOOOORT, SEGUR QUE ET DIU QUE SI ;)PD1: SISPLAU, EM PODRIES CONTESTAR EL TEMA DE 
COM RECUPERAR LA MEVA AMIGA, SÉ QUE ÉS LLARG, PERO SISPLAAAAAU :'( 

Re: DECLARAR-ME O 
NO? LES VOSTRES 

EXPERIENCIES 
29/11/2012 - 19:51:13 Nom: k loko jo dik k si llensat mentens.... 

Dir no. UREGENT 29/11/2012 - 18:05:05 Nom: ju 
Hola nois! Necessito una canço que parli del "no vull" en plan bon rollo per una xerrada de sexualitat i que os agradi. 

MOltes gràcies. 

CANTANTS FRACESOS 
S.O.S 

29/11/2012 - 18:33:32 
Nom: 

FIEÑKRGK,HFER 
Hola,algú sap algúns cantans famosos com Colonel Reyel o Isleym? Siusplau urgent.Si poden ser Marchossosgràcies 

Re: CANTANTS 
FRACESOS S.O.S 

30/11/2012 - 16:07:13 Nom: Una noiaa :P 
Jo conec una cantatn francesa que es diu Joyce Jonhatan, o alguan cosa aixi i una altra que es diu ZAZ tenen cançons 

molt chules :)Espero que t'agi servit d'ajudaa! :D 

Llagues... TT' 29/11/2012 - 18:41:24 
Nom: 

laaaaaaaaaaura 

Hola! Veureu, tinc una llaga a la boca, crec que esta infectada amb pus, i em fa molt de mal, per culpa seva casi que no 
puc parlar, menjar, o beure.No es el primer cop que en tinc dakest tipus, pero, la meva pregunta es:Consells per a 

suavitzar el dolor, o per a desinfectarla be?Graacies:) 

alguna noia vol sexe? (soc 
noia) 

29/11/2012 - 18:54:35 Nom: nihqcv Hola adolescents!!!Em preguntava si alguna noia volia ver sexe amb mi??Soc una noiaPetons!! 

Re: alguna noia vol sexe? 
(soc noia) 

29/11/2012 - 18:59:51 Nom: wqqqde sok noijo et foto un bon pollaso si bols trio 2 noies+ jo tink 15 

Re: alguna noia vol sexe? 
(soc noia) 

30/11/2012 - 19:56:35 Nom: gfmsnabavava Jo sóc noia, si t'interessa envia'm un correu a weeaahh_94@hotmail.com 

algu vol novia (nois de 13 
a 15) 

29/11/2012 - 18:59:47 Nom: (noia) Holaa!!Algun noi de 13 14 o 15 anys vol novia???Petons!! 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:01:19 Nom: rwjnr klar bols fullar ? 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:07:59 Nom: (noia) En principi busco relacio en serio i si magrada pos pasara lo k a de pasar. 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:11:38 Nom: Sergi69 Io en busco deixem el face o el correu 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:15:37 Nom: (noia) Ok tens bb o watsapp?? Deixa num o pin 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:17:07 Nom: ijwk deixa face 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:20:06 Nom: edessswf jo tmb kuants amys tens? 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:36:27 Nom: (noia) Face no prk no funciona deixeu telfs 
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Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:37:31 Nom: (noia) Face no prk no funciona deixeu wats o bbm 

Re: algu vol novia (nois de 
13 a 15) 

29/11/2012 - 19:48:08 Nom: iugycfd deixals tu plis 

musicaaaa tot 29/11/2012 - 19:00:05 Nom: musica toot Algu a pensat que el seu futur serie dedicarse al mon de la musica am espectacle? yo siii si valtres tambe deixeu face 

Re: musicaaaa tot 29/11/2012 - 20:24:13 Nom: lauraaaaaaaaa 
Si et serveix, jo penso anar a l'esmuc, encara que també m'agradaria si puc fer algun musical (cantant, apart de tocar. 

Sóc trombó:) )Passa'm tu el teu face si vols 

Re: musicaaaa tot 29/11/2012 - 21:32:46 Nom: foruum passam el teu pliiis io tambe vui anar! 

Re: musicaaaa tot 30/11/2012 - 18:17:32 Nom: vaqueta14 
jo toc la percussio i faig segons de grau mitja al conservatori pero mai he pensat en dedicar-mi, simplement es un 

hobby 

Re: musicaaaa tot 02/12/2012 - 20:22:06 
Nom: lauraaaaaaaaa 

(primer missatge) 
http://www.facebook.com/lauragalcaraz 

Ajuda Sisplau!!!!! 29/11/2012 - 19:19:41 Nom: mariiiiiia 
Una coseta, a mi m'encanten els nois si? Pero a vegades quan tinc un calenton pensu en noies i no em fa fastic, pero si 
ho pensu en moments normals em fa molt fastic...moltEn canvi si tinc un calenton pues nose em posa, pero molt mes 

pensar en noissoc bollo? 

Re: Ajuda Sisplau!!!!! 29/11/2012 - 21:57:49 Nom: feel No ets bollo, simplement deus ser bi jajajjja No passa res i no t'ha de fer fastig, a l'antiga grecia avans tothom era bi! 

Re: Ajuda Sisplau!!!!! 29/11/2012 - 22:53:28 Nom: la del missatge 
Pero es que em fa fastic pensar i veure ties en moments normals....Sol m'agrada a vegades quan estic calenta i ya 

estasi no em fa fastic 

ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!! 

29/11/2012 - 19:42:50 
Nom: 

ukjhgfdsikujhygfrd 
com puc fer k el cul no sigui tant gordo.? 

Re: 
ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! 
29/11/2012 - 19:51:54 Nom: k loko follant pel cul 

Re: 
ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! 
29/11/2012 - 19:51:55 Nom: k loko follant pel cul 

Re: 
ajuda!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! 
29/11/2012 - 20:40:09 

Nom: 
sdfshdfiljbwkiu 

Vés aquíbit.ly/yOVW 

Noies interessades? 29/11/2012 - 19:54:04 Nom: Sergi 
Hola busco noies de entre 13 i 15 anys que estiguin interessades en passar l'estona xerrant de temes erotics.Si esteu 

interressades deixeu facebook o correu. 

Re: Noies interessades? 29/11/2012 - 19:58:25 Nom: sdfasf ets penós 

Re: Noies interessades? 29/11/2012 - 20:02:20 Nom: k loko ets un gilipolles mental restrasat necesitt de merda 

Re: Noies interessades? 29/11/2012 - 20:34:23 Nom: Sergi Ia ho se, és que hos imito! 
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Re: Noies interessades? 29/11/2012 - 20:38:31 Nom: Re: sdfasf 
Tres coses:1. No ens coneixes, per tant no ens pots jutjar.2. "Ia" s'escriu Ja, no ia.3. "Hos" és un pronom i s'escriu US, 

no hos.Segueixes fent, pena, potser més que abans i tot. 

Re: Noies interessades? 29/11/2012 - 23:08:23 Nom: Sergi69 
K SI NOI K SI M'ACABES DE DEMOSTRAR K ETS UN PUTO EMPOLLON DE MERDA I K SEGONS TU HO HO 

SAPS TOT POS PER SEGONA VEGADA AVIAM SI EM CORRETGEIXES LES FALTES? 

Re: Noies interessades? 30/11/2012 - 10:45:20 Nom: ygjehfgluwe Ala tioo com us passeu ee mare meva!!!Jooo ho faariaa pero esquee tinc un novio molt gelos jaja pubret! 

Re: Noies interessades? 30/11/2012 - 17:48:40 
Nom: 

UnaNoiaDESinteres
sada 

Jajajajaja :') Quina puta gràcia! Home la veritat tenen raó...ara fots més pena que abans...jajajaja!I si no coneixes, no 
jutgis a la gent, ja t'ho han dit;) 

Re: Noies interessades? 01/12/2012 - 14:05:33 Nom: osdepeluix jo tinc 13http://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts(facebook falç) 

M'agradaria que 
m'ajudéssiu, estic molt 

enamorada del meu amic 
29/11/2012 - 20:01:07 

Nom: 
Cukishumushu 

Doncs bé, aquesta és la meva història, que intentaré resumir al màxim. El vaig conèixer per 1r cop a un dinar d'uns 
amics i va ser com amor a 1a vista, el que se'n diu un "fletxasso", però haig d'admetre que va ser pel seu aspecte físic, 
ja que no el coneixia gens, però vaig sentir una cosa molt forta. Jo, aleshores, era petita i tímida i no vaig ni dirigir-li la 

paraula més de dos o tres cops, que més aviat em va començar a parlar ell. Un temps més tard, l'enamorament m'havia 
passat, perquè no podia enamorar-me molt de temps d'una cara maca, només veient-la un cop, tot i que no havia 

oblidat el que aquest noi m'havia fet sentir. Així que passat el temps va haver-hi un altre dinar, on sabia que ell hi seria, i 
em vaig preparar durant molt de temps emocionalment per parlar-li, i ho vaig aconseguir, vaja que si ho vaig 

aconseguir! En un sol dia ens vam fer molt amics i vam arribar a parlar d'un munt de coses que pensàvem i sentíem tots 
dos. I aleshores sí que em vaig enamorar perdudament d'aquest noi. Ara ja ha 

Re: M'agradaria que 
m'ajudéssiu, estic molt 

enamorada del meu amic 
29/11/2012 - 21:27:13 Nom: Anonima! 

Hola!Bé, és un tema bastant complicat, però hi ha una cosa que m'ha cridat l'atenció. Si tant amics sou, com és que no 
et diu res de cap altra noia? Això és bona senyal, no et voldrà dir res de ningú perquè pot ser ets tu la implicada, però 

bé, no et puc confirmar res.Jo de tu mantindria més contacte físic amb ell tipo abraçada, i després el mires, i si pots, t'hi 
llences. Per provar-ho mai passarà res..però se que és MOLT dificil per experiència pròpia. Però ànims, Tu 

podràs!!Moltíssima sort i espero que t'haigui servit. 

Re: M'agradaria que 
m'ajudéssiu, estic molt 

enamorada del meu amic 
29/11/2012 - 21:41:28 Nom: Carlees94 

Hola, no saps com m'he identificat amb el que has explicat. M'ha passat això mateix no fa gaire, però gairebé igual, vam 
començar com amics i anavem quedant com amics, igual que tu, però en el meu cas, al final ens vam liar, jo estava 
enamorat d'ella, i sentia que ella també m'estimava, em feia sentir especial, però al cap d'uns dies, em va dir que no 

volia res amb mi... va estar jugant amb mi.Espero que et surti bé, i que pugueu acabar junts. Però assegurat de que ell 
sent el mateix per tu... perquè sinó ho passaràs malament. I es complicat saber el que sent, hauries de ser directe i 

preguntar-li. Perquè sinó estaràs amb el dubte de que hagués passat, i això es el pitjor. 
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Re: M'agradaria que 
m'ajudéssiu, estic molt 

enamorada del meu amic 
29/11/2012 - 21:56:18 

Nom: 
Cukishumushu 

Gràcies als dos! El que passa és que no puc fer servir el primer consell, perquè m'havia deixat de dir que entre 
nosaltres no hi ha massa contacte físic així perquè sí. De tant en tan la "xoquem" i jo busco alguna escusa per agafar-li 
la mà o el braç, encara que sigui per uns segons només (tipus, saber l'hora, o també quan estem entre una multitud i 
volem sortir-ne d'allà els dos junts), però abraçades amistoses no ens en fem. Només, si de cas i se'ns presenta la 

ocasió, dos petons d'hola i dos petons d'adéu, dos petons desitjadíssims per mi. De fet, no arriben a ser literalment dos 
petons, més aviat, que es toquen les nostres galtes menys de 2 segons. I quan li vaig a fer noto una tensió molt forta, 
com si ell els necessités tant com jo, però no em vull creure res, perquè com en Carles94 diu que pot passar (per cert, 
t'acompanyo en el sentiment), pot ser que tot estigui al meu cap, i per estar-ne massa enamorada no vegi la realitat, 

perquè he tingut decepcions d'aquest tipus. Quan tinc la sort de poder estar 

no és PORNO 29/11/2012 - 20:03:50 Nom: CatArUc 

HolaEi, ja sé que molta gent entra aquí per veure gent que vulgui follar i coses d'aquestes. Em sap greu dir que aquí no 
parlaré de sexe ni de res.Vaig veure que fa poc s'ha obert un bloc de Wordpress que es diu Urban Culturalist 

(www.uculturalist.wordpress.com) i que el seu propòsit està bastant bé. Aquesta gent (suposo que anglesa, perquè el 
bloc està en anglès), pel que diu allà, intenta acostar la cultura a tothom i no deixar-nos portar per la música dolenta i 

per l'art dolent. Bueno, espero que us el mireu perquè el propòsit val la 
pena.HTTP://WWW.UCULTURALIST.WORDPRESS.COM 

Re: noi... ajuda si us plau! 29/11/2012 - 21:04:32 Nom: gcfktcv (noi) 
Depen de la distancia... Jo tambe vaig de colonies a l'estiu i la meva regla d'or es no enamora-me. Potser aixó no et 
serveix de gaire pero el més important es la distancia si es moltao poca. I per el "lio" tu no pateixis si es la persona 

adequada sortirà bé sense entrenament. 

Re: noi... ajuda si us plau! 29/11/2012 - 21:17:31 Nom: Éponine 
Home, 3/4, 1h... igualment si quedem serà en un punt mig.El que passa és que a més com fa tant que no el veig 

tampoc se exactament que sento...:$ No sé com explicar-ho, és super mono quan parlem i tal però és que fa tant que 
no el veig...No sé com m'ho faig que, menys el primer any perque era més nyaja, sempre m'acabo enamorant d'algu:( 

Re: noi... ajuda si us plau! 29/11/2012 - 21:23:00 Nom: gcfktcv (noi) 
Doncs queda amb ell ja! Obra'l al facebook (o per on parleu) i quedeu. Aleshores quane estuguis cara cara amb ell obra 

el teu cor. 

Re: noi... ajuda si us plau! 30/11/2012 - 20:26:16 Nom: ASDFGHJ 
Si t'agrades de veritat no et faria res liat en ell. No tens que precuparte si no t'has liat mai en ningú, això de fer petons 

surgeix, tu tranquila 

ONE DIRECTION! 29/11/2012 - 21:03:39 Nom: fifi 
hola podeu veure aquet video i dirme que tal us sembla gracies! sense insults 

siusplauhttp://www.youtube.com/watch?v=iNNfJ8VobYY&feature=youtu.be 

Re: ONE DIRECTION! 29/11/2012 - 22:02:04 Nom: directionerr Dons hem sembla perfecte, a tot on surtin ells passa a ser perfecte!un peto. 

Re: ONE DIRECTION! 29/11/2012 - 22:02:51 
Nom: 

dfghjkiolikjuhytgfr 
prrrrrrrrrrrrrCom hem posen!El video esta currat!:) 

Re: ONE DIRECTION! 01/12/2012 - 10:31:22 
Nom: 

Anonimatusss10 
Està super bé enserio m'encnata ONE DIRECTION son els meus idols *_* i no m'agrada gens que la gent els critiqui 

perquè no s'ho mareixen 

TEEEEEEEEEEEEEEEEE
EEEEEEEEEEETAS.. ! 

29/11/2012 - 21:05:26 Nom: Claudiiiia (: 
Hola, bé doncs m'estan començan a creixer els pits ii.. tinc un mes gran que l'altre no hi ha molta diferencia pero una 

mica si..Es normal???????????????????????? 

jnhcvcr 29/11/2012 - 21:10:15 Nom: normal es normal no et preucupis a tothom bueno a la majorie de dones ens pasa 
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Re: 
TEEEEEEEEEEEEEEEEE

EEEEEEEEEEETAS.. ! 
29/11/2012 - 23:19:08 Nom: feel 

També tens un peu més gran que l'altre ajja Fins i tot els nois tenim un ou més gran que l'altre. Es normal no sóm 
simètrics... (: 

ajudeume 
depressió!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!! 
29/11/2012 - 21:29:00 

Nom: 
mjnhbgvfckjhgvfd 

ja fa temps que estic enamorada de un noi de la meva classe.Tota la classe sap que l'estimo incluït ell.Tots s'enrriuen 
molt de mi per això i tal.M'han passat moltes coses com per exemple avui que els de la classe del seu germa gran 

m'han fet fiu fiu(xiular)XD,una altra cosa com per exemple parlava amb la meva amiga justament d'ell i al seu davant i 
ell feia com un somriure tonto.Que puc fer perquè seguim sent amics normals,jo vull ser algo més que amics però no li 

puc demanar per sortir perquè no creieu que si m'estimes sabent que l'estimo ja m'ho hauria demanat ell?Que 
faig?sisplau contesteu nessesito ajuda.Gracies. 

Re: ajudeume 
depressió!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!! 
30/11/2012 - 16:24:44 Nom: Lauretta 

A mi em passa el mateix, pero a mi no magrada aquell noi, i tot seu a inventat ell, per ferse el guay, i es una puta 
merda...!Tia no et ratllos oblidanten, es un cas imposible...! Digali a la gent que no tagrada, passa de tot, i dell, sobretot 

no li fasos massa cas, que despues seu creen.. 

Re: ajudeume 
depressió!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!! 
30/11/2012 - 20:18:53 Nom: asdfghjkliuytr 

Si el vols aconseguir, suda una mica d'ell, però parlel si ell et parla, però si no res, als nens si veuen que les nenes 
sudes els hi van mes al detras.Sort! 

ungleeeeees! 
(principalment noiees) 

29/11/2012 - 21:34:42 Nom: :)) 
Hola adolescents!la meva pregunta és: sabeu on es pot comprar accessoris per aconseguir les ungles que fa temps 

enrere ens ensenyaven a la portada? Si pot ser per la zona de Girona.Gràcies 

NOIS, QUÈ US AGRADA 
DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 21:59:01 
Nom: EM... UNA 

NOIA 
bé, us volia demanar què és el que us desperta inerès en una noia. 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 22:01:50 Nom: feel 
Això va a gustos, a mi personalment m'agraden inteligents, que no siguin les tipiques tontes que riuen hasta quan dius 

hola saps? Amb personalitat, segures de si mateixa i que puguis parlar amb ella de qualsevol cosa que no sigui tancada 
de mires que et permet-hi establir confiansa. 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 22:09:06 
Nom: EM... UNA 

NOIA 
Oo, si tots fossin comtu.... 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 22:29:27 Nom: feel 
jajajaj hi han molts, el problema es que ha vegades (gaire bé sempre ) ens fixem amb els que no ens mereixen però 

sempre arriba un dia en que trobes aquella persona! Creume!:D 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 22:43:12 Nom: TIPO DURO a mi les que me la xupeen sencera les guarrilles, les deiixadees, en resum, ties com TU 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 22:58:39 
Nom: EM... UNA 

NOIA 
feel: quans anys tens? és impossible k tinguis la meva edat, pk et veus molt més madurem... l'altre: t'ekivokes po tu a lo 

teu 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

29/11/2012 - 23:06:17 
Nom: EM... UNA 

NOIA 
feel, si no et molestés, podries passar fb? 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

30/11/2012 - 16:05:15 
Nom: Una altra noia 

:P 
haha es veritat si tots fosin com aquest tal feel... *.* i l'altre tio... crec que es exactament el que no volem les noies... I 

escolta vols dir que n'hi han molts com el feel? Perque si es aixi.. haha jo vaig buscan eeh.. ^^ 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

30/11/2012 - 19:04:49 
Nom: EM....UNA 

NOIA.... 
ai si... jo ja li he demanat el face po no contesta vv'... no crec k tots siguin així, tansols un grapat. la majoria... com el " 

TIPO DURO" 

Re: NOIS, QUÈ US 
AGRADA DE LES NOIES? 

30/11/2012 - 20:38:09 Nom: Aina 
Wapisss:Per desgràcia la majoria dels tios només pensen en una cosa, en canvi akest feel no, pensa més enllà de .... 

Ojalà tots fosin així. :-) 
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Problemes a casa:( 29/11/2012 - 22:07:34 Nom: Pshgjsdf :$ 
Nois i noies, perfavor ajudeu-me, estic enfadada amb la meva mare, i el meu pare li segueix la corren, això vol dir que 
estic enfadada amb els dos.. M'ho toca fer tot, rentar la roba meva, fer-me el llit, escurar-me els plats... I no se que fer 

per a que hem perdonen, perque jo no puc estar sense parlar amb ells.. Perfavor ajudeu-me!Gracièès!:D 

Re: Problemes a casa:( 29/11/2012 - 22:09:00 Nom: sdgdfghasdf 
No ets una mica exagerada? Deixa passar el temps. (De totes maneres, he viscut coses pitjors que haver d'escurar els 

plats...) 

Re: Problemes a casa:( 29/11/2012 - 22:09:00 
Nom: tiiiuuuuuu 

boooooo 
pq estan enfedats??? 

Re: Problemes a casa:( 29/11/2012 - 22:10:35 Nom: Pdfhsjdf :$ No sóc exagerada, pero m'agradaria poder parlar als meus pares! :( 

Re: Problemes a casa:( 29/11/2012 - 22:39:44 Nom: feel masa cabezota ets tu... aajjajaja 

Re: Problemes a casa:( 30/11/2012 - 10:15:54 Nom: Tsee! Perque? WTF? 

Fa temps vaig escriure un 
fòrum sobre que crec que 
no els hi agrado als nois. 

Em vull "declarar" AJUDA!! 

29/11/2012 - 22:08:59 Nom: Bibiana 14 

Hola a tots i totes, doncs bé, estic enamorada perduda d'un amic meu, amb el que he compartit molt bons moments a 
soles i amb altra gent. Junts hem rigut i hem fet broma, i ens hem explicat opinions. No ens abracem normalment, tenim 
poc contacte físic (els dos petons de salutació i d'adéu), però crec que ell podria sentir alguna cosa per mi i seguint un 

consell, penso esbrinar-ho.Us vull demanar adolescents una cosa una mica complicada: Vull fer-li saber d'alguna 
manera, alguna indirecta o dir-li alguna cosa que li faci obrir els ulls i veure que fa temps que l'estimo. Però ha de ser de 
manera que, si ell no m'estima d'aquella manera, jo em pugui excusar dient que "es tracta d'un malentès" i que ell m'ha 
malinterpretat, per poder seguir amb la nostra amistat, perquè per sobre de tot, no el vull perdre. Si l'abraço es notarà 
massa, i no tinc amics en comú amb ell que siguin prou de confiança com per pregunta'ls-hi i que no es noti. Gràcies i 

teniu en comte que no he tingut mai parella ni m'he liat mai, o sigui 

Re: Fa temps vaig escriure 
un fòrum sobre que crec 
que no els hi agrado als 

nois. Em vull 

30/11/2012 - 14:42:45 Nom: vaqueta14 jo heu intentaria fer indirectament, alomillor dona resultat. 

Re: Fa temps vaig escriure 
un fòrum sobre que crec 
que no els hi agrado als 

nois. Em vull 

30/11/2012 - 16:02:02 Nom: Bibiana14 Es clar, si és el que vull fer! Però en aquest fòrum demano la manera... 

tema: (em diuen guarrilla) 29/11/2012 - 22:28:28 
Nom: I AM MOLONA 

^^ 
hola! tinc un greu problem tinc 14 anys i ja e fullat am 3 tius. magrada molt sas el gust i aixo! pper el meu poble em 

diuen guarrilla, po esqe jo no u entenc pq no e fet re de dulentt, només he xuupatt i esoo! AJUDAAA! 

Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

29/11/2012 - 22:31:52 Nom: wwwnoIi passa face i ia buras si et dono plaerr;) 

Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

29/11/2012 - 22:39:33 
Nom: I AM MOLONA 

^^ 
Digaa'm el teuu nomm amoorr! grr... 

Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

29/11/2012 - 22:43:28 Nom: k loko adria declara 
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Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

29/11/2012 - 22:48:58 
Nom: I AM MOLONA 

^^ 
okkk amorrr! estic molt calenta quan cadem????don etss??? aaaahhh 

Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

29/11/2012 - 22:57:35 
Nom: I AM MOLONA 

^^ 
Jderrr tiuu! P*** Merdaa! ma baiixatt el calentóon! he vist la teva foto de perfil (GOS). 

Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

01/12/2012 - 12:44:27 Nom: adaskg 
normal k et diguin guarrilla si am 14 ya as follat me dun cop... i guarilla es poc, taurien de di puta i 

descerebrada!!!acabaras malamen si comenses així 

Re: tema: (em diuen 
guarrilla) 

01/12/2012 - 20:51:26 Nom: I AM MOLONA 
perdona???' la puta guarra seras tu si megrada qe vols qe faciiii...sas el gust qe don quan me la fiqen i el bon gust qe te 

..puff 

Com olvidar al meu ex.. 30/11/2012 - 10:17:59 Nom: degfg 
Com puc olvidar al meu ex? Esque em costa un munt, i per molt que fiqui de la meva part, no puc! Damunt el veig cada 
dia a cada hora.. i pff em costa molt.. Que puc fer? Es que es mig any amb ell.. tot el que he passat amb ell i pf.. no puc 

olvidar-lo.. ajudeume perfavor. 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 10:22:47 Nom: Compii Poc a poc l'olvidaras, tranqiila! ;D 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 10:26:53 Nom: Pixina:) 
Miraa, carinyo ami tambe ja saps el que em va passa amb el que jo voliaa...I aquest paio no et mereiix perque domes 
juga amb els teuus sentiments saps? I el que penso esque tens uns amic que testimeen i uns pares que taambe ara 

estate pel amiics i per coneiixer gent noova, i el temps ja u curara tot viidameua:)Bessito piixiina, testimo. 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 10:29:28 Nom: Compii Ole tu pixiina! jajaja 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 10:30:25 Nom: Pixiina:) Jojojo:3 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 15:33:28 Nom: Daviiiiiiid 
Mira vols un consell? Somriu, aixeca el cap, i viu el present! Veuras com mica en mica se t'enva del cap! I quan menys 

t'ho esperis... L'hauras obliidat! 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 16:19:01 Nom: Paaula. Moltes gràcies, això espero.. pero esque no arriba ningú.. 

Re: Com olvidar al meu 
ex.. 

30/11/2012 - 16:38:56 Nom: Daviiid Com que no arriba ningu? A què et refereixes? 

Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:31:04 Nom: Pjdhf:$ 
Nooiies, tinc un compi a classe que està buscant una relació llarga, però ell no ha surtit mai amb ningu, pero estic 

segura que l'ajudareu molt!Graciies!:D Espero que contesteseu, dixeu messengers o facebooks.. Adeeeu:) 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:32:50 Nom: Joeeel RC! eec¬¬ no caliia ser tant descarada! jajajajajajaja:') 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:33:12 Nom: Guarrita:$ 
Ola guapa, el teu amic pareiix un osso guarrosso:$ que se li veu lo plumero....M'agradariia donarli seeeexo, eell vol? 

diixam el seu faceebook...QUE SE LO COMO TOO:$ 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:34:34 Nom: Joeel RC Facebook pliis? ;) 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:35:25 Nom: SEXIMBOL Ola, soc un travesti...aixo val? Grrrrr:$ Meepone el pelopolla;) Dixaam el seu faceboksex perfaavor! 
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Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:35:43 Nom: otra guarreta.. 
UOOOOOOH:$ Quiii tio bonot, jejeje buskeulo al face: JOEL RODRÍGUEZ CARCELLER, un tio en un cor molt gran 
disposat a estimar molt a una noia ii a durar molts anys en ella.. da salami del bueeno i le da duro, es un adicto al 

seeeeeeexo :$$ 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:35:48 Nom: Facebook:) Lo facebook és Joel Rodriguez Carceller:) 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:36:42 Nom: Calentorra:$ 
Guapa..mira tinc 15 anys i estic al sofa caleenta..passam el faceebok del teu amic i parlem, si? QUIIEERO SEEXO 

DURO I PUUUURO. 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:38:45 
Nom: 

SEEXOSEXOO! 
Olaa soguarri...soc maribeeling MY XOXO IS CALENTING TU QUERER XUPAR? OOOO'h:$$ sii que tiia ma buueno*-* 

Re: Jooeeel R.C :) 30/11/2012 - 10:39:45 Nom: Joeel RC M'agradariia qe anes enserio¬¬ PD: Maria para de comentar guarradees! ajajjajajajaja 

Boxeer Style:) 30/11/2012 - 10:34:30 Nom: Pjdhf:$ 
Holaa noois i noies, sabiieu que boxerlaplana antonella i boxerlaserra messi, tindran boxeereeets stylees? Deiixeu els 

vostres comentaris, messengers i facebooks... Espero que entengueseu aquest missatge:D Muaaaks:) 

Re: Boxeer Style:) 30/11/2012 - 10:35:47 Nom: Lo de detras;) Oh! M'agradariia adoptar-ne un! :D 

Re: Boxeer Style:) 30/11/2012 - 10:37:40 Nom: Tiaa seepsi *-*  Faran boxerianos.. jejeje OPPA BOXER STYLE. pzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

Re: Boxeer Style:) 30/11/2012 - 10:43:04 
Nom: Lo del costat 
de la tiaa sepsii*_* 

Op Op Op Op!PD:Tiia sepsii guaapoota! 

Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:38:02 Nom: jajajhdgg Totes estan solteres i son guapes! Per a mes infoo contesteu! 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:39:29 
Nom: La de davant! 

¬¬ 
Que sapiigues que natros no anem necessitades! Tsee! Paaaula, pa xuloo mi piirulo.. juasjaus :D 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:41:33 Nom: hsjhddb Qe tal noiia de davant? :DPD:La mes guapa es rossa, per a mes infoo, facebook: Paula Ralda 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:41:44 Nom: NMIUSNU:$ Xupaa xupa poligonero sin freenos....COM QUE NECESSITADES? ts, osso guarrosso. 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:43:39 Nom: joseepp la rubia me pone muucho:$ ooh ia la agregaré *-* me encanta. 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:43:49 Nom: ajshshjs Era la vengansaa! JAJAJAJA! 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:44:04 Nom: .!. Com que la mes guapa la rosa? com a mes necessitada la rosa voldras dir no? jajajajajajajjaa. 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:45:22 Nom: ajhsjss El nivell de necessitat el teniu totes igual¬¬ juasjuasjua 

Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:47:28 Nom: .!. Ves callan xoxo pelao:$ 
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Re: Tres amigues 
necessitades;) 

30/11/2012 - 10:49:53 Nom: askshhsjus okei:( 

Paula R.S :D 30/11/2012 - 10:45:16 Nom: Pjdhf:$ 
Hola nois, tinc una amiga que el seu novio li està complicant la vida, perque no el pot olvidar i li es molt dificil, si voleu 

algo amb ella trukeu al 680665616 Graciies :D Es alta rubia i en ulls verds! 

Re: Paula R.S :D 30/11/2012 - 10:46:24 Nom: NUn:$ Tienee unos grandes pexootes;) 

Re: Paula R.S :D 30/11/2012 - 10:49:15 
Nom: El de la 

esquerra 
Qe sapigueu qe es guapiissima, va a la meva classe, i et donen ganes d'anar a classe nomes per veure-la! :$ muaa 

Re: Paula R.S :D 30/11/2012 - 16:20:08 Nom: Paulaa. so guarros ¬¬ 

Re: Paula R.S :D 30/11/2012 - 16:37:29 Nom: Albeeeert Pareiixes guapaa(; El teu msn? No tiinc faacebok.. 

Joel come xoxos.. 30/11/2012 - 10:50:01 Nom: Amiga de joel.. 
Faaa poc vam anaaa a una casa abandona en joel rodrigueez....I ens vaam troba una nina desinflada que li va posa el 
nom de ROSAVELIA....i de cop joel se va posa a minja lo xoxo de aquella pobra nina...que faaiix? em te asustaaada 

JOEL, sesta tornan rebeelde.Consells perfaavor graciies! 

Re: Joel come xoxos.. 30/11/2012 - 10:52:49 
Nom: el qe esta en 

diagonal 
Mariia¬¬ es diu rosamariia, no rosavelia:'( no coenixes a la meva niina! pensava qe erets amiga meva! :'( 

Re: Joel come xoxos.. 30/11/2012 - 15:41:27 
Nom: Soc de santa 

barbara jajaj 
Ö jooel no mavies dit aixo ¬¬ manganyes dipsi..jajajajajajajjax')12 

Re: Joel come xoxos.. 30/11/2012 - 16:22:55 Nom: Joooeel jajajajajaja qe mal asta la penya..xd 

Maria M.M :D 30/11/2012 - 10:51:02 Nom: Pjdhf:$ 
Hola nois, mireu tinc una amiga, que ia no es verge, i que li agrada molt que li donen pel cul.. Es morena alta i en ulls 

marrons, Es una ossa guarrosa i li agrada molt lo folleteo, Para mes informació agregeu lo facebook de Joel Rodriguez 
Carceller.. :D Graciies Petiiteeets:D 

Re: Maria M.M :D 30/11/2012 - 10:53:09 Nom: Maria. m. 
Miraa soc mariia i no man donaaat mai pel cul, sii? Ts, aiixi que anna lovaato ves calla ossa guarrossa:$ que atuu si 

que te doneeen salamii pero no pel cul sino peeel xoxo guarrotaaa, ggr. 

Re: Maria M.M :D 30/11/2012 - 10:54:59 Nom: hajkshjs perqe dones el meu face? TT dona el seu! 

Re: Maria M.M :D 30/11/2012 - 14:44:03 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaa;) 
jajajjajajajja! Vale maria.. vale anna.. vale paula.. Tot comentaris vostrees.. 

Re: Maria M.M :D 30/11/2012 - 16:24:14 Nom: Joooooeeel Eh, i te diixes a Joel! jajajajajjajaajajja 

Eduardoo:) 30/11/2012 - 10:53:37 Nom: Pjdhf:$ 
Hola travestiis, tinc un amic que se diiu Eduaido Pastoi:D Para mes informació agreggeu al face a Paula Ralda, o Maria 

Marti Graciies:D 

Re: Eduardoo:) 30/11/2012 - 10:55:36 Nom: Pjhdf:$ Maria Marti Martorell* 

Re: Eduardoo:) 30/11/2012 - 10:59:19 Nom: jeje! pobree edu, lo qe li toca aguantar! jajajaja:') 

Re: Eduardoo:) 30/11/2012 - 16:23:45 Nom: kjiogfh* Paula Ralda 

Re: Eduardoo:) 30/11/2012 - 16:27:36 
Nom: Un atre 

paioXDXD 
Jo acabo de sortir de l'armarii vols algo? hahaXDXD 

Anna L.J. 30/11/2012 - 10:57:54 Nom: Lo de detras Em tenia qe vengar! tss pero no posaré res dolent. PD: giirat de cara avant! jajaajajajajajaja 

Tweeter!!! 30/11/2012 - 13:46:45 Nom: Asde!  Hola adolescents!! Acabo de fer-me Tweeter i necessito que em seguiu!! es: @al_ribaMolts petons!! 
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Re: Tweeter!!! 30/11/2012 - 16:30:09 
Nom: poos una 

persona 
Twitter* ;) 

merda distància. 30/11/2012 - 15:14:59 Nom: livelovelaugh 
Hola adolescents! Tinc un problema.. m'agradaa un noi i no és del meu poble i el vull veure i hem cadat, però no sé que 
dir-li a la meva mare.. i podia anar amb bus, però no crec que sigui gaire bona nidea.... ke podriaa ferr? Moltes gràcies i 

ajuda:( 

Re: merda distància. 30/11/2012 - 16:54:29 Nom: fdghh disli ke vas a casa una amiga:) i alé. 

mportant! Noies! 30/11/2012 - 16:57:35 Nom: asjhfsd 
Hola noies! que passa si quan ja estas als ultims dies de la regla i tens ganes de posar-te catxonda llegint relats erotics 

pero no et toques i perque vas molt calenta et corres??Es dolent o no passa res? 

Re: Important! Noies! 30/11/2012 - 18:24:46 Nom: vaqueta14 no m'ha passat mai pero crec que no passa res fes-ho i comenta el k passa 

NOIS GUAPOS 
SIUSPLAU OBRIU, 

SEXEEE. 
30/11/2012 - 17:04:06 Nom: ASKSHDJDJ 

Hola, ja que he captat la vostra atenció, si alguna CIUDADANA O ALGUN CIUDADÁ DE BARCELONA SAP D'ALGUN 
TIO GUAPO D'ENTRE 13 I 15 ANYS QUE PASSIN MSN PER AQUI QUE ELS AGREGO. O SINO UN MSN QUE ME 

FET ESPECALMENT PER PARLAR, ADEUUUUUU.fugitivas_5_8@hotmail.com 

Son amigues meves de 
veritat? 

30/11/2012 - 17:34:08 Nom: Eulaliia 

Bueno, es el tercer cop que escric aixo perque me descuidat el nom... be, mireu, tinc 15 anys i ja fa un temps que vaig 
am unes noies de l' institut, que son bastant populars. Jo no esq no u sigui pero tampok u soc tant tant com elles. Mireu 
vaig comensar a anar am elles per ferme mes popu, pero a les que anava abans les vaig deixar per aixo, perque no u 
eren gaire. I vaig ser inutila de no fixarme que m' estimaven i que no importa el nivell de popularitat i les hi vaig posar 

excuses. Bueno, que ara fa mes o menys mitj aanyet que vaig am elles, pero MAI MAI MAI que queden es a dir nomes 
al principi mo deieen. Ara casi no mo diuen tot ique a l' hora del pati estem juntes i tal. pero hi ha una que sempre 

organitza cosa i a mi mai i compta. Aixo em fa sentirme sol i baixarme l' autoestima. NECESSITO AJUDA! Algu em 
podria donar un consell sobre com fer que pugi quedar de festa o el qe sigui am elles? o seria millor tornar am les 

altres?un peto, gracies. 

Re: Son amigues meves 
de veritat? 

30/11/2012 - 18:20:50 
Nom: 

anonimaaaaaaaakfb
vmklfgb 

1 Que mes dona si ets popular o no? 2Intentas arreglaro amb les teus amigas de veritat aquelles "Nopopus" que sgeur 
que son las de tota la via 3ves a la gilipollas aquesta que mai et diu res calradli 4 osties i deixali clar el tipus de persona 

que es sooooort noia 

Re: Son amigues meves 
de veritat? 

30/11/2012 - 18:21:53 Nom: vaqueta14 
no es per desanimarte, pero amb les ties que estas ara no esats be jo intentaria anar amb les d'abans que t'estimen i 

t'aprecien. un peto :) 

Re: Son amigues meves 
de veritat? 

30/11/2012 - 19:04:20 
Nom: Laqe ha escrit 

aixo 
Hola, GRACIEs! Pero com ho faig ara per tornari?! 

Re: Son amigues meves 
de veritat? 

01/12/2012 - 12:20:36 Nom: nseeeeeeee 

tu nos k pensaves tenies unes amigues k t'estimaven i resulta k les vas deixar per la popularitat!! de veritat creieu k aixo 
es normal jo crek k el k as de fer es tornar amb les de vans k t'esimen i k segur k estan disposades a perdonarte po tu 

desideixes les teves amigues po afanyet pk sinó et kedaras sola i ja et dic, no es gaire agrdable!!! un petó espero havert 
ajudar!CATALUNYA INDEPENDENT! Un mua adolecents! 

Re: Son amigues meves 
de veritat? 

01/12/2012 - 22:10:01 Nom: laaaaaaaaura 

Hoolaa!Mira, deixat de histories de popularitat i merdes destes. Torna amb les teves amigues pero que YA!Que no 
siguis tan popular no vol dir que no siguis tan feliç, vale?I si no saps com tornar amb elles, doncs siguies sincera, parla 
amb elles i explicalis perque les vas deixar, perque vols tornar amb elles i perque has cambiat de decisio. Ja se que no 
es facil, pero si realment t'ho proposes, ho pots aconseguir.Mooolta sort, i el proper cop pensat avans qui es amic teu i 

qui no;) 
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SI ET DIUS ROGER 
ARGEMÍ OBRE! 

30/11/2012 - 17:45:03 
Nom: fann del millor 

cantant del món!! 

Holaa si ets tu només dir-te que ets el millor cantant enserio! Cada vegada que posu una cançó teva em sorprèns 
sempre enserio! Déu méu, totes les cançons que cantes són molt millors que les originals! Estic escrivint això mentre 

escolto el teu cover que vas penjar aquí que per cert, felicitats has guanyat!!!! Tindriess que ser el millor 
enserio!!!!!!!!!!!!Els altres tindrien que tindre 5.000 i algu i tu 100.000.000.000.000....!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Buff m'encantes 

enserioo!!1 I buaa esquee ets ets guapiissimm!!!! Enserio ets ell millor, quantes vegades ho he dit ja!Noto que se 
m'oblida alguna cosa..en realitat moltess!! Buffpodria seguir fins a la nit aquí escrivint!!!!!SÓC LA ÚNICA QUE EM 

SEMBLES TAN PERFECTE???Ho dobto moltíssim, peroo buff no vull quedar com flipada pero es que es vritat joderr!! 
Et menjoo amb patatess!!!!!Buaa nomes dir-te que m'encantes i que tens la veu més maca que he sentit enma vida 

enserio no soc d'aquelles paves que van dient que lis agrada un, després un altre, que lis agra 

Re: SI ET DIUS ROGER 
ARGEMÍ OBRE! 

01/12/2012 - 12:33:50 Nom: Roger Argemí 
Hola! La veritat és que crec que ningú mai m'havia escrit un missatge tan llarg i amb tantes coses maques. S'agraeix, 

de veritat. Moltes gràcies! :) Et deixo el meu twitter i la pàgina de Facebook si vols 
;)@RogerAndGuitarwww.facebook.com/RogerAndHisGuitar 

Re: SI ET DIUS ROGER 
ARGEMÍ OBRE! 

01/12/2012 - 21:20:21 
Nom: fann del millor 

cantant del mon! 
Valeeeeeeeee!!!!! :D!Peroo no tinc twiter :/ pero amb molt de gust m'uniré a la teva paginaa!!!!!! Nomess faltariaa!! QEe 

Estic disponible (noia) ;) 30/11/2012 - 17:58:13 Nom: (noia)*** 
Hola guapos, sóc una noia tinc 14 anys, busco un tio guapo per mantenir una relació seria...no em val lo de ''vols follar'', 

m'enteneu?Deixeu face a baix plis si hi esteu interessats ;) 

Re: Estic disponible (noia) 
;) 

30/11/2012 - 21:00:36 Nom: asadfsadfsda d'on ets? 

Re: Estic disponible (noia) 
;) 

30/11/2012 - 23:22:34 Nom: Noi:) http://www.facebook.com/catala.independentista.98 

Re: Estic disponible (noia) 
;) 

02/12/2012 - 21:05:24 Nom: fama94 De Barcelona... sóc la noia ;) 

Crítica de 50 ombres d'en 
Grey. 

30/11/2012 - 18:19:41 
Nom: MariaNavarro 

(@lMaariiaah) 

Hola Adolescents!Aprofitant que en aquesta pàgina avui han pujat un article sobre el llibre: 50 ombres d'en Grey, 
m'agradaria afegir-hi la meva opinió.El cas es que jo, com n'havia sentit molt a parlar vaig aconseguir el llibre i vaig 

començar a llegir-lo. Al principi, se'm feia extrany la manera d'escriure de l'escriptora.A mida que vaig continuar llegint i 
veient com evolucionava la relació entre l'Anna i en Chistian, em va começar a deixar d'agradar. La cosa era que, a part 
de que l'escriptora semblava tenir zero experiència en el camp de l'escriptura, la seva manera de redactar és molt pobre 
i la protagonista practicament no té personalitat.Aleshores vaig arribar a la part on començava el sexe. La cosa era que 
semblava que el millonaire ''pivon'' s'havia encapitxat de l'universitaria i li explica que vol que ella sigui la seva ''Sumisa'' 

i suposo que ella va acceptar.Dic suposo, per que bàsicament vaig deixar de llegir.No és el primer llibre ''eròtic'' que 
llegeixo i per sort puc comparar. Les escenes de  

Re: Crítica de 50 ombres 
d'en Grey. 

30/11/2012 - 18:36:03 
Nom: 

Anònimaaaaaaaa 
doncs a mi m'ha encantat i avui he acabat el 3r llibre:)Me'ls he llegit en 3 setmanes de lo enganxada que estava. 
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Re: Crítica de 50 ombres 
d'en Grey. 

01/12/2012 - 18:10:04 Nom: Sonia17 

Tu si que no entens ni idea. Serà que aquest llibre a tingut una de les millors critiques de tots els diaris internacionals, a 
més a més dubto moltíssim que un llibre com el que tu descrius, estigui mal redactat... si volen fer una peli!!L'anastacia 
si que té personalitat però per interpretar-la has de saber llegir entre linies bonicaa!!En resum és un dels millor llibres, 

que s'hagin escrit del genere sado, tota la meva família,amics i professors se'ls han llegit i els ha fascinat la manera de 
redactar de la E.L James!!És la meva opinió 

Re: Crítica de 50 ombres 
d'en Grey. 

01/12/2012 - 18:46:19 Nom: cristiiiiiiina  
Hola,doncs a mi m'ha agraden molt els tres me'ls he llegit tots tres en 4 setmanes,jo crec que a la gent que els agradi 

l'amor i l'erotisme esta molt bé.Pd:ES UN LLIBRE QUE ENGANXA MOLT SI T'HA AGRADA AQUEST TEMA. 

Re: Crítica de 50 ombres 
d'en Grey. 

02/12/2012 - 22:25:12 Nom: vaya tela 
Kom es veu que no te las akabat,jo vaig per el terer i si et so sinsera menkantaria que em pases aixo.. es tant bonik , el 

segon llibre es presios,aixi que jo de tu no kritikaria tant i mel llegiria ..Enserio tas llegit mes llibres erotiks? vaya 
tela..Viska en Grey! ajaja 

Entreu! Us puc ajudar! 30/11/2012 - 18:27:07 Nom: Anònima:D 
Hola! Si necessiteu consells, o ajuda amb algun problema, familiar, amb el novio/ novia, o amb algun amic/a, envieu-me 

un correu a: andreagomez850@gmail.comA partir de les 4 de la tarda hem connecto! :) 

Re: Entreu! Us puc ajudar! 30/11/2012 - 18:52:52 Nom: jooooo Gràcies! 

Re: Entreu! Us puc ajudar! 30/11/2012 - 18:54:43 Nom: Anònima:D De res maco/a !! :) Guarda el meu correu per si de cas.Un petó :D 

quan us medeix?? la tinc 
petitaA? 

30/11/2012 - 18:44:29 Nom: cattaalà olaaap a mi em fa casi 18 cm!!!!la tinc petita? kuans anys teniu? 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

30/11/2012 - 18:48:43 Nom: cesccc a mi em fa 16cm sta waiiiiiiiiii i tink 15 anys 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

30/11/2012 - 18:48:55 Nom: hygtrdrgui En erecció? o normal? 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

30/11/2012 - 20:39:30 Nom: Kusiji de sobte tinc ganes de follar amb algu.. 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

30/11/2012 - 21:11:42 Nom: maschpa jajajajaajjaa quan medeix diu, el tamany no importa, ho hauries de saber, importa molt més la qualitat ;) 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

30/11/2012 - 21:44:44 Nom: anoonim està mol be, jo tinc 17 anys i em fa 18 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

01/12/2012 - 16:39:58 Nom: XXXeee jo tinc 17 i em medeix 18,5 cm 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

01/12/2012 - 18:01:31 Nom: .m. 18 cm no es petita... pero sincerament a la majoria de les noies no els importa aixo. (a les putes si) 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

02/12/2012 - 01:56:16 Nom: jmdhnd tinc 14 anys i em medeix 15 cm 

Re: quan us medeix?? la 
tinc petitaA? 

03/12/2012 - 21:36:02 
Nom: osdepeluix 

(noia13) 
osti si k la teniu grans tots ... susposu k les petites son de 10 o - pero es igula lo que inporta es la persona no la midapd 

: com ja an dit ales putes si pero prro ales ties normals no 

Si s'ha enfadat que faig? 30/11/2012 - 20:34:26 
Nom: 

asdfghjklpoiuytredf
ghjk 

Hola, necessito que m'ajudeu a com dirli al meu noiet que em perdoni.Fa 3 dies es va picar en mi perque li vaig dir que 
era un ''surtit'' perquee em deia coses molt marranes, però tampoc li vaig dir malament saps.I ja li e dit un munt de 

coses perque em perdonii, que puc dir-li mes? ajudeumee siusplauu, gracies. 



410 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Si s'ha enfadat que 
faig? 

30/11/2012 - 20:49:27 Nom: feel 
Digal-hi que no pretenies tampóc ofendrel, a de més, si li vas dir de bones, trobo que no es te perquè enfadar tampoc. 
Comental-hi de totes formes, però trobo que ha estat una rabieta per part seva, i si aquest cop suda. Pasa d'ell que ja 

se li passara... SORT!(: 

Obriiu sisplaau! 30/11/2012 - 20:42:05 Nom: Valeen 
merciii, us volia preguntaar si sabieu algun consell o una forma per guanyar una mica de pes, esque estic més aviat 

prima i m'agradaria estar normal per omplir bé la roba de la meva edat... moltissimes gràcies gent! 

Re: Obriiu sisplaau! 30/11/2012 - 21:19:44 Nom: anonimaaa*-* aprofita tu k stas prima i menja una mica d guarrades x variar!!! sino visita al metge o algo... molta sort :D 

Tetes massa grans 30/11/2012 - 21:02:15 
Nom: 

jciduhsdfosudv 

Hola! Tinc 16 anys i un problema:ara mateix tinc una talla 85D de pits (bastan grans) i fa pocs mesos els tenia molt 
menys grans qyue ara. La cosa esqe jo no els vull tan grans, i sembla que no parin de creixer, puc fer algo per evitar-

ho??? 

Re: Tetes massa grans 30/11/2012 - 21:03:39 Nom: joo! HOLA!Diria que no es pot fer res..pero no els tens pas grans.!!Jo tinc 13 anys i faig una 90... 

Re: Tetes massa grans 30/11/2012 - 21:06:11 Nom: Te equivocas 
Emmm pa tu informacion, el numero es el contorno i la lletra es la grandaria del pit, aixi que la noia que ha obert aquest 

tema te una cintura petita pero uns grans pits. 

º 01/12/2012 - 08:37:11 Nom: escriptorajove 

ESTIC D'ACORD AMB LA DEL ÚLTIM COMENTARI. PERÒ NO ELS TENS TANT GRANS. JO TINC AMIGUES AMB 
UNA TALLA 100 O 95 I TENEN AQUESTA TALLA DES DE 6É. AIXÍ QUE NO ET PREOCUPIS.A MÉS EM SEMBLA 
QUE EL TEU PROBLEMA ÉS ACCEPTAR QUE ESTAS CREIXENT... ACOSTUMA-T'HI. ET CREIXERAM EL QUE 

T'HAGIN DE CRÈIXER. 

Re: Tetes massa grans 01/12/2012 - 11:24:06 Nom: sadada doncs jo tinc 16 i tinc una 100C, nose, no em preocuparia tant.. 

Re: Tetes massa grans 01/12/2012 - 11:24:08 Nom: sadada doncs jo tinc 16 i tinc una 100C, nose, no em preocuparia tant.. 

Re: Tetes massa grans 01/12/2012 - 16:58:01 Nom: kdfjf Jo tinc 15 anys i faig una 105! es un ascooo!! 

Re: Tetes massa grans 02/12/2012 - 00:27:38 Nom: Jabski Si vas a correr, se't aprimaran!! 

Re: Tetes massa grans 03/12/2012 - 11:05:15 Nom: sdfijergsjdigj Dorm de cap per vall, i fes la cubana sovint. 

Pregunta 30/11/2012 - 21:05:41 Nom: A13! 
Soc noi....Es normal que em paji millor mirant videos gays que amb videos porno normal? No em conidero gay ni res 

pero els prefereixo mirar...Algu li passa? Soc bi o gay si miro videos porno gay mentre em pajo? 

Re: Pregunta 30/11/2012 - 21:08:55 Nom: maschpa 
noo, no té per què! Tothom sent curiosat per aquests temes, veure com ho fan dos nois o més no és necessàriament 

una relació amb homosexualitat ;) 

Re: Pregunta 30/11/2012 - 22:52:29 Nom: njbhjk Home no té perque. Però hauries de saberel perk t'exites mes al veure videos d'aket tipus... 

Re: Pregunta 01/12/2012 - 15:39:52 Nom: Lerelele! 
Jo al principi vaig començar a mirar vídeos gais i bis per pura curiositat, sent hetero i tenint nòvia i tot... i amb el temps 
vaig haver de reconèixer que m'estava tornant bi...I ara em considero bisexual.Que per curiositat, tothom n'ha mirat, 

però si ja és en excés, planteja't la teva orientació sexual :)) 

NO PUC MÉS NO SE 
QUE FER!!! 

30/11/2012 - 21:36:35 Nom: 14-9 
Avera, soc una noia, això per començar, llavors, aixo es el que pasa, que m'agrada una profe del meu insti i no se que 
fer, sempre me la quedo mirant al pati i de vegades a les classes, i les meves amigues sempre hem diuen: Blecs quin 

fastic! I coses d'aquestes.Algu SIUSPLAU Hem podria dir com me la puc teure del cap??!! 

Re: NO PUC MÉS NO SE 
QUE FER!!! 

30/11/2012 - 22:48:11 Nom: molonga 
No pots treure del cap allò que no pot surtir del cor...Jo mai he aconseguit a olvidar a la persona que e estimat durant 
molt de temps...sento donar-te aquets anims pero l'unic que pots fer es deixar que passi el temps, intentar no pensar-

hi(encara que sigui el teu profe) i esperar que les coses passin soles...un besito 
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Re: NO PUC MÉS NO SE 
QUE FER!!! 

01/12/2012 - 21:00:07 Nom: I AM MOLONA 
aviam nena tu ets una lesbi no? ella u es? i primer nena mm..com vols surtir o tenir algu am una profe siusplauuu hola 

estas a la terraa?? qe curta ;) 

Estic enamorada d'ell, 
pero.......... 

30/11/2012 - 21:51:42 
Nom: 

Mariiaaaaaaaaaaaaa
:) 

Hola, gràcies per obrir. Bueno us conto la meva història. Fa 3 mesos que estic enamorada d'un noi més gran que jo, 
dos anys més. Va al meu insti i va a la banda del poble amb mi. Ell quan em veu em fa un somriure que als altres no i a 

banda sempre m'està mirant però desprès pel facebook es super soso, i parla com si passes de mi. I m'obri només 
quan em pregunta alguna cosa...:/ I si sempre l'he d'obri jo em faré pesada.Es que no sé, canvien tant les persones de 

en persona al facebook? vv' I bueno, jo no li he dit que m'agrada i com passa tot això no sé si dir-li.. Que farieu 
vosaltres? Gràcies:* 

Re: Estic enamorada d'ell, 
pero.......... 

30/11/2012 - 22:41:11 Nom: molonga 
holaanomés et puc donar un consellel millor de tot es parlar-hi per aclarir-ho tot! es igual si a cara a cara o pel 

facebook, un dia l'obres i li expliques com et sents i el que et passa, si de veritat t'estima et fara costat i 
t'entendràBesitooos 

Re: Estic enamorada d'ell, 
pero.......... 

01/12/2012 - 21:03:23 Nom: I AM MOLONA 
buuuaaaaa... miraa ami em pessava igual i alkap dun temsssss pos li vaig dir i ara yaaa purteem 6 messuuussss.... sii 

sudes tualmen de tuu ni et kuntesteria x face ni et sunmriuria tu digaaali tiiiiaaaaaaa 

GALA FINAL TEENSTAR, 
QUI HI VA? 

30/11/2012 - 21:56:33 
Nom: 

cris___________96 
Heei gent!! suposo que com molta gent, jo aniré a la gala final de TeenStar. qui més hi va??Serà un GRAN dia *.* 

Anglès 30/11/2012 - 22:02:56 Nom: Anglès Algú vol practicar el Anglès, que deixi el se msn o facebook.Graciés 

Re: Anglès 01/12/2012 - 19:34:29 Nom: dash.dew. el que tu necessites es que algu t'ajudi a practicar català. "Gràcies", de res. 

Re: Anglès 01/12/2012 - 23:30:51 Nom: So Perq no el deixes tu i naltres ja t'agreguem? 

Moviment Estelada Verda: 
Llibertat per la Terra i per 

la Natura 
30/11/2012 - 22:16:26 Nom: Julia95 

Sembla que a nascut una nova plataforma que alguns han creat per pressionar als partits catalans a incloure 
animalisme i medi ambient en els programes. I també influir que moviments i partits ecologistes donin un pas cap al 

sobiranisme independentista.El seu facebook:https://www.facebook.com/esteladaverdaI fotos 
seves:http://www.flickr.com/photos/esteladaverda/ 

Acabo de fer una pàgina a 
fb! Entreu porfa! 

30/11/2012 - 22:26:21 Nom: Anònima:D 

HolaaaAcabo de fer una pàgina a fb de guns n' Roses, per penjar fotos y aquestes coses que fan els administradors de 
pagines de fb. Porfa doneu-li a "me gusta" i compartiu-la porfa!! :)Encara que no us agradi guns n' Roses, també 

penjaré coses d'altres grups, per exemple podeu demanar-me que pengi una foto d'algun grup o guitarrista, etc. Us 
etiqueto us la dedico.Si no us agraden els guns, si coneixeu a algú que li agradin, passeu-li el link de la pàgina! 

:Dhttp://www.facebook.com/pages/Fans-de-Guns-n-Roses/138133616337729?skip_nax_wizard=trueUs ho agrairia molt 
que seguissiu la pàgina, hem fa molta ilusió participar en una pagina de fb. 

assdfgghakshfjalñs 30/11/2012 - 23:04:44 Nom: m'agrada... 

Hoola adolescents:)Fa com uns 2 o 3 mesos que estic enamorada d'un noi super simpàtic, carinyos i amable. S'asseu 
justament davant meu, però no parlem gaire ja que és una miqueta tímid. Com podria trencar el gel amb ell? Per a mi 
em resulta molt dificil i no puc comenzar a parlar per reds socials ja que no té ni whatsapp, ni facebook... Que puc fer? 

Gracies adolesceents:) 

Gays Bis Camp de 
Tarragona! 

30/11/2012 - 23:05:16 Nom: Prrooooooom! 
Hola, busco algun noi gai/bi del Camp de Tarragona d'uns 16 anys aprox.M'agradaria, principalment, conèixe'l, 

compartir experiències, i que surti el que hagi de sortir.Gràcies (:: 

Re: Gays Bis Camp de 
Tarragona! 

01/12/2012 - 12:28:20 Nom: hola:Fhskde Hola! deixa mail i t'agrego!!! 



412 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Gays Bis Camp de 
Tarragona! 

01/12/2012 - 12:45:12 Nom: mersii :D arnauell8@gmail.com(A partir del meu mail pots trobar el nom i agregar-me al face^^) 

Re: Gays Bis Camp de 
Tarragona! 

02/12/2012 - 00:51:54 Nom: Isaak :) http://www.facebook.com/isaac.navarromadronosóc de Barcelona però igualment podriem parlar i tal no? Agrega : 

m'agrada.. 30/11/2012 - 23:05:19 Nom: asdfhaisldfañ 

Hoola adolescents:)Fa com uns 2 o 3 mesos que estic enamorada d'un noi super simpàtic, carinyos i amable. S'asseu 
justament davant meu, però no parlem gaire ja que és una miqueta tímid. Com podria trencar el gel amb ell? Per a mi 
em resulta molt dificil i no puc comenzar a parlar per reds socials ja que no té ni whatsapp, ni facebook... Que puc fer? 

Gracies adolesceents:) 

Re: m'agrada.. 01/12/2012 - 17:30:24 Nom: Seneka... Pensa que ell tambe t'estima a tu, i aixi podries animarte a parlar... 

c 30/11/2012 - 23:12:02 Nom: PT5555R 
jo i un amic que avans ens parlavem molt ens vam liar i despues de haver-nos liat mos em dixat de prlar. i pel meu putu 

urgull no el vull perdra. que pudem fer? em sap molt greu. jo crec que me l'estimu, i potser inclus mes que amics.... 

consells 30/11/2012 - 23:14:50 Nom: fuief3ffq Quan fumes shisha es necessari tragar-se el fum,i amb els porros i amb el tabac? 

fraases 30/11/2012 - 23:27:44 Nom: --- 
algú em podria dir algunes frases boniques, per penjar al muro del meu novio per exemple, o per un missatge, pero no 

gaire cursis?Gràciees :) 

Re: fraases 01/12/2012 - 17:30:31 
Nom: pude es 

cursi... 
cuando todas las estrellas se apaguen, mi amor por ti iluminara el mundo.... tse es mol cursi poo... wenw. 

Re: fraases 01/12/2012 - 20:06:23 Nom: --- meeerci! :) 

Amor entre cosins 30/11/2012 - 23:27:46 Nom: kzxjnfeib 3w 

D'això, m'agradaria explicar un problema que té la meva cosina: ella des de sempre, i me'n recordo, ha estat 
enamorada perduda del seu cosí (un cosí que no compartim, per part de la seva mare divorciada del meu tiet). Ella se 
l'estima i diu que la seva relació és molt bona, i que ell no la tracta com a les seves altres cosines, però que no sap si 

això vol dir amor. I a part, és un amor frustrat i impossible perquè els seus pares els controlen tota l'estona, no els 
deixen estar sols (tot i que ells de tant en tant ho aconsegueixen) i la meva ex-tieta li va advertir, a la meva cosina que 
ells dos no es podrien enamorar. I el més fort és que els pares del noi SÓN COSINS! I per això també creuen que si la 
meva cosina i el seu cosí arribessin a tenir fills, vés a saber què en sortiria! (A més, el noi aquell ja té un germà amb un 
problema mental:$)Però jo no pensi així, per començar, no hi ha cap assegurança de que ell sigui el pare dels seus fills, 

per favor, si tenen 13 i 14 anys!! Jo trobo que els haurien de dei 

Re: Amor entre cosins 01/12/2012 - 10:35:13 
Nom: 

Anonimatusss10 
Jo crec que si s'estimen haurien de sortir junts i si tu dius que tenen 14 anys no crec que durin gaire podrien sortir 
d'amagat dels seus pares i ja esta no? però si mai els deixen sols hauràn de fer el possible si es amor de veritat. 
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El meu amor platònic... 01/12/2012 - 00:05:11 
Nom: 

IWishYouWhereHere 

Ei jovent!! Doncs això, jo porto enamorada del mateix noi molt i molt de temps (aviat farà dos anys). És un amic meu del 
qual porto enamorada des del primer cop que el vaig veure i ens vam fer amics. Ell no em tracta com a les seves 

amigues (que només les coneixo d'un parell de cops, però la diferència és clara), ell no és d'abraçar ni de el contacte 
que solen tenir els amics (amb mi tampoc) però sempre ens fem dos petons quan ens veiem i quan ens hem de deixar 

de veure. I cada cop que quedem, canvia la meva percepció d'ell. De sobte crec que li agrado, de sobte crec que 
només sóc una amiga que comparteix més gustos amb ell que altres noies, de sobte m'angoixa pensar perquè no se 
m'ha declarat en tot aquest temps si és el cas de que li agrado, de sobte em conformo amb ser amics. Però això últim 
no m'ho crec ni jo, sempre acabo creant-me paranoies i no puc deixar mai d'admetre el que és evident: L'ESTIMO. I 

m'agradaria deixar això de l'amor platònic i fer-li saber el que sento, però ho vull fer amb alguna indi 

Re: El meu amor platònic... 01/12/2012 - 18:26:02 Nom: Fes-ho ja!! 

Jo crec que si portes 2 anys enamorada d'ell ja podries dir-li el que sents però no de cop, es podria espantar, fes-ho poc 
a poc. Si li agrades bé, sigueu feliços mentre duri, i si no li agrades, si no t'estima per ser més que amics, pacteu 

seguint sent amics, o millors amics, com si res agués passat, potser es difícil però es millor fer això que no fer res! I és 
millor que ho fassis ja, potser ve una altra noia i te'l pren, jo de tu actuaria ràpid!Espero que et serveixi aquest consell! 

Petons!:D 

Judith Perez ENTRA I 
LLEGEIX AIXÓ SÓC LA 

SASKYA GRANELL 
01/12/2012 - 10:03:38 Nom: Saskya Granell 

Judih carinyo que et trovo molt a faltar.Paravem pel faceboook i tal però av haver una emporada que no e conectaves i 
hem vaig donar compte que ja no tenies el facebook.Te l'ha borrat el teu pare?Siusplau contesta esque et trovo molt a 

faltar!! 

NOOOIS QUE US 
AGRADA? URGENT 

01/12/2012 - 10:37:59 
Nom: 

bhjsgbdhjkfnljrrfoif 
nois, quin mote carinyos us agrada que us digui una noia? per exemple amor carinyo etc.. sisplauuu ajudaa 

Re: NOOOIS QUE US 
AGRADA? URGENT 

01/12/2012 - 20:57:39 
Nom: I AM MOLON 

argg.. 
titaa graaaannnn 

Desesperada, Institut!!!:( 01/12/2012 - 11:24:10 
Nom: 

aaaaanonimaaaaaaa
aaaa!! 

hola gent!, veureu jo soc una noia que es preocupa molt amb les notes, jo no soc d'excelents pero si de 5 6 o 7, soc 
d'aquesta gent que aprova just, vaig a 4rt de la eso, y veureu en castellà, estic preocupada, i m'agradaria saber si amb 

aquestes notes em faria mitja per aprovar-hi, 4,2 i 4,48 i 5,3, més l'actitud i aixo em faria mitja? amb un 5 sisplau ho 
necessito saberTT si no em quedaràn 2 potser y prefereixo que em quedi una o ninguna, matematiques encara no se 

sap perque aquest dilluns tinc un examen, pero castella? ayuda sisplau! 

Re: Desesperada, 
Institut!!!:( 

01/12/2012 - 11:31:44 Nom: yhbtvrcexwqz 
aixó depen del profe, de la teva actitud, de si el profe creu que t esforces al maxim, de si les teves notes han millorat 

gradualment...El millor que pots fer es preguntarli al profe, potser pots entregar un treball optatiu o ja aproves o algoPer 
cert, si et preocupes de no suspendre i tres 5,6 i 7 no ets una obsessionada am les notes ni re per l estil.Petons i sort 

Re: Desesperada, 
Institut!!!:( 

01/12/2012 - 15:27:31 
Nom: 

nooooooiiiiiiiiiiiiii 
Avera, la mitjana de les 3 notes dóna un 4,66 però si et portes molt bé, si fas els deures, segurament et pujara al 5, 

però jo no sé com és el teu profe!!! Bona sort guapa 

Re: Desesperada, 
Institut!!!:( 

01/12/2012 - 22:33:41 Nom: Magdalena:') 

Segurament aprobarás amb un 5 pelat però si vols un consell: les notes de la ESO no et serviràn per res són igual que 
les de primària ara estudia i fes el que hagis de fer però si treus una mala nota o dos o tres o les que siguin i li donis 

importància perquè jo estudiu a la universitat i no m'han servit de res les notes de primaria ni les de la ESO només les 
de batxillerat! 
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c 01/12/2012 - 12:00:24 Nom: PT5555R 
jo i un amic que avans ens parlavem molt ens vam liar i despues de haver-nos liat mos em dixat de prlar. i pel meu putu 

urgull no el vull perdra. que pudem fer? em sap molt greu. jo crec que me l'estimu, i potser inclus mes que amics..... 

sexe oral :S 01/12/2012 - 12:02:13 
Nom: 

anoonimaaaaaa 
pues esoo, kee ess??eskee molts kops u sentuu o uu llegeixo a noticies com per exemple la del sida.i vull saber kee 

ess?? alguu uu sapp comenteuu 

Re: sexe oral :S 01/12/2012 - 12:25:28 Nom: lerelele! 
Llepar el cony i la polla. ;)I inclòs a vegades es pot llepar l'anus.Requereix una higiène extra.. s'ha de netejar bé les 

parts baixes amb aigua i sabó abans de tenir sexe oral 

ajuda 01/12/2012 - 12:16:53 Nom: dg fg Hola adolescents,algú em podria dir un programa per millorar la calitat de les fotus.GràcisPerdo per les faltes 

es necessari tenir internet, 
per tenir whattsappp? 

01/12/2012 - 12:57:30 
Nom: es necessari 
tenir internet, per 
tenir whattsappp? 

es necessari tenir internet, per tenir whattsappp??????? 

Re: es necessari tenir 
internet, per tenir 

whattsappp? 
01/12/2012 - 13:05:16 Nom: K_V ;) si, per desgracia... 

Re: es necessari tenir 
internet, per tenir 

whattsappp? 
01/12/2012 - 14:28:37 Nom: io 

no del tot no cal tenir internet al mobil amb el wifi de casa ia en tens prou i si no tens wifi descarregat el wi-fi pass i 
robali la contrasenya al vei 

vull que em creixin mes 
rapid els cabells! 

01/12/2012 - 13:02:07 Nom: K_V ;) Hola, ja fa temps que vull el cabell més llarg algu sap com fer-el creixer mes rapid? 

Re: vull que em creixin 
mes rapid els cabells! 

02/12/2012 - 00:25:54 Nom: Jabski 
Tallet les puntes sovintment, deixa'l crèixer bé, renta'l un dia si un dia no, mantinguel net, quan et dutxis no ho facis 

amb rapidesa i fes com un massatge, sooort:) 

Re: vull que em creixin 
mes rapid els cabells! 

02/12/2012 - 10:37:16 Nom: Rebecaa 

Una altra cosa que també va bé (que m'hova dir el meu pare que és estilista) és que mira:1. Agafes fulles de 
romeu(romero), si no en tens t'en pots comprar a qualsevol lloc o anar al bosc i trobar-ne, segur que alguna veina teva 
en té.2. Les poses en un pot i esperes que es sequin (aproximadament uns quatre dies).3. Un cop seques les poses en 
una olla hervint i ho deixes uns cinc minuts hervint i després deixes que es refredi i la coles i poses l'aigua en un pot o 
algu i llavors cada vegada que et duxis al acabar et mulles el cabell una mica amb allò. I així cada dia.Sort :)(Jo ho he 

provat i funciona, a part de quesempre tindras un agrdable olor a romeu) 

Re: vull que em creixin 
mes rapid els cabells! 

02/12/2012 - 13:23:05 Nom: fvdxc i algu sap que puc fer si els tinc bastant arrisats i els vull tenir llisos apart de planxarmels o permanents? 

Messenger 01/12/2012 - 13:13:11 
Nom: 

Anònimaaaaaaaa 

El MSN desapareix per sempre, s'uneix a Skype i a principis de 2013 si volem parlar amb la gent del msn haurem 
d'entrar a l'skype (l'ID serà el mateix)Avui Microsoft m'ha enviat el següent missatge:Hola, Usuario de Messenger:El 

servicio de Messenger dejará de funcionar en todo el mundo (excepto en China continental) para poder ofrecerte juntas 
las mejores características de Messenger y de Skype. Instala Skype e inicia sesión con tu cuenta de Microsoft (la 

misma que tu id. de Messenger) y todos tus contactos de Messenger estarán allí. Podrás chatear y hacer 
videollamadas con tus contactos como antes. Además, podrás descubrir nuevas formas de mantenerte en contacto con 

Skype en tu teléfono móvil y tu tableta.I a la web de MSN posa: 



415 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Messenger 01/12/2012 - 13:14:50 
Nom: 

Anònimaaaaaaaa 
web:http://tecnologia.es.msn.com/microsoft-confirma-la-desaparici%C3%B3n-de-messenger-y-su-integraci%C3%B3n-

en-skype 

Re: Messenger 01/12/2012 - 15:04:21 Nom: kinapenetaa quinaa penaaa!tinc tanss recordss del meessenger de kuan era pekee!ara numes faig servirr facee jejejejeje :P 

Re: Messenger 01/12/2012 - 23:50:31 Nom: Blaaah! 
És una pena perquè jo,l'única xarxa de comunicació d'Internet que utilitzo és el Messenger i no vull que el treguin! Puf... 

Tants records i sobretot quan molestavem els amics amb els "Zumbidos" aquells ajajjaa! 

Músicaaa 01/12/2012 - 14:04:17 
Nom: 

Loooooooooawjesdf
xoñ 

Sabeu programes per descarrgar música gratis? I que no faci falta descarrgar-te algun programa? Gràcies, sou uns 
solets:) 

Re: Músicaaa 01/12/2012 - 15:36:11 Nom: Musiquero! 
N'hi ha un que es diu aTube Catcher que et permet descarregar-te les cançons posant el seu link del youtube, va de 

puta mare!Sinó també tens l'Ares i l'eMule i etc....I fins i tot, si vols, si poses: "descarregar (un CD) de (un artista) gratis" 
al google et sortiran resultats i tot!A gaudir de la música ,lml 

Re: Músicaaa 01/12/2012 - 23:51:46 Nom: claaudiaa 
aquesta paagina va suuper bee, nomes tnes de fiicar el nom de la cansoo i bajartela et deixu al link 

aqi:http://www.audiodump.com/ 

Sexualitat ajuda 01/12/2012 - 14:09:54 Nom: jooooana! 

Hooola adolescentsEs que vulia que majudessiu a entendre una coseta, a l'adolescencia es normal no saber cap a 
quina sexualitat anem no? Osigui que a mi m'encanten els nois, i me liat amb tius, i tot i m'ha encantat, i pensar en dos 

ties pues lesbianes mes ben dit em fa bastant fastic, pero de vegades quan estic calenta o algu no em fa fastic, a 
vegades nose, no em fa fastic, pero sol quan estic calenta si no em fa molta cosa, i asco i nose volia saber si es normal, 

pero les hormones i algu o vol dir que soc boyoun beso 

Re: Sexualitat ajuda 01/12/2012 - 21:40:30 
Nom: 

aaegtrwyhteyjtyej 
en tot cas seras bisexual! 

Re: Sexualitat ajuda 01/12/2012 - 22:23:19 Nom: jooooana! pero bisexual perque?Si em donen asco sempresol quan estic calenta no em donen asco 

Si voleu consell! 01/12/2012 - 15:24:50 Nom: wrewfre 
Hola,si voleu consell o necessiteu algú amb qui parlar deixeu email o gmail,o qualsevol cosa i em posaré en contacte 

amb vosaltres.Un petonet#ajudaragent. 

EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 15:50:35 Nom: confosa! 

Hola adoescentsveureu, tinc un problema;estic sortint amb el meu novio ( ell te 18 anys i jo 14) des de fa 5 mesos.Mai 
havia tingut cap problema fins que la setmana pasada em va dir que si ho volia fer amb ell.Jo, amb molt de carinyo li 

vaig dir que no, que no estava preparada, i que era molt jove per perdre la virginitat.Ell, tot enfadat, em va dir: -Doncs si 
no ho vols fer, et deixo!Jo l'estimo molt, pero m'està pressionant i no el vull perdre! però per l'altra banda sento que no 

estic preparada, i, aunque l'estmo, no és la persona ídonea...Que faig?? Ho faig amb ell o no? 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 15:59:45 Nom: Algu qe en sap 

Pero que fa? NOia, deixal tu! NO veus que es una mala persona i no et respecte? Potser nestas molt enamorada, pero 
enserio, podria acabar molt malament, en part de que es major d' edat i altres coses... Pero tu, si et diu aixo, pues 

acabeu. Malparit! 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 16:28:54 Nom: .m. 

I'm a boy!Si el noi t'estima de veritat, esperara fins que estiguis preparada.Si et diu que et deixa si no ho fas amb ell, 
significa que nomes et vol per fer-lo, i que en realitat no t'estima. 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 18:04:24 Nom: bnxkbakd nooi dons que et deixi axins, SI ELL TESTIMES NO ET DIRIA AIXO 
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Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 21:56:04 Nom: ANONIMA. 

Com? no et deixis manipular! Si tu no estas preparada no ho faiges, ell no ha de amenasarte en que et deixi, si et diu 
aixo, no crec que t'estime. 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 21:58:47 Nom: elfucker 

deixa`l! que es un pederasta! que fa un xaval de 18 sortint amb una de 14! jo en tinc 18 i ni em plantejo estar amb una 
noia 4 anyazos per petita ke jo! normal que vulgui follar! que es busqui una mes grandeta! 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
01/12/2012 - 22:20:07 Nom: JúliaR. DEIXEL! 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
02/12/2012 - 10:33:59 Nom: Mmm... HOLA? Si t'estima de veritat, t'esperarà. I sino, per tius al món no serà:) 

Re: EL MEU NOVIO EM 
DEIXA SI NO HO FAIG 

AMB ELL :S 
03/12/2012 - 21:32:12 Nom: osdepeluix 

escolta guapa jo de tu , li diria avera tenrecordes k en vas dir k si no ho fei a amb tu en deixaves doncs ara et deixu a tu 
, k ets un pervertit avera si eb volguesis de veritat esperrias a que estigues prepara pk ets un cabropd: sento ser tan 

directe pero per molt que tel estimis jo de tu el deixeria ,busca un que encara k tu no u vulguis fer k et comprengui ,esk 
el teu novio d'ara no pensa amb el cor ni el el cervell sino amb la polla 

Ultimament menjo massa 
no sé que em passa.Ajuda 

siusplau. 
01/12/2012 - 16:22:48 Nom: Aina_97 

Ara em venen moltes ganes de menjar dolç, com xocolata, galetes i amb gran quantitat i no em puc controlar. Després 
m'arrepenteixo d'haver-m'ho menjat, però no em sé controlar. Siuspla ajudeu-me per saber controlar-me! 

Re: Ultimament menjo 
massa no sé que em 
passa.Ajuda siusplau. 

01/12/2012 - 22:23:22 Nom: JúliaR. 
Nosaltres no et podem ajudar, ets tu qui té de fer l'esforç.. avans de manjar-t'ho pensa amb lo que engreixa i que 

després allò s'anirà acumulant es lo que faig jo! ara ets tu qui te de posar-hi la voluntat! 

Re: Ultimament menjo 
massa no sé que em 
passa.Ajuda siusplau. 

02/12/2012 - 17:36:01 Nom: Kusiji estic igual k tu,no es pot evitar per molt que t'hi esforcis acaba sent una malaltia 

Mireu això, es un vídeo! 
gràcies;) 

01/12/2012 - 16:44:33 
Nom: 

Lalalalalalallalalalla9
8542 

Hola. mireu aix+o gràcies;)http://www.youtube.com/watch?v=9db988gtcoo 

Re: Mireu això, es un 
vídeo! gràcies;) 

01/12/2012 - 18:16:49 
Nom: 

KSMOFKNSDOLFK 
WTF! O_o 

Re: Mireu això, es un 
vídeo! gràcies;) 

01/12/2012 - 19:21:23 Nom: .m. What is it!? 

algun noi bisex o gai de 
barcelonaa???????? 

01/12/2012 - 17:56:29 Nom: bisexx holaaa estic buscan gais o bi, sense plomaaa x barcelonaaaaaaa:) 

Re: algun noi bisex o gai 
de barcelonaa???????? 

01/12/2012 - 18:08:54 Nom: leeepe olap jooooooooooooooo! jajaja 

Re: algun noi bisex o gai 
de barcelonaa???????? 

01/12/2012 - 18:10:21 
Nom: 

hdonsbkdnbals 
deixa mail i aixi podem contactar amb tu! 
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Re: algun noi bisex o gai 
de barcelonaa???????? 

01/12/2012 - 19:43:38 Nom: ddre yo soc un putu gay de merda magraden els coñs macus i bbuturuts 

Re: algun noi bisex o gai 
de barcelonaa???????? 

02/12/2012 - 00:49:43 Nom: Isaak :) http://www.facebook.com/isaac.navarromadronoAgrega i parlem i tal ;) 

noi poso cam ara:$ 01/12/2012 - 19:02:37 
Nom: noiii calentet 

:$ 
hola noies agregueu poso cam i si voleu no cal k en fiqueu vosaltres. Vaig molt calent agregueu 

xavi_surtidet@hotmail.com 

obreiu nois:)) 01/12/2012 - 19:25:24 Nom: :))))))))))))))))))) 
holaa:)hi ha algun noi NORMAL, si pot ser, per parlar, coneixer, parlar per skype o algo??paseu face i hos agreo:))(noia 

15 anys) 

Re: obreiu nois:)) 01/12/2012 - 19:41:13 Nom: dd normal normal no ho crec:) 

Teenstar 01/12/2012 - 20:08:16 Nom: Laurararara Per als que no anem a la gala del Teenstar...es podrà veure per internet, per la TV o qualsevol cosa?!Merci, petonets 

noooois de solsooona 01/12/2012 - 21:00:02 
Nom: asdfghjk 

noiaaa 
hoola adolescents, busco nois de Solsona per un tema , us el dire en el moment que ens fiquem en contacte, envieume 

un correu a perezcarla990@hotmail.com, repeteixo, Solsona o voltant!PEEETONS! 

Re: noooois de solsooona 01/12/2012 - 22:18:38 
Nom: jo soc de 

solsona! 
passam el teu face i parlem 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 00:03:59 Nom: k looko sok d solsona k bols sok el k loko jajaja xdpasa fb 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 18:22:37 Nom: caaaaaaaarla no vull elsfb, vul les fotus de la sara lopez, passaumeles:$ 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 20:54:48 Nom: k loko jo les tinktotes lalbum complert 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 21:18:15 Nom: Joan Malé 
Soc un nen molt bonic que li agraden molt les polles !! demano siusplau que m'agreguin al fb 

!!http://www.facebook.com/joan.malepons 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 21:19:56 Nom: k loko sufian fill de puta dema al kole etr folllo 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 21:29:41 
Nom: dbahjsn 
bhajsnx djs 

Jo em vaig pajar amb les seves fotos:$ tot el poble oh a fet jaja que marranota 

Re: noooois de solsooona 02/12/2012 - 22:18:01 Nom: Noi de solsona 
eh aver, voleu deixar ja estar el tema de les fotos de la sara? prouta desgracia te ella com per que uns inutils com 

bosaltres us feu palles amb les fotos.. deixeula en pau i a viure la vida! si us pases a bosaltres com estarieu eeh? esque 
no penseu..! 

Estic massa enamorada... 
m'he ficat malalta fins i tot 

per ell. AJUDA 
01/12/2012 - 21:03:21 

Nom: 
meritxeeeeeeeell 

holaaaaaaaa, doncs mireu... hi ha un noi del meu insti que m'agrada molt. Ens miravem i tot... pero no parlavem ni ens 
teniem al face. Vaig sortir de festa fa poc i vaig agafar una borratxera de les grans i m'han explicat que ell va vindre vam 
comensar a ballar i ens vam liar, pero els seus amics ens van separar...i que despres jo em vaig liar amb un altre, pero 
jo pensava que encara era ell...pro els seus cabrons amics li van dir. Ell també anava molt malament. I bueno... que no 
mel trec del cap. Pero diuen que ell no s'enrecorda de res, i ahir ens vam veure i sem va quedar mirant...aquesta nit he 
plorat molt per ell, he bomitat pensant en ell i vamos que estic malalta per ell... i tot perque penso que ja no tindre res 

mes amb ell i em deprimeix. Nose que fer, ni si agregarlo al face o no... que faig? deixar pasar el temps aviam com va? 
mai havia estat aixi per un tio.Enserio, estic molt malament.... 
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Re: Estic massa 
enamorada... m'he ficat 
malalta fins i tot per ell. 

AJUDA 

01/12/2012 - 22:15:29 Nom: JúliaR. 
quee monii:$ jajaja mai et tens de tirar enrere tu agregal al face obrel i hi parles! quan tens una oportunitat no la tens de 
deixar passar mai.. i tu dic jo que en tinc experiencia jajajaja massa diria jo:)) Petons i fes-me cas ja veuras que anirà tot 

bé! 

Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

01/12/2012 - 21:31:37 Nom: amigaa 
Necessito un noi q vulgui cumençar una relacio seria, de 13 a 16 anys, la meva amiga cumplira 15 al gener, i necessita 

cuneixer gent nova....Algu interessat?? 

Re: Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

02/12/2012 - 00:17:47 Nom: zxcvbhj s jo deixa fb teu t de te amiga 

Re: Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

02/12/2012 - 01:29:46 Nom: Contacte de 16 Pots contactar amb mi: mutantemagic@hotmail.comEs un antic correu meu, pero podrem parlar perfectament ;) 

Re: Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

02/12/2012 - 11:49:31 Nom: amigaa 
ei merci! esq ha sortit d'una relacio dificil i... jajajaja quan li digui ja t'enviara un mail i us agregueu a fb o a msn o lu q 

sigui... :D 

Re: Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

02/12/2012 - 12:36:57 
Nom: 

amigaaaaaaa(una 
altre) 

deixo el face d'una amigahttps://www.facebook.com/#!/ines.ciancio.3 

Re: Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

02/12/2012 - 13:27:09 
Nom: alfons87 

(@bernardmortimer) 
busco relacio soc de tortosahttps://www.facebook.com/alfons.sabatechavarria 

Re: Buscu un novio x una 
amiga! URGENT! 

02/12/2012 - 14:30:57 Nom: 11111111111 quants anys tens, ?? sembles molt gran a la foto 

pregunta urgent!!! 01/12/2012 - 21:40:06 Nom: nhy53g342f2 Si fumes shisha es necessari empassar-se el fum? i si fumes tabac o porros? 

URGENT! NOMÈS NOIS. 01/12/2012 - 21:52:52 Nom: wehgrfehrg 
Nois, com us agrada que siguin les noies no fisicament si no mentalment, carinyoses, simpàtiques sigueu sincers! 

MERCI:D 

com puc fer sexe!!? 01/12/2012 - 22:09:52 Nom: NOIA :) Hola adolescents!!Algu em podria dir kines son les normes o pasos per fer sexe???Petons!! 

Re: com puc fer sexe!!? 01/12/2012 - 22:17:44 Nom: JúliaR. Pel sexe no hi han normes bueno que el tiu es posi el preservatiu i a disfrutar:)) 

musicaaaa 01/12/2012 - 22:12:17 Nom: music qui pensi que el seu futur serie dedicarse al mon de la musica am espectacle que deixi face 

Re: musicaaaa 02/12/2012 - 00:55:43 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
no només en aquest tema... però:Face: Carlyy Blanco 

com us agrada que siguin 
les noies mentalment? 

01/12/2012 - 22:25:18 Nom: JúliaRomero com us agrada que siguin les noies mentalment? no em refereixo si llesta tonta o això sinó carinyoses, pasotas etc.. 

Re: com us agrada que 
siguin les noies 
mentalment? 

02/12/2012 - 01:22:33 Nom: nnnoooi dons sent vosaltres mateixes 

responeu que no us costa 
res! 

01/12/2012 - 22:36:59 Nom: ,imjnhbgvfcd Si fumes shisha es necessari empassar-se el fum? i si fumes tabac o porros? 

Re: responeu que no us 
costa res! 

02/12/2012 - 19:00:15 Nom: tfvyhfhnoixfxf te l'has d'empassarrr!!! sinó pots tenir càncer de paladà:) 
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APRIMAAAAAR-ME:( 01/12/2012 - 23:25:30 Nom: mgggcddddgy Hola, em podeu Di ejercisis que aprimin o aliments siusplau?Siusplau, no us costa re I jo ho necessito:( 

Re: APRIMAAAAAR-ME:( 02/12/2012 - 00:10:54 Nom: Jabski Anar a correr, fer caca, olorar pomes vermelles, olorar plàtans, però segur que estas prima i no et cal res de això!! 

Re: APRIMAAAAAR-ME:( 03/12/2012 - 10:53:19 Nom: hgfvmj evita menjar grassa, evita les calories, menja verdura i canvia la carn per llegum.... ves en bici o a corre!!! molta sort! 

Re: APRIMAAAAAR-ME:( 03/12/2012 - 15:52:07 Nom: Olgapujitorres Avere si estas gorda pues estas gorda! te jode$! perque menjes tant! 

Re: APRIMAAAAAR-ME:( 03/12/2012 - 21:05:41 Nom: eeeeiiii 

Alcachofa de laon ! hahahha no, es conya!El q pots fer es de tan en tan una mica d'exercici per exemple la bicicleta 
eliptica a mi em va molt be o una mica de abdominals tmb. Menja sà per esmorzar una peça de fruita i alguna galeta si 

et ve de gust per dinar una amanida i de segon tall carn o peix per brenar un entrepà petit i per sopar algo 
lleugeret.Pots apuntarte a natacio q va força be o algun gimnàs, passeja de tan en quan, fes alguna volta quedes amb 

els amics mentre passejes i tmb baixes algunes calories.ESpero q et serveixi.PD: i per la de dalt, noi una mica de 
respecte al la gent eh, festo mirar. 

Declarar-se o llençar-se? 01/12/2012 - 23:32:11 Nom: knwkbw o 
Hola gent! Com em declaro amb un amic meu de fa temps, amb el que tinc poc contacte físic (dos petons al veure'ns...), 
però molt contacte visual? Què diríeu vosaltres per declarar-vos? I si em vull llençar però sóc molt tímida i no m'he fet el 

primer petó? Quina experiència teniu d'haver-vos declarat i com ho vau fer? GRÀCIES ADOLESCENTS:)) 

Re: Declarar-se o llençar-
se? 

01/12/2012 - 23:54:34 
Nom: 

uuuuuuuuuuuuuuuu
uuuu 

Podries intentar llançarte, pero si dius k ets timida no crec k t atreveixis.El k jo faria seria primer llencarli indirectes i 
despres seguir endavant. Pero si aixo ja ho has provat o vols anar mes rapid, simplemen digali k t agrada (vigila amb 

les paraules qe fas servir).I sobre el k has d dir, no et preparis un guio ni res, el k surti sortira. O sigui, ves am la idea d 
k li vos demanar per sortir, pero no t montis tot el dialeg abans d k passi (jo soc timida i ho vaig intetnar fer) perk no t 
servira de res.O sigui, k simplement digali, algo simple i directe.El k jo vaig acabar dient va ser "_____, pot ser estigui 

confonent amor i amistat, pero la veritat es k m agrades...". En el meu cas va funcionar, encara que va semblar mes un 
lio k una relacio per el temps que va durar XDI ja paro d escriure k te escrit un rollo i no tinc clar k t serveixi d 

ajudaPetonsss 

Re: Declarar-se o llençar-
se? 

02/12/2012 - 00:22:43 Nom: Jabski 
Jo crec que primer hauries de intentar parlar amb ell en plan per face i movil el que puguis, i treure temes més intims, i 
anar agafan confiança si no es que ia la teniu i després ell que s'encarinyi amb tu i serà ell després el que es llençarà i 

així ho tindràs més fàcil, i asbre siguent tímida, sooort!:) 

Masturbacio NENES! 01/12/2012 - 23:48:37 Nom: kaximbala!  
Hola noies!Jo tinc 14 anys, una nena de la meva edat i jo sempre anem amb nenes de 18 anys, elles sempre parlen de 
que cada dia es carden els dits, nosaltres encara no ho em fet, ho auriem de fer? I si ho em de fer com es fa? Ens fa 

vergonya explicarl-si a les grans pel que diran! AJUUUUUDA!Meeeeeeeerci:D 

Re: Masturbacio NENES! 02/12/2012 - 20:55:47 Nom: eiii 

Hola ja e llegit el q et passa. Haver... si no u as fet mai no crec que sigui molt important ja que ets més petita que les 
altre noies, si algun dies ho decideixes fer endavant, pero no ho fajis per la força m'entens? Ara es l'edat on podries 
començar a descobrir una mica més sobre el teu cos, peró si tu no ho vols fer tu tranquila, ja u desidiras al llarg del 

temps, aixo tu mateixa. Si ho volguesis fer i no saps com demana algun consell a aquestes amigues, potser et poden 
ajudar.Si vols algun consell més publica!petons. 
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Re: Masturbacio NENES! 03/12/2012 - 11:01:10 Nom: Margarita:)) 
noia em primer lloc re de 2 dits tota la ma i si cal les 2 dacordd,si no ti cap dilatat el xoxo tu diu una expertaa... fojameee 

renacuaja 

P088 02/12/2012 - 00:53:26 Nom: gbh nm 
jo i un amic que avans ens parlavem molt ens vam liar i despues de haver-nos liat mos em dixat de prlar. i pel meu putu 

urgull no el vull perdra. que pudem fer? em sap molt greu. jo crec que me l'estimu, i potser inclus mes que amics..... 

GAYS O BIS AQUI :) 02/12/2012 - 00:56:46 Nom: Isaak :) 
Vull coneixer Gays o bis per Barcelona o aprop per amistat o el que sorgeixi :) 

agregeu.http://www.facebook.com/isaac.navarromadrono 

Re: GAYS O BIS AQUI :) 02/12/2012 - 20:23:55 Nom: claudiaaaaa uaala si tu ets akell de un video de la parada de un bus ! GUAAPO;) 

Re: GAYS O BIS AQUI :) 03/12/2012 - 23:00:26 Nom: Isaak :) si jajajajajaja, el video de Cercanías. Quina ilu que m'hagis identificat :3 

asdfghjkl 02/12/2012 - 01:19:09 
Nom: 

noia14barcelonaasd
fghjkl 

Holaa soc de bcn pero tots els estius vaig a girona:) soc tot el que has posat a la llista i mes! :D enviam un email a 
noia14barcelona@hotmail.com donam el whatts t'agrego i parlem :) 

no se que fer... 02/12/2012 - 01:25:56 Nom: no se que fer... 

Hola! aquest estiu vaig coneixer a un noi que m'agradava molt, vam tenir molta quimica i feeling, però durant l'estiu 
tenia novia, ella estava a Londres, ja que estudia allà. I ja feia temps que no ens veiem en persona ni parlavam, i ahir al 

matí me'l vaig trobar per un centre comercial i he sentit algo a la panxa. I ara no sé si dir-li algo pel xat o esperar que 
m'ho digui ell. que puc fer?siisplauu digeume que puc fer ii que penseu de tot aixo.un petonet, xxx 

Re: no se que fer... 02/12/2012 - 01:28:30 
Nom: Noemiiii 
guapetaaa!!!! 

Pos jo de tu lobriria pel xat, parlari una mica amb ell, o proposali de quedar i a veure que passa.. 

em sento fustrada : amics 
molt amics 

02/12/2012 - 02:19:03 Nom: gisela@gise 
La meva millor amiga ha optat per preguntarli al meu millor amic si jo li agradava.aquest amic ,es amic meu desdes que 

jo era petita mel estimo mes que cualsevol cosa en tot el meu mon.Ell a respost que que soc una pesada perque no 
paro de ferli miradetas .que faig????gracies per ajudarme o llegirme 

Re: em sento fustrada : 
amics molt amics 

02/12/2012 - 12:46:40 Nom: consell:))) 

primer, a tu t'agrada com algo mes q amics??si no es aixi, el q has de fer es parlar amb ell, si pot ser a la cara, pero no 
li diguis: hem d parlar, pq qeda molt malamen aixo. doncs quan stigueu junts li dius: no se que t'auran dit pero jo 

t'estimo molt NOMES com amics, i no vui q pensis altres coses!! pq no et vui perdre blablaba..eespero aver-te ajundat 
guapa,un petto 

Fanfict 02/12/2012 - 11:41:14 Nom: Abs Bueno gent, aquí os deixo la meva novela, espero que us agradi:http://mihistoriajuntoaellos.blogspot.com.es/ 

Re: Fanfict 02/12/2012 - 22:33:49 
Nom: 

directioneeeeeeeer♥ 
esta tope de bé, enserio. T'estic seguint. Per cert, et podries pasar per la meva fanfic? es 

novahttp://laluzqueiluminamisojos.blogspot.com/ 

Re: Fanfict 04/12/2012 - 08:33:32 Nom: Abs Moltes gràcies, ara em miro la teva, gràcies per llegir-la :) 

Per què sou així els tius? 02/12/2012 - 12:12:32 Nom: fgjkliuytrewq 

Fa un mes, aproximadament, un noi sempre m'obria pel face, whatsapp, a classe parlavem moltíssim, etc. I ara, fa una 
setmana que només em parla a classe (el mínim), no m'obre mai ni pel face ni pel whats, i n'estic preocupada perquè 

que jo sapiga no li he fet res. El gran problema és que crec que me pillat d'ell.Què li passa? Què puc fer?Siusplau 
doneu-me consells ho necessito, ho estic passant bastant malament.Merci per obrir i llegir!tonadepetons 
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Re: Per què sou així els 
tius? 

02/12/2012 - 22:13:49 Nom: Serena_15 
Tu li has obert algun cop per face o whats, o has sigut tu la que ha començat la conversa a clase?No se, si sempre es 
ell potser s'ha cansat d'anrte derrera o s'ha pensat que ell no t'interesa, pero si si ho has fet tu tambe... dons llavors no 

se. 

Re: Per què sou així els 
tius? 

02/12/2012 - 23:53:07 
Nom: 

osdnfsjkidnfdjk 
Es millor que li preguntis que que li passa amb tu o si has fet alguna cosa que l'ha ofés o algo! :) 

nois deixeu face!! 02/12/2012 - 12:42:05 Nom: noiaaa*-* nois sense novia, deixeu face!! 

Re: nois deixeu face!! 02/12/2012 - 13:32:07 
Nom: alfons87 

(@bernardmortimer) 
https://www.facebook.com/alfons.sabatechavarria 

Re: nois deixeu face!! 02/12/2012 - 18:53:57 Nom: Noi:) https://www.facebook.com/catala.independentista.98?fref=ts 

Re: nois deixeu face!! 02/12/2012 - 18:57:07 Nom: lere dios... jo si fosa tu el prime, no deixaria fb, ets un puto cardo!!:S:S:S que asco tio 

Re: nois deixeu face!! 02/12/2012 - 19:18:07 Nom: noiiiiiiiiiiiii http://www.facebook.com/gstfeh.gtr?fref=tsagrega i et paso el face real 

cabell 02/12/2012 - 12:49:46 Nom: --- 
Noies, cada quan s'hauria de rentar el cabell per tindre'l ben cuidat? Jo m'el rento cada dia, pero es veu que no va gaire 

bé.Ami em van dir que m'el hauria de rentar dia si, dia no, per no treure la protecció natural del cabell. Es 
veritat?Gràciees :) 

Re: cabell 02/12/2012 - 13:11:02 
Nom: 

Laaaaaarrrrraaaaaa 
:)))) 

sí, és vritat! cuidat :) 

Re: cabell 02/12/2012 - 14:24:23 Nom: --- moltes gràcies :) 

PEL NOI DE GIRONA!!:) 02/12/2012 - 13:00:00 Nom: :))))))) holaaa, soc una noia d 15 anys, de girona deixa el teu face plis i t'agrego 

Re: PEL NOI DE 
GIRONA!!:) 

02/12/2012 - 18:53:24 Nom: Noi:) https://www.facebook.com/catala.independentista.98?fref=ts 

Re: PEL NOI DE 
GIRONA!!:) 

02/12/2012 - 20:53:18 Nom: :)) pero aqest face es fals.. donam el teu i t'agrego 

Re: PEL NOI DE 
GIRONA!!:) 

02/12/2012 - 21:04:00 Nom: :)) t'he agregat, mira el missatge 

Re: PEL NOI DE 
GIRONA!!:) 

03/12/2012 - 20:24:04 Nom: gironina (14) i si no tenim face???(ja se q sona ridicul, pro me lan robat)digues nom i cognoms pliis 

Com les preferiu, fàcils o 
difícils? 

02/12/2012 - 13:15:56 Nom: Noia!:$ 

Hola!:)He estat buscant per ahi, però sempre he tingut aquest dubte existencial. Nois, com preferiu les noies?- Fàcils: 
que les tinguis sempre que vulguis, que hagin sortit amb mig poble, que no us importi que les califiquin de P****.- 

Dificils: noies normals, que es fan demorar una mica, no destaquen, i semblen misterioses i interessants.Si podeu, 
també em podrieu dir si us atrauen més les timides, si us importa tant el físic, etc...Gràcies als que contestin!:$ 

Re: Com les preferiu, fàcils 
o difícils? 

02/12/2012 - 16:04:03 Nom: soc noia 

hola, jo sóc noia pero crec que els nens que no han madurat i valen menys la pena els i van més les facils, les que han 
surtit amb tot déu u els nens que han madurati que valen més la pena les dificils,i que valen més la pena. I jo sóc una 

nena timida i només eh sortit amb un noi pero jo diria que les timides i interesans els i van als madursrepeteixo que sóc 
noia i és la meva opinio. Un petó 
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Re: Com les preferiu, fàcils 
o difícils? 

02/12/2012 - 20:41:08 Nom: .m. 
Soc noi. i prefereixo les dificils que que et fagin sufrir una mica pel seu amor (sense passarse, perque sino ja passes 

d'ella) ja que aixi jo almenys les valoro mes. En cambi si algu lliga amb una noia facil a la que es cansi la deixara, 
perque no li ha fet sufrir ni esforçarçe pel seu amor. 

amoooree 02/12/2012 - 13:23:14 Nom: Marga 
Aveure ami magrada un noi pero... amb una amiga meva tambe li mola i em acordat de no enfadarnos i podriem sortir 
amb ell si voliem. Pero jo li he dit al noi que em mola i una nena li a dit que qe diu i ell a dit qe no sap que su pensaria 

pero ara jo nose si vull esta amb ell perque em sap greu per la meva amiga.... que faig? 

Re: amoooree 02/12/2012 - 14:40:39 Nom: Love :$ una amiga es una amiga i de nois hi han molt en akest mon, pero de bones amigues pokes. Un petó 

Re: amoooree 02/12/2012 - 15:44:36 Nom: Marga 
Pufff esqe nose que fer perque aquella amiga la conec desde fa temps pero el noi aaiixxx magrada desde fa molt de 

temps i joder nose.... puuff pro clar de bones amigues ni han pokes i ella ho es. merci pel consell ;) 

Re: amoooree 02/12/2012 - 15:46:19 Nom: dfghjknl A mi tmb em passa... jo no sé què fer!! 

Re: amoooree 02/12/2012 - 15:50:57 Nom: Marga 
Es molt cumplicat pff. no se que fare pero es amiga meva de molt de temps i nose el noi MENCANTA! pero les amigues 

son les amigues i crec que fare el que em digui el cor. 

Re: amoooree 02/12/2012 - 17:07:07 Nom: dfghjknl i que et diu el cor?? 

Re: amoooree 04/12/2012 - 19:36:05 Nom: Marga 
Em diu que l'estimo moltisim i que si ara em digues ves amb mi a Estats Units ho deixaria TOT! pero no ho fare perque 
la meva amiga es la meva amiga i ella mai m'ho faria i jo lestimo moltisim i soc bona amiga aixins que no fare res. Amb 

el que em mola tenim tonteig pero res mes perque jo no vull. I amb tu que et diu el cor? 

ajuuuuda 02/12/2012 - 13:25:22 
Nom: 

jwbsjdnafkanalapp 
hola guapos:)) habera algu sap alguna agencia o algo per fer anuncis o coses aixi? tinc gaire be 14 anys! meeersi 

Re: ajuuuuda 03/12/2012 - 16:51:38 
Nom: 

Anònim_258930175 
Sento no poder ajudar-te. 

Ajudeume pliss :S 02/12/2012 - 14:55:53 Nom: Love :$ 

Hi ha un noi del meu insti k m'agrada moltossim i ja porto dos anys igual, pero el problema es k ell no es decideix, no 
sap si li agradu o no, diu k si pero k no ... no se estic feta un puto lio i el problema esk jo vull parlar del tema amb ell 

pero a ell li fa cosa. Es pasa tot el dia mirant-me i parlem tota la tarda pel Facebook i diu k li caic super be i k li agradu 
una mica pero k no o sap. Em van dir k nomes a tingut una novia i k no va durar una merda i no se si pensar k no es 

decideix pel fet de k te por de cagarla o algu nose. En definitiva volsaltres k fariau?? Mersiii 

Re: Ajudeume pliss :S 02/12/2012 - 15:21:56 
Nom: 

Laaaaaarrrrraaaaaa 
:)))) 

Mira, bastants de tius són així de tontets saps? jajaj jo el que faria es comensarli a ficar cors al facebook, fer fotus amb 
ell i penjarles al face... I li has de tirar la canya, i si veus que et segueix el rollo digali algun dia x quedar i que des d'allà 

surti l'amor jejej :))) espero que et vagi be guapii 

Re: Ajudeume pliss :S 02/12/2012 - 15:34:19 Nom: Love :$ merciiii 

EM sento sola, nose qe 
em pase TT' 

02/12/2012 - 15:00:15 
Nom: 

NOTNIGUFERONA 

Hola, soc noia I tinc vastans amics dels dos sexes pero buffff.. ultimamen em sento molt sola, mesbarrallo una mica 
amb totom, nose amb qui confia, I se qe algunes amiges meves " de vritat" em critiken per les esquenes I nose qe Fe, 
es com Si estiges totalmen sola I mai ho e estat..:(Nose a qui contarli Lo qe em pasa ni els meus secrets perq realmen 

nose amb qui confia I tinc molta por qe la gent em defraugi, Algun consell?? Gracies pel vostre temps 

Re: EM sento sola, nose 
qe em pase TT' 

02/12/2012 - 15:20:21 
Nom: alfons87 

(@bernardmortimer) 
agregam al google plus o enviam un correu a mi tambe ma pasat alsajellymonster@gmail.com 
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Re: EM sento sola, nose 
qe em pase TT' 

02/12/2012 - 15:24:52 
Nom: 

Laaaaaarrrrraaaaaa 
:)))) 

a mi tmb em passa el mateeix :(((( 

Acabo de fer una pàgina a 
fb! Entreu porfa! 

02/12/2012 - 15:46:39 Nom: Anònima:D 

HolaaaAcabo de fer una pàgina a fb de guns n' Roses, per penjar fotos y aquestes coses que fan els administradors de 
pagines de fb. Porfa doneu-li a "me gusta" i compartiu-la porfa!! :)Encara que no us agradi guns n' Roses, també 

penjaré coses d'altres grups, per exemple podeu demanar-me que pengi una foto d'algun grup o guitarrista, etc. Us 
etiqueto us la dedico.Si no us agraden els guns, si coneixeu a algú que li agradin, passeu-li el link de la pàgina! 

:Dhttp://www.facebook.com/pages/Fans-de-Guns-n-Roses/138133616337729?skip_nax_wizard=trueUs ho agrairia molt 
que seguissiu la pàgina, hem fa molta ilusió participar en una pagina de fb. 

Re: Acabo de fer una 
pàgina a fb! Entreu porfa! 

03/12/2012 - 16:53:28 
Nom: 

Anònim_2599786.15
8 

Fet. 

ajuda,em fa la vida 
imposible. 

02/12/2012 - 15:58:33 Nom: ajuda 

hola,jo tinc que viure encara un temps amb una parsona i no puc marxar, el cas es que em fa la vida impossible i 
m'enfado amb ella i l'endema o al cap de tres dies ja l'he perdonat. Em podeu donar algun consell per estar enfadada 
amb ella més temps? em ferieu un gran favor, si no pensara que per ser més gran pot fer amb mi el que vulgui I NI DE 

CONYA LI PERMETRE.MERCI, UN PETO 

Re: ajuda,em fa la vida 
imposible. 

02/12/2012 - 16:04:45 Nom: Marga 
ami tambe em pasa pero tu pensa que has de fer com si no estigues sas ella no existeix fins que et demani perdo, ami 

em funciona aveura si et funciona amb tu. Petons. 

Ajuda, estic desesperada! 02/12/2012 - 16:15:58 Nom: heeeeelp 

Mireu, m'agrada un noi, es molt bon nen, m'encanta com és, la seva personalitat... enfi, no té res de dolent, encara que 
el noi no sap que m'agrada.El cas esque l'altre dia,la meva amiga em va dir que li agradva aquest noi, que no parava de 
pensar amb ell,que li encantava.. i jo em vaig quedar morta sense saber que dir..Aquest noi li va dir a un amic meu que 

no li agradava la meva amiga, i que li agradava jo...Estimo moltisim a la meva amiga, molt.Pero a la vegada també 
estimo molt al noi.. I sé que les amigues duren per sempre...pero no puc evitar saber que ens agradem mutuament i no 

podem sortir..No paro d'imaginar-me amb ell..Pero sé que la meva amiga s'enfonsaria i la perdria..Faig bé?Gràcies.. 

Re: Ajuda, estic 
desesperada! 

02/12/2012 - 16:32:13 Nom: Marga 
Mira jo el que faria seriia anar i dirli a la amiga aixo saps sigues sincera i despres depent de la reaccio fes el que et dicti 

el cor. Una pregunta crec que et conec com te dius? a on vius? 

Re: Ajuda, estic 
desesperada! 

02/12/2012 - 18:19:12 
Nom: 

fvrdfklvbrkbjrklb 
no dire el meu nom, nomès que visc a barcelona 
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Re: Ajuda, estic 
desesperada! 

02/12/2012 - 22:13:12 Nom: bvKV 

Mira, jo també crec que això de les amigues s'ha de respectar, però noia! Us agradeu, i perquè ella ha estat rebutjada 
no podeu sortir? Jo crec que hauries de parlar amb la teva amiga i fer-la entrar en raó, perquè, quina culpa en tens tu 
de ser l'escollida i no ella? A mi em va passar amb un noi, que em semblava que em tirava indirectes, i de sobte es va 
tornar distant amb mi, com si mai haguéssim sigut res i se li va declarar a una amiga meva. Vaig sentir ràbia i enveja, 

en un primer moment, però després me'n vaig oblidar. L'amor és l'amor i no era culpa de ningú que les coses haguessin 
sortit així. Jo no he deixat d'estimar a aquesta amiga (que és una de les millors i que continua sent la novia del noi) i al 
noi me l'estimo, però més com un amic quan sortim tots junts. I per res del món em vaig cabrejar amb ells perquè, com 

he dit, no són pas culpables del que fan. I ara només sento enveja, però una enveja sana, de pensar "que macos 
són!^^" i de desitjar que algun dia trobi un noi que m'estimi tant com ell 

ksdfjslkfj 02/12/2012 - 17:21:07 
Nom: 

qwertyuiopasdfghjkl
ñzxcvbnm 

kuan comencen a creixe els pits?cuan et ve la regla? 

Re: ksdfjslkfj 02/12/2012 - 18:40:31 Nom: jobj quan començis a escriu-re bé! inculta!!! 

Re: ksdfjslkfj 02/12/2012 - 19:15:14 Nom: SDFGHJK HHAHAHH BE BE 

buscu noi per fantasies 
sexuals 

02/12/2012 - 18:40:58 Nom: Laia 
YEEAH MEN! Vui muntarmu amb algu en plan salvaje. Si esteu interessats deixeu fb. Els lavabos publics em posen 

cachonda 

Re: buscu noi per 
fantasies sexuals 

02/12/2012 - 18:52:57 Nom: Noi:) https://www.facebook.com/catala.independentista.98?fref=ts 

Re: buscu noi per 
fantasies sexuals 

02/12/2012 - 19:01:44 Nom: noiiiii  agrega wapa:http://www.facebook.com/gstfeh.gtr?fref=tsi et pasare el face real 

AMOOOOOOOR O NO? 
AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 18:41:52 Nom: Noiaaaaa 

Hola,soc una noia de 2n d'ESO,aquet any han vingut 2 nois guapissims.- (Carles) Un noi k es alt, espatlles 
amples,guapo i mimagino k bastant bo d cos. Xo aquet va massa de flor en flor, am lo k portem d curs ja a stat am 4 

crec, i una dakestes d 2n. Xo tmbe es mol timid.- (Marc) I laltre, no es tan baix, crec k tampoc esta tant bo, xo una mica 
mes guapo k laltre diria jo, i sembla mlt més majo. Aket no a estat am cap, i x aixo el vec cm mes serio. I n es tant 

timid.Ara be, nose am kin centrarme, xo tmpoc nose cm fer k es fixin am mi, akesta semana ma semblat k algun cop el 
Marc em mires, xo n estic segura, mai me liat ni e tingut novio. I tmpoc se si magraden d debo!K fai? Ajuda pliiiiiiiiiiis! 

Moltes gracies Adolescents! 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 18:49:51 
Nom: Maaaaaaaarrr 

:)))  

hola :)jo em sentraria amb el Marc... pq l'altre és massa putón i encara et passaria alguna desgracia amb ell... I encara 
més em fixaria amb el Marc si has notat que et mirava! això vol dir que s'està fixant amb tu! Ah, i no passa re de que 

encara no t'hagis liat amb ningu!! ja et vindra el moment (putser amb el Marc!!!!)Petons guapii i bona sorrt! :) 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 18:54:04 Nom: Noiaaaaa Moltes gracies Mar!Xo el Marc potser es una miketa baixet, i nse... al portarnos un any tmbee... 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 18:59:48 
Nom: Maaaaaaaarrr 

:)))  
de res! tu ets molt alta? si ho ets, ho entenc, no et sens massa comoda amb un nen més baix... :)PD: jo com que sóc 

baixeta... jajaj tots els nois són més alts que jo!! :) 
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Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 19:03:08 Nom: Noiaaaaa 
Tampoc soc gaire altaa, mestic kedan baixeta ajajjaja! xo ami magradaria k me pasees o cm jo, i n se dl tot cm es!A 

xcert, vai obrir 1er al Carles pel face (xk n mavia fixat am el Marc ncara), i n me va contestar, i fara unaa semana vai fer 
el mateix am el Marc i tmpoc me va cntestaar... :( 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 19:09:51 
Nom: Maaaaaaaarrr 

:)))  

però són bordes? és que jo odio quan la gent em llegeix els missatges i no contesta!!! i menys quan és una persona 
que em mola jejej...buenu osgui que passan de tu? buenu jo ara comensaria a ferme més amiga del marc... :)Percert jo 

tmb vaig a 2n d'ESO!! 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 19:15:23 Nom: Noiaaaaa ajajajaj!a k fot ml? aixo tme o volia fer am una amiga, fernos ml amics dells, xo cm!?I don ets tu? 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 19:19:16 
Nom: Maaaaaaaarrr 

:)))  

Doncs, jo em faig amigga d'un nen dienli em deixes un boli (per exemple)i llavors comenseu a parlar i després quan 
arribes a casa et connectes al facebook i li parles de fotus...:)jo no et puc dir de quina ciutat sóc pq ja he dit com em dic 

i la meva edat :S pro si que et dic que sóc de la comarca del barcelones :) i tu?? :0 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 19:44:46 Nom: Noiaaaaa 
No li puc damanar un boli, ja k n nem ni a la mateixa classe ni al mateix curs!PD: xo deuen aver moltes mars d 2n d'eso 

a la teva ciutat. Dl Segria 

Re: AMOOOOOOOR O 
NO? AJUDA PLIIIS 

02/12/2012 - 19:50:58 
Nom: Maaaaaaaarrr 

:)))  
perdoo em pensava que anava al teu curs!! buenu pro tu ara tornali a dir hola i despres li dius qualsevol tunteria com: a 

la teva classe la tal és molt cotilla i puta no? :)PD: vale sóc de Barcelona :) 

Recollida d'aliments 
divendres i disabte, com 

es va viure desde "dintre", 
com a voluntaris 

02/12/2012 - 19:07:52 Nom: Voluntaria 

Jo vaig anar de voluntaria amb unes amigues d'un grup de joves al caprabo de la farga (l'hospitalet de llobregat), va ser 
molt bonic veure com cada cop, a mesura que pasava la tarda la capsa s'omplia més i més. I com quan paraves a la 
gent hi havia que et deia que si encantada, els hi donaves la bossa i després els hi veies dejar el seu grà de sorra en 

aquesta gran capanya com va ser el banc d'aliments, d'altres et deien que s'ho tenien que pensar, i altres et deien que 
no, ho pasaven de nosaltres i ni ens miraven. I veure la gent que feia això, dolia, no només perquè pasaven de 

nosaltres, sinó perquè no ajudaven, encara que entenc que hi hagi gent que no pugui, però al menys que ens diguessin 
que no podien per la situació que fós.Va haver unes dones que ens van començar a cridar, que ens deien que perquè 
feiem això i anavem a demanar a la gent de carrer quan els grans magatzems ens podrien donar el menjar i la gent no 

tindria que pagar el menjar dels altres. A veure, pensem una mica, pot ser tenen una part d 

Re: Recollida d'aliments 
divendres i disabte, com 

es va viure desde 
03/12/2012 - 18:46:04 Nom: solidaria 

io i vai anar i va ser una experiecia inolvidable pro aixo sauria de fer ara i sempre en akesta crisi k estem inmersos i per 
akestes dtes tan especials com el nadalfem pasar un bon nadal ala gent k mes o nesesitak no costa res compra un 

paket d'arros 

pagina (facebook) contra 
el bullying, uniuvos-hi! :) 

02/12/2012 - 19:11:56 Nom: fcgvhbjknml, http://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn#!/pages/Todos-contra-el-bullying/454514177927504 

Noies, com fer creixer els 
pits? 

02/12/2012 - 19:16:39 Nom: Claaara 
Ja faig 4rt d'eso i encara no m'ha crescut res, soc totalment plana.. Tots els nois em diuen planxa, i m'ofenc bastant.. 

Alguna de vosaltres sap alguna forma natural de fer-los créixer?Ho necessito! Gracies:) 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:23:54 Nom: fghjk prò no tens ni un botonet? 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:28:20 Nom: Claaara 
Si, pero esque sooc plana, i ho reconec, i estic molt deprimiida, sembla una merdeta pero joder que em diguin planxa.. 

Ajuda sisplau... 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:30:29 Nom: dfghjknl vale, tu els i tens que dir que es mirin la seva cara i cos abans de incordiar-te saps? tu si vols et pots posar relleno!! 
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Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:33:18 Nom: Claaara Gràciies:) I, ja m'en poso, però clar si vull sexe amb un tio i no pot agafar-me'les.. Cadare fatal!!! 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:36:41 Nom: SDFGHJK jajaj havera sempre tens l'opció de posarte silicona... :) 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:41:32 Nom: tictac.. Pero tu tens la regla?Perque la meva millor amiga també fa 4rt ESO i no te la regla i tambe es plana.. :S 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 19:44:10 Nom: Claaara Si, si que la tinc, des de 2n d'eso, per això m'estranya.. Estic deseperada:'(!! 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

02/12/2012 - 21:39:22 Nom: sajn Tu que vols que et creixin les tetes perquè et deixin de dir plana o per tenir sexe? Ö Explica-ho.. 

Re: Noies, com fer creixer 
els pits? 

03/12/2012 - 19:24:01 Nom: Claaara 
Per les dos coses.. Perque clar les meves amigues ja ho han fet i tenen unas tetorras.. Mataria per tocar-les, bueno per 

tenir-les.. 

SEEEEXE! :$ 02/12/2012 - 19:28:08 Nom: Pauula .$ 

Hola adolescents!Tinc 14 anys i estic surtin amb un noi de 18, l’altre dia em va dir si volia que ell i jo ho fesim, jo li vaig 
dir si em podia donar uns dies per pensar-ho. Se que ell te unes necessitats, perque te 18 anys i tal.. Però crec qe jo 
soc massa petita per perdre la verginitat. Jo per ell ho faria, perquè me’l estimo moltíssim i que no passaria res, però 

per l’altra banda, miro, i vec que nomes tinc 14 anyets..I si ho faig amb ell i sens trenca el condo i em quedo 
embarassada?ADOLESCENTS AJUDA! :$ 

Re: SEEEEXE! :$ 02/12/2012 - 19:31:14 Nom: rftghjk 
Porteu molt temps junts?Si nomes porteu un, dos o tres mesets, espera que passi el temps tia, que no vulgui.. Ja 

m'entens! Dons res si porteu ja un any o aixi jo de tu m'arresgueria, ja ser que tens 14 anys però si t'el estimes? No ho 
se, fes el que el teu cos et mani!!:) 

Re: SEEEEXE! :$ 02/12/2012 - 19:37:57 Nom: Pauula .$ 
Portem 7 messets i ara al Desembre en farem 8.Si, me’l estimo moltissim, però seria la meva primera vegada, nose, i 

em dona una miqeta de respecte, perque ens portem 4 anyets, pero crec qe ell ja ha espart prou temps.. :$ 

Re: SEEEEXE! :$ 02/12/2012 - 20:09:16 Nom: Cla  

Hola guapa, estic en la teva mateixa situacio, tinc 14, pro el meu noi te 15, al gener 16, t'explico, el que faig jo, es anar 
probant coses saps? (ja mentens) i cuan arribi el moment, doncs, ha arribat, per fer l'amor no hi ha edat, ames... per tot 

hi ha una priimera vegada, t'ho adverteixo, la primera vegada... fara mal, sento deprimirte pro es aixi, a la 4a o aixi, 
començes a disfrutar, pro les primeres... bf. pro tu tranquila, el mes important es no espantarte de res vale? i no pensis 

en que s'et trencara el condo, que no es trenca :) un petonet guapa, espero averte ajudat! :) (L) 

em sento lletja 02/12/2012 - 20:11:23 Nom: Anònim-a em sento súper lletja,alguna manera de pujar la meva autoestima?s'agrairia moltissim..:) 

Re: em sento lletja 02/12/2012 - 20:18:44 Nom: LLETJA? WTF! 

Et sents lletja i també mentidera, oi? La bellesa és subjectiva. Per gustos els colors. I sí! Tu! El/la que està llegint això! 
Somriu, que en qualsevol moment pot aparèixer algú i enamorar-se del teu somriure!I tranquil·la, que amb el temps 

trobaràs algú interessant, que t'agradi i que t'estimi. Tot el bo es fa esperar, no? Doncs alegra aquesta cara de pomes 
agres i comença a viure aquesta vida que es diu felicitat!No ploris, no et deprimeixis, perquè amb el temps descobriràs 
que l'amistat té molt més valor que l'amor... Mentestant, no et desesperis, no et posis histèrica i tranquil·litzat, que el 

món només accepta la gent forta i valenta :)Amb una bona ment i un bon somriure tens gairebé totes les portes obertes 
:D 
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Re: em sento lletja 02/12/2012 - 21:46:35 
Nom: 

dfhjlkhgdfghjklgfgjk 
escolta little things 

Perque? 02/12/2012 - 20:23:52 

Nom: Pregunta pels 
que comenten les 
publicacions de 
adolescents.cat 

Es només una pregunta, no cal que insulteu ni res d'això... pero, els que comenteu que les publicacions 
d'adolescents.cat son una merda, que com poden publicar coses tan patetiques, que cada dia fan mes pena, etc. 

Perque continueu mirant la pagina? 

Re: Perque? 03/12/2012 - 17:21:05 
Nom: 

Anònim_2599786.15
8 

Jo miro la pàgina per que hi han articles interessants. 

Pregunta pels que 
comenten les publicacions 

de adolescents.cat 
02/12/2012 - 20:25:19 Nom: Perque? 

Es només una pregunta, no cal que insulteu ni res d'això... pero, els que comenteu que les publicacions 
d'adolescents.cat son una merda, que com poden publicar coses tan patetiques, que cada dia fan mes pena, etc. 

Perque continueu mirant la pagina? 

Re: Pregunta pels que 
comenten les publicacions 

de adolescents.cat 
02/12/2012 - 20:48:06 Nom: k loko si 

Re: Pregunta pels que 
comenten les publicacions 

de adolescents.cat 
02/12/2012 - 21:50:53 Nom: dcvbdhajsx putu sufian !perque ia cozes que molen tiooooo asbdd hehehehe 

Crisis de parella? 02/12/2012 - 20:26:36 Nom: Blogger 
Tens problemes amb la teva parella?T'agrada molt un tio i no saps qe fer per saver si sent el mateix per tu?No t'has liat 
mai amb ningu?Aquesta es la teva pàgina!!http://sloucins-per-a-crisis-de-parella.blogspot.com.es/Si et fa corte posar-ho 

pels comentaris pots enviarnos un correu a zairechu.roserechu@gmail.com 

Re: Crisis de parella? 03/12/2012 - 16:55:13 
Nom: 

Anònim_258930175 
Bona pàgina. 

Re: Crisis de parella? 04/12/2012 - 22:13:38 Nom: blogger Gràcies!;) 

Important-consell 02/12/2012 - 21:14:14 Nom: Xicooot 
Que m'aconselleu fer si estic fent un treball amb un company que treu bones notes pero no para de tirar-se pets que fan 

mala olor! 

Re: Important-consell 02/12/2012 - 21:54:07 Nom: Noiaaaa dona-li molt petuuuns de part meva que vull olorar les seves flatulencies! 

Re: Important-consell 02/12/2012 - 23:59:18 Nom: Nenaaaa Posat una mascara antigas 

consells siusplau! 02/12/2012 - 21:18:12 Nom: anonima! 
que en troveu de surtir amb un noi feo? creieu que afeta algo la atraccio fisica? jo mel estimo pero els comentaris de la 
gent "es feo" se que no auria de fer cas, pero que opineu vosaltres? merci, no vull que penseu que soc una superficil 

nomes necessito la vostra opinio:) 
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Re: consells siusplau! 02/12/2012 - 21:48:36 Nom: dbsjzkxmnxjs 
Si et preucupa lo que diu la gent vol dir que per tu tambe es lletj xdd .si estas amb un tio que no tatrau fisicamen deixal 

que no val la pena xd... a lora de fulla no et posara tant com un guapo sas? ueno tu veuras, si veus que tot va be da 
putamara tia sino ja saps, va a estimarsa :) 

Re: consells siusplau! 02/12/2012 - 23:56:44 Nom: Ireeneeee 

Mira, sincerament la majoria dels guapos (no tots eh...) tendeixen a ser creguts i insuportables. A mi mai m'ha agradat 
cap noi pel seu fisic al contrari, sempre m'he fixat en els mes simpatics o agradables. Tu passa del que et digui la gen si 
us estimeu ja eta be. Jo soc horrible i que? Tins altres quLitats esque sino els feos o feas quedem com si no poguessim 

fer res per culp d'aixo i no es cert. L'important es l'interior. 

Re: consells siusplau! 03/12/2012 - 18:49:47 Nom: .m. 
Si t'elestimes et deuria de donar igual, el que pensi la gent de que si es guapo o lleig. A mes si, per molt lleig que sigui, 

t'agrada sera per algo. El físic no es lo més important, lo important es l'amor que tingueu entre vosaltres dos. 

COM SER UNA NOIA 
DIFÍCIL? 

02/12/2012 - 21:20:49 Nom: :S:S:S:S:S 
holaa! m'agradaria saver com ser una noia difícil, osigui que no es lii amb el primer que passi, si no que els nois 
s'esforçin per estar amb tu, però esque normalment als nois els hi dius que no i et deixen ja tranquila:S nose si 

m'explico.. si algú menten que em digui algun consell! 

Re: COM SER UNA NOIA 
DIFÍCIL? 

02/12/2012 - 21:46:22 Nom: PILUKYY 

hola m has de dir que no cada cop que no sigui algu molt important, qui estigui interessat vindra a tu per molt que li 
diguis que no i intentara tot lo possible per aconseguirta, tu estas dient que as dit ja que no pero que sen cansen, dons 
aixo es ser dificil, si vas dien que si i vas fen am el que pasa par davan es que ets mig puta nena, amb respecte he!Has 

de ser clara 

Re: COM SER UNA NOIA 
DIFÍCIL? 

03/12/2012 - 18:45:06 Nom: .m. 
Soc noi, el que tens que fer es si et demanen per sortit o liarse amb tu no diguis ni si, ni no. Tens que fer que et desitji i 

que li siguis dificil (aixo si no et passis o et dira que ja passa de tu) 

els miserables 02/12/2012 - 21:33:24 Nom: eeeeis! Hi ha algun fan dels miserables per aquí? En sóc molt fanàtica jajaj i vull parlar amb algu:) 

Re: els miserables 05/12/2012 - 15:55:30 Nom: olaaaa Jo soc mooooool man de Los Miserableees 

NOMÉS GENT DE 
SOLSONA 

02/12/2012 - 21:42:56 Nom: MARTINETA99 
HOLA NOIS I NOIES DE SOLSONA, EM DIC MARTINA, SOC DE BERGA I VINDRÉ PER EL PONT A SOLSONA, QUI 

EM VULGUI CONEIXER PER QUEDAR O PARLAR O ALGO PASSEU FACE PLIIS:) MERSI TITIIS 

Re: NOMÉS GENT DE 
SOLSONA 

02/12/2012 - 21:52:34 Nom: tegrfdw deixel tu guapaplis 

Re: NOMÉS GENT DE 
SOLSONA 

02/12/2012 - 21:55:12 
Nom: LA DE LA 
PUBLICACIO 

NO, NO EM FIO, PASSEU CORREU 

Re: NOMÉS GENT DE 
SOLSONA 

02/12/2012 - 22:29:36 Nom: wregdfh oioidd657@hotmail.com 

EM FA MAL EL CONY DE 
DALE DURO 

02/12/2012 - 21:51:54 Nom: dbsnjak ZAAAAAAAAAAAAAAAAAAAASKA, TROLL.DW 

Re: EM FA MAL EL CONY 
DE DALE DURO 

02/12/2012 - 23:36:04 Nom: tictac.. ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAAAAAAASKA! DOOOOOOOOOOOOOWN! :') 

Re: EM FA MAL EL CONY 
DE DALE DURO 

02/12/2012 - 23:46:10 
Nom: 

MEEEEEEEEENJAA 
DOKYOO 

XUPAAAAAAAAAAAAAAAALA GUARRA HAHAHHAAH 
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Re: EM FA MAL EL CONY 
DE DALE DURO 

03/12/2012 - 11:15:55 Nom: hgjdfdjsfj Meneamela Meneamela Perraa soGuarra Ohhhhhhhh*_* 

Directioooooooners obriu! 02/12/2012 - 22:26:50 
Nom: 

directioneeeeeeeer♥ 
HOLAAAAA! primer de tot, sabeu algu que vengui una entrada pel concert de barcelona?segon: acabo de crear un nou 

bloc de novel·les d'ells,si voleu os podeu pasar y dir-me que os sembla:) 

Re: Directioooooooners 
obriu! 

02/12/2012 - 22:29:36 Nom: la delmissatge se m'ha anat y no he ficat l'enllaç! jajajajahttp://laluzqueiluminamisojos.blogspot.com/ 

Re: Directioooooooners 
obriu! 

03/12/2012 - 16:09:56 
Nom: 

directionerrrrrr! 
Ho sento,no se de ningú que vengui alguna entrada:(i el blog ara el mirare maca. 

AJUDA SIUSPLAU: LA 
CONEIXEU? 

02/12/2012 - 22:29:32 
Nom: 

hxcyugfjhnujehje 

http://data.whicdn.com/images/43575992/tumblr_m7w1byksfk1rbscrco1_500_all_black_large.jpgsi algu em pogues dir 
el nom d'aquesta model/actriu li agrairia infinit! he de fer un treball d'ella i nose com es diu jajaja:/RESPONEU 

SISPLAU. TT 

Re: AJUDA SIUSPLAU: 
LA CONEIXEU? 

02/12/2012 - 22:34:45 
Nom: 

claaaaaaaaudia 
ES RUSSA, ES DIU кора киган 

Re: AJUDA SIUSPLAU: 
LA CONEIXEU? 

02/12/2012 - 22:36:01 
Nom: 

CLAAAAAAUDIA 
Bueno tambe la pots buscar per Cora Keegan, espero averte ajudat 

la meva mare vol follarse 
el meu gos AJUDAaa!!!! 

03/12/2012 - 11:09:40 Nom: njxhcvdifhvg 
l'altre dia el meu vei i la ,meva mare estaveen parlann del tema del sexe i tal... i vaig sentir que estaven parlan del meu 

gos el nico, i vaig escolat mes i vaig sentirq que volia sexe amb el nico, que faig?? no vui tindre un germà 
deformee!!!!!!uu 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 11:11:28 

Nom: tallali la tita al 
gos 

es l'unica solucio tallali la polla amb una pallarees i aqi s'acaben els problemess!!! 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 12:12:24 Nom: aams 

Enserioo? pensava qe era la unica! moltes graacies per existir! lelelelelEm va passar algo semblant fa temps, mamare 
va follar amb la covalla i va surtir magerma, una mica deforme pero es ma germa i me l'estimoo igual, aniims coste pero 

ja veuras com disfrute molt ;) 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 12:39:03 

Nom: 
sdjfiqkagyfhabisdgy 

ta mare es vol follar a un gos i l'unic que et preocupa es que et surti un germa deforme! enserio? O_o 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 13:41:46 Nom: MMMM Vaig enserioo 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 13:42:28 Nom: uu ostii q futut 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 13:42:54 Nom: ss estas mol mal 
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Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 13:43:30 Nom: ss uauu, et surtitra un fill dedformee passam una foto 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 13:45:00 Nom: jdflhbdfrgh Fuaa tiioo digali que es folli a un cavall que la tneen mes grossa! 

Re: la meva mare vol 
follarse el meu gos 

AJUDAaa!!!! 
03/12/2012 - 13:45:27 Nom: ashdweds 

flipannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn 

Important! Gent que s'hagi 
declarat o llençat!! 

03/12/2012 - 11:48:02 Nom: nofnfefwf 
Quines paraules exactes vau dir quan us vau declarar? Què vau fer per llençar-vos? Quina experiència n'heu tret?Sóc 
una noia molt tímida però em veig amb cor de declarar-me a un noi, no crec que em pogués llençar amb un petó:$ Per 

això demano el que vau dir, vull idees per no quedar-me en blanc, SISPLAUEEEET:)!! 

Re: Important! Gent que 
s'hagi declarat o llençat!! 

03/12/2012 - 14:12:36 Nom: dfghisfdkj 
Jo tambe soc una noia molt timida, i lo que vaig fer va ser dir-li que creia que l'estimava, i mirant-lo als ulls, costa 

moltissim, pero si es lo que sents li podras dir. Ara llancar-se no ho se, ja que no ho e fet mai per vergonyaSoort:)) 

Sensació al fer-ho... 03/12/2012 - 12:28:55 Nom: fdhgsiuh 
Hola adolescents! Crec que ho faré d'aquí unes setmanes i vull saber quina sensació et ve al cap quan t'entra..... Ja sé 

queu dona plaer, pero segur que no es només aixó, no? 

Re: Sensació al fer-ho... 03/12/2012 - 12:42:28 Nom: russitoo 
soc un noi pero per el que se es que a les noies les primeres 2 o fins i tot 3era vegada ancara els hi fa una mica de mal 

pero despres es tot plaer creume ;) espero averte ayudado!! 

Re: Sensació al fer-ho... 03/12/2012 - 18:43:44 
Nom: mireiaguapa15 

al xat 

mira el primer cop es el pitjor o sento per dirto pro estaras molt nerviosa i seran moltes coses noves i sera molt extray 
pro despres trankila k sera el millor k ia en aket monaixo si digali el teu novio k vagi amb carinyu k sino et fara molt mal 

pro tu tranki 

Re: Sensació al fer-ho... 03/12/2012 - 22:09:57 
Nom: 

andreeeeeeeeeeeee
aaaaa 

sensasio de fe pipi, pero tranqila, pipi no es! 

Re: Sensació al fer-ho... 04/12/2012 - 13:38:38 Nom: tirii 
Al principi fa bastant mal, bueno, depèn de la noia, hi ha algunes que els hi fa mes mal i algunes que menys. Si veus 

que et fa molt mal, digali al noi que la vagi ficant poc a poc, fins que vegis que ja entra bé. 
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mh..:$ 03/12/2012 - 12:37:10 Nom: sexo! 

Estaba en mi casa una mañanay de repente llamaron a la puerta, era mi mejor amigo, y encima me molaba..le dije que 
pasara porque habiamos quedado para hacer un trabajo, pero yo no queria hacer el trabajo..queria hacer un trabajo 
ccon el, queria perder la virginidad con el tenia unas ganas imensas de follarle de que me chupara el coño y todo.. 
muchas fantasias..Le dije que pasara y entro: nos snetamos en la mesa y me lanzé no podia mas empezamos a 

liarnos, el empezo a bajar y a bajar, llego ami camiseta y me fue desabrochando los botones de la chaqueta me daba 
besos mientras me quitaba el sujetador, cuando me lo quito me empezo a chupar los pezones dando vueltas con la 

lengua, mepuso muy muy caliente:$ lo demasiado par aque siguieramos, era mi turno baje asta abajo y 
emepze..haciendole unas pajas, mamndosela y m..me encantaba:$Fuimos a la cama y emezamos me quito toda la 

ropa, estabamos desnudos me empezo a chupar el coño, me daba tanto gustito..me hizo un masaje en el clitoris..eso si 
que me puso, tanto que l 

Re: mh..:$ 03/12/2012 - 12:40:20 Nom: russitoow mas mas queremos mas!!! jaja 

Re: mh..:$ 03/12/2012 - 20:39:15 Nom: dvdg Pondras más? 

Re: mh..:$ 03/12/2012 - 20:50:50 Nom: uy..  
Uy pero bueno!Mas mas dame mas quiero mas!sigue sigue dale daleesta interesante la historia , vaya cosas se te 

pasan por la cabeza. 

Necessito indirectes! 03/12/2012 - 14:14:51 Nom: fjerg 
Hi ha un nen que m'agrada moltissim, i ell ho sap, mai parlem sobre el tema ja que es incomodo, pero li vui fer 

''indriectes'', ell a vegades hem passa cançons i tal, alguna idea? Alguna caço? Alguna indirecta per dir-li? AJUDEU-ME 
SIUSPLAU! 

Re: Necessito indirectes! 03/12/2012 - 16:19:15 Nom: Pauula .$ 
Jo el que faig es pasar-li lletres de cansons, i al final de la frase que li he passat i poso uns puns suspensius i la careta 
":$" Son indirectes qe van ver, ara bé, buscar lletres que et relacionin amb ell, o algo qe li vulgis dir i no saps com, pues 

aixi.Espero averte ajudat :) 

Gent que te Facebook 03/12/2012 - 14:17:55 Nom: MarcSV 
Hoola busco gent que tingui Facebook. Poseu el vostre nom i us agregu esque vull tenir molta gent:)ajjajajajaja us 

semblera una tonteria pero feuu si us plaau:) 

Re: Gent que te Facebook 03/12/2012 - 16:37:41 Nom: tictac.. 
EL COÑO DE TU MADRE HACE PALMAS.COMTu tia, et penses que la gent deixara el seu face i el nom aqui? 

#CUANTAGENTTONTA! 

Noooooooooooois! 03/12/2012 - 14:27:50 Nom: A&A Tenim una amiga que està bona i vol sexe...se diu Tania. Interessats diueu-ho als comentaris:) 

Re: Noooooooooooois! 03/12/2012 - 16:08:41 Nom: cesar martinez kina edat te i don sou 

Re: Noooooooooooois! 03/12/2012 - 16:12:10 Nom: Noi:) http://www.facebook.com/catala.independentista.98 

Re: Noooooooooooois! 03/12/2012 - 16:43:32 Nom: Noi interesat A mi m'interessa: mutantemagic@hotmail.com 

Re: Noooooooooooois! 03/12/2012 - 17:04:50 Nom: suibvsfjivbn Cuans anys te i d'on es. I si pots deixa el seu FB 

Problemes de menjada de 
coco 

03/12/2012 - 16:48:39 Nom: Anònim_ann 
Això de la fi del món passi de debò ja que jo m'he menjat molt el coco amb aquest tema. ara mes o menys ja ho tinc 

superat però que puc fer per acabar-ho del superar del tot?Gracies 
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Re: Problemes de 
menjada de coco 

03/12/2012 - 18:56:55 Nom: .m. 

Fi, el que es diu fi total de tot, que tot el planeta s'enanira a la merda, i ens morirem tots aixo no passara. O sigui que no 
et preocupis...El que si que pot passar esque aquest nadal (21 desembre - 9 gener) mes o menys. Esque el nostre 

estimat sol, tingui una turmenta solar, i llenci a l'espai més neutrins dels que tindria que enviar...I llavors el que passaria 
es que aquesta onada de milions i milions de neutrins, faria que la electricitat (i tot el que finciona amb electricitat, ones 
electromagnetiques, etc) deixesin de funcionar durant un temps indeterminat.El que t'acabo de explicar ara no es segur 

que passi, pero hi han moltes possibilitats. I la turmenta solar no durara per sempre.Lo dolent d'aixo es que ens 
quedarem sens ordinador, no telefon movil durant una mica de temps (el temps que duri la turmenta solar (1 hora - 3 

mesos, aprox)Espero haberte ajudat! 

Pffffff no se que feer! 03/12/2012 - 17:07:05 
Nom: 

Leireeeeeeee19 

Holaaaaaaa mireeeu, que jo porto colada de un tiu des de fa 1 any, abans era molt simpàtic amb mi i tal, però fa mig 
any que no ens parlem, i a sobre passa de mi i em critica molt, tot i que ara només m'atrau fisicament, hi ha un altre tiu, 

que m'atrau molt per la seva forma de ser, per lu mono que és, i perquè ens portem força bé. Però no se que fer, si 
oblidar al borde i seguir fixant-me amb el altre, o oblidarme del simpàtic i seguir colada del borde. I a més tinc por de 

que al triar al simpàtic, em passi el mateix que amb l'altre, que ell també acabi passant de mi, i tinc molta por....Gràcies 
adolescents!!! 

Re: Pffffff no se que feer! 03/12/2012 - 17:23:44 
Nom: 

Anònim_2599786.15
8 

Jo de tu m'arriscaria amb el simpàtic.Espero haver-te ajudat. 

AJUDA REGAL PER AL 
MEU NOVIO FEM 1 ANY 

03/12/2012 - 17:09:30 Nom: cat_inde 

Hola!D'aquí poc faré un any amb el meu novio i m'agradaria fer-li un regal esecial. Si pot ser m'agradaria que no fos 
material, és a dir, una activitat que fem tots dos o alguna cosa així.Ell encara no té els 16 i això és un petit problema 

perquè no pot entrar als balnearis, ja que cap major d'edat ens acompanyaria. També cal dir que no tinc gaires diners 
així que hauria de ser que no pases dels 60€ entre tots dos...He pensat de fer-li el sopar a casa i decorar-ho amb 
espelmes i tal però els meus pares sempre estan a casa. (PROBLEMA!)Qualsevol cosa es bona necessito moltes 

coses gràcies!Un petó adolescents! 

Re: AJUDA REGAL PER 
AL MEU NOVIO FEM 1 

ANY 
03/12/2012 - 17:23:24 Nom: hfdy,ccfyhkc 

Fesli un sopar.. a casa digalsi als teus pares, suposu qe sabran qe esteuy sortint no? digalsi qe marxin..despres li fas 
un massatge eròtic i una follada per acabar 

Re: AJUDA REGAL PER 
AL MEU NOVIO FEM 1 

ANY 
03/12/2012 - 17:44:23 Nom: cat_inde Sento dir-te que per molt que els hi digui no martxaran :/ així que... 

Re: AJUDA REGAL PER 
AL MEU NOVIO FEM 1 

ANY 
03/12/2012 - 17:54:07 Nom: Gemmaaa 

Si els teus pares saben que esteu sortin doncs digalsi que be a sopar i que es queda a dormir i tal, i sino doncs podrieu 
anar a algun garatge o algun recinte tancat on estesiu els dos sols, i hus quedeu tots dos a domir allà.Sort maca! 

Re: AJUDA REGAL PER 
AL MEU NOVIO FEM 1 

ANY 
03/12/2012 - 17:54:56 Nom: Gemmaaa 

Si els teus pares saben que esteu sortin doncs digalsi que be a sopar i que es queda a dormir i tal, i sino doncs podrieu 
anar a algun garatge o algun recinte tancat on estesiu els dos sols, i hus quedeu tots dos a domir allà.Sort maca! 

Re: AJUDA REGAL PER 
AL MEU NOVIO FEM 1 

ANY 
03/12/2012 - 23:04:58 Nom: anoonimaa:) 

Ell li agradara cual sevol regal que li facis, siguii el que siguii, podrieu fer encara que fos una xorrada com una 
acampada al jardí, jo crec que seria molt romàntic i divertit, o alguna cosa aixii tipuu detallet:) espero haver-te ajudat. 
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busco nois per amistat o lu 
que surgeixi... 

03/12/2012 - 17:20:23 
Nom: JO 

MATEIXAAAA 
Holaaaaaa busco nois per amistat o el que sorgeixi, interessats deixeu messenger o whatsapp!Pd: tinc 15 anys. 

Re: busco nois per amistat 
o lu que surgeixi... 

03/12/2012 - 17:59:10 Nom: kr2meq oioidd657@hotmail.com 

Re: busco nois per amistat 
o lu que surgeixi... 

03/12/2012 - 18:42:05 Nom: noiiiiiii markins69@hotmail.com 

Re: busco nois per amistat 
o lu que surgeixi... 

03/12/2012 - 23:12:25 Nom: Noi:) https://www.facebook.com/catala.independentista.98?fref=ts 

PENSAMENT DE 
SUICIDI! (NO ES BROMA) 

03/12/2012 - 18:21:41 Nom: Noiafetaunlio 

ja fa temps que les coses no van gaire be: Pares, insti etc. no penseu que els meus pares pasen de mi NOOOOOO! el 
que pasa esque em dona la sencacio de que no saben cm tractarme :S me e escapat de casa 2 vegades, pro m'han 

trobat. i faig coses que mai hages volgut fer: fumar :S bueno que ja fa temps que em rumio el suicidi. 
AJUDEUMEEEEEEEE 

Re: PENSAMENT DE 
SUICIDI! (NO ES BROMA) 

03/12/2012 - 18:43:44 
Nom: Gerard 

(@juantwothree689) 

Sisplau, que no sigui una broma el que has posat pq he fet un currasso xDL'adolecència és reconeguda mundialment 
pels cànvis físics i de caràcter en els quals és gairebé impossible no deprimir-se i més quan "el teu món no es com tu 

vols". Tot adolescent ha tingut problemes (discussions, bulling, drogues, alcohol, tabac,...) Si et suïcides no només 
hauras desperdiciat la teva vida (que nomén en tindràs una) sinó que encara que no ho "viurás" faras un elevadíssim 

mal als teus peres, per molt que hi discuteixis. Que pitjor que s'et SUICIDI un fill? Tots hem tingut una bona infància i la 
majoria dels que llegim aixo som adolescents.No sé quina edat tindras, pero als 18 segurament aniras a la universitat i 
coneixeras a gent nova, fareu botellons i esoo i a la juventut viuràs més independent, amb els friends i too eso. Quan 

siguis adulta tindras fills i a la vellesa veurás als teus néts i disfrutaras de la jubilació. Aixo es tenir una vida :) Ara 
pensa, per problemes adolecents et vols treure la vida i perdret la c 

Re: PENSAMENT DE 
SUICIDI! (NO ES BROMA) 

05/12/2012 - 00:33:11 Nom: kboniitoo 

Si,si,si,si... jo també he pensat amb el suicidi, pero tranquii!! daqui no re el mon sen nira a la emrda, ja sigui per la teoria 
poc probable del 21 d'aquest mes, o pq la crisi acabara amb tot, la gen anira a menjar dels containers i acabaran obtan 
per ser canibals ja que sol podran gaudir de menjar la gen que tingui un euro (ara es poc pro llavors sera mol) disfruta 

ara, i despres tranqui que tot s'acabara :D si vols, pots unit a una secta, sempre fa més facil l'idea del suicidi :) 

:'( 03/12/2012 - 18:26:11 
Nom: 

Ojbdojvwbvobfoqfb 

Hola, em dic Maria i tinc 14 anys, totes les meves amigues lligan menys io sempre per exemple ve un noi al cole tutom 
fins i tot io li parlem i tal i fins i tot fem grups i pues sempre acaben lligan les meves amigas abans que io i mira que u 
intentu pero mai, a fina em sentu super lletja i ser la ultima de totes sabeu? Aver que no estic malament tinc bon cos i 

soc guapeta pero que passa algú em pot dunar sulusions al final em sentu com una putiissima merda :'( 

Re: :'( 03/12/2012 - 20:33:04 Nom: russitoo llençat , queda amb el noi abans que les teves amigues ,etc.. 

COM US VAU 
DECLARAR? 

03/12/2012 - 18:46:17 Nom: Cukiinnns Quines paraules vau dir per declarar-vos i com va sortir tot? Què creieu que hauria d'haver passat? Vull històries va, va! 

Re: COM US VAU 
DECLARAR? 

03/12/2012 - 18:58:36 
Nom: anónima 

supeeeeeeeeeeeeee
r felicinga:D 

surt de meravella, sóc la noia més feliç del món. l'estimo amb tot el meu cor. 



434 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: COM US VAU 
DECLARAR? 

03/12/2012 - 19:17:06 Nom: Gemmaaa 

Hola, la veirtat es que a mi s'em van declara jajjaja jo no tenia pas la intensio que de lio s'hi estava moltbe, però ell feia 
dies que em deia que em tenia que dir una cosa i jo no li vaig donar massa importancia, un un dia em faa: eii gemma 

que allò que et tenia que dir... i jo em vaig espantar una mica però li vaig preguntar que passava i em va dir: Vols sortir 
amb mi amor?Tot una mica cursii jajajaj però buenoo... jo nomes et dic que si et declares no li siguis molt pesat, perque 

al final en surtiras perdent tu, jo i ell ho vem deixa perque ens sentiem molt lligats.Sort! :) 

Re: COM US VAU 
DECLARAR? 

03/12/2012 - 19:20:16 Nom: sexy lady :)) 
Bàsicament, no ens vam declarar, ens vam liar!! estic super feliç ara ja fa mes de 5 mesos ke surtim!!Jo en el teu lloc el 
portaria a algun lloc ke sapigas que a ell li pot agradar i allà li diria tot el que sento i mes!! sort guapa!! potser he sigut 

una mica cursi...sexy lady 

Re: COM US VAU 
DECLARAR? 

04/12/2012 - 16:34:29 Nom: fvqeovnqevoe 

En el meu cas, una amiga seva havia fet bromes sobre nosaltres dos, però era massa tímida per preguntar-li 
directament aquells dies. Un mes més tard, però, quan ja érem a l'estiu li vaig dir "Escolta, tu te'n recordes quan vam 

quedar amb tots els teus amics i amigues per la festa major? Aquella noia, la Cristina, feia conya sobre nosaltres 
dos...Per què ho deia tot allò?". I ell em va contestar "Perquè ella creia que tu em molaves". I jo, gairebé sense 

respiració i mirant-lo als ulls li vaig dir: "I doncs, ara et molo?". I em va somriure i com que devia veure per què ho 
preguntava, em va dir que sí i va ser el moment més bonic de la meva vida:) 

Re: COM US VAU 
DECLARAR? 

04/12/2012 - 17:40:50 Nom: Minininininini 
Pos a mi mo va dir ell i jo li vai dir k si, pro no vem durar gens. Em a dir :mira, k volia dirte k em moles d fa temps, i jo k 

no tenia res a perdre li vai dir k siii!!! Pro ja sa acabat tot :'( 

Frases i Textos bonics en 
català per facebook:) 

03/12/2012 - 19:59:53 Nom: Aa~:) 
!Hooola! :D voleu frases i textos bonics en català? Doneu-li MG a la pàgina! Trobareu de tot*_*Unes frases amb la 

nostra llengua!Aquí hos deixo el liink:)https://www.facebook.com/FrasesITextosEnCatala?ref=hlGràcieeees! Cada dia 
anire penjant-ne.Gràacccciies petuuns!! 

Re: Frases i Textos bonics 
en català per facebook:) 

03/12/2012 - 20:01:00 Nom: laurins! :O! Molt boniiic! m'agrada molt un text que has posaaaaaaaaat!*o*! 

Com u puc fer ! 03/12/2012 - 20:32:21 
Nom: Nessesito 

ajuda  
Mirra resulta que em cauen molt els cavellsquina es la manera per que no amb pasi aixo? merci!! 

Re: Com u puc fer ! 03/12/2012 - 20:42:34 Nom: CH 
tranquila que en aquesta época es quan més cauen els cabells...jo el que faig es que quan m'ensabono ho faig 

suaument i quan em pentino també, sense tirar 

Re: Com u puc fer ! 03/12/2012 - 20:45:47 
Nom: Nessesito 

ajuda 2 
Moltes gràcies 

AJUDA! 03/12/2012 - 21:27:47 Nom: SweetGirl 
Com dirli al teu millor amic que etsas boja per ell? porto temps tirantli indirectes,pero es que es curtet i no les agafa... 

Ademes nose si ell va per mi i m'agradaria saber-ho... AJUDA! 

Re: AJUDA! 03/12/2012 - 23:49:39 Nom: ,no 

Estic igual que tu!! Li tiro indirectes al noi...i senzillament ni reacciona! Jo el que faria és mirar-lo als ulls (encara que 
segueixo buscant el moment ideal, en el que estem ell i jo sols i no faci tan de fred, quan portem una estona parlant de 

lo nostre i rient com fem sempre)i dir-li: Escolta, m'agrada molt que siguem amics però, que et semblaria que fóssim 
alguna cosa més? En el cas de que la seva reacció (esperem que no:$) fos dolenta, li diria que el que jo volia dir amb 
"més que amics" era ser "beffos" o com vulgui que es digui, o si no, crec que el que faria seria dir-li: D'acord, no passa 

res, era per saber-ho i seguir parlant d'altres coses com si mai no hagués passat res. Intenta-ho! MOLTA SORT!! 
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noooois de solsooona(II) 03/12/2012 - 21:38:53 
Nom: 

caaaaaaaaaarla 

hola soc la noia de abans que vaig obrir un tema per nois de solsona que tinguesis les fotus d'aquella noia que no dire, 
em farieu un favor siusplau si un noi que les tingui es fiqui amb contacte amb mi per correu, no fb! 

perezcarla990@hotmail.comPEEEETONSsiusplau, no discutiu. 

Re: noooois de 
solsooona(II) 

03/12/2012 - 21:51:52 Nom: dvbnszm yo les vaig borrar fa res, ia gen k les te ee 

Re: noooois de 
solsooona(II) 

03/12/2012 - 21:54:51 
Nom: 

caaaaaaaaaarla 
gracies per dirmo jajaj pero busco gent qe les tigui:') 

Re: noooois de 
solsooona(II) 

03/12/2012 - 21:55:34 Nom: dbsjzxnc jajajaja vale no se qui ets pero em fas gracia 

Re: noooois de 
solsooona(II) 

03/12/2012 - 22:01:39 
Nom: 

caaaaaaaaaarla 
nse pqe..ajajaj les tens tu? 

Re: noooois de 
solsooona(II) 

04/12/2012 - 13:12:52 Nom: noiooooiiiii que pasa amb fotos d'una sara de solsona? 

Re: noooois de 
solsooona(II) 

04/12/2012 - 17:51:16 
Nom: 

gkofjandhewfds 
si les bols deixa fb 

Em sento gorda 03/12/2012 - 21:49:46 Nom: Noee (@Noee) 
Tinc 13 anys i peso 70kg sento que els nois no em volen per aixo les altres estan com un palillo i els nens es colen per 

elles siusplau algun consell per pujar l'autoestima siusplau!!!!!!!! 

Re: Em sento gorda 03/12/2012 - 21:58:25 
Nom: una gran ajuda 

per tu 

la veritat, tinguent 13 anys i pesant 70 kg... ets mes gordda que (-).... pero tu tranquila.... de gran et pots comprar una 
mascota i ja no tindras que viure sola i amargada ;)PD: espero averte ajudat... guap.... GORDA! ;) sort tens que no et 

veiem per internet, que sino apart de insosiable a la vida real tambe ho series a la virtualbona sort pringada! 

Re: Em sento gorda 03/12/2012 - 21:59:29 Nom: asdgjhkl jo 13 anys= 44-45kg 

Re: Em sento gorda 03/12/2012 - 22:07:09 
Nom: 

fgaxhjsdgxfksd 
jo en tinc 14 i peso 39-40 i creume no pq estiguis mes prima es fixaran mes en tu, avegades si, pro ja trobaras algu qe 

t'estimi tal i com etsespero averte ajudat!! 

Re: Em sento gorda 03/12/2012 - 22:25:24 Nom: Serena_15 

La/el del primer comentari, ets subnurmal chaval/a!I la que ha obert el tema, tranquila, yo als 13 estava igual, ara 
encara tmb per culpa de retrasats/es com la/el del primer comentari, vaig agafar una depresió i em vaig engreixar(mes 
del que estava), no et dire que "t'acceptis tal com ets" perque jo soc la ultima persona que faria això, ho he intentat i si 

el teu cos no t'agrada, no t'agrada i punt, l'únic que pos fer es aprimarte, fent dieta i esport, yo ara ho estic fent i he 
perdut 7KG.I lo dels tios, si es veritat que es fixen menos, jo nomes me liat amb un tio que m'agrada desde els vuit anys 
aquest estiu i despres va pasar de mi com de la merda.Si vols parlar o algo et deixo un MSN:aina_xd@hotmail.esI per 

si t'interesa yo per aprimar estic fent això:http://www.youtube.com/watch?v=cm8vGfO6HvEes divertit, osea, cansa i tal... 
pero no se, em fa gracia la dona o algo, nose, em ric sola mentres ho faig :')Sorrrt! 
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Re: Em sento gorda 03/12/2012 - 22:52:56 Nom: lfrlkhj4hnbl 

la del primer comentari que se'n vagi una estona a la merda que segur que ella es mes puta que les gallines i lletja, 
apart de imbécil, subnormal i més adjectius que no cal dir-te...mala persona.. tranquila que el karma t'arribarà 

estupida!Mira, jo tinc 14 anys, i peso 66kg, la veritat esque no estic gorda, més be estic normal ...pero saps què? tota 
aquesta gent que insulta, QUE SE'N VAGI A LA MERDA! ES DUR, PERO LA GENT NO POT SER MES IDIOTA 

NOIA..Tu cap endavant, aprimat, fes esport i dieta i poc a poc aniràs treient pes,fins que tu estiguis bé amb tu 
mateixa(no et passis)Amb mi no es fixaven pel meu cos saps? Segur que tens una cara molt bonica i una personalitat 

bonísima!Et dono molts anims!Un petonet... 

Re: Em sento gorda 03/12/2012 - 23:00:53 Nom: noia_97 

jo en tinc 16 i peso 56 tambe em sentu gorda pero el teu pes depen de l'altura qe tinguis sincerament 13 anys 70 kilos 
es bastant pero si ets alta el teu pes esta beejo tinc 16 psu 56 k i medeixo 1'62 m'agradaria arribar a 50 kilos ya qe crec 

qel mateix qe tu qe les primes lliguen mes pero ya no per lligar mes vuy perdre pes sino per sentirme be amb mi 
mateixaaixo si intenta acceptarta tal com etss!! 

Re: Em sento gorda 04/12/2012 - 17:32:35 
Nom: Don't you 

worry child. 

Què us passa per el cap? Si sou uns desgraciats de merda, marxeu d'aquí. Hi ha una persona demanant ajuda i lo únic 
que sabeu fer és baixar-li encara més l'autoestima? FEU FÀSTIC.Mira bonica, tens 13 anys i peses 70 kg,I? Segur que 

tens una cara preciosa, un somriure impressionant, un cabell, llavis, ulls, pell, ungles, peus, pigues... genials! I un 
caràcter meravellós. Per què no intentes acceptar-te? Segur que costa, però ets tu, és el teu cos, és la teva vida i si no 

t'acceptes tal i com ets, malament anem. I si els altres pensen que estàs grassa, què? Només demostren la seva 
ignorància. En contes d'intentar aprimar-te per entrar en els ideals de bellesa d'aquesta societat, per què no llegeixes, 

escoltes música, mires alguna pel·lícula, cuines, cantes o fas qualsevol cosa que t'agradi i que et faci ser millor 
persona? Segur que t'ho passaràs la mar de bé, i ja de pas, no et torturaràs tant pensant en el teu físic.Vinga va, molta 

sort! 

Re: Em sento gorda 05/12/2012 - 15:33:36 Nom: Yvette 

Bé, no tothom és tan valenta com tu. Penso que el primer pas és aquest, dir "ei! que peso 70 kg i això no pot ser". Hi ha 
gent que perd la vergonya i tan se li en fot. Tu no, així que et felicito, ja has donat el primer pas, ara toca que consultis 
amb la teva metge de capçalera i que et doni una dieta a seguir, on mengis de tot i et donarà pautes per fer una vida 

saludable. No et veuràs més prima demà, però sí d'aquí un mes i a l'estiu hauràs canviat completament i el més 
important, hauràs guanyat en salut.Sobre els tius... amb 13 anys no saben ni què volen. Ànims que segur que ho 

aconseguiràs! :)I a la forera que ha deixat el primer missatge... ens agradaria veure'l o veure-la a tots, aquest missatge 
és molt ofensiu, no serà que no té la valentia d'aquesta noia per demanar ajuda? Va... no ofenguis i surt de l'armari. 

alguu ho sap? 03/12/2012 - 21:52:08 Nom: ginna 
aveera el meu millor amic esta molt trist perqe els seus pares san divorciat... i ia no se qe dirli ni qe fer per ajudarlu, i 

mel estimuu molt...:( conseells! 

Re: alguu ho sap? 03/12/2012 - 21:58:33 Nom: Noee (@Noee) 

m'acaba de passar amb la meva milor amiga me l'estimo molt i jo e que faug quan esta frestrada amb la mare o amb e 
pare i jo li diic que al final que ho entendra que de vegades dues persones no estan comodes amb les latres i aixo 
l'anima bastant i si esta frustrat amb agun els ha d'estimar igua perque sempre seran es seus pares de veritat pero 

sobre tot e tens que apoiar moltíssim perque en aquest moment es pass mot malament. 

Re: alguu ho sap? 03/12/2012 - 22:07:19 Nom: Experiència estar al seu costat en tot moment, fer intentar que no hi pensi, passarvos-ho bé... Distreu-re'l 

Re: alguu ho sap? 04/12/2012 - 22:48:04 Nom: carlyyy 
els meus pares es van separar fa 3 anys i... al principi no tenia ganes de parlar-ne amb ningú bàsicament només ho 

sabien les persones necessàries. jo de tu no li trauria el tema simplement anime'l desviant-lo 

fi del mon 03/12/2012 - 21:55:04 Nom: jooooo  
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Re: fi del mon 03/12/2012 - 22:11:11 Nom: Serena_15 
Home... podria ser, pero a mi m'han dit que quan els mayes existien, no existien els anys "bisientos" o com se diguin, 
per lo tant, ara segons el seu calendari ja em passat al 2013, aixi que no crec que sigui veritat. Pero en cas de que 

si...A frungir que son 18 dieees!! ajajajjajaPetoons :) 

Re: fi del mon 04/12/2012 - 22:58:17 Nom: Carlyyy 

els maies deien que el mon s'acabaria exactament el 21 de desembre del 2012 (sense contar els anys bisiestos que 
són 1 dia i 6 hores més que un any normal) per tan si el mon s'ha d'acabar s'acabara pel maig de l'any que ve. hi ha 

varies teories sobre com s'acabara però la primera va comesar en una pagina de devat un tiu va preguntar ¿com creieu 
que s'acabara el mon? i un altre va respondre - amb un meteorit. tot el món s'ho va creure i es va expandir fins a tal 

punt que uns "investigadors de la NASA" (que de veritat no ho eren) van demostrar que era real. Tot això eren mentides 
TOTALS però la gent s'ho va creure. El 5è home més ric del mon (que de diners molts pero d'inteligencia nula) va fer-se 
construir un "bunquer" d'or (que l'or no protegeix una merda pero bueno) a partir de que van dir que això era falç la gent 

va necessitar buscar teories de com s'acabaria i si ara buques aixo al google amb angles i trobaras més de 
1600000000000000 resultats 

link de xat 03/12/2012 - 22:00:12 Nom: soniaa em podeu passar el link del xat siusplaau es urgent 

Re: link de xat 03/12/2012 - 22:02:27 Nom: jg http://www.adolescents.cat/xat 

Re: link de xat 03/12/2012 - 22:04:35 Nom: soniaa 
no aquest noo!!Es que amb aquest em demana que em registri, i havia un d'una altra manera.pero gracies de totes 

meneres.!! 

Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
03/12/2012 - 22:18:49 Nom: asf Fins on voleu arribar? No hi ha dret. 

Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
03/12/2012 - 22:27:43 

Nom: Noia amb 
emocions 

Acabo de fer un text contra el que em va passar a mí... Que ha passat a Reus? :O 

Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
04/12/2012 - 00:21:10 Nom: tictac.. Siusplau, podeu passar el linc de la noticia, MERCI! 

Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
04/12/2012 - 17:38:42 Nom: xvbncvb 

Sé quin vols dir, vaig al seu institut i et puc assegurar que no era bullying, tan sols era un rumor. N'estic farta de que 
corri falça informació per la xarxa.Gràcies. 

Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
04/12/2012 - 17:52:27 Nom: I tant Tens tota la raó, no publiqueu coses si no sabeu si son certes. 

Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
05/12/2012 - 17:59:51 Nom: hdjsbs 

Havera pel que se jp que soc de reus el nen va dir li les notes a la mare i com va sospendre nou el van renyar molt i es 
va suicidar des d'un setè pis. 

Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
05/12/2012 - 18:00:34 Nom: hdjsbs 

Havera pel que se jp que soc de reus el nen va dir li les notes a la mare i com va sospendre nou el van renyar molt i es 
va suicidar des d'un setè pis. 
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Re: Nou cas de mort per 
bullying a Reus. Ja n'hi ha 

prou. 
05/12/2012 - 21:49:43 Nom: PROU! 

Hola! jo soc del poble del costat i també em van explicar això del bullying però em podrieu explicar exactament que va 
passar? esq m'han dti diferents coses i no sé quina és veritat! merci! (: 

VULL EXPRESSAR LO 
QUE SENTO SOBRE ELS 
CRITERIS DE LA GENT 
SOBRE UNA MATEIXA 

PERSONA (MALA 
REPUTACIÓ). 

03/12/2012 - 22:26:27 
Nom: Noia amb 

emocions 

Doncs mira, soc una noia jove d'un lloc que no li importa a ningu saber..., Aprofito aquest moment de reflexió per 
expressar tot el que sento, doncs jo visc en un poble, un poble petit, on la gent diu coses sense saver-les del cert, tot va 
començar un bon dia quan una persona va dir merda de mi, em feian passar per guarra... Tothom estava contra mí. Em 
va baixar tant la autoestima que em passava les tardes a casa tancada per por de que quan passés per el carrer la gent 

em mirés malament o em diguéssin coses, m'hi havia trobat algun cop, gent més gran que jo i suposadamen ''més 
madurs que jo'' encara que no es notes la seva maduresa... Em criticaven, m'insultaven, se'n enreien de mi... Corrien 

sense parar rumors sobre mí... En aquells moments jo era el tema principal del poble, em sentía una merda, una 
marginada i una amargada... Fins que un dia vaig obrir els ulls i vaig decidir passar de tothom perquè jo savia el que 

havia fet i el que no, encara que les paraules em féssin mal ho vaig intentar superar... Cad 

Re: VULL EXPRESSAR 
LO QUE SENTO SOBRE 

ELS CRITERIS DE LA 
GENT SOBRE UNA 

MATEIXA PERSONA 
(MALA REPUTACIÓ). 

03/12/2012 - 22:45:51 Nom: te raoo 
ben fet noia, jo penso el mateix i no entenc com gent imbecil qe es fiqen amb tutom poden ser tan "populars" i amb 

tants d'amics, però el qe dius es veritat! OBRIU ELS ULLS STOP BULLING!!! 

Re: VULL EXPRESSAR 
LO QUE SENTO SOBRE 

ELS CRITERIS DE LA 
GENT SOBRE UNA 

MATEIXA PERSONA 
(MALA REPUTACIÓ). 

03/12/2012 - 22:50:00 
Nom: Noia amb 

emocions 

Pff... Em vaig sentir tant com una merda... Encara estic feta merda, no sóc lletja ni res segons la gent sóc molt guapa i 
valc molt ( per els meus amics ) pero jo em veig tot lo contrari gràcies a aquelles persones... Quin fàstic de societat 

enserio... Mersi x llegiro (: 

Re: VULL EXPRESSAR 
LO QUE SENTO SOBRE 

ELS CRITERIS DE LA 
GENT SOBRE UNA 

MATEIXA PERSONA 
(MALA REPUTACIÓ). 

04/12/2012 - 13:29:26 Nom: tiiri 
Als subnormals que fan bullying els missatges contra el bullying els hi importen una merda, son tan curts que no 

entenen que li estan destrossant la vida a la gent.A mi em va passar exactament el mateix que tu, el que has de fer és 
no enfonsarte, es el que volen, has de sudar d'ells completament, al final se'n oblidaran. 

Re: VULL EXPRESSAR 
LO QUE SENTO SOBRE 

ELS CRITERIS DE LA 
GENT SOBRE UNA 

MATEIXA PERSONA 
(MALA REPUTACIÓ). 

04/12/2012 - 19:10:21 Nom: aniniiimaa!! 
no en tinc experiencia en aixo de bullyng, pro m'e sentit mol malamen, i estic d'acord! tota l gen que fa bullyng s'o 

haurien de fer mirar, perque fan sentir malamen a moltes persones!!STOP BULLYNG!!!!!!!!!! 
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AJUDEU! PRIMERA CITA 03/12/2012 - 22:33:20 Nom: HOLIII 
Dintre d'uns dies tindre la meva primera cita amb el noi que m'agrada. No ens em vist mai , només per facebook. 

Consells? Mersiiiiiiiiiiiiii 

Re: AJUDEU! PRIMERA 
CITA 

04/12/2012 - 12:26:06 Nom: Buff jo tambe! Bua jo daquñi poc també! Tinc els nervis a flor de la pell! siusplau ajudeunos! 

Re: AJUDEU! PRIMERA 
CITA 

04/12/2012 - 15:08:56 
Nom: fem una cosa 

;) 
Nenes, yo iguaal passeu face i si ( si voleu):) 

follatel 04/12/2012 - 15:39:56 Nom: peneman wl que tens que fer es dirli coses guarres aveure si tel emportes al llit 

Re: AJUDEU! PRIMERA 
CITA 

04/12/2012 - 15:44:20 Nom: intenta ni liarla 
aver intenta ser lo millor possible... em... que fots sortint amb un tio que nomes coneixes per facebook ets dawn o algo 

aixo es ser puta i lo demes son tonteries 

Re: AJUDEU! PRIMERA 
CITA 

04/12/2012 - 18:23:55 Nom: buff jo tambee 
Emm de putilles res, és que no tots tenim la sort de que la persona de la que estàs enamorada viu en el mateix lloc que 

tú, el meu per exmple viu a Màlaga i jo a cardedeu. 

Cachonda 04/12/2012 - 14:15:37 Nom: Alex 
Com posar al teu novio cachonda aixi fent alguns jestos i quina roba em puc posar? Idees si us plau! Algo original si us 

plau!!!!! 

Re: Cachonda 04/12/2012 - 16:38:31 Nom: ffdsf Despullada total!!! el posaras tope cachondo!!!de cop.... et despulles.. i veuras la reaccio q te! 

Primera cita 04/12/2012 - 15:07:05 Nom: Primera 
Hola nois! dema sera la meva primera cita, estic nerviosisima, es am el noi que m'agrada, sol he parlat per face mai 

cara i cara i a mes a mes estem de lio. Sisuplau hem donarieu consells de la roba, maquillatge, coses de fer... I si ens 
comprem algo per mengar qui u paga? porto pasta?Mercii adolescents 

Re: Primera cita 04/12/2012 - 20:45:13 Nom: dsfsd 
RES de maquillatge. Fa que mostris el que no ets. Petons i que vagi bé. Ves com sempre, segur que vas moníssima! 

(això si, no vagis amb xandal) 

LLUITAREM PER EL 
NOSTRE PAIS! 

04/12/2012 - 15:23:25 Nom: Júliiettaa* 

Estimats adolescents,Suposo que esteu mmolts de vosaltres com jo, literalment INDIGNATS per el moment que vivim. 
Falta de respecte sobretot en vers la nostre terra. I jo ja n' estic farta. Ho sento molt, pero jo no crec que tinguem que 

aguantar aquesta falta de respecte que ens està donant l' estat espanyol a nosaltres, els catalans i catalanes. Crec que 
ara mes que mai, necessitem unirnos tots per lluitar per un mateix objectiu: LA LLIBERTAT DE CATALUNYA.No ens 
donen la llibertat perquè som el seu motor, som la gallina dels ous d' or, som qui els hi dona riquesa, perquè si us hi 

fixeu, tenim el millor equip de futbol del mon, musics marevellósos, i cinema d' òscars. Crec que ara mes que mai hem 
de lluitar en contra de la falta de respecte que estem patint. I no em penso quedar de braços plegats escoltant aquestes 

tonteries en vers nosaltres.I torno a repetir una vegada mes, nosaltres, els adolescents, no ens volem esperar mes, 
volem LA LLIBERTAT DE CATALUNYA!!//*// 

Re: LLUITAREM PER EL 
NOSTRE PAIS! 

04/12/2012 - 19:12:34 
Nom: 

independentistaa!! 
estic totalment d'acord amb tu!VISCA CATALUNYA LLIURE!!!!//*// 

Re: LLUITAREM PER EL 
NOSTRE PAIS! 

04/12/2012 - 19:52:05 Nom: Catalunya||*|| Quanta raó.Visca Catalunya lliure!INDEPENDÈNCIA||*|| 
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Tenim un problema o no? 04/12/2012 - 15:40:29 Nom: noi_perdut 

Bona tarda nois i noies,necessito la vostra ajuda. Soc un noi de 18 (19 el 29/12) i l'altre dia vaig anar a dinar amb una 
amiga (18 des del maig) que vaig fer l'any passat a la classe d'anglès on anàvem aprofitant la festa de la UAB i hi havia 
una mica de feeling crec jo. Total després de passar tot el dia junts i tota la tarda en el moment q anava a marxar ella 

per una cosa que havia de fer en el moment que li vaig voler fer els dos petons típics, ella em va girar la cara i em 
buscar un peto a la boca. En un primer moment em vaig quedar parat perquè no m'ho esperava gens ni mica. Després 
bé, no cal entrar en detalls la cosa es va allargar mitja hora. Un cop explicat el que va passar, us vull explicar que dues 
setmanes abans vaig somiar que ella i jo ens liavem i això va passar després de no haver-la vist a ella des de abans de 
l'estiu i quasi me n'havia oblidat d'ella. Un altre motiu pel qual això sigui un pel més "especial" és que ella va ser el meu 

primer petó i jo el seu. La cosa està en que després de pa 

Re: Tenim un problema o 
no? 

04/12/2012 - 17:45:47 
Nom: Don't you 

worry child. 

Poder et semblarà estúpid que una noia de 14 anys et doni el seu punt de vista i tal, però aquí va.De vida només en 
tens una, i fa la pinta que aquesta noia està culada per tu. És possible que quan us trobeu, ella estigui més tímida, és 
normal.Si veus que la cosa va bé, o si simplement ens tens ganes, llença't tu la pròxima vegada... i si la cosa no surt 

bé,no passa res, dels errors se'n aprèn, no? Vinga va, a tope! 

conseelllss, uuurgent!! 04/12/2012 - 15:46:26 Nom: sandrii 

Mireu, adolescents!Tinc un petit problema, el meu millor amic i la meva millor amiga s'agraden moltissim! Estan molt 
enamorats, es parlan amb cors i tenen conversacios precioses *_* ! PeRo, la nena li ha demanat per sortit mil vegades, 
el nen, no satreveix a dirli que si, per POR a les reaccions, que pensara la gent, i x que no vol que res canvii! Els dos 

em demanen consells, els hi he donat tants... Que ja no se que dilsi! Algu tant amable em podria ajudar????Gracies! ;) 

Com ser mes guapa? 04/12/2012 - 16:31:27 

Nom: 
kddjehjhbjhbghjghv
hbvnvnbvnvnvnvbv

nv 

Holaaa!! Tinc un problema..abans jo era mol guapa i lligava molt i tenia una amiga mol guapa pero als nois no els hi 
agradava. pero ara es makilla i tal i ara esta moool mes guapa i els nois la miren mes a ella etc, i estic molt gelosa! jo 

ara he canviat pero a pitjor.. no em veig com abans:S em faig la ratlla, rimel, em poso "polvos" dakells a la cara i canvio 
una mica pero casi res..:S que puc feeeeeeeeeeer per ser mes guapa? que feu vosaltres?? 

Re: Com ser mes guapa? 04/12/2012 - 16:56:52 Nom: jÚLIA! 
HOla, doncs jo crec que no hi ha ningu lleig, crec que tothom, si se sap treure profit a ell mateix pot donar molt. JO per 

exemple porto els cabells arrissats i ssoc molt com.. is com la julia de pere i julia de tv3. i mira em dic iigual. Has de 
saber treuret profit de lo bo que tinguis que segur que tens moltes coses 

HOTHOTHOT 04/12/2012 - 16:53:51 Nom: Mariona&Jana 

Hola gent!!!Em dic Jana i la meva millor amiga es diu Mariona, sóm de Barcelona i tenim 16 anys!! :pDeixem aqui els 
nostres correus per si volen tenir converses eròtiques amb nosaltres!jajajajaNo és el primer cop que ho fem i... és molt 

recomenable!! Apunteu-vos ;) jajajaUs esperem... jajjaajaj 
:pJana:riro0123456789@gmail.comMariona:marionaprats1@gmail.comSi volguèssiu, podriem posar-nos molta gent en 

una converça!! aajajaja 

Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 17:02:27 Nom: mmm... soc bi (tia) i estic interessada :ppodem les ties tamb¿?¿ jajaj ;) 

Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 17:07:40 
Nom: Mariona 

1324324312312 
Hola MMM... sóc la mariona. Si que poden ser ties. A nosaltres ens agrada tot. ;) jaja t'ho passaras moolt be 

Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 22:39:15 Nom: Noi:) m'encanteria tenir una convers amb vosaltres Grrr.... :) 

Re: HOTHOTHOT 05/12/2012 - 13:38:11 Nom: focker!!!!! agregeume! soc un noi de 18 anys! sergi_m22@hotmail.comhttps://www.facebook.com/sergimata22 
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Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 17:05:52 
Nom: Mariona 

123456789 
Hola MMM... sóc la mariona. Si que poden ser ties. A nosaltres ens agrada tot. ;) jaja t'ho passaras moolt be 

Re: Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 17:10:03 Nom: mmm... moltes gràcies jajjajaara us envio un missatge perk us kedeu amb el meu gmail. les dues ;) 

Re: Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 17:12:13 Nom: pfffffffffffff merci,pero ja tinc microoones:)vaia guarras hi han pel mon vv' 

Re: Re: HOTHOTHOT 04/12/2012 - 17:16:46 Nom: susanasex! 
perdona noii,per hi ha un estudii k demostra que els adolessents els va b tenir conerses eròtiques amb gent k no 

conexen!!! 

Re: Re: HOTHOTHOT 06/12/2012 - 15:37:53 Nom: zxasqw agregamhttp://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn 

Sóc la Fluslifluix, una 
aspirant a escriptora que 

vol idees 
04/12/2012 - 17:37:38 Nom: Fluslifluix 

Hola a tots i totes, sóc una noia de 14 anys aspirant a ser escriptora. Ja fa temps vaig escriure per aquí al fòrum i per 
parts una història romàntica anomenada "Una altra història d'amor". Bé, doncs ara m'adreço als que haguessin llegit els 

meus escrits i als interessats en llegir-los a partir d'ara per demanar algun tema per fer una altra història. Pot ser un 
tema d'actualitat, d'amor, misteri, aventura fantasia...Demaneu i faré una història sobre aquell tema:)P.D.: No estic gens 

en contra dels relats eròtics, però no me'ls demaneu a mi que per a això hi ha un munt d'escriptors i escriptores per 
aquest fòrum que els hi interessa escriure sobre aquest tema, i que segur que en sabran més que jo;)! 

Re: Sóc la Fluslifluix, una 
aspirant a escriptora que 

vol idees 
04/12/2012 - 20:42:15 

Nom: 
dsfsd74dsf874f8asd 

m'encanta com escriure, tant m'és sobre què escriguis però els d'amor se't donen molt i molt bé! ànims! :) 

Himen no trencat 04/12/2012 - 18:13:07 Nom: impacient si l'imen no s'ha trencat vol dit que pots aver tingut penetracio i no s'hagi trencat o es que no has penetrar be? 

Re: Himen no trencat 04/12/2012 - 19:43:09 Nom: .m. 
Pot haver penetració i no trencarse, a més no te perque trencarse la primera vegada que ho fa.I que no s'hagi trencat 

no vol dir que li hagis fet l'amor malament sino que el seu himen es més resistent. 

Re: Himen no trencat 04/12/2012 - 19:48:08 Nom: impacient i si l'imen no s'ha trencat pero ha agut penetracio, la noia es verga o no? 

Re: Himen no trencat 04/12/2012 - 20:27:34 Nom: fergtrgf 
la noia no es verge (hi ha religions que diuen que fins que no set trenca no ho ets pero si hi ha hagut penetracio ja no 

es verge) 

Re: Himen no trencat 05/12/2012 - 19:08:31 Nom: .m. 
En teoria lo de ser verge o no, be directament de si encara te l'himen o no. Pero en la practica deixa de ser verge que a 

sigut penetrada una vegada... 

em pudeu ajudar siusplau 04/12/2012 - 18:28:03 
Nom: 

scdftvgybhunjkml 

hola primer de tot gracies per entrar mireu faig segon d'eso i per aquest pont 6,7,8,9 vaig a madrid i no em donara 
temps de fer deures (ipensareu:i aquesta tia que m'explica? i a mi que mimporta?¿)pero el cas es que man ficat un 
treball per dilluns 10 sobre linici de la vida ala terra i no tindre temps si timguesiu algun mel podrieu pasar a aquesta 

direccio de correo que us deixo?¡mariadlhc@hotmail.comem farieu un gran favor i si necesiteu una altre treball digueu 
als comentaris que jo tinc algunssssi no tens cap treball pero saps alguna pagina qeb digeuesmolte gracies i 

petonssshappyling :)by:my 

Re: em pudeu ajudar 
siusplau 

04/12/2012 - 18:48:25 Nom: intelligeentgiirl hola qe fas? tels fas tu els treballs... 
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Re: em pudeu ajudar 
siusplau 

04/12/2012 - 19:21:43 Nom: kkekkek 

ei intelingent girl no cal ser vordes o e demanat coordialment i ho se mes aix de fer jo pero no tinc temps demanaba si 
algu mel podia pasar pero si no no pasa ress ja em buscare temps solament que si a mi algu mo de manes no diria 
super bordehey nena quina barra tels fas tusi no em sembles be diriano es per molestar pero penso que seris mes 

profito tan per tu com per els de mes que tels fecis tuui ja esta igualment ja lestic começant perque no soc d'aquell tipus 
de nenes que no fan ress igualment si algu em potpassar un em faria un favor merciii :)ha i le del comentari que 

sapigues que no estic en contra teva 

Re: em pudeu ajudar 
siusplau 

05/12/2012 - 00:20:15 Nom: hjvgkig 
Jdr vaia gen q volte per aqui... la del comentari, home es cert que temps igual no en tindràs gaire, de totes formes crec 
que tindràs temps, que no et passaràs tot el sant dia voltant... i l'altra, no calia ser tan borde... d totes formes s'ha de dir 

que es tenir una mica de cara demanar per aquí un treball. 

FOTOS 04/12/2012 - 18:57:42 
Nom: 

ewjkhefkwdklaSJL 
hola, una pregunta, magraderia saber algun lloc bonic/xulu, per Barcelona, per anar a fer fotos, merci:) 

Re: FOTOS 04/12/2012 - 19:43:53 Nom: 8/74125685684 Algun park per alla on vius al park Guell,Tibidabo, Sagrada Familia,monuments 

Re: FOTOS 04/12/2012 - 21:53:19 Nom: cla. als bunkers o a la platja 

AJUDA X CUESTIONS 
D'AMIGUES! MERSI 

04/12/2012 - 19:28:55 Nom: Noiettta 

Hola, tinc una d ls meves millors amigues, més prima i més guapa k jo (jo me sento feissima i gorda), i abegades (nse si 
o fa vulguen o n)m'ofen, n sols am aixo, sino abegades dienme tonta i tal.Exemple: hi ha un noi guapo i diem ostia sta 
ml bo nseke, i aixi, i ella diu jo el vui, i jo dic i jo! i fa xo jo tinc mes oportunitats k tu i o sass...Xo x laltra part,es bona 
amiga, xk me defense, maconsella. Per exemple un dia a classe stavem treballan (sasentava al meu costat), i em fa: 

marta, i si l'any k ve ns separenn d classe? k farem?I NOSE K FEER! AJUDA PLIIS 

Re: AJUDA X 
CUESTIONS D'AMIGUES! 

MERSI 
04/12/2012 - 19:39:44 

Nom: Que vols que 
et digui 

Si es la teva millor amiga...Quina millor amiga feria aixo?Si es una de les teves millors amigas passa della i si u torna a 
dir replicali.ESPERO AJUDARTA SORT 

Re: AJUDA X 
CUESTIONS D'AMIGUES! 

MERSI 
04/12/2012 - 20:01:38 Nom: Noiettta Ja li e dit mls cops, xo sempre vol tnir la rao.PD: xo cm e dit abegades tme es bna amiga.. 

Cabell* 04/12/2012 - 19:41:53 Nom: catalunya. Hoola! 

Em podeu ajudar? 
Que feu perquè el cabell 

us creixi més ràpid? 
Contesteu,siusplau! Petooons:)Gràcies! 

paraules per posar 
caxondos als tios? 

04/12/2012 - 19:44:18 Nom: paraules Algu sap alguna paraula com amor, cari, per fe posar caxondos als tios? 

Re: paraules per posar 
caxondos als tios? 

05/12/2012 - 13:33:49 Nom: facker per posar calent a un tio nomes cal dir: "et menjare tota la polla" amb aixo ja n'hi ha prou! 

Re: paraules per posar 
caxondos als tios? 

05/12/2012 - 14:48:02 

Nom: 
buaaaaaaaaaaah! 
snifs snifs snofs 

snufs!!!! 

el romanticisme ha mort! :( 
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Re: paraules per posar 
caxondos als tios? 

05/12/2012 - 19:04:02 Nom: .m. 
El romanticisme ha mort, una mica només en els tios que nomes volan una tia per fer aixo. Encara hi han d'altres que 

ens agrda lo romantic i som molt romantics.Bueno paraules, bones: Carinyo, Guapo, etc... no s'emocurreixen més. 

Com perdre la vergonya? 04/12/2012 - 19:57:03 Nom: Laia! 
Hola, hi ha un nen que m'agrada i m'ha dit que m'estima, diu que si sortim, suposadament ens haurem de fer algun petó 

no??El problema es que jo em poso vermella i nerviosa per tot!!Tinc molta vergonya!Com ho ferieu per perdre-
l'ha??Merci!! 

Re: Com perdre la 
vergonya? 

05/12/2012 - 19:58:58 Nom: JOTAMBEE! 
em poso vermella de seguida... Crec que el millor que pots fer es mirar-lo als ulls i no pensar en resmes que ell i el que 

t'està dient. Quan us hagueu de fer el petó, si no te nas fet mai cap jo li explicaria i quan us estigueu apunt de tocar 
tanca els ulls. Ale bonasort ;) 

Idees pel aniversari 04/12/2012 - 19:59:21 Nom: Call it my life 
Algu te idees de qe em puc demanar pel meu aniversari?? He pensat roba, pero si fos aixo magradaria qe sigues mol 

mol mol guaaai!Mersii amoors! 

Re: Idees pel aniversari 04/12/2012 - 20:27:37 Nom: Idees:) 

mmm..hi ha moltes coses! Si vols roba però et fa por que els teus pares la caguin comprant-te-la, pots demanar a la 
teva mare, pare o qui sigui un dia de compres:) (Mola molt) :DO alguna cosa pel cabell (una planxa, un arrissador...)Un 
lot de productes d'alguna botiga de cosmètics i colònies (l'Yves Rocher, Rituals...) tipus: un xampú, un gel, una colònia 
petita, cacao, efoliant...Un set de maquillatgeUn rellotge de pulseraUna colòniaSi vols canviar alguna cosa de la teva 
habitació, per exemple, posar alguna llum a algun lloc, posar-hi un puf, un quadre de Londres o Paris...:)No ho sé, no 

acabaria!Sort i FELICITATS! :) 

Re: Idees pel aniversari 04/12/2012 - 20:40:08 
Nom: Anònimasdf 
asdr2345234534 

demana mandarines 

Re: Idees pel aniversari 04/12/2012 - 21:41:35 Nom: 1231234 jajajajajajaj sóc fan del comentari de les mandarines! 

Re: Idees pel aniversari 04/12/2012 - 23:09:21 Nom: Carlyyy ja en som dos 

Tractament cabell 04/12/2012 - 20:02:27 Nom: Call it my life Com puc convencer a me mare per ferme l'alllisat al cabell? Al menys el pack aqell del garnier... Mersi :) 

Re: Tractament cabell 04/12/2012 - 20:35:51 Nom: Aa~:) 

Digali que no cal que et fagis directament la permanent llisa, digali que vols fer-te el tractament de keratina( 50-80€, ja 
se que es caret però val la pena!) o si no, li pots dir que necessites uun tipus de xampú i acondicionador per el teu 

cabell, que no pots variar! Si tens el cabell ondulat, una mica arrissat compra't el xampú lila transparent liso de la marca 
swarkof o com es digui:)) jo mel vaig comprar i va molt ve! porta keraltina i altres vitamines, i es varatet, entre 7 i 10 

€(tot el pak)esper-ho que et serveixi:D 

lio 04/12/2012 - 20:03:08 Nom: yoo 
Desde que el tio que m'agrada m'ha demanat lio esta super raro am mi algo no faig be?? que feu que dieu frases, quan 

esteu de lio 

Regla i 13 anys! 04/12/2012 - 20:08:18 Nom: noieees! 
Hola noies.)Necessito ajuda!Faig 2n d'ESO, 13 anys i encara no m'ha vingut mai la regla.. Quasi totes les nenes de la 

meva classe...és normal?Petoons guapes! 

Re: Regla i 13 anys! 04/12/2012 - 20:22:23 Nom: ioaksfnjke 
Tinc 14 anys, jo la tinc pero hi han amigues meves que encara no, no et preocupis, tothom es com es i alegreten de que 

no taigui vingut! petons* 

Re: Regla i 13 anys! 04/12/2012 - 20:23:07 Nom: hydtfbgvcx 
Tothom te el seu proces, hauries destar contenta de no tenir-la perquè no és gaire agradable. No pateixis, a una meva 

amiga li va venir a 3r! 

Re: Regla i 13 anys! 04/12/2012 - 20:26:03 Nom: ghvhnbm 
No tinguis pressa! Jo també tinc 13 anys i la tinc des dels 11, i soc molt baixeta, aixi que quan més et trigui en baixar-te 

més creixeràs! 
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Re: Regla i 13 anys! 04/12/2012 - 20:28:09 Nom: dgdsgsdgsdg 
Tranquila jo vaig a 3r d'ESO i tinc 14 anys, a tota la meva clase li ha vingut la regla menys a mi. I per mi molt millor 

ajjaja. 

Re: Regla i 13 anys! 04/12/2012 - 20:39:37 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

14 anys, tercer d'eso i m'ha vingut fa res :) 

Re: Regla i 13 anys! 05/12/2012 - 13:13:26 Nom: No pssar eeee No pateixis es millor, a la meva mare li va vindre als 18! 

Frases en català! Per face, 
estats, etc... 

04/12/2012 - 20:29:49 Nom: Aa~:) 
Hoooolaa! Voleu frases boniques? vava animeu-vos! Hi han 2 admis! Si ens ajudeu molt, us donem el admi:D teniu 

frases i textos en català, també algunes noticietes que passin sobre la nostra llengua!aquí ho 
teniu:Dhttps://www.facebook.com/FrasesITextosEnCatalaMolteees gràaaaciiieees petoneeetis:* 

Re: Frases en català! Per 
face, estats, etc... 

04/12/2012 - 20:37:41 Nom: DoREmiI Hola! M'agraden les vostres frasess!^^ 

cubatees que estiguin 
bons? 

04/12/2012 - 20:43:05 
Nom: 

iondagnvskejnvgs 
holaa, vueno.. magradaria saber quin es el cubata que mes us agrada? meerci! 

Re: cubatees que estiguin 
bons? 

04/12/2012 - 21:47:31 Nom: noia_97 
bff bastants ajajavozka amb lima,fanta,cocacola43 amb coca colaatgv = tequila ginebra i vozkahi ah moltes coses per 

provarsino tambe pots demanarte un chupito de tequila amb sal i llimona *-* sempre qe vaig a una festa es el primer qe 
fem tots un chupito de tequil·la amb sal i llimona 

Re: cubatees que estiguin 
bons? 

04/12/2012 - 22:33:40 Nom: noi_97 
si no li expliques com va el xupito de tequila ( amb sal i llimona).... pot ser que s'ho barregi tot hahahahah.PD: la sal i la 

llimona fa que et pugi més,no li canvia el gust ni res al xupito:) 

Re: cubatees que estiguin 
bons? 

04/12/2012 - 23:11:33 Nom: Carlyyy no se si és un cuvata pero ginet amb Ciutadellenc, Pomada amb Maonésés Ginebra (Gin Xoriguer) amb KAS de llimona 

Re: cubatees que estiguin 
bons? 

05/12/2012 - 00:10:11 Nom: 1r comentari vodka* vols dir que n'has begut mai? 

Re: cubatees que estiguin 
bons? 

05/12/2012 - 00:14:02 
Nom: apollant al 1r 

comentari 
una mica penos no saber escriure el nom d'una beguda no? hahaha a mi hem cauria la cara de vergonya.... 

Re: cubatees que estiguin 
bons? 

05/12/2012 - 20:52:23 Nom: begudes 
si vols beure amb classe demana un gin&tonic amb gin tanquerey i es igual si schweppes o nordic, no falla mai. 

despres hi ha tambe el vodka redbull que es una mica mes contrast i finalment i tot i que no es cubata una aigua de 
valència cundeix molt (vodka+cava+suc de taronja+sucre) 

CHULETAS!!! OBRIU 
SIUSPLAUUU 

04/12/2012 - 20:43:26 Nom: ....................... 
Dema tinc un examen de naturals i no em se rees! les natus sem donen fatal, i he d'estudiar molt i no em dona temps!! 

algu em pot dir una forma que sigui molt util de fer chuletas? mercii:) 

Re: CHULETAS!!! OBRIU 
SIUSPLAUUU 

04/12/2012 - 20:48:37 
Nom: 

kjhgetgfnryjfkmetlv 
dmjhbg mcnwrhefh 

taula, boli, braç,... hi ha moltes maneres 

Re: CHULETAS!!! OBRIU 
SIUSPLAUUU 

04/12/2012 - 21:39:32 Nom: egfrfhtr 
Jo sempre me les poso al estoix però si aquell mestre se que ens farà guardar els estoixos me les guardo a la butxaca 

dels pantalons!^^ 
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Re: CHULETAS!!! OBRIU 
SIUSPLAUUU 

04/12/2012 - 21:45:45 Nom: noia_97 

Lo millor sobretot ara a l'hivern es posartela a la maniga de braç aixi pots posar el braç sobre la taula i amb l'altre ma 
nomes l'arrastres una mica la poses sota el full de l'examen i ya estaSI es de molta lletre fes el cambiazo, canvia un full 
per un altre i si no tens totes els respostes o ten falten demana 2 fulls a la profe agafes el teu i mires lo qe tens al teu 

full i u pases a l'altre !!espero haverte ajudat petons adolescent 

Re: CHULETAS!!! OBRIU 
SIUSPLAUUU 

04/12/2012 - 23:12:58 Nom: Carlyyy hi ha una pagina que ed iu chuleator que tu fiques el text i et fa xuletes 

Ajuda, COM APRIMAR 
CUIXES I PANXA? 

04/12/2012 - 20:43:40 Nom: Julia Siusplau ho necessito, mersi adolescents! 

Re: Ajuda, COM 
APRIMAR CUIXES I 

PANXA? 
04/12/2012 - 20:47:08 Nom: fjhdgsdg nedant, fent esport... 

Re: Ajuda, COM 
APRIMAR CUIXES I 

PANXA? 
04/12/2012 - 22:09:28 Nom: Serena_15 

Jo ho faig fent exercisis com abdominals o balls d'aquest 
raroshttp://www.youtube.com/watch?v=cm8vGfO6HvEAquesta dona te de tot pero "arreglar-se" fisicament.Sooort 

guapa! 

ENS AGRADEM... COM 
FER QUE PASSI ALGUNA 

COSA MES? 
04/12/2012 - 21:02:57 Nom: Noietaa:)♥ 

Hola, m'agrada un noi i jo a ell, ens ho hem dit per whats, abans sempre ens abraçavem, etc... pero ara com que ens 
em tallat una mica, ell sempre em deia que si s'enamorava era per amor, i ell ho esta de mi, els dos som bastant 
vergonyosos... Que puc fer o dir perque passi alguna cosa mes (un peto, sortir, o almenys parlar mes)?Merci, de 

veritat:) 

Re: ENS AGRADEM... 
COM FER QUE PASSI 
ALGUNA COSA MES? 

04/12/2012 - 21:40:44 Nom: dfhgrfth parleeu pero no per waats si no cara a cara:)) i si tagrada molt et llençes 

Re: ENS AGRADEM... 
COM FER QUE PASSI 
ALGUNA COSA MES? 

04/12/2012 - 22:33:22 
Nom: 

sdnadnlanfjksd 
Quedeu algun dia per parlar, i solucioneu el problema, si ell tambe esta penjat per tu, segur que acaveu amb un bon 

resultat:) 

kdfgjspos 05/12/2012 - 21:30:03 Nom: ;)! parleu... 

Redacció: Quins regals li 
podem fer al xurri ara per 

festes?? 
04/12/2012 - 21:46:43 Nom: asdjfasdflasd 

Amb la crisi, quins regals podem fer a la nostra parella per les festes nadalenques o pels mesos junts? Us agrairia una 
entrada d'aquestes maques que feu a la portada. Petons!! Si algú s'anima a contestar, encantada eh jajaj 

Re: Redacció: Quins 
regals li podem fer al xurri 

ara per festes?? 
04/12/2012 - 22:29:29 

Nom: 
nooooooooooia 

Li pots regalar, una camiseta, una jaqueta, una carta, una colonia, un cd de música.... o alguna cosa que li faci falta^^ 
Cuidat wapaa 

que faig? 04/12/2012 - 22:06:50 Nom: annaa :) 

Hola, soc una noia de 15 anys.Fa 9 mesos que surto amb un noi, que és molt gelós(massa i tot) i tinc un amic(es com 
un germà per mi),que el meu novio odia perqué es pensa que va per mi, cosa que no és certa!No vol que parli amb ell i 

menys que quedi però ja fa 2 mesos que no ens veiem i aquest cap de setmana hem quedat.QUE FAIG, LI DIC AL 
MEU NOVIO O LI AMAGO?Moltes gràcies adolescents ;) 

Re: que faig? 04/12/2012 - 22:20:39 Nom: trvwcxs 
Jo passaria del nóvio. Creus que val la pena sortir amb algú tant gelós? Potser es millor dirli, si es preocupa i s 

emprenya k s'emprenyi, que no t'ho pot impedir. Si es posa masa possessiu sempre pots tallar amb ell... 
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Re: que faig? 04/12/2012 - 22:30:41 Nom: ll*ll 
jo li diria al novio, que eu quedat i li explicaria que fa molt temps que no os veieu i eu decidit de quedar perque tenieu 
ganes de parlar, i que confii amb tu perque ets la seva novia, i mai el mentiries, si no ho fa, es que no val la pena, si 

confia amb tu , si val la pena:)Anims sort:) 

Re: que faig? 04/12/2012 - 22:30:42 Nom: ll*ll 
jo li diria al novio, que eu quedat i li explicaria que fa molt temps que no os veieu i eu decidit de quedar perque tenieu 
ganes de parlar, i que confii amb tu perque ets la seva novia, i mai el mentiries, si no ho fa, es que no val la pena, si 

confia amb tu , si val la pena:)Anims sort:) 

embarassada als 13! 04/12/2012 - 22:17:40 Nom: noia 13 anys 
Hola, necesito la vostre ajuda, tinc 13 anys i l'altre fa 1 mes em van violar. Els meus pares sempre es preocupen massa 

per mi i no els hi vui dir pero ja porto un retràs de 3 setmanes. Vosaltres que faríeu? 

Re: embarassada als 13! 04/12/2012 - 22:40:48 Nom: gjfkjfhkhg Dir-ho als meus pares 

Re: embarassada als 13! 04/12/2012 - 22:47:21 Nom: buillk digalsi neni.. em sap greu 

Re: embarassada als 13! 04/12/2012 - 23:15:48 Nom: mariaaaaaaaaa 

Hola?! Et van violar i no els ho vas dir als teus pares??? Mother Of God!! com has pogut aguantar-t'ho, jo crec que si 
em violassen moriria al moment...!!!!Diga'ls-ho com més prest millor!!!!!!!!!!!!!!!Has sigut molt forta guantar-t'ho però el 
primer que hauries d'haver fet és dir-lis als teus pares.. Ho sento, ara l'únic que pots fer és dir-li als teus pares i ells 

sabran que fer.Petons i ànims bonica! 

Re: embarassada als 13! 05/12/2012 - 14:52:43 Nom: Kusiji diguelsi i avorta,ho sento molt 

Re: embarassada als 13! 05/12/2012 - 15:38:00 Nom: Yvette Vaja trol... 

Re: embarassada als 13! 05/12/2012 - 15:44:55 
Nom: EEiip 

Tranquillaaa... 
EEii guapaa.... ja ho pots dir als teus parees ehH! pero JAAA!!EEEii i no es segur perque si fa menys de 2 anys que 

tens la regla es normal (encara que sempre l'hagiis tinguut regular)Anims! 

Re: embarassada als 13! 05/12/2012 - 17:15:16 Nom: Anònima:D 
Hola guapa, mira, et deixo el meu correu : andreagomez850@gmail.comJo t'ajudaré a com dir-lis als teus pares i tot en 

el que et pugui ajudar. M'agradaria ajudar-te. De veritat. Hem deixes preocupada... :( 

Re: embarassada als 13! 05/12/2012 - 19:22:08 Nom: Lil bru 
Tia no et preocupis el primer q has de fer es dir-li als teus pares, trocar a la policia denuncia el desgraciat q t'ha violat i q 

s'hen vaigi a la prassó tu tranqui q tot anira be si els i dius als teus pares es la milllro solució. 

Re: embarassada als 13! 05/12/2012 - 21:25:02 Nom: ;)! dos coses:la primera ho sento deu ser una putadala segona digues-ho als teus pares ells t'ajudaran 

SEXE AJUDA 
IMPORTANT 

04/12/2012 - 22:53:47 
Nom: 

asdfasdfasdfadsf 
Soc noi, i no sé perquè, però m'agradaria veure-li la polla a dos amics meus i pajarnosles o algo... És normal? A algú li 

ha passat mai o coses més... (si, aixo)?Contesteu siusplou 

Re: SEXE AJUDA 
IMPORTANT 

04/12/2012 - 23:01:53 Nom: df prbablement siguis homosexual 

Re: SEXE AJUDA 
IMPORTANT 

05/12/2012 - 15:36:59 Nom: Yvette Això és normal, no li donis més importància de la que té, ok? 

Re: SEXE AJUDA 
IMPORTANT 

05/12/2012 - 17:16:31 Nom: Anònima:D Probablement siguis homosexual. Però no passa res eh ! :) Un petó :D 

Mai he tinguut noviooo! 04/12/2012 - 23:09:37 Nom: TTksdncñasd 
ooola,porto uns dies en el que m'estic plantejant la meva vidaaaa. Maaaai he tingut novio ni m'he liat amb ningu, es 

penos. moltes vegades m'han demanat de sortir pero sempre els hi he dit que no perque abanas l'unic que 
minteeeresava era estudiar i fer els deures. qe puc feer? 

Re: Mai he tinguut 
noviooo! 

04/12/2012 - 23:14:04 
Nom: 

noiaaaaaaaaaaaa 

Quants anys tens?Jo en tinc 15, que és més penós encara, i estic igual que tu. Ni novio, ni lio, ni resTTEm faig pena a 
mi mateixa perque sóc tímida i mai he fet cap pas per acostar-me als tios i ells tampoc ho han fet (que es lo mes penos 

encara).Per cert, ets tio o tia? 
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Re: Mai he tinguut 
noviooo! 

04/12/2012 - 23:31:27 Nom: TTksdncñasd tinc 13 anys i soc tia jajaj 

Re: Mai he tinguut 
noviooo! 

05/12/2012 - 00:06:32 
Nom: You're not 

alone 

No sou les úniques:( 14 anys, sóc tia. Ni tan sols he sabut mai del cert si li molava a un tio mínimament presentable. No 
sóc pas lletja, ni tonta, però mira, no ha sorgit mai i no té perquè ser penós. Només cal comprovar que un munt 

d'adolescents com tu, que segur que sou boniques i interessants, tenen el mateix problema, i encara que no ho sembli 
és d'allò més normal. Ja ens arribarà tard o d'hora, (espero que com més d'hora millor), però de moment ens hem de 
deixar de semblar penoses a nosaltres mateixes i mostrar un somriure al món, del que, segur que algun noi o altre, en 

cau enamorat;) 

Re: Mai he tinguut 
noviooo! 

05/12/2012 - 08:19:11 
Nom: 

10000111145678 
deideu fb i parlem x zalla 

Re: Mai he tinguut 
noviooo! 

05/12/2012 - 15:39:31 
Nom: Don't you 

worry child. 

Xata, tens 13 anys i creus que ets patètica perquè mai has tingut novio? HOLA? Però què dius?Per favor, la vida no 
només és tenir novio o liar-te, i encara menys amb 13 anys. I per la que en té 15 igual, les coses arriben quan arriben, i 
si encara no heu trobat el vostre algú, don't worry! Ja arribarà, no cal patir. I mentrestant arribi disfruteu de la joventut! I 
sobretot, no penseu que per no haver-vos liat o haver tingut novio sou més lletges o més tontes, NO! Normalment, els 

nois aquesta edat van per lo més fàcil i usable. 

Re: Mai he tinguut 
noviooo! 

05/12/2012 - 16:54:54 Nom: noi_perdut Mira tinc 18 i fa apenes un mes em vaig donar el primer petó. no et preocupis per res. tot arriba 

Tenyir cabell 05/12/2012 - 08:30:39 Nom: Call it my life Quant temps dura si et tenyeixes el cabell amb pasteles??Hi alguna altra manera??Mersii! 

Re: Tenyir cabell 05/12/2012 - 11:38:13 Nom: tupu aver ets tan puta que no pots viure sense ser tu mateix aixo es de putes i falses sol ho dic!! 

Re: Tenyir cabell 05/12/2012 - 11:39:34 Nom: Judit Oliva EM mola Kalin, tinc riçitos de oro 

Re: Tenyir cabell 05/12/2012 - 15:35:43 Nom: Yvette Què són pasteles? Per què no fas servir xampús amb camomila? 

naturaaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaals 

05/12/2012 - 11:05:29 

Nom: 
wwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwww

wwwww 

estic mol avorridaaaaaaaaaaA!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! quin 
fastiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiikkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk dddddddddddddddd 

naaaaaaaaaaaaaaaaatuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuussssssssssssssss 

Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:36:13 Nom: Rodillas dañito 
Estimo a un búlgaro cani, shu morenitho 1h9, però vull tallar amb ell, perquè Joel, Genís i Ricard em donen també molt 

gust, me fan mal els genolls joder! Oc.dw Visca els immigraaaaaaaaaaaants! 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:39:52 Nom: carletta43 Que puta que ets no? 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:39:55 Nom: A*** ****** Uix, okok. Pero...A mi també hem fan molt mal els genolls, i els hombros també, de tant que hem fiquen a 4 potes...:D 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:41:27 Nom: GasuGasu no hos piqueu!;) 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:41:56 Nom: Hola? Me parles a mi o a t'ha mare? 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:43:17 Nom: carletta43 aver ets lo que ets si te molen 3 tios mes i surts an un altre ets lo que ests i ja :P 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:43:35 
Nom: Te 

conezcoooo? 
Vols lio? :* 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:44:27 Nom: Nereu Xiki Pivon! 
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Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:45:39 Nom: carletta44 
Jo soc la germana de la carletta43, i m'ha germana la xupa molt bé, ja que li va fer diverses xupades al meu nobio i els 

vaig pillar...-.-'' 

Re: Judit Oliveta! 05/12/2012 - 11:46:51 
Nom: 

Marioooooooooo! 
Promiscuo cuernos 

Tetes... 05/12/2012 - 11:49:10 
Nom: Mario Plou i fa 

sol! 
Aver, surto amb una una noia que les te molt grans, practicament per aixo m'agrada, pero l'altra que tinc té bon cul, 

amb qui hem quedo? 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 11:53:26 Nom: Kalin Accepta-ho, t'estan creixent les tetes 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 11:54:20 Nom: Joel Dill Jo crec que et tens que fer cubanes amb les tetes, i a l'altra ELMAPALÉ! 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 16:14:56 Nom: dasd amb la que quan estas em ella et fa sentir especial. 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 17:39:54 Nom: noia ;) tío, em... surts amb una tía nomès per el físic?i els sentiments que? no importen?tss... 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 18:36:52 Nom: noia. 3 paraules per tu:FRIKI DE MERDA;) 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 18:43:23 Nom: neer asco de tio... nomes penseu en el fisic, saps que? ojala et deixin les dues per imbecil 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 18:43:28 Nom: neer asco de tio... nomes penseu en el fisic, saps que? ojala et deixin les dues per imbecil 

Re: Tetes... 05/12/2012 - 23:05:34 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

vaia pena de noi algun dia et fotran un bofetada que et deixaran la cara girada 

t'estimo. 05/12/2012 - 15:11:29 
Nom: 

klhndflhidohndo 

Hola adolescents,ahir vaig discutir amb el meu novio, de manera moolt forta, casibé a punt de deixar-ho, i ara estem 
afectats els dos.Moltes vegades li he escrit cartes i li he dit el q sento, pero ara penso que son paraules, i necessitem 

alguna cosa més, com accions.He pensat de deixar-li notes que posin "t'estimo" per tot arreu on passi.. què en penseu? 
on li deixarieu notes???? us agradariaa o es massa cursi?mercii guapisiiiiiiims! 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 15:39:20 Nom: Yvette Queda amb ell i diga-li directament ;) 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 16:33:57 
Nom: juannna la 

guarra 
aver la teva relaci s'ha acabat el noi segurament dema et deixi pero no per aixo sino perque ets la mes puta del teu 

poble i tas follat hasta els iaios del teu barri 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 16:34:11 Nom: Xiki Jo de tu me'l follava ;) 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 16:38:17 
Nom: Ho sento 
Annaaaaaaa! 

Ja me canvio el nom, Mario puton 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 16:40:39 Nom: Mario R.P 

Aver, heu tingut sexe? Si es que no el teniu que tindre, i desenfrenat, agafal de la polla, fot-te'la dins del cony fins dins, 
que et rossi el clitoris, dins i fora, i quan et doni l'orgasme que s'et corri damunt les tetes, ben corregut...Fins gastar-se 
tota la llet...I despres, ja vindra el que hagi de vindre...Jo a la meva nobia li penso proposar lo de follar i si diu que no li 

agarrare les peres de la talla enorme que te i au...SORT GUAPISSIMA :) 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 18:40:07 
Nom: la de la 
publicació 

Només dir que no teniu respecte, mira teniu ganes de fer-vos els/les graciosos/as dons allà vosaltres, si sou feliços i us 
fa ilusió faltar al respecte a la gent que no us ha fet res em sembla fantastic perquè a sobre a través d'una pantalla que 
ni doneu la cara.. Espero que recapasiteu sobre el vostre comportament, perquè més que ser graciosos foteu pena, i 

els vostres comentaris poden sentar malament a algú, poseuvos a l'altre costat. Apa, madureu. 

Re: t'estimo. 05/12/2012 - 21:22:10 Nom: ;)! quedeu i aclari-ho tot a la cara 
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Amigues i nois 05/12/2012 - 16:17:59 Nom: dsaonj 
M'agrada molt un noi, i sempre em tira 'indirectes'. Jo estic tota il·lusionada, però avui una 'amiga' meva ma dit que li 

agrada... ella no sap que m'agrada.Nose que fer, aquesta amiga un cop em va dir el mateix i al cap de dos dies li 
molava un altre...Què faig? tampoc es que siguem massa amigues em aquesta, pero nose... ajuda! 

Re: Amigues i nois 05/12/2012 - 16:32:15 Nom: jsdbbd f 

Mira això em va passar fa un any,i tampoc sabia que fer, però vaig pensar una cosa, tampoc no som tan amigues a 
més a més se que si ell li demana sortir a ella sabent que m'agrada a mi sortiria igualment, i ella té que entendre que no 

li diràs que no per ella i a més a més si com has dit en dos dies li mola un altre, no tindrà problemes per oblidar-lo.La 
meva amiga ho va entendre i tot va sortir bé,espero haver-te ajudat 

Re: Amigues i nois 05/12/2012 - 17:25:12 Nom: noiia:) 
Ami també em va passar el mateix, però ell sabia que les dos anavem per ell i no va acabar fent res amb cap de les 2, 

sen va buscar una altre! 

Re: Amigues i nois 06/12/2012 - 15:42:47 Nom: dsxa Graacies:) 

bullying 05/12/2012 - 16:27:34 Nom: bullying 

si et piquen, et fan molt de mal.... etc. això es bullying?, esque no estic segura a mi m'ho fan... per ser belieber i ser 
diferent.... i man tirat la motxilla a terra i el meu portatil... s'ha trencat! :'( nose que fer... perque m'ho parin de fer... quan 
han acabat de ferho les meves amigues m'han defensat i han pronunciat la paraula bullying i m'ha vingut al cap i si es 

veritat i mm'en estan fent? bueno gracies gent... ja sabeu... contesteu :P 

Re: bullying 05/12/2012 - 16:36:18 
Nom: 

Noia:)))njasnhjs 

Hola! Doncs per la pinta que fa.. si, és un indici de bullying. De totes maneres, alhomillor només ho fan una temporada, 
perquè ara està de moda discriminar a les fans del Justin Bieber. Ara, si això segueix fins al punt de que tu no vulguis 

anar a l'escola per això, fes algo.Molta sort guapa! 

Re: bullying 05/12/2012 - 17:37:19 Nom: Gabriielaaa 
Noia, si fa pinta de Bullying, semblara absurd el que et dire, pero ho has d'explicar a algu que et pugui ajudar, et diria 
que sudesis, pero si et fan mal, et piquen... y nomes per aixo...DEMANA AJUDA.t'ho diu una que si que li en feien de 

bullyng... 

Re: bullying 05/12/2012 - 20:12:03 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿Monges unidas 

nunca vencidas!05/12/2012 - 16:39:59Nom: Tema de discussió by JowiCotilleos please! 

( . ) ( . ) 05/12/2012 - 16:41:52 
Nom: 

aaaaaaaaaaaaaad 
Cacho pechotes 

Re: ( . ) ( . ) 05/12/2012 - 16:42:40 Nom: T**** Rojas Com les meves ^^! 

Re: ( . ) ( . ) 05/12/2012 - 16:42:59 
Nom: Ai si tu 

supieses 
sack sack sack my dig 

Re: ( . ) ( . ) 05/12/2012 - 16:43:58 
Nom: joannna la 

guarra 
me posen els pechotes grans 

Re: ( . ) ( . ) 05/12/2012 - 16:44:12 
Nom: Mario 
promiscuo 

Me mola una tia... M****a ****** 

Re: ( . ) ( . ) 05/12/2012 - 16:45:56 Nom: Ja tu sabeh X=A**A 2x= A***A 

monjes unides mai 
vencides 

05/12/2012 - 16:42:20 
Nom: joanna la 

guarra 
estem uns amics al col·legi i ens aburrim sol es perque estem mol aburrits i estem cabreigats amb les monjes del nostre 

col·legi 

Re: monjes unides mai 
vencides 

05/12/2012 - 16:44:45 Nom: Rosa melano estic amb tu i ara es el momento de la revelación 
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Re: monjes unides mai 
vencides 

05/12/2012 - 20:07:49 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 

AJUDA PER UNA 
AMIGA!!! 

05/12/2012 - 17:21:55 Nom: friends 

Una amiga meva li agrada un noi i van sortir, com k no es comunicaven van tallar. ells s'estimen pero ell es molt amic 
d'una altra amiga i li deixa la jaqueta i kuan lamiga diu k vol una abraçada ell li diu k si en vol una i si la "novia" li 

demana ell no ho diu pero ells diuen k nomes son amics i "la novia" no sap k fer encara k a classe no es paren de 
mirar(la novia i ell), pero ell kuan van sortir es tallava molt al parlar amb ella i ell li vol tornar a demanar i ella no sap k 

fer.Gracies!!!:) 

Re: AJUDA PER UNA 
AMIGA!!! 

05/12/2012 - 19:28:27 Nom: gad95 

Si es passen les classes mirant es que senten alguna cosa molt forta i que no esta ¨resolta¨,el que li passa a la teva 
amiga es que te por a cometre un error i per aquest motiu es talla a l’hora de parlar amb ellEl que jo et proposo es 

senzill, amb ajuda d’algú mes crea l’ocasio de que es trobin i no tinguin altre remei a parlar i aclar-ho tot.Espero que 
funcioniGuillem 

AJUDA PER UNA 
AMIGA!!! 

05/12/2012 - 21:12:14 Nom: friends gracies pero el k es talla es ell pero moltes gracies ja li comentare a vere k diu!!!:) 

sóc tonta? 05/12/2012 - 17:31:33 Nom: Gabriielaaa 
a l'insti em diuen gorda, he deixat de menjar per aixo, tothom diu que es dolent pero paso, les meves amigues estan 

preocupades perque menjo y despres em fico els dits per vomitar...necesito ajuda... 

Re: sóc tonta? 05/12/2012 - 18:22:24 Nom: oeee 
si una mica sii de tonta....com se t'acudeix fer això??? vols acabar sent anorexicaa i acabar amb pro lemes?? tu el que 

tens k fer és sudar de tot! proba de fer algun esport! deixa de fer això, pk el final serà un vicii i tindràs problemees 
greuss!pd: animsss! 

Re: sóc tonta? 05/12/2012 - 18:34:38 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 
oeee no es tan facil sudar, si soc tonta, ho se, pero... es dificil... ja faig esport, faig futbol...en fi... merci.Att: la del 

problema. 

Re: sóc tonta? 05/12/2012 - 21:36:16 Nom: NO! 

Hola! mira primer de tot el que has de fer és veure't bé amb tu, si no comneçes amb això ja anirà tot malament i 
t'afectarà tot molt. si et veus bé amb tu mateixa si et diuen gorda (tu pensaràs jo em vec bé així que auli)- Mes o mnys 

quan peses?-Jo no soc prima, però mira ara faig natació i fer fi e trobat l'esport que m'ajuda a aprimar.-me i que em 
deseestressa avans i despres dels examens, potser el futbol no és el millor per tu prova de fer algun altre esport i els 
dies k no fas futbol o algun altte sport ves a correr, fes flaxions.Jo quan no vaig a natacio corro, vaig amb bici i faig 

flexions, ems sento molt millor amb mi aix!ESPERO HAVER-TE AJUJDA'T!:) 

Re: sóc tonta? 05/12/2012 - 23:05:05 
Nom: Resposta a la 

NO! 
peso, mes o menys 56 kgy medeixo 1'62 m 

Re: sóc tonta? 05/12/2012 - 23:29:46 Nom: Soc la del NO! 

Doncs no tens res de gorda tia! estas estupenda! endavant, que seugr que tots els que et dieun això voldrien estar com 
tu!.Tinc una frase per plantar cara que m'agrada molt ni que sigui dolenta:Si jo soc gorda tinc arreglo però tu amb 

aquesta cara t'hi moriràs.Ho sento èrò m'agrada molt aquesta frase perquè he passat per això i crec que amb aquests 
barruts se'ls hi ha de plantar cara! :') 

Per la del NO! 05/12/2012 - 23:40:02 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 
Moltisimes gracies!! :)m'has ajudat moltissim! 

mireu aixo (tumblr + 
queetfollinwert!! jejej 

05/12/2012 - 17:34:03 
Nom: 

mireumireumiure :D 
:D D: 

http://martaenjoyourlife.tumblr.com/post/37265464482/keep-calm-and-speak-catalan-ningu-no-deixara#notesMireu-ho, 
plis plis! i si podeu compartiu-ho!! :D 
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Vaig parlat amb tu en el 
xat, peor semva tancar i no 

se com et dius:$ 
05/12/2012 - 17:35:47 Nom: Bertaa:) 

hola, avui he estat parlan amb una persona per el xat, nos e si era noi o noia perque tenia un nom raru i ma dit que era 
dun poble al costat de sitges i li e demanat que em fes un favor, perque avia conegut a un noi d'alla molt simpatic i no 
sabia el sue cognom i ell ma ajudat a treobarlo pero no ho em aconsegit, magradaria que tornesim aparlar per avera si 

el podia trobar. El meu nom era: Em_feu_un_favor??:Pmersiiii si u veus cuntestam i ja parlarem:) 

Adolescents! 05/12/2012 - 17:34:45 Nom: ....................... 
Els que dirigiu la pàgina, podríeu fer més reportatges d'aquells d'anar a una escola i preguntar sobre un tema? molaven 

molt!Si pot ser, veniu a l'institut Celestí Bellera de Granollers!:) 

Re: Adolescents! 05/12/2012 - 18:55:51 Nom: .m. 
Si ho feu veniu a: IES Eugeni d'Ors de Vilafranca del Penedes.Estaria bé que ho fessiu, i sobretot que vingueu al meu 

insti... 

US DEIXU EL LINK DEL 
MEU BLOG PORFA 

MIREU LA WEB I POSEU 
LA OPINIO , BLOGGG 

BLOGGG OBRIU , PORFA 
ES UN BLOG 

ADOLESCENT TAMBE 
DIARI... 

05/12/2012 - 17:50:27 Nom: juuuudit 
PER COMENTAR ANEU AL BLOG O A CONTACTE.ESPERO K US AGRADI LA WEB ...PETONS 

!!!www.123miweb.es/diamondJA4P 

Re: US DEIXU EL LINK 
DEL MEU BLOG PORFA 
MIREU LA WEB I POSEU 

LA OPINIO , BLOGGG 
BLOGGG OBRIU , PORFA 

ES UN BLOG 
ADOLESCENT TAMBE 

DIARI... 

05/12/2012 - 18:34:13 Nom: jeeeeej Has dit que deixem la nostra opinió, jo penso que es molt friki -.- 

Re: US DEIXU EL LINK 
DEL MEU BLOG PORFA 
MIREU LA WEB I POSEU 

LA OPINIO , BLOGGG 
BLOGGG OBRIU , PORFA 

ES UN BLOG 
ADOLESCENT TAMBE 

DIARI... 

05/12/2012 - 20:13:35 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 
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Re: US DEIXU EL LINK 
DEL MEU BLOG PORFA 
MIREU LA WEB I POSEU 

LA OPINIO , BLOGGG 
BLOGGG OBRIU , PORFA 

ES UN BLOG 
ADOLESCENT TAMBE 

DIARI... 

05/12/2012 - 20:17:04 
Nom: MariaNavarro 

(@lMaariiaah) 
Penso que està molt mal escrit. Està ple de faltes ortogràfiques! 

ajuda!!!! 05/12/2012 - 17:54:16 Nom: anonimmmm 
hola adolescents,només us vull demanar una cosa, amb una amiga tenim que fer un debat a la classe, i no sabem de 

que fer-lo ens podrieu ajudar, donant-nos idees bones per presentar-lo?mersi, un peto :) 

Re: ajuda!!!! 06/12/2012 - 14:33:34 Nom: DEBAT 
podrieu fer-lo sobre qualsevol esport, els aliments, la musica, internet, etc,...vosaltres mateixos, hi ha mooltes 

opcionssort! 

Per la Yivette qe ha respos 
un tema de tenyir cabell 

05/12/2012 - 18:04:55 Nom: Call it my life Yvette, saps quan dura ros el cabell?Merci guapa! 

Re: Per la Yivette qe ha 
respos un tema de tenyir 

cabell 
05/12/2012 - 19:21:13 Nom: Yvette Neni, un cop l'aclares ja es queda així, no marxa ;) 

Ginecolag noies 05/12/2012 - 18:10:29 Nom: en Que us fan quan aneu al ginecolag la primera visita i la segona i les demes... ? 

gangnam style! 05/12/2012 - 18:13:42 Nom: ioo!! algu sap on trobar l'americana blava de psy per a disfrassar-nos?gràcies petons:) 

m'aburreixo 05/12/2012 - 18:31:15 Nom: aburrida 
quan us aborriu, què feu am l'ordinador vull dir:-que feu?-de que teniu contes apart de face i de twitter i de pheed i 

tumblr?graaaacies :)pd: visca catalunya 

Re: m'aburreixo 05/12/2012 - 18:35:24 Nom: independentt cuanto cabron, cuanta razon... 

Re: m'aburreixo 05/12/2012 - 18:38:23 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 
youtube, adv... 

Re: m'aburreixo 05/12/2012 - 18:41:03 Nom: la del misatge 
si bueno, tot aixo youtube, twitter, facebook, cuanto cabron, cuanta razon, vaya gif, cuanto gato, visto en facebook, 
tenia que decirlo, asco de vida pero algoo mes que no sigui aixiii de cuanto cabron?pd: de totes maneres, gracies 

Re: m'aburreixo 05/12/2012 - 21:59:56 Nom: asdeeehfee. 
Hola, si tens alguns ídols com ara 1D, JB pots anar al face i al lloc de buscar posa novelas de one direction, novelas de 

justin bieber, (i si no t'agra cap cantant en concret, pots posar): Novelas de amor, de amistad. Estan molt be! 

Q li diic al noi q em mola! 05/12/2012 - 18:37:13 Nom: Marina 
Hola em dic marina i faig 2n pero un nen de 4rt ma demanat per sortir i m'agrada! pero els meuus pares no em deixen 

tenir novio!Q faig? Q li dic? Si o noo? 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 18:40:05 Nom: anonimaaaa vaia pregunta... digali que si! els pares no tenen dret a decidir per tu! 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 18:42:32 Nom: //*// 
dos esclar que li dius que si! els teus pares no t'ho poden prohibir! i ja ets grandeta i si t'agrada, donçs perquè 

no?espero haver-te ajudat molts petons:) 



453 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 18:50:15 Nom: .m. Digali que si!Si no vols que els teus pares s'enterin porta-ho en secret. 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 19:11:46 Nom: Anónimaaa! Digali q Nooo!!! Mira primer te'l folles i despres talles!per ceert se qi etss! 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 19:54:16 Nom: Albaaaaaaaa 2 anys son mols! A mi tambe ma passat una cosa semblant! Donam el teu msn i parlem! 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 20:10:54 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

05/12/2012 - 21:58:30 Nom: Ets tuu...? Freixes? 

Re: Q li diic al noi q em 
mola! 

06/12/2012 - 15:24:21 Nom: wdyshuazj Ami em mola un que té 20 anys i jo en tinc 13, i a sobre va ser el meu entrenador.PD: Digali que si! 

TomaSalamiMiAmor :$ 05/12/2012 - 18:51:52 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 
dshfjkldaf m'aburreixo y no se que fer, algo proposa alguna cosa? em refereixo a jocs y tal...Thanks! 

Re: TomaSalamiMiAmor :$ 05/12/2012 - 20:10:24 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 

Estic planejant el suicidi, 
adeu a tothom 

05/12/2012 - 19:25:06 Nom: Jowi Doll 
Me vaig tirar un pet a classe, i me van dir pedorra, i ara me peguen i se tiren pets a la meva cara per riurese'n, adeu 

adolecents, quina pudor coll, me tirat un pet... 

Re: Estic planejant el 
suicidi, adeu a tothom 

05/12/2012 - 20:04:45 Nom: el pedorro! 
t'entec un diia estava en una academia i sem va escapar un ''trusco'' tothom va començar a riure i la planta q tenia al 

radera es va ficar mustia!PD: Som lees putes ameS*** Truscoos al poderr!!!!Forever&everr 

Re: Estic planejant el 
suicidi, adeu a tothom 

06/12/2012 - 10:59:40 Nom: jdffjeuie wwrrrr quee puutilla:') 

Re: Estic planejant el 
suicidi, adeu a tothom 

07/12/2012 - 09:50:59 Nom: happy no ho pots fer aixo ! tens molta vida xl davant ! continua vivint! 

Busco nois que vulguin 
tenir una relació seria a 

internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

05/12/2012 - 19:29:10 Nom: Lil bru 
Hey hoola em dic kadi, tinc 13 anys i busco una relacio per internet pero que sigui de veritat o el que passi(una simple 
amistat) Responeume donanme els vostres messenger o agregeume vosaltres okey.Kadidb12@hotmail.comPD:mmm 

no mejors de 20 sisplau!!! 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

05/12/2012 - 20:12:57 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 
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Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

06/12/2012 - 15:26:08 Nom: noooieta* seeee qui ets kadi, et conec! tu ets imbècil no? 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

06/12/2012 - 17:34:28 Nom: kadi mmmm q dius noi ¬¬ 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

06/12/2012 - 17:36:19 Nom: kadi de q ens coneixem noieta*?¿¿ i no, no soc imbecil ets la geemma¿?¿? 

puta merdaa! ( tema 
d'amor) ajuda plis 

05/12/2012 - 19:30:07 Nom: lolitalita 
holaa! gracies per obrir. em mola un noi i no se que fer perque quan parlem a classe sel veu super simpatic.. i divendres 

el vai obrir al face i tambe super simpatic.. pro ahir el vai obrir am un ''hola que tal?'' i em va posar ''¿?'' i em vai voler 
morir no se perque u va ficar ni res.. joder esque soc ruc per ferme ilusions.. k fai? 

Re: puta merdaa! ( tema 
d'amor) ajuda plis 

05/12/2012 - 20:46:30 Nom: coldcoffee a vere digali tu: relaja la raja!si so pren be segueix el rollo i si no suda d ell 

Re: puta merdaa! ( tema 
d'amor) ajuda plis 

05/12/2012 - 21:16:22 Nom: .m. A lo millor s'ha equivocat, o ho va posar per veure que diries. Sincerament, deuries de haber seguit parlant... 

Re: puta merdaa! ( tema 
d'amor) ajuda plis 

05/12/2012 - 22:04:56 Nom: Ashedefeeh 
Saps que et dic? Enseriu a mi hem va passar el mateix amb la persona que hem mola hem va posar: ??? i jo li vaig dir: 

Holaaa???Bon dia?? xD. En aquell moment tambe hem volia morir però jo crec que hauries de haver respost. 

ajudaa gent!! primera cita 05/12/2012 - 19:33:05 Nom: jhvghvhjbhmb  

Dema ve a casa meva la tia que em mola, i es la primera vegada que quedem a soles. Ja vem quedar a l'estiu pero hi 
havia una altra tia i no va passar gran cosa a part d'alguna agafadeta de ma. Ella ja sap que li molo pero no se que en 

pensa de mi. Tambe li he demanat per sortir pel chat del face pero em diu que ho vol parlar cara a cara. Que puc fer per 
intentar convencer-la de sortir amb mi?? 

Re: ajudaa gent!! primera 
cita 

05/12/2012 - 20:09:52 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 

Re: ajudaa gent!! primera 
cita 

05/12/2012 - 21:12:54 Nom: .m. 
Si vol vindre a casa teva penso que sera per algo, sobretot si ja sap que t'agrda...Tu sigues romantic, i si veus que 

potser tambe li moles et llances... A mes estareu els dos sols a casa teva que mes es pot demanar? 

Re: ajudaa gent!! primera 
cita 

06/12/2012 - 00:04:44 Nom: jhvghvhjbhmb  Gràcies, a veure si tinc sort! 
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Sisplau, un MG! 05/12/2012 - 19:56:28 Nom: Somiadora. 

Hola gent, una amiga meva està participant en un concurs d'Amelie, li podrieu donar un MG en aquesta foto? Seria un 
favors enorme! Moltes gràcies 

adolescents!!:)https://www.facebook.com/photo.php?fbid=536237043070452&set=a.536236266403863.135647.266404
343387058&type=3&theater 

Re: Sisplau, un MG! 05/12/2012 - 20:09:11 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 

test d'embaras dubte 05/12/2012 - 20:03:24 Nom: anonimaa!): Hola, volia preguntar a partir de quan és 100% fiable un test d'embaras? 

Re: test d'embaras dubte 05/12/2012 - 20:08:42 
Nom: Presidente 

truscadoor! 
pedorros i pedorretas! el presidente d los truscos va a hablar!PD: praaaaa........ q s'ha cagat senyorr?¿ 

Re: test d'embaras dubte 05/12/2012 - 21:06:19 Nom: .m. 
El test d'embaras mai es fiable al 100%, com a maxim en 98%. Si tens algun dubte amb el teu resustat tornatel a fer, 

dues vegades no es por equivocar... 

Re: test d'embaras dubte 05/12/2012 - 21:28:46 Nom: anonimaa!): Gràcies :) pero a partir de quin temps ya comença a ser segur?Osigui quan tinc que esperar per fer-me un test'? 

Re: test d'embaras dubte 05/12/2012 - 21:42:12 Nom: Yvette El primer dia de falta ja és fiable... I pensa que no hi ha falsos negatius. Sort! 

Re: test d'embaras dubte 05/12/2012 - 23:01:23 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

fins a 4 dies abans de la primera falta de regla te menys marge d'error pero sempre n'hi ha una mica 

Re: test d'embaras dubte 06/12/2012 - 17:12:27 Nom: anonimaa!): 
El problema es que vaig tenir molta poca sang i em vaig fer un test i em va donar negatiu. Osigui que em vaig fer el test 

despres de 20 dies de la relació sexual i volia saber si era fiable o no? 

Per al presidente 
truscador! 

05/12/2012 - 20:15:08 
Nom: 

Hola?Stamoslokos# 
Noi, ets lu putu amoo!!!! ForeverPedorretas! 

Re: Per al presidente 
truscador! 

05/12/2012 - 20:36:21 Nom: jojojojjooj 
vaya necessitats que sou els dos, o potser ets un mateix que es prova de contestar amb diferents noms dientse coses 

que l'afavoreixin.... i a nosaltres no ens moleu! ;) 

Re: Per al presidente 
truscador! 

05/12/2012 - 21:10:25 Nom: .m. No moleu gens, fins i tot doneu pena... 

Re: Per al presidente 
truscador! 

05/12/2012 - 21:12:26 Nom: Always jajajajajaja! Marinaa tu i jo sempree! 

Re: Per al presidente 
truscador! 

06/12/2012 - 12:53:55 Nom: Always! Always with you! hahah 

AJUDA AMB EL CABELL 
SISPLAU 

05/12/2012 - 20:35:55 Nom: Anoni....12:) 

Boones us explico... tinc 12 anys i bueno desde fa uns quants mesos em fico una espuma la de pantene que ha sortit 
del pot negre i blau i em qeda molt be pero he buscat per internet si l'espuma era dolenta per al cabell i si l'utilitzes de 

les qe porten alchol i quimics si i aquestes segurmanet en porten... em precupa perqe e llegit que el cabell cau mes, no 
brilla..... pero esqe el tinc llarg el cabell mes llarg de les espatlles i era la unica manera de que em quedessin els rissos 

qe tinc definits i no tan recte i sense volum , m'agrada com me queda amb l'espuma, i he llegit que hi ha espumes 
sense alchol que es poden fer servir.... nose doneume algun consell hus ho agrairia :(.... Meersi adolescents:)! 
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Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

05/12/2012 - 20:57:15 Nom: cacahaha estas tarada... jo mhi foto semen al cap, i l'hidrata molt bé! 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

05/12/2012 - 21:16:43 Nom: lauraaa!!!!:) 
el cabell et cau de moment???¿¿¿en el moment k trobes k et cau te la deixes de posar i ja s'ha acabat la 

historia.Espero k et seveixi!!!;) 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

05/12/2012 - 21:27:20 Nom: jo tammbé! 
Holaaa! mira jo utilitzo la Pantene també però la del poc blanc (sempre l'ha he utilitzat) i la vertiat es que em va super 

be! aquesta negra no l'he provada mai per`p m'han dit que no va massa bé, no et preocupis a mi també el cau el cabell 
però això és eñ canvi de temps espero aver.te ajudat un petó! (: 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

05/12/2012 - 22:37:05 Nom: Mmmsaa no Que feu utilitzant pantene?!! La pitjir marca i mes barata del mercat!!! 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

06/12/2012 - 10:51:06 Nom: jerhfuerj Fes servir un champú de arrastre un cop a la setmana , serveix per eliminar silocones i productes químics del cabell:) 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

06/12/2012 - 11:10:22 Nom: ladelmissatge Gracies pels cnsells:) , les tonteries qe han dituna o dos ni cas xD 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

06/12/2012 - 13:10:48 Nom: ella 
posa't keratina liquida i despues l'espuma io el tinc llarg i arrissat i em queda d'allò més bé. també et pots planxar el 

serrer però sense abusar de la planxa jjajjaespero haver-te ajudat petons:D 

Re: AJUDA AMB EL 
CABELL SISPLAU 

06/12/2012 - 18:37:16 Nom: Anoni....12:) 

La de dalt graaacies pero una cosa quina espuma utilitzes:?Opinió, frase important!05/12/2012 - 20:53:10Nom: 
Aanoooniimaaaaaaaaaass!:SAvui una amiga meva ha escrit una frase que m'ha fet pensar bastant vuldria saber que 

opineu vosaltres sobre la frase.. està amb Castellà!Llega un momento en el que una persona no es capaz de aguantar 
tanta presión, en ese momento, esa persona para de respirar, de hablar, de moverse, de pestañear y se dedica a 
observar, observar y aprender, pensando que solamente observando se pueden solucionar las cosas, cuando en 

realidad las cosas solo se solucionan con el empeño de dicha persona por que sean solucionadas.:$ 

Re: Opinió, frase 
important! 

05/12/2012 - 21:18:51 Nom: ;)! m'agrada... 

AURICULARS BEATS 05/12/2012 - 21:15:49 Nom: aofijaopfh 
algu te auriculars beats? es que m'agradaria comprarmen per nadal pero no se si son bons realment o nomes fan pagar 

per marca... algun consell? 

Re: AURICULARS BEATS 05/12/2012 - 21:41:14 Nom: Markkk Només fan pagar marca!! 

Re: AURICULARS BEATS 05/12/2012 - 21:54:49 Nom: asdeeehesfe 
No en tinc caps jo, però tenia una amiga que si la quals els seus amic els hi van trencar i lin van aver de comprar uns 

altres. i si només fan pagar per marca. 

NOVELES DE ONE 
DIRECTION? 

05/12/2012 - 21:33:04 Nom: ashibowsjwa Hola hem podeu passar links de noveles de one direction interesants.Gràciess //*// 

Re: NOVELES DE ONE 
DIRECTION? 

06/12/2012 - 09:53:29 Nom: Jo_Mateixa 
Jo estic fent una novela en castellà per tenir més seguidors, de moment te 2 capítols, avui la seguire et deixo el link per 
si t'interessa.http://mihistoriacononedirection.metroblog.com/I aquesta altre també es molt interessant ja te 65 capítols si 

no m'equivoc (també en castellà)http://sonandocononedirection.blogspot.com.es/ 

''Ministre'' Wert 05/12/2012 - 21:47:49 Nom: ubwijsndbso 

Penjeu això al vostre mur de face, twitter...:Avui el "ministre" Wert ha reduït el català a una assignatura optativa que no 
caldrà per tenir l'ESO. Nosaltres portem molts anys estudiant castellà i els espanyols no han estudiat MAI català. És per 
això que demanem a tots els alumnes de Catalunya, que estiguin en contra de la nova reforma del PP, posin això al seu 

mur i si cal, que es neguin a fer castellà.CATLAUNYA INDEPENDENT //*// 
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Re: ''Ministre'' Wert 05/12/2012 - 22:07:53 
Nom: 

independenciaa 
//*// 

Re: ''Ministre'' Wert 06/12/2012 - 10:53:38 Nom: ihefdefre El Weert aquest em chupara al cony;) 

GENT AMB BRAKETS 05/12/2012 - 21:57:00 Nom: HOliiii_7 
Hola, jo porto brakets, i cada mes hem canvien el color, m'agradaria saber quin es el que queda més bé o el que hos 

agrada més. Els he portat taronges, vermells i ara els porto grisos (són el color que m'ha agradat mes de moment). N'hi 
ha algun millor? Que creieu? 

Re: GENT AMB BRAKETS 05/12/2012 - 21:58:56 Nom: ideyc 
Jo els porto rosa fuccia, pero ara pensaràs que es molt vistos, i no, es super bonic i queden molt be i no es noten 

gaire!Espero ver-te ajudat! Petons. 

Re: GENT AMB BRAKETS 05/12/2012 - 22:01:20 Nom: HOliiii_7 Gràcies ja els provare, total hem falten sis mesos :(( jajajaja 

Re: GENT AMB BRAKETS 05/12/2012 - 22:08:34 Nom: ideyc Ami mels treuen el 8 de gener!PD: Porto 3 anys amb braquets. 

Re: GENT AMB BRAKETS 06/12/2012 - 07:32:41 Nom: Martina També queden bé blaus jo els he portat poensaras que es una tonteria pero no són semblants als grisos 

Re: GENT AMB BRAKETS 06/12/2012 - 14:37:33 Nom: Cla. 
Jp els he portat blaus i grisos. Pero el que mes he portat es el transparent. L'unic problema amb aquet color esq si fas 

natacio, amb el cloro de la piscina es tenyeixen i es posen ver/ groc.Pero bueno, da igual 

Re: GENT AMB BRAKETS 06/12/2012 - 17:53:45 Nom: laura5555 jo les porto sempre grises i crec que son les millors i les mes discretes 

desde que me va demanar 
lio..... 

05/12/2012 - 22:11:40 Nom: yeaaah 
Hola, desde que el meu nen hem va demanar lio esta super raro amb mi, com si fesa algo malament, que s'ha de dir 

exactament quan esteem de lio... ? mersiii 

Re: desde que me va 
demanar lio..... 

06/12/2012 - 10:44:35 Nom: jhjihi Quan us eu liat i us voleu tornar a liar 

Què vol dir que un noi et 
contesta amb 
monosíl·labs? 

05/12/2012 - 22:33:09 
Nom: 

mimimimimimimimi
mimimimimim 

Mireu, jo fa temps que volia parlar amb el noi que em mola pel face, però mai coincidíem i a part, ens anem trucant per 
quedar els dos sols com a amics. Però pel face, sempre l'haig d'obrir jo perquè em moro de ganes d'explicar-li un munt 

de coses i ell no m'obre. Abans anàvem alternant i ens obríem mútuament, però ara mai m'obre, i avui per fi hem 
coincidit, i jo, que li volia explicar un munt de coses, li he començat a parlar. I enlloc de seguir la conversa com altres 
dies, no em parava de respondre amb monosíl·labs i paraules curtes, com si s'acabés la conversa en aquell punt. I jo 
clar, no li aniria a explicar la meva vida ni altres coses si ell no mostra interès. Es veu que ha estat uns dies fora i que 
ha arribat avui, i no m'havia ni enterat! I no sé...m'ha sabut molt greu, m'he quedat amb la paraula a la boca i no li puc 

preguntar si li passa alguna cosa, o estava enfadat perquè no solem parlar així pel face, i potser pensaria de mi que sóc 
una pesada que ho vol controlar tot sempre, i al mínim canvi j 

Re: Què vol dir que un noi 
et contesta amb 
monosíl·labs? 

05/12/2012 - 22:51:55 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

digali que perque parla poc i ja esta a mi em va passar amb el oi que m'agradava i el dia 8 fem un mes de parejitaXD 

Fotre maXD 05/12/2012 - 22:55:24 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

Hola,esque el meu novio ma dit que em vol fotre ma i a mi no m'importa pero no se que he de fer mentres ell va per 
feina... 

Re: Fotre maXD 05/12/2012 - 23:14:28 Nom: gedawef GAUDIR 

Re: Fotre maXD 05/12/2012 - 23:15:19 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

i que em quedo alla amb cara d imbecil? 

Re: Fotre maXD 06/12/2012 - 10:54:33 Nom: ndkfj et surt sool jaa veeuras:) 
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Re: Fotre maXD 06/12/2012 - 13:43:08 Nom: ovelleta96 
SImplement, disfruta. Quan portis una estona veuras com tu també gaudiràs i acabaras acariciant-lo per l'esquena, o la 

cara... Ja veuras ;) 

guanyar 120 euros! :S 05/12/2012 - 23:06:17 
Nom: 

sdjhdjhdjhdhjjd 
hola! gracies per obrir el tema:) bé sé que és difícil, però.. sabeu com puc guanyar 120 € en dos dies? tinc 15 anys, vui 

bastants mètodes siusplau, si em podeu ajudar us ho agrairé meerci:) 

Re: guanyar 120 euros! :S 05/12/2012 - 23:08:42 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

fent de cangur i feines de casa o pots nar a tocar la guitarra al metro o al carrer o anar a veure a tietes i avies que 
sempre els sobra algo de money 

Re: guanyar 120 euros! :S 06/12/2012 - 00:41:22 Nom: dhweofwejf feste puta 

Re: guanyar 120 euros! :S 06/12/2012 - 15:09:45 Nom: crtvybunimo,p. 
podries fer favors a veins o familiars, vendre coses k ja no facis servir a botigues de segona ma...pero si u necesites en 

dos dies sempre pots demanar a algu k t deixi diners (o a mes d una persona si per una es massa. ex: 24€ a 5 
persones diferents o algo axi) i els hi vas tornant fent aixo, de mica en mica 

CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:13:12 
Nom: 

asdfghjkkljbubhuac 
eiii adolescents, algú va de vacances o per algun pont a CAMBRILS??? SI HI ANEU CONTESTEU SISPLAUUesque 

aquest any anem allà per l'estiu,i volem trobar a peña,per pasarnsu b i liarla jejejegraciees!"longboard" 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:18:24 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

a cambrils la penya esta al pg.maritim pero son de 17 o mes gransjo hi anire al juliol una o dues setmanes 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:22:16 
Nom: 

asdfghjkkljbubhuac 
quants anys tens? nosaltres anem al juliol tmb,tu coneixes a gent d'allà? esque teniem una colla però ens vam picar 

i...com que no els volem tornar a veure,i sino...ens aburrim molt :) 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:27:21 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

no conec a ningu, bueno si ,a un noi pero no se si vindra,es diu Enric i els dos tenim 13 anys 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:27:22 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

no conec a ningu, bueno si ,a un noi pero no se si vindra,es diu Enric i els dos tenim 13 anys 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:28:26 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

perdo pel missatge repetit -.-' 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:29:49 
Nom: 

asdfghjkkljbubhuac 
nosaltres tmb tenim 13,bueno la meva cosina 14 jejeje si vols podem quedar i tal,esque sino ens aburrim mooolt 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:32:04 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

en quina part de cambrils esteu?jo al costat de l'hotel trip 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:34:19 
Nom: 

asdfghjkkljbubhuac 
nosaltres stem en una casa que tenim allà,pero casi sempre anem pel centre,platja...ps.maritim.....vosaltres per on neu? 

Re: CAMBRILS(tarragona) 05/12/2012 - 23:38:22 
Nom: clodcoffee 
(@cold_cofee) 

si no tinc penya!saps on hi ha una botiga que es diu hop! i tambe esta la gelateria sirvent i tal per la part antigapero d'on 
sou cuants sou i com us dieu? 

nois de 13a15 anys que 
viscuin aprop de terrassa 

06/12/2012 - 00:07:10 Nom: osdeperluix 13 
es per parlar iaixo ..... ser amis o passa una tarde junts si no tenim rea millor afer .facebook flaç 

:www.facebook.com/osdepeluix.blanduxi?ref=tn_tnmn 



459 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: nois de 13a15 anys 
que viscuin aprop de 

terrassa 
06/12/2012 - 15:49:39 Nom: Noi18cat aceptam 

Re: nois de 13a15 anys 
que viscuin aprop de 

terrassa 
07/12/2012 - 11:07:48 Nom: osdeperluix 13 crec k ja u efet pero no se quin nom tens , osino quan et conectis digam: OLA!:)i ja sabre ki ets 

amics am dret... per 
quant? 

06/12/2012 - 00:07:45 
Nom: ola sóc una 

noia 

Hola gen avui me liat am un amic meu i ara som amics am dret pro aket tio té el defecte ke es cansa ràpid d les ties i 
sta mol bo i no vull ke es cansi d mi. ke puc fer? em vaig lian am ell fins k es cansi (i creuo els dits pk no es cansi) o em 
faig més la dura i deixo k passi bastan d temps entre cada cop k ens liem? com creieu k hi ha menys possibilitats ke es 

cansi?=Merciiii! ;) 

Re: amics am dret... per 
quant? 

06/12/2012 - 10:43:02 Nom: jfdvjdf 
Es de sentit comú que si per exemple et lies amb ell cada dia s'en cansarà més ràpid de tu que no pas que et liesis amb 

ell un cop cada dos semanas perquè si li agrada com et lies o trobarà mes a faltar quan no hi siguis amb ell per liarte. 

Muns pares... 06/12/2012 - 00:31:00 
Nom: 

princesetaaaaa :p 
Hola! Demà he quedat amb un noi que casi estem sortint, i no se com dir-lis a muns pares tot aixo, prk fan una 

muntanya d'un granet de sorra... I pff... Necessito la vostra ajuda!! Esk em sap molt de greu mentilsi!!! 

Re: Muns pares... 06/12/2012 - 18:31:22 Nom:  si no els i as dit res no es mentilsi!Però tú has de fer el que vulguis i ser feliç!!! 

Re: Muns pares... 06/12/2012 - 21:43:55 Nom: jejeje 
Direectameent no els diguis mentires però tampoc els diguis la veritat, simplement no els hi expliquis tot. diguelis que 

surtiràs una estona i si et pregunten amb qui els hi dius amb geent de la penya;) 

Dubte molt important! 
grcvies :) 

06/12/2012 - 00:44:46 Nom: Angela 
Podem enviar a la direcció 'contacte@adoleacents.cat' alguna carta sobre un tema important per a que algú que porta 

el funcionament d' aquesta pàgina web puegui penjar-la si la considera imporntat? 

Re: Dubte molt important! 
grcvies :) 

06/12/2012 - 18:46:52 Nom:  suposo 

tetas/pits/peres 06/12/2012 - 01:10:20 Nom: joseph m'agradaria que el noi que m'agrada em mires els pits com a la meva millor amiga, com ho faig? 

Noies calentees! jejej 06/12/2012 - 12:13:03 Nom: Hector 
Si hi ha alguna noia calenta q vulgui fer cam q magreguii! hectorcin21@hotmail.es o hectorcin21@gmail.com envieume 

un missatge o algo 

Re: Noies calentees! jejej 09/12/2012 - 08:29:03 Nom: klhfasdhlfadl Estas mal del cap? tu sas el que te podria passar ficant el correu per aqui? noi no estas bé.PD: Ets deficient mental. 

que vol dir lio exactament? 06/12/2012 - 12:18:05 Nom: jope 
la paraula lio que vol dir exactament osiji quan parles per face que li has d'enviar quins temes per treure...? merci 

preciosos 

Re: que vol dir lio 
exactament? 

06/12/2012 - 20:35:35 Nom: kkkkkk 
si no saps això, vol dir que encara no és moment per haver-ho de saver, ami també em passava, i fins que no arriba, 

vol dir que no es el moment, no et preocupis, percert, quans anys tens? 

pels redactors: com ha 
acabat la historieta dels 

gats a dins del 
congeladoor? :( 

06/12/2012 - 12:59:13 Nom: noiacatorze doncs aixoo! que vui saber si han sobreviscut pobbrisons! jiji 

ajuda sisplau 06/12/2012 - 13:04:11 Nom: tititi Hola, necessito ajuda. No se com es fa una palla a un noi. Es fa dins o fora els pantalons? 
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Re: ajuda sisplau 06/12/2012 - 13:20:49 Nom: Irune 
És fa dins dels pantalons i els calçotets! Si ho fas per fora el que pots aconseguir és posar-lo calent, però no fer-li una 

palla! 

Relats per a adolescents 06/12/2012 - 13:37:37 Nom: laescriptora 

Hola! Tinc una oferta per a una editorial, per escriure uns relats eròtics per a adolescents.. Si si! Per adolescents! La 
majoria de llibres per a gent de la nostre edat, solen ser molt aburrits i normalment no ens ensenyen res sobre les 
relacions sexuals. Jo em vaig basar en el llibre del Diari de la carlota. Suposo que molts l'heu llegit, per això volia 

preguntar-vos, que si el començes per aqui al fòrum, a qui li agradaria seguir-lo? Gracies! ;) 

Blog de relats eròtics! 06/12/2012 - 14:01:29 Nom: ovelleta96 
Hola! He creat un nou blog amb una sèrie e relats eròtics per a adolescents; ja que últimament els llibres, no ens 

mostren el sexe des de un punt de vista adolescent, sinó des de un d'adult. Per això, he creat aquest blog per a poder 
escriure sobre això. Si us interessa, el blog és: noesnomesperami.blogspot.com! Ven aviat penjaré el primer capítol! 

Cam - noies !! 06/12/2012 - 14:22:31 Nom: zxasqw 
Les noies que vulguin fer algo per cam ke magreguin.Os deixo el 
facebook,http://www.facebook.com/jose.sole.3954?ref=tn_tnmn 

Re: Cam - noies !! 06/12/2012 - 14:39:31 Nom: zxasqw e deixat un facebook fals,les que magreguin, despres les gregare jo amb el facebook bo 

Re: Cam - noies !! 06/12/2012 - 15:42:26 Nom: joo si alguna noia em vola agregar a mi qe tmb m agreguitmb tiinc caam!http://www.facebook.com/marcos.demichelis.92 

Re: Cam - noies !! 06/12/2012 - 15:50:33 Nom: Noi18cat jo o tambe tinc cam.noi18_cat@hotmail.com 

NECESSITO 
OPINIÓ,URGENT! 

06/12/2012 - 14:40:51 Nom: Júu_Núu 

Hola,adolescents! Sóc la Núria tinc 18 anys i visc a Manresa,veureu necessito opinió d'una cosa que ara us explicaré:El 
meu nòvio i jo demà fem 9 mesos,quan portàvem 4 mesos em va deixar un temps,i es va liar amb una ex seva,dies 
després em va dir que em volia a mi,i vaig anar a casa seva al matí,el problema es que es van presentar la seva ex i 
una amiga. Vem sortir i va haver de triar entre la ex i jo.Primer va triar a la ex, i jo plorava moltíssim, i li vaig dir per 

parlar a soles, i li vaig dir que feia deies que no em baixava la regla, i al final em va triar a mi. Jo no sé si ho va fer per 
compromís,o per por...bé ell va cambiar i ara m'estima moltíssim. Fa unes setmanes, va anar a casa d'una amiga seva 
al matí, i jo me'n vaig enterar fa dos dies per el seu facebook que sel va deixar obert a la blackberry, que ella (l'amiga) 
se li va tirar a sobre i li va menjar la boca. Li vaig demanar explicacions i em va dir que no m'ho va dir abans per por a 

pedre'm i que el deixés. Em va dir que ell la va apartar,i j 

Re: NECESSITO 
OPINIÓ,URGENT! 

06/12/2012 - 16:00:26 Nom: kdsmnx 

El que tens de fer és parlar amb ell molt seriosament. Si les coses continues malament dons has de ser una mica 
''guarra'' (malparida) li dius, o ella, o jo. O coses així, que tu en realitat u penses pero no ho dius per por.Si les coses 
van mal, podeu deixar un temps, que se n'adoni se que t'estima de veritat i que tu ets la seva vida.Espero que t'hagi 

ajudat una mica. 

Com es fa l amor amb una 
desconeguda? FAIG 
JOCS SEXUALS? 

06/12/2012 - 14:53:46 
Nom: 

muajajjejeidkjkhhg 
Avui vaig en un fieston a barna amb noies adolecents i segurament acabaré pillant. Hem de fer jocs sexuals? o sexe 

anal? I pliss doneume algun concell :)PD: TINC 15 ANYS 

Re: Com es fa l amor amb 
una desconeguda? FAIG 

JOCS SEXUALS? 
06/12/2012 - 15:29:42 Nom: zxasqw vols fer una cam porno, agregamhttp://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn 
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Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 14:54:59 
Nom: 

mariona..............* 

Tinc quasi 14 anys i totes les meves amigues s'han liat o han sortit amb algú. En canvi jo, no. I crec que ningú m'ha 
estimat mai. Tinc molts d'amics i tot això pro cap que senti alguna cosa més. La majoria de gent se'n riu de mi, perquè 
abans estava gorda però ara no es que sigui un pivon. I segueixen rient-se'n, a mi no m'afecta..pro...al final cansa. Jo 
em vull aprimar més, però es que es bastant díficil. De vegades he pensat en bomitar i de fet he estat a punt de posar-
me els dits, pro desprès he pensat que això no és la solució i no ho he arribat a fer... A més a casa no es que estessim 
massa bé de pasta, i roba doncs no es que tingui com les amigues.. un armari que no caben les coses gariebé.. sinó al 

contrari.. No sé que fer, ajuda siusplau. 

Re: Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 14:57:29 
Nom: 

mariona..............* 
Això de abans era gorda i ara no es que sigui un pivon pro tampoc estic gorda..Que ho he posat malament. 

Re: Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 15:16:17 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 

wowowowowowo!tranquila, mira jo es que t'entenc masa y tot, les meves amigues es creuen millors i mes madures 
perque no tenen novio i ja an follat, (dic follat perque ni tans sols s'estimaven) pero saps que? me la sua, te la te que 
sua a tu també, si es facil de dir... pero intenta-ho de veritat.Si encara no has trobat el noi perfecte, tranquila, hi ha 

temps, tot lo bo es fa esperar.Sobre lo de que estas gorda... ?¿mira, no t'aconsello que et fiquis els dits per vomitar, jo 
ho faig, només et fots per dins, pero res mes, enserio, no ho fassis.Tu pots amb tot, no et conec, pero estic segura.De 
la gent que s'en riu de tu per el fisic... pff gent que no val la pena de veritat, mes bé foten pena. Sua.Mai estaras sola. 

MAI.Ah, hi ha molta gent que t'estima. 

Re: Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 15:32:24 Nom: zxasqw agregam i parlemhttp://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn 

Re: Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 15:52:38 
Nom: 

mariona..............* 
Gràcies, enserio gràcies de veritat. Ho intentaré fer. 

Re: Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 18:44:17 Nom:  

No has de patir pel teu físic donaaa!! tu has de passar d'eellss.fesme cas! aquest últim trimestre em van deixar de 
costat la majoria de gent per la classe per una història q es van inventar ells i al final men vaig encansar d'ells i si em 

deien alguan cosa dolenta doncs jo no els i feia cas i si volia dilsi alguna cosa els i deia pro tmpoc snese passarme pk si 
no pot ser encar es ficaria la cosa pitjor! 

Re: Em sento com una 
merda... 

06/12/2012 - 18:47:00 
Nom: fora 

preocupacions! 

Hola Mariona! he vist molts temes relacionats amb això aqui al fòrum, ni que estiguis gorda, ni ue estiguis prima ni que 
siguis alta o baixa no t'has de preocupar per res tia!, mira jo no soc prima però tampoc em preocupo molt penso en que 
em puc aprimar i faig esport etc em sento molt millor, i amb això del tema de posar-se els dits per bomitar, NO! ni se't 
passi pel cap, és molt cruel passar per això ho sé, va durar una temp que al cole no es que s'enriguiessin de mi però 
alguns "imbècils immadurs" em deien gorda, no m'afectava per fora pero per dins si.-Això de a casa no enim motls 

diners no et preocupis, perquè mira qui t'estimi t'estimarà per com ets no per com vesteixis, no et preocupis, i si alguna 
vegada necessites posar-te alguna cosa i no ho tens si les teves amigues ho son de veritat t'ho deixaràn encantades, 
això ho faig amb les amigues coses que no tinc me les presten i jo els hi presto.No et preocupis per el teu físic perquè 

segurament ets super mona així que viu la vida Mariona i deixe't de pre 

Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:19:17 
Nom: 

Mariiiinaaaaaaaa! 
Estem molt mal e.e !#semprepresidentetruscador# 

Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:23:28 Nom: Maar(L) jajajaja! T'odioo(L)Visita nuestro twiter: #presidentetruscador4ever&ever! jajajajaja 
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Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:25:23 
Nom: 

Mariiiinaaaaaaaa! 
Jo també t'estimo!El millor twiiter de la históriaa! hahha! 

Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:33:54 Nom: Maar(L) Like para #presidentetruscador4ever&ever!IloveYou! 

Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:37:10 Nom: Maar(L) http://www.youtube.com/watch?v=qYWplwNzlmg 

Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:42:12 Nom: *||M.a.r.i.n.a||* Uouououououououououo!hahah! #pedospedoseverywhere# 

Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:45:38 Nom: Maar(L) Deuumeuu!:S mes rucs i no neixem! jajajaja! TST! 

Re: Per la Maaar! 06/12/2012 - 15:46:57 Nom: *||M.a.r.i.n.a||* Hahahahh!esq el nostre huumor no te preuU! haha! Tst! 

Hola :) !!!!! 06/12/2012 - 15:23:34 Nom: qwertyuiop 
Adolecens tinc un problema demà cadare amb el noi que m'agrade (ell o sap) tinc por de que em demani tot el que li 

vaig dir pe el face. No sabre com reaccionar... ni com dir-li.. em dodeu donar algun consell? gracies :D 

Em mola un que té 7 anys 
més que jo:/ 

06/12/2012 - 15:27:15 
Nom: Hachis del 

bueno. 
Ajuda adolescents!Em mola un noi de 20 anys que ha sigut el meu entrenador, cada dia penso en ell però a sobre té 

novia, estic desesperada...vv' Que faig? 

Re: Em mola un que té 7 
anys més que jo:/ 

06/12/2012 - 15:35:24 Nom: fuuuuuuuu... 
nena... si té nòvia el millor que pots fer és intentar treurete'l del cap. Segur que si t'esperes una mica l'amor t'arribarà sol 

i de la persona que menys t'esperes...SORT! 

Re: Em mola un que té 7 
anys més que jo:/ 

07/12/2012 - 15:27:42 Nom: Jo_Mateixaa Estic igual que tu, si vols obrim xat i xerram el meu nom al xat es Jo_Mateixa 

Re: Em mola un que té 7 
anys més que jo:/ 

07/12/2012 - 22:11:46 Nom: noietaaa 

Més o menys, estic igual que tu, ens portem exactament 7 anys, l'única diferència és que estem més o menys junts, ens 
hem enrotllat moltes vegades. Osigui que per l'edat no pateixis, és complicat, però si dos persones s'estimen, crec jo 

que l'amor pot amb ells. Però crec que si té novia, més val oblidar-lo. Pensa que "hay muchos peces en el mar". Espero 
haver-te ajudat maca! Un petó i ànims! 

21/12/012 06/12/2012 - 15:34:29 Nom: Laia.. 

Hola nois/noies. Només dir que vaig estar investigant la teoria del Nostradamus, que relacionaven el Gangam Style 
amb la fi del món i al youtube, vaig trobar un canal satànic de fa 2 anys que als comentaris hi posaven: 21/12/012 

Nostradamus morireu tots (traduit). Repeteixo, de fa 2 anys. No m'ho estic inventant ni sóc una sàdica ni res per l'estil, 
vale? Simplement tenia curiositat. 

Re: 21/12/012 06/12/2012 - 15:37:02 Nom: kuijyhtgr T'hi podries haver matat posant el link aqui -.- 

Ploro cada nit... necesito 
ajuda... 

06/12/2012 - 15:36:14 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 

Bueno, porto un mes menjant practicament poc, vomitant tot el que menjo fotenme els dits...plorant sense raons per la 
nit.. sento que le mons s'hem ve a sobre y que jo no puc fer res, em sento debil, indefensa, estupida.. no trobo a ningu 

que m'entengui... ningu...estic molt sola...y no es broma... 

Re: Ploro cada nit... 
necesito ajuda... 

06/12/2012 - 15:38:58 Nom: fuuuuuuuu... Imagino que et costarà però el millor que pots fer és anar al psicòleg. Els hi hauràs d'explicar als teus pares... 

Re: Ploro cada nit... 
necesito ajuda... 

06/12/2012 - 17:47:31 Nom: nereaa 
no fagis aixo es el pitjor... intentar pensar en coses positivces i no npensar en aixo0... i no demanis ajuda a un fòrum 

digali aals teus pares si es que sonde confiança... es el millor... moltiiisiima sort ja diras alguna cosa... un peto 
maquisiimma! 

Re: Ploro cada nit... 
necesito ajuda... 

06/12/2012 - 18:33:16 Nom: sdfghsdfgkuth a mi em passava el mateix i vaig anar a un psicoleg i ara em sento molt millor :) 

Re: Ploro cada nit... 
necesito ajuda... 

06/12/2012 - 19:29:12 Nom: Anoonimaa :P Guapa, deixa face o correu i si vols parlem.Ànims! :) 
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Re: Ploro cada nit... 
necesito ajuda... 

06/12/2012 - 21:38:22 
Nom: Hola :), hauria 

d'aprendre dels 
meus consells:$ 

Sincerament... Jo t'entenc, faig el mateix que tu menys això de ficar-me els dits i és nomès per no explicar-li als meus 
pares el que sento... Mira hauries de treure força de tu mateixa y possar-te per exemple una meta( si no faig això durant 
x temps demanaré als pares anar a nose on) o buscar coses que et motivin... això i també que parlis amb els teus pares 

per que et portin a un psicòleg, t'ajudarà moltíssim!Anims i molts patons:) 

COM ES DIU L'ÒRGAN 
QUE TENIM LES 

DONES... 
06/12/2012 - 15:48:26 

Nom: 
eeeeeeeeeeeeiiii 

on es cria l'embrió? ho sento es que tinc un lapsus molt greu... -.-' 

Re: COM ES DIU 
L'ÒRGAN QUE TENIM 

LES DONES... 
06/12/2012 - 20:59:52 Nom: .m. Es diu Úter... 

Re: COM ES DIU 
L'ÒRGAN QUE TENIM 

LES DONES... 
07/12/2012 - 13:17:08 

Nom: la dela 
publicacio 

ieee... gràcies.. 

ajuda masturbació 06/12/2012 - 15:54:12 
Nom: 

ADRRDESWDGTFR
DEFGT 

Cada cop que em poso molt calenta s'em mullen les calces i tinc ganes de masturbar-me pero no se fer-ho... algú em 
podria dor detalladament com ho puc fer per sentir molt plaer? Ficant-me els dits o tocant-me el clitoris? 

Re: ajuda masturbació 06/12/2012 - 16:31:36 Nom: Irune 
Deixa't portar... poc a poc ves-te fregant fins que notis el teu forat, i despres, et poses el dit lentament, si estas humida, 

t'entrara sol!:) 

Siitges!! 06/12/2012 - 16:00:31 
Nom: 

AreYouFuckingKillin
gMe? 

Hola, hi ha algu de per aqui q vagi a l'estiu o pels ponts a Sitges! Esq m'aburreixo bastant i bno per coneixer gent i tal...! 

Re: Siitges!! 06/12/2012 - 16:09:03 Nom: *||M.a.r.i.n.a||* Buenooo...jo no però tinc una amiga q es diu Mar q hi va cada estiiiu! 

Re: Siitges!! 06/12/2012 - 16:13:49 Nom: Maaar..... jajajajaja! Marina l'estiu q vens amb mii! jajajaj 

Re: Siitges!! 06/12/2012 - 16:16:09 Nom: *||M.a.r.i.n.a||* sii! jo m'apuntoo ! haha! 

Re: Siitges!! 07/12/2012 - 15:23:29 Nom: Mariina^^ 
hooola!:) bee jo estiic amb un kamping a siitges i sempre vaaig a sitges i mestiic el diia a siitges jo la vritatt es qe 

tambee magraderiaa passar els diias alla amb alguu pqe avegfades tambe mabureeixoo mooltt!! 

Re: Siitges!! 08/12/2012 - 15:58:51 Nom: Maar*=) jajaja! i quants anys teens?¿ 

Re: Siitges!! 09/12/2012 - 02:18:57 Nom: Mariinaa!^^ jo 14 i tu¿ 

nadal.. 06/12/2012 - 16:06:13 

Nom: 
jooooooooooooooo
oooooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooooooo 

Ve nadal, i realment no sé que demanar als pares i a la família, vosaltres que demaneu? Gràcies per les sugerencies:) 

Re: nadal.. 06/12/2012 - 16:18:43 Nom: noia97!^^ 
jaja yo tampoc i per aixo demanu diners i cuan vulgui algu ya mu comprare es una opcio els i dius qe no vols res i et 

donen diners i cuan vulguis el teu caprixo o roba pues tu compres tu es el qe faig yo des de fa 2 anys i em va molt bee 
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GENT QUE HAGI 
PORTAT O PORTI 

BRACKETS. 
06/12/2012 - 16:10:37 

Nom: 
mmmmmmmmmmm

mmm. 

El dia 19 em treuen els brackets de dalt, i m'han dit que em posaran com un fil transparent perque no se'm moguin els 
dents. Algú ha portat això? Quant de temps es porta més o menys? Es nota molt?Merci♥ 

Re: GENT QUE HAGI 
PORTAT O PORTI 

BRACKETS. 
06/12/2012 - 17:51:18 Nom: laura5555 

Jo porto brackets encara pero quan mels treguin també m'ho posaran, es una cosa que es posa darrere (no es veu) per 
que les dents no es moguin. No se exactament quant de temps s'ha de portar, pero no et preocupis que no es veurà. 

Sort! 

Re: GENT QUE HAGI 
PORTAT O PORTI 

BRACKETS. 
06/12/2012 - 18:04:07 

Nom: 
dñlgfsñgmzsñgmzd

ñ 

Joooooooooooo! Jo en porto! Sé exactament el que és! (ara mateix els porto jeje)Mira, principalment, lu unic que has de 
pensar ara mateix és lu guapa que estaràs quan tel's treguini veuràs com haurà valgut la pena després! És una espècie 
de funda, que es transparent i no es veu gens! Jo em pensava que si pero la gent no s'adonava fins que els hi deia, a 

més, com que son de quita y pon, en alguna ocasio especial tel's podras treure i fardar del teu somriure:) Un peto i 
estigues tranquila! 

Re: GENT QUE HAGI 
PORTAT O PORTI 

BRACKETS. 
06/12/2012 - 19:07:13 

Nom: la de la 
pregunta:) 

Merci a les dues:) 

Re: GENT QUE HAGI 
PORTAT O PORTI 

BRACKETS. 
06/12/2012 - 22:32:10 Nom: jo si... 

Hola! Jo n'he portat i el fil que et posan darrera de les dents, no es veu res, no es nota i si dura, és per tota la vida. 
Tranquila no pateixis, com t'he dit abans no es veu gens (a menys que miris de dins cap en fora) i no molesta en 

absolut, jo ja no el noto i nomès fa 2 mesos que m'han tret els brackets.Espero que te'ls puguin treure el més aviat 
millor!Adeu wappa 

Re: GENT QUE HAGI 
PORTAT O PORTI 

BRACKETS. 
06/12/2012 - 22:32:12 Nom: jo si... 

Hola! Jo n'he portat i el fil que et posan darrera de les dents, no es veu res, no es nota i si dura, és per tota la vida. 
Tranquila no pateixis, com t'he dit abans no es veu gens (a menys que miris de dins cap en fora) i no molesta en 

absolut, jo ja no el noto i nomès fa 2 mesos que m'han tret els brackets.Espero que te'ls puguin treure el més aviat 
millor!Adeu wappa 

Passa de mi? 06/12/2012 - 16:11:03 Nom: AlbaGrau1 

Necessitu ajuda... Ia un nen d la meva classe k m'encanta, buenu crec k me n'e enamorat. El cas es k va a la meva 
classe i a vegades m'obre al face i em demana k ia d deures i si e studiat i aixo... Un dia em va envia una foto seva pel 

xat jugan a futbol (era una de les fotos k avia penjat feia una estona i l'unica a k no avia ficat me gusta x no sembla 
pesada...). Les meves amigues saben k m'agrada pro una ahir em va di k si no em molestava k tontejess am una de la 
meva clase k sa liat am mig instii i jo no en tenia ni idea...Necessito ajuda adolescents!!! Em podeu di si podria esta una 

mica interesat en mi? Estic mol nerviosa...Petonetss ^_^ 

Capítol 1 (relat eròtic) 06/12/2012 - 16:18:57 Nom: Irune 

Al matíAcabava de despertar-me, i encara el tenia al costat.Havíem passat una nit llarga, i només de recordar-la s'em 
posàvem els pèls de punta.Tot va començar amb uns petons. Suaus, lleus, d'aquests que porten mil i un 

sentiments.Després, una mà passant-me per l'esquena, vorejant cada vèrtebra i cada plec de la meva pell; tot el meu 
cos estava en tensió només de pensar el que aquelles carícies em provocaven.Jo vaig començar a accelerar el ritme 

dels petons; ja començaven a ser ràpids, una mica més llefiscosos; d'aquests que el llavi s'en va a l'altre cantó de tot lo 
mullat que està.La meva mà acariciava els seus cabells, com si fossin cabells d'àngel. L'altre, recorria la seva panxa 

suaument: primer, amb un dit; després, amb dos. Al final, tota la meva mà l'acariciava el seu tors despullat.Vaig posar-
me a sobre, i poc a poc, baixant des de la boca, vaig arribar al coll. Mossegades petites, mossegades que el feien 

treure un replec d'aire suau; mossegades que el feien tremolar.Petons lleus, petites llepades... 
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Re: Capítol 1 (relat eròtic) 06/12/2012 - 19:47:11 Nom: Eiiiiiii 
Pero continua!!me quedat amb les ganes de saber com continua aquesta apassionant nit!Els teus relats em posen a 

100!!petons i que continui (no que acabi, que continui) aquest relat 

Re: Capítol 1 (relat eròtic) 06/12/2012 - 20:36:27 Nom: qdfghjk opino iguaaal!! segeix!! 

m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 17:03:45 Nom: so(su)ciedad 

Hola nois/es! Pel que vaig veien tothom té problemes amorosos, familiars, problemes amb els amics...fins i tot 
problemes de pasta. M'agradaria ajudar-vos.Per totes aquelles persones que tenen por a quedar amb el noi/a que els hi 
agrada...Aviam. El que vosaltres teniu és un problema d'autoestima, i bastant greu, això s'ha de dir. En segon lloc, si el 
que voleu és agradar al vostre, digue'm-ho així "amor", el que heu de fer és agradar-vos vosaltres primer. Adolescents, 
hem de ser egoistes. Sí, egoistes. Penseu en les coses bones i dolentes que teniu. Si cal, feu una llista. I veureu que 

les coses bones superen a les dolentes. Que passa si no en trobeu cap? Pregunteu a les persones que os estimen, són 
aquestes les que os diran la veritat. En tercer lloc, accepteu que hi hauran 795929475385781 persones millors que 

vosaltres, però a la vegada hi hauran 795929475385781 molts pitjors, així que no os compareu amb els demés, perquè 
vosaltres sou un, una persona que estic segurísima que vals molt la pena adolescent. Ni 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 17:09:21 Nom: jajajajajeje olee tuu! jaja gracies.. i no es que tinguem lautoestima baixa.. el problema es que ens sentim insegurs.. 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 17:12:52 Nom: so(su)ciedad 

Dons has d'estar segur/ra! No t'encongeixis. Mira no et conec, però fijo que tens molt per donar. Tant fisicament(que per 
cert no ho és tot) com personalment. Demòstra-li al món, que tothom s'enteri de qui ets i del que vals. I si a algú no li 

agrades? Bah, que li donguin pel cul, jo a mi mateix/a m'agrado, i segur que li agradaré a un altre. Això és el que ha de 
dir. Molta sort! 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 17:24:15 Nom: eafgqgeqe el meu problema es que tink por a kedar pk penso ke no li agradere.... 

06/12/2012 - 17:25:18 Nom: so(su)ciedad   

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 17:35:18 Nom: Lesly  

Moltes gràcies! Ets fantastica! Tens raó, la veritat, m'has resolt molts problmes i has pujat una mica la meva autoestima, 
que la tinc pel terra! 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 17:36:47 Nom: AlbaGrau1 Moltes graciess tens moltaa rao. :)) 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 18:42:12 Nom: dafhjjjuujujju maremeva...dema mateix li dic de kdar, gracies de debo petonets!!! 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 18:55:59 Nom:  a mi el qe em passa és que em fa por el que diran de mi al ser la parella d'aquest noi!!!!! 



466 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: m'agradaria resoldre 
alguns dubtes vostres 

adolescents 1 
06/12/2012 - 20:41:42 Nom: Mimitinaaa 

Hola! Boníssim consell de debò:) Però jo no sé si dir-li a un amic meu el que sento, perquè no tinc clar que jo li agradi, i 
sobretot, no el vull perdre. Hi ha moments que estic molt segura de mi mateixa, del que vull fer amb ell...però després, 
quan parlo amb ell, perdo la seguretat en mi mateixa, i a part, l'estimo tant que no suportaria haver de perdre'l per no 

agradar-li. I amb ell no crec que pogués parlar després, per conservar-lo vull dir. Què m'aconselles? 

QUI DIRIXEIG AQUESTA 
PAGINA¿ 

06/12/2012 - 17:18:33 Nom: juyhtgfvd 
ES QUE M'AGRADERIA QUE POSESSIU UNA NOTICIA X VEURE QUI S'ENCARREGA DE QUE (AMB FOTO SI POT 

SER I NOM) O DE QUI VA SER LA IDEA I ESOO PLIS :D 

FOTOGRAFIA. 06/12/2012 - 17:26:14 Nom: Littleloves. 
Hola adolescent! Saps pagines webs, tumblrs, blogs, etc on hi surtin fotografies chules o que t'agradin? Tens alguna 

pàgina web amb fotografies? Coneixes a algú que en tingui? Si en saps, deixa l'enllaç o nom aquí.Merci. 

Re: FOTOGRAFIA. 06/12/2012 - 17:49:10 Nom: --- 
Hi ha una pàgina que només es penjen fotos, i hi han molts professionals i això però no es molt semblant a una red 

social, és més per aficionats a la fotografía. La pàgina es diu: www.flickr.com nose si ja la cooneixes...espero haver-te 
ajuadat! :) 

Re: FOTOGRAFIA. 06/12/2012 - 19:09:18 
Nom: La de la 

pregunta. 
Sí, si que la conec. Però igualment gràcies:) 

Re: FOTOGRAFIA. 06/12/2012 - 20:20:10 Nom: :)! Mira, aquí hi han fotos chules, bueno a mi m'agraden!http://www.flickr.com/photos/carlaferrerfotografies/ 

Re: FOTOGRAFIA. 07/12/2012 - 00:40:00 Nom: ashdsdjlchsk el meu tumblr!your-own-wings.tumblr.comespero que t'agradi!(: 

Existeix algun noi que...? 06/12/2012 - 17:38:37 Nom: noia. 

Existeix algun noi que no pensi sempre en sexe, que vulgui animar a una noia que ja no creu en l'amor, ni en la paraula 
"sempre", que pensa que mai trobarà a ningú que l'estimi.. Que simplement, no li importi passar-se una estona parlant 

amb algú que només vol somriure. No sóc guapa, la gent diu que sí, però jo no ho crec.. Sóc molt negativa, massa. 
Intento somriure sempre, ric per tot i quan estimo, estimo de veritat.. Si voleu parlar amb mi, o algo, deixeu el Facebook 

o el mail. Mersi adolescents! 

Re: Existeix algun noi 
que...? 

06/12/2012 - 17:53:21 Nom: noiaa 

Ho sento, però jo crec que ningun noi es així. Al menys aquí no, i segur que el trobaràs tranquil·la, sempre hi ha alguna 
persona per a tu. Les persones solteres de per vida (que hi han poques, poquissimes) estan solteres perquè o no volen 
a ningú amb qui compartir la vida o que ni han intentat boscar-la.Jo fa unes setmanes estva així, i vaig anar a barcelona 
i vaig coneixer a la persona de la meva vida. És tal i com el descrius, i m'estima tal i com soc, encara que sóc lletja i 4 
anys més petita.Segur que tú ets molt més guapa i tal i com et descrius, ets una persona amb un cor vertader.Segur 

que el trobes d'aquí poc, només has de saber per on buscar-lo, o simplement has de esperar que et vingui a tu.Sort! :) 

Re: Existeix algun noi 
que...? 

06/12/2012 - 18:38:46 Nom: noiiii enviam un correu guapa i parlem te deixo aki el meu correu fals: noi_1234567890@yahoo.es 

Re: Existeix algun noi 
que...? 

06/12/2012 - 18:47:11 Nom: maybe 
Doncs mira, sense ser un egocèntric, penso que sóc bastant com has descrit tu, per això tinc poques coses en comú 

amb la majoria de nois... deixa el teu fb o correu aquí i parlem! 

Re: Existeix algun noi 
que...? 

06/12/2012 - 18:57:49 Nom: la del missatge és aquest! mariamonnera@hotmail.es 

Re: Existeix algun noi 
que...? 

06/12/2012 - 21:02:15 Nom: .m. Es clar que existim, pero lamento dir-te que estem en perill d'extinció... ;-) 

Re: Existeix algun noi 
que...? 

06/12/2012 - 21:46:58 Nom: alfons59 
La veritat pocs som els k podem respondre i sentirnos identifikats si vols coneixem et deixo el meu mail i el meu face 

alf_piscis12@hotmail.com ihttp://www.facebook.com/bernard.mortimerreihnoldfins ara 
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Com puc fer veure que sóc 
més gran? AJUDA! 

06/12/2012 - 17:42:28 
Nom: Noia amb 

problemes :/ 

Hola, gràcies per obrir.Mireu, esque estic enamorada d'un noi de 16 anys i jo en tinc 13, i ell va amb noies de la seva 
edat que són maquíssimes, sense un gra, amb cara de madures, cabells perfectes, cossos perfectes,...etc.Com puc 

semblar més madura? Superar a les cara-princeses i enamorar-lo?Siusplau, necessito algún consell perque es fixi en 
mi!Petons! 

Re: Com puc fer veure que 
sóc més gran? AJUDA! 

06/12/2012 - 17:45:46 Nom: olee 
Mira pots fer una cosa yo en ser molt de tot aixo, he hagut de passar per aqui deixam face i dic el que pots fer,com anar 

segons el teu tipo.... et surtira perfecte com a mi ja porto 3 mesosPD: soc noia i tinc 13 anys 

Re: Com puc fer veure que 
sóc més gran? AJUDA! 

06/12/2012 - 18:40:51 Nom: Anoni....12:) 

Jajaja es estrany tinc un any menys que tu i penso el mateix nose com su fan les de uns quants anys mes qe naltres 
per no tenir ni un gra i toot perfecteO.o!Pero tranqila tothom qe te 12 13 hasta 14 anys ha passat per l'acne i va marxant 

:)!!L'unic qe pots fer ara es cuidarte la cara si tens acne el truco es rentarsela moolt be amb aquells sabons per 
acne:)!Espero averte ajudat una mica un peto:) 

Re: Com puc fer veure que 
sóc més gran? AJUDA! 

06/12/2012 - 19:04:29 
Nom: noia amb 

problemes 
D'acord, et passaré el meu correu electrònic i ja et passaré el face si d'això:katrinriveros@gmail.com 

Re: Com puc fer veure que 
sóc més gran? AJUDA! 

06/12/2012 - 19:08:01 
Nom: noia amb 

problemes 
Gràcies, pero ja en faig servir, no és tan fàcil. 

FRASES 06/12/2012 - 17:49:40 Nom: DEFRGTHYUJI 
Hola,acabo d'obrir un blog on escric frases i penjo videos de cançons. Siusplau, 

entreu:http://lomejordelasmejorescosas.blogspot.com.es/ 

Re: FRASES 06/12/2012 - 20:55:45 Nom: .m. Deuries de posar la seccio de comentaris, perque la gent pugui posar les seves frases. 

Re: FRASES 06/12/2012 - 22:24:52 Nom: DEFRGTHYUJI 
ja esta posada, tu pots deixar el comentari que vulguis(: però intentare posar un apartat per què pugueu deixar els 

comentaris(: 

Dema m'haig deliar... 06/12/2012 - 17:52:29 Nom: Nereea 
serà el meu primer cop... i tinc una mica d epoor perqu enose molt be el que s'ha de fer... em fa por fer-ho malament,... i 

que ell ho noti.... nose qu efer.... ajuda siusplau! 

Re: Dema m'haig deliar... 06/12/2012 - 17:53:37 
Nom: 

skfjdsofjosdfjosdfjo
as 

Tranquila, no hi ha cap tactica, no s'ha de fer res, simplement quan la persona s'acosti, deixarte anar, ja esta:) 

Re: Dema m'haig deliar... 06/12/2012 - 18:01:06 Nom: nereaa pero que vols dir? et deixes anar i ja esta? et surt sol? esuqe nose u veig estrany que et surti sool... 

Re: Dema m'haig deliar... 06/12/2012 - 20:07:40 Nom: dsfgr 
sisi, mira totes hem passat per aqui, i si, al principi tenim nervis, l'unic que has de fer es deixarte emportar, i seguir al 

teu noi, i tot surtirà perfecte, i sí, surt sol;) 

Re: Dema m'haig deliar... 06/12/2012 - 20:52:51 Nom: .m. Deixet portar, si tens que fer algo ja ho sabras quan ho hauras de fer i com.. 

AJUDA ADOLESCENTS 06/12/2012 - 17:57:19 
Nom: 

ñlfkesgjogjodrmgds 

Hola! Volia preguntar-vos als nois, si preferiu que una noia tingui un bon cul o unes bones tetes? Sóc una nena i nomes 
medeixo 1'55, sóc prima i segons em diuen, tinc molt bon cul i tot i que a la majoria de tios no els hi importi que no tingui 

masses tetes, tinc una 80 - 85 amb 15 anys, què en penseu? 

Ajuda! 06/12/2012 - 18:16:44 Nom:  Un noi em tira la canya i a mi ja m'agrada però es el primer cop que em passa. Que creieu que e de fer? 

Re: Ajuda! 06/12/2012 - 18:30:57 Nom: esfgsf tira-li canya tu a ellem va passar el mateix i el dissabte fem un mes junts 

Re: Ajuda! 06/12/2012 - 20:48:52 Nom: .m. Tirali la canya, si al final us enemoreu l'un de l'altre, feu-vos novios! 
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CUL I TETES! 06/12/2012 - 18:18:29 Nom: DJFNDSKFNS 
Hola! Volia preguntar-vos als nois, si preferiu que una noia tingui un bon cul o unes bones tetes? Sóc una nena i nomes 
medeixo 1'55, sóc prima i segons em diuen, tinc molt bon cul i tot i que a la majoria de tios no els hi importi que no tingui 

masses tetes, tinc una 80 - 85 amb 15 anys, què en penseu? 

Re: CUL I TETES! 06/12/2012 - 20:05:52 Nom: htrshrth també sóc una neena de 15, i estic igual que tu, algu podria respondre? 

Re: CUL I TETES! 06/12/2012 - 20:23:12 Nom: rjrirtbehe Jajajaja som guais! Avera si respon algun tio o tia.. 

Re: CUL I TETES! 06/12/2012 - 20:47:17 Nom: .m. 
Per a la majoria de nois estaries bastant be despres, hi ha uns cuants al cuals m'inclueixo que els fisic no ens importa, 

ja que el mes important es l'interior... 

Re: CUL I TETES! 09/12/2012 - 08:25:46 Nom: hjkldfdsfhjfj Ves al psicoleg tia, estas fatal. Necessites una ajuda rapidament. Grillada foca. 

Re: CUL I TETES! 09/12/2012 - 08:25:46 Nom: hjkldfdsfhjfj Ves al psicoleg tia, estas fatal. Necessites una ajuda rapidament. Grillada foca. 

Interessant per tots i totes! 
:O 

06/12/2012 - 18:22:58 Nom: QueenP http://vitacondivisa.blogspot.com.es/US AGRADARÀ! :) 

Re: Interessant per tots i 
totes! :O 

06/12/2012 - 19:38:56 Nom: Rebeecaa 
Està molt bé, trobo interesant i de bona persona que algú fagi un bloc així per ajudar als altres.Hauries de poir, però, 

una mica les faltes. 

q vol dir? 06/12/2012 - 18:49:00 Nom:  q vol dir wtf? aixo que hi ha a adolescent.cat? 

Re: q vol dir? 06/12/2012 - 19:34:58 Nom: gtrf What The Fuck 

Re: q vol dir? 06/12/2012 - 19:47:51 Nom: (: vol dir wat the fuck?=que collons.......??? 

Re: q vol dir? 06/12/2012 - 20:56:53 Nom: .m. What's the Fuck?! 

REGLA+MASTURBACIÓ 06/12/2012 - 18:54:10 Nom: ladubtes 
Hola noies!! Mercii per obrir el tema :)Fa dies que hem ronda una pregunta per cap:és bo masturbar-se quan tens la 
regla¿?¿? O es pot fer tranquilament¿? és evident que sense fincar-se els dits, perquè sino... jajaja per a la dutxa o 

nomes fregant el clítoris per sobre les claces.Vosaltres ho feu?¿Mercii a totes wapes :) 

Re: 
REGLA+MASTURBACIÓ 

06/12/2012 - 18:58:28 Nom: dsfdfds Ho pots fer per sobre la roba interior o posar-te un tampó. Jo no em posaria els dits ja que és una mica desagradable. 

Re: 
REGLA+MASTURBACIÓ 

06/12/2012 - 20:04:00 Nom: xfgngfn sisisi, exacte, seria molt desagradable... que vagi bé!:) 

dubte 06/12/2012 - 18:55:18 Nom: dubtes 
Hola a tothom, sóc una noia de setze anys i fa un anyet que estic sortint amb el meu xicot. El que m'agradaria saber és 
si dues persones sanes poden contreure malalties de transmissió sexual si no utilitzen condó alhora de realitzar sexe 

oral. Si és aixì, quines serien i quins simptomes tindrien? 

Re: dubte 07/12/2012 - 09:41:14 
Nom: 

andreeeeeeeeeeeee
aaaaa 

si qe ten poden agafar. pero si els dos esteu sans, pots descartar el sida, i algunes altres ( les mes fortes diguem). pero 
si que podries agafa fongs per exemple, qe anan ak mexe, te done una pastilleta per ficarte, o infeccio 

d'orina...resumint: te poden agafa coses, pero qe tenen solucio 

Re: dubte 07/12/2012 - 19:54:38 Nom: nbvdc Moltes gràcies! M'ha deixat més tranquila! 

adolescents ajuda si us 
plau!!!! 

06/12/2012 - 19:36:56 Nom:  
tinc una amiga que em cau mlt be i es super divertida pero quan arriva la meva millor amiga només va amb ella la 

majoria de temps i quan no i es ella de vegades ni vol vindre amb naltrus i em sentu una mica gelosa i amb rabia pk la 
meva millor amiga s'esta distanciant de mii!!!!Què puc fer adolescenttss!!!???? 

Re: adolescents ajuda si 
us plau!!!! 

06/12/2012 - 19:56:58 Nom: Lori. Dons parlar'ne amb ella, i si no HOSTIARLA! 
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Nois, ets així? 06/12/2012 - 20:06:48 Nom: tfcghvvjkf 

Hola tinc 13 anys i busco a un noi madur, suficienment madur com per poder ajudar-me a superar a aquesta crisi i la 
meva poca autoestima: els meus germans porten tota la vida fent-me bulling, i són més petits; la meva mare sempre 

està ausent i fa poc em va prohibir veure la meva millor amiga, la ñunica vertadera amiga que tinc; i el meu pare, el més 
imbècil de tots,al qual odio profundament, ens maltracte psicològicament i mai he sentit un t'estimo, o un "estic orgullos 

de tu" dels seus llavis prims i fermes. Sempre m'esta donant ordes.Necessito algú amb qui oblidar tot allò que em 
persegueix, que pugui ser jo mateixa, que pugui fer-me somriure i fer-me veure que la vida no és com jo penso, que val 

la pena viure algunes coses. No m'hi fixo enel físic, mai, només en la personalitat, que sigui madur, que no pensi en 
només tetes i culs.Hi ha algú realment així? O simplement és un somni, una fantasia, d'un príncep blau que mai 

arribarà? 

Re: Nois, ets així? 06/12/2012 - 20:29:53 Nom: fhfhrjrererhgh 
No et vull desanimar pero nois aixi..jo almenys no coneixo a ningu, pero el que hauries de fer es parlar amb algu sobre 

el teu pare perque no es normal, hi han telefons gratuits on et pots informar i fer preguntes com si fossin els teus 
psicolegs..prova-ho..sort! 

Re: Nois, ets així? 07/12/2012 - 11:20:54 Nom: Noi:) Joo! :) 

Re: Nois, ets així? 07/12/2012 - 16:49:44 Nom: Arnau Soler Recordeu que no tots els tios sóm uns capullos..numes dic aixo:) 

Re: Nois, ets així? 08/12/2012 - 00:54:38 Nom: aaaaaams que trist la gent que busca per aquí parella.... busqueuvos un amic o algo no? xddddddd. 

MASTURBACIÓ 
FEMENINA 

06/12/2012 - 20:12:33 Nom: rfsidgh 
noies, una pregunta... quan em masturbo, i em fico el dit per exemple, o sigui no sento massa plaer, sento plaer daltres 

maneres, pero entran un dit o dos no 

Re: MASTURBACIÓ 
FEMENINA 

06/12/2012 - 20:25:54 Nom: :)))) Ami també em passa, tu com aconsegueixes plaer? 

Re: MASTURBACIÓ 
FEMENINA 

06/12/2012 - 20:31:15 Nom: fhtrj es molt raro, amb les dos mans, amb petits moviments, i tu? 

NOMES NOIES: 
PROBLEMA 

MASTURBACIO 
FEMENINA + VIDEO MEU 

06/12/2012 - 20:35:19 Nom: eltioloco 
HOLA NOIES!Doncs que quant em toco em fa molt de mal i no ho entenc hi he pujat un video on ho explico. Algun 

consell despres de veure el video?VIDEO:http://c1f5ae30.linkbucks.com 

Re: NOMES NOIES: 
PROBLEMA 

MASTURBACIO 
FEMENINA + VIDEO MEU 

06/12/2012 - 20:36:57 Nom: gergerh ara el miro, un moment:) 

Re: NOMES NOIES: 
PROBLEMA 

MASTURBACIO 
FEMENINA + VIDEO MEU 

06/12/2012 - 20:38:59 Nom: gjfj no el puc veure 

Re: NOMES NOIES: 
PROBLEMA 

MASTURBACIO 
FEMENINA + VIDEO MEU 

06/12/2012 - 20:39:28 Nom: .m. No hi ha video... el video et fa anar a una pagina de com guanyar diners a internet.. 
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Cap d'aaany 06/12/2012 - 20:46:50 Nom: sdhg 
Teniu pensat que us posareu per cap d'any? No tinc ni idea de que comprar-me, i necessito comprar-me d'aqui poc 

porque despres ja no tindre l'oportunitat. 

Re: Cap d'aaany 07/12/2012 - 16:18:13 Nom: rdw 
avui he anat de compres i tot lo que hi ha una mica de mudar es de tires. Aquest any hi ha roba molt xula i casi tot es 

negre amb algo platejat. Tot es xulissimet deixo les coses que mes m'han agradat: 

Masturbacio femenina 06/12/2012 - 20:47:45 Nom: gcfjfkghk 
Noies, vosaltres com us poseu calentes? Jo molts cops llegeixo histories porno, tipu les que posaven fa un temps al 

forum 

Re: Masturbacio femenina 06/12/2012 - 20:53:26 Nom: etrthejr i aleshores, després de llegir què fas? 

Que se sent quan s'està 
enamorat? 

06/12/2012 - 21:02:46 Nom: :OOOOOO 

Hola adolescents!!Mireu ami m'han agradat molts nois, i he plorat algun cop per algun, però no em costa casi res 
oblidar-los, poc més d'una setmana i normalment no aguanto més d'1 mes estimant a algú(de nois) i les meves 

amigues s'estan molt de temps, 4, 5 o fins i tot 6 messos i els hi costa mooolt oblidar. Per això, tinc un dubte. Que se 
sent quan estàs enamorat? Us costa molt oblidar? 

Re: Que se sent quan 
s'està enamorat? 

06/12/2012 - 21:21:07 Nom: rrtu6i7ti 
depen, depend de tot, depen de com te l'estimis, la confiança que hagueu tingut, els moments que hagueu passat... si 
tas sentit especial al seu costat..Nose, jo ara de moment fare 7 mesos el dia 18 i estic perfectament! no podria estar 
millor! i me l'estimo moltissim i si em paro a pensar si ho deixessim, pff.. no podria, esque no mu puc ni imaginar...:) 

Re: Que se sent quan 
s'està enamorat? 

07/12/2012 - 22:19:42 
Nom: Experiencia 
d'una enamorada 

Holaa ^^Doncs mira, quan estàs realment enamorat ho veus tot perfecte, ets molt feliç, et passes el dia somrient, i les 
emocions són molt fortes, tens ganes de saltar cridar, riure...Mai pots de deixar de pensar en la persona de la qual 

estàs enamorada, t'agradaria estar tot el dia amb ell i no parar mai de parlar. T'agradaria estar junts per sempre, mirar-
lo als ulls i anar-te amb ell fins a la fi del món.Després, quan tot això acaba et deprimeixes, sents que tot es una merda, 
t'agradaria tornar al passat. Es per això per lu que costa tant d'oblidar, perquè enyores tots els bons moments que vas 

passar i no vols acceptar que ja s'ha acabat.Espero que et serveixi d'ajuda! Petons 

Lesbis!! 06/12/2012 - 21:10:09 Nom: jlkdfskjl Noia de 16 anys desitja conèixer noies de Barcelona a qui els agradi la bona música!! 

Re: Lesbis!! 06/12/2012 - 21:18:38 Nom: awwretyui ets lesbi?? 

Re: Lesbis!! 06/12/2012 - 21:26:36 Nom: dfskjlds Si, i tu? 

06/12/2012 - 21:54:54 Nom: jdttuk   

Re: Lesbis!! 06/12/2012 - 22:06:15 Nom: Carol  

Re: Lesbis!! 07/12/2012 - 11:20:18 Nom: fjoñgvump Siii 

Re: Lesbis!! 07/12/2012 - 13:04:42 Nom: idfsijldfs carolinagimenezbp@gmail.com :) 

Re: Lesbis!! 07/12/2012 - 18:51:39 Nom: biiii 
Hola, jo també sóc de Barcelona i tinc 16 anys, deixo aqui el meu correu per si t'interessa 

morethanwordscansay@hotmail.es :) 

Re: Lesbis!! 09/12/2012 - 08:20:48 
Nom: PUTES 

LESBIS 
malparides lesbis fora de este mon marranes! 

per a: PUTES LESBIS 11/12/2012 - 22:37:12 Nom: L&p 

Noi@, jo no soc lesbiana, però, per que son marranes? es una atracció sexual tan normal e igual com la teva, qe per 
cert, no la se ni m'interessa, no vaiges insultant a la gent de estes formes, per qe segur qe elles son molt mes superiors 
a tu (per la inteligencia, educació, formes...) I no anem parlar de marranades, segur qe tu en fas pitjors, xat@PD:primer 

mirat a tu i despres ja parlarem ;) 
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Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:13:02 Nom: .m. 

Perque les noies us queixeu de que no existeixen nois, que no ens agrdadi el futbol, que no ens agradi les noies només 
per el fisicm o sigui ens fixem en l'interior, que no siguem un viciats als videojocs, que no fem bromes pesades 

d'amagar estutxos o motxilles per exemple a classe, que ens portem be amb vosaltres, que us tractem genial, etc...Us 
queixeu d'aixo, sobretot ho he vist veient el forum i a més a la meva classe del institut. I jo a vegades penso sobretot 

quan escolto a noies del meu institut parlar d'aixo, penso "pero si estic aqui!", a vegades ens teniu al front i no us 
entereu que som aquest tipus de nois. O potser (en el meu cas) no veieu perque soc una mica lleig, i les noies busqueu 
a algun noi que sigui guapissim ia mes que sigui com us he dit abans, pero aquest tipus de nois no exiteixen...I els que 

som bones persones i etc... estem en perill d'extincio... 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:14:55 Nom: :)))) Passa face:) 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:20:08 Nom: .m. 
Ho sento ja m'agrdaria passartel, muns pares no em deixen passar face a desconeguts una vegada em van pillar 

parlant amb una desconeguda i em van deixar dues setmanes sense ordinador...Si puc intentare ferme un gmail fals, 
que es mes facil d'amagar... ;-) 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:26:07 Nom: hhehehehehe 
Ho sento dir-te pero aixi no aniras molt be.. Pensa que es normal que les noies ens fixem en nois minimament guapos, 
depen de la noia. Tu dius que ets feo pero estic segura que alguna noia li agradaras, nomes es questio de temps! Un 

peto 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:31:26 Nom: .m. No he dit feo nomes una mica feo, pero en fi tens rao... 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:34:27 Nom: .m. 

També es aixo les noies com la majoria dels nois es fixeu en nois guapos, es normal que una noia sigui novia abans 
d'un guapo de turn amb super abdominals i super musculat, que potser la tractara com una mes, malament i nomes la 
voldra per tirarsela o liarse, que en un que sigui mes o menys normal (una mica lleig), que a lo millor la tracta super-be, 

i vol tenir una relacio seria...Pero en fi les noies (o al menys la majoria sou aixi)... 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 21:40:36 Nom: noiaaaaa 
Si de veritat penses així, que sàpigues que jo crec que casi m'enamoro de tu (dic casi perquè ni se qui ets jaja) i la 

veritat jo prefereixo molt més als tios normalets tiran cap a feos i que pensin d'aquesta forma, o sigui a mi mai m'han 
agradat els guapos amb tableta i això perquè normalment son tots uns creguts! 

Re: Pregunta a les noies... 06/12/2012 - 22:45:56 Nom: :DDDD ojalà tots siguessim així, de on ets? :D 

Re: Pregunta a les noies... 07/12/2012 - 09:15:33 Nom: happy 
una pregunta..... a quin insti vas? xk al meu tots els tios son lo contrari ,son lletjos i asobre fan les " brometes aquestes 

". 

Re: Pregunta a les noies... 07/12/2012 - 09:20:53 Nom: happy 
Em.... jo casi menamoro de tu , i putser ho faria si sapigues qui ets.... x no totes les noies ens fixem en lo mateix... 

home ens agraden els tios guapos , x com la majoria son imbecils pos... ree .i segur k tu no ets tan lleig com diuss ... :P 
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vulltreuredesobre 06/12/2012 - 21:27:17 
Nom: Duptes 

SEXUALS 

Avere nois i noies... El primer cop que has de "tenir sexe" sobre quina edat ho relacionariau? I aquell primer cop, com 
ho fas? perquè lany que ve faig 15 anys, i suposo, que ja és hora, no? i també en tinc moltissimes ganes...pro esque 

puf! els nervis, la vergonya... que fas amb tot això??? I quan "fas sexe" si tens la regla, es recomanable no fer-ho, 
perque seria fastigós, però això implica que durant tot el periòde, no pots tenir plaer?Quan et llepen/mosseguen els pits, 

que se sent? es guai? i no fa mal?Siusplau noooies! i nois si saveu algo.. Vull treure-mo de sobre... 

NOVEL·LES!!! 06/12/2012 - 21:45:32 Nom: Claaaraa  Hola!! Deixeu les vostres paginees de noveles!! 

Re: NOVEL·LES!!! 06/12/2012 - 22:42:05 Nom: ajnsklasnds ds 
Jo he fet avui una pàgina aviat ja penjarem capitulshttps://www.facebook.com/pages/Novelas-de-One-

Direction/388491221225734?notif_t=fbpage_adminSisplau MG 

Re: NOVEL·LES!!! 07/12/2012 - 00:33:08 Nom: -Annne- http://www.facebook.com/NovelesEstiu?ref=hl:)encara l'estic escribent, hi han pocs capitols:D 

dupte 06/12/2012 - 21:55:04 Nom: mireeeiaa necessito saber com es pot viure sense preocuparse del que la gent pensi de tu.. 

Re: dupte 06/12/2012 - 21:58:34 Nom: srjlhsrl 
doncs, deixant empau el que laltre gent pensi de tu...has de sudar, viure per tu mateix/a, sabent que a les persones 

mes importants per a tu els importes i t'estimen tal i com ets. 

Re: dupte 06/12/2012 - 22:01:27 Nom: mireeeiaa :) gracies guapa/guapo! 

NOIS, AIXÒ VA PER 
VOSALTRES. 

06/12/2012 - 22:11:10 Nom: hjukijbgjzka Perquè cony sou així? 

Re: NOIS, AIXÒ VA PER 
VOSALTRES. 

07/12/2012 - 16:35:33 Nom: Arnau Soler 
Aixi com? carinyosos? enamoradissos?pensa que no tots els nois som iguals, segú que això venia de algun problema 

amb algun noi, no?Pues pensa que no tots som uns capullus, que tambe hi ha gent de bona fe:)petons 

Re: NOIS, AIXÒ VA PER 
VOSALTRES. 

07/12/2012 - 19:19:28 Nom: xz 
I vosaltres perque sou aixi?? us penseu queles noies no ens feu anar de cul als nois?¿ si sabesis les rallades que meu 

fet passar NOIES... Això es lo maco del amor cony! si tot fos perfecte i tot to donguesin mastegat qina gracia tindira 
enamorarse? 

( 1D ) que opineu de...? 06/12/2012 - 22:23:11 
Nom: ( 1D ) que 
opineu de...? 

Hola, voldria saber la vostra opinió dels rumors de que harry styles está sortint amb la taylor swiftgràcies ^^ 

Re: ( 1D ) que opineu 
de...? 

07/12/2012 - 00:04:26 Nom: little things*_* 
A mi m'encanta one direction, i la taylor no és que m'agradi molt, pero mentres en Harry sigui feliç em va perfecte, i jo 

crec que si que estan sortin! (: 

Re: ( 1D ) que opineu 
de...? 

07/12/2012 - 12:37:19 Nom:  si que surtenn! pero a mi no m'agrada gaire q surtint perquè el harry es meuu!! :P 

Re: ( 1D ) que opineu 
de...? 

07/12/2012 - 12:41:44 Nom: hyeheyhey 

Jo crec que si que estan sortint. Aviam, que els enganxin agafats de la mà pel carrer, això ja no és de ''només amics''. 
La gent que diu que és mentida i que les fotografies són falses no en tenen ni idea, ho diuen pel simple fet de que no 

s'ho volen creure, per l'enveja. Però això si, no m'agrada ni la taylor ni la parella que fan, però que quedin bé o no, ja no 
és important. Si s'ho passen bé i són feliços, dons que surtin... però no crec que durin ni mig any...petons! 

Re: ( 1D ) que opineu 
de...? 

07/12/2012 - 13:46:17 Nom: dskl,jgndf 
opino que tots sou uns pesaos deixeu-los pobrets que facin la seva vida no us molestin que la gent no us pari de dir 

"esteu sortint?" "esteu sortint?" "esteu sortint?" doncs imagineu-vos ells... 

És bo anar a un psicòleg? 06/12/2012 - 22:23:58 Nom: hdxybxde Vosaltres hi heu anat? 
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Re: És bo anar a un 
psicòleg? 

06/12/2012 - 23:07:34 Nom: tgr4wyu si, és totalment normal! 

Re: És bo anar a un 
psicòleg? 

06/12/2012 - 23:26:12 
Nom: 

Sisisisisisisisisi 

No saps el que et pot arribar a ajudar! Tens una perspectiva objectiva que t'ajuda a entendre't i a coneixer el per que de 
les teves reaccions i situacions quan un mateix esta en crisi personal i no se'n pot sortir sol que a tots algun cop ens ha 

passat o ens passara.Es totalment recomanable (pero es tot un proces lent, obvi)! 

Re: És bo anar a un 
psicòleg? 

07/12/2012 - 12:38:17 Nom: Endavant! 

A simple vista sembla que no, però a la llarga descobiràs que anar al psicòleg és la millor solució!Tens confidencialitat 
100%, així que li pots dir el que tu vulguis que ell no ho dirà ni als teus pares! Amb un psicòleg et desfogues, ho deixes 
tot anar i a vegades, fins i tot, plores. Però quan surts del psicòleg et juro que et sents molt millor!Jo vaig tenir indicis de 

depressió un any, vaig haver d'anar al psicòleg i ara no crec que hi hagi una persona al planeta més feliç que jo!Així 
que, no et tallis, el psicòleg és el teu amic! 

Re: És bo anar a un 
psicòleg? 

07/12/2012 - 12:49:46 
Nom: la de la 

pregunta 
okei merci:) 

Relats eròtics 06/12/2012 - 22:36:28 Nom: Woooooww 
Hola gent!!Us vuldria demanar una cuseta: que em pudriau deixar apuntats noms de pàgines webs on hi hagin relats 

eròtics?Merciii 

Guerra Freda 06/12/2012 - 22:40:49 Nom: Clara7* Algu sap que va ser la guerra freda? 

Re: Guerra Freda 06/12/2012 - 22:43:19 Nom: efgrfertgrthhtr 
Va ser una època de conflicte posterior a la Segona Guerra Mundial entre l'Unió Soviètica i el seu sistema comunista, i 

Estats Units i el seu sistema capitalista.Va ser una època de molta tensió i que semblava que podia acabar amb la 
tercera guerra mundial però no va anar a més.Salut i una abraçada! 

Re: Guerra Freda 06/12/2012 - 22:48:49 Nom: Clara7* Moltes gràcies per la teva ajuda! Petoons :) 

Blog 06/12/2012 - 22:50:23 
Nom: 

dxcfvgbhnjmkpojnhi
gyft 

Aquí teniu un blog amb MiniTutorials per pintar-vos les ungles, pentinar-vos i decorar la teva habitació!Si estas aburrida, 
aquest es el teu blog! :) 

Re: Blog 06/12/2012 - 22:51:25 Nom: la del missatge http://tutorialeses.blogspot.com.es/2012/12/m'olbido de lo important. jajaj 

Re: Blog 07/12/2012 - 09:33:20 Nom: Cla. Mol molt!!!!!Esta mol ben pensada la idea, es originalMira el meu: findyourstylenow.jimdo.com 

Re: Blog 07/12/2012 - 20:42:56 

Nom: 
:))))))))))))))))))))))))))))

)) 
jejejejejejejeeeeeeee

eeee 

molt guaaai!passa't pel meu: mileandjustbehappy.blogspot.com.es/ 

:))) 06/12/2012 - 22:53:18 
Nom: t'estimo Jordi! 

:( 

Hola adolescents!Mireu, a mi em mola moltíssim un noi que es diu Jordi, des de fa 2 anys i pico(ens portem 3 anys jo 
en tinc 14 i ell 16), és molt amic del meu germà gran i de vegades ve a casa, i viu al mateix lloc que on visc jo, ara ja no 
el veig tant com l'any passat perquè ja ha acabat l'insti però es que no me'l puc treure del cap, no es "amic" perquè em 

fa por d'obrir-lo i qe després l'hi digui alguna cosa al meu germà, però si ens trobem pel carrer, ola adeu i una rialla però 
res més.Jo ja no se que fer si continuar darrere seu o buscar-ne un altre o no se..Em farieu un favor si em diguessiu 

consells moltíssimes gràcies! :DD 

Re: :))) 07/12/2012 - 13:50:29 Nom: dsjklgfhjg jo de tu l'obriria i començaria a parlar amb ell 
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Re: :))) 07/12/2012 - 14:23:20 Nom: contestació 

val, però nose trobo una mica "freak" obrir-lo mab un hola! nose trobo que és com a forçat ( tinc la idea de que pensarà: 
que vol ara aquesta?!) i no se com obrir-lo,P.D: també tinc la idea de si algun dia ve a casa i s'ha d'esperar a mu germà 
doncs comnçar una conversa!Però moltes gràcies igualment! :DDDNECESITEM ADMI PER LAS NOVELAS DE ONE 

DIRECTION AL FACEBOOK06/12/2012 - 22:55:06Nom: asjlkskjskjHola necesitu admis per noveles de one direction al 
facebook si voleu ser-ho envieu missatge a aquí:https://www.facebook.com/pages/Novelas-de-One-

Direction/388491221225734?notif_t=fbpage_admin 

Re: NECESITEM ADMI 
PER LAS NOVELAS DE 

ONE DIRECTION AL 
FACEBOOK 

07/12/2012 - 00:02:39 Nom: little things*_* Jo admi no, pero les noveles les llegire i ficare m'agrada, espero que en troveu alguna aviat! petons. 

Re: NECESITEM ADMI 
PER LAS NOVELAS DE 

ONE DIRECTION AL 
FACEBOOK 

07/12/2012 - 20:48:37 Nom: ijdszjudsf Jo fan one direction 14 anys noiPuc ser admi ? 

Ajuda obriu urgent 06/12/2012 - 23:42:31 Nom: jder 
que vol dir la paraula lio exactament esque des de que el tio que magrada hem va demanar lio esta sper raro amb mi y 

jo ja fa 1 dia que no surto de l'habitacio per aixo que s'ha de fer? si sol ens em parlat per face? algo faig malament... 
ajuda 

Re: Ajuda obriu urgent 07/12/2012 - 10:31:17 Nom: Lalalala! Lio vol dir que estas de rollo amb algú. Que només us lieu però que no teniu cap compromís ni una relació 

Sento que tot és una 
merda... 

07/12/2012 - 00:37:55 Nom: AnònimA* 

Primer de tot gràcies per obrir!Mireu, ja fa temps que sento que res em va bé, a casa tot el dia estic discutint amb els 
meus pares, a l'institut, per sort, tinc gent amb qui hi puc confiar però en poc temps últimament he descobert que la 

majoria dels de la colla són tots uns falsos, i parlaven malament a les esquenes de les dos millors amigues meves i de 
jo, per tant ja no és una colla. I fa temps ho vam deixar amb el noi que estava, l'únic que ara me n'arrepenteixo perque 
em trobo molt sola, penso que no trobaré ningú més i no se, com he dit abans penso que tot és una merda. Penso que 
no he fet res tan malament perque tot el dolent em vingui ara de cop, estic bastant enfonsada:( Sisplau us agrairia molt 
que comentessau, si us a passat mai algo d'aixo, o si puc fer alguna cosa per sentir-me millor, i deixar de pensar el que 

penso ara. Moltes gràcies, petons! 

Re: Sento que tot és una 
merda... 

07/12/2012 - 00:42:58 Nom: ola :( 
yo estic igual tot hem va malament, vaig deixar amb el meu novio, ningu hem fa cas hem sento inferior als altres... tot es 

una merda 

Re: Sento que tot és una 
merda... 

07/12/2012 - 09:03:13 Nom: Sol passar! 

Quan talles amb una persona sol passar que sents com un buit. Et sents sola i ho veus tot en negatiu. Això sol passar, 
tranquil·la que no ets l'única.En quant a la família i els amics... la millor solució és el diàleg, Parleu dels problemes que 
hi ha i per què n'hi ha. Sigueu tots sincers, per molt que la sinceritat a vegades afecti, a la llarga és la millor solució!I 

sigui com sigui, anima't, que la vida no està feta per derramar llàgrimes, que ja hi ha suficient aigua als oceans! 

Re: Sento que tot és una 
merda... 

07/12/2012 - 10:42:17 Nom: AnònimA* Moltes gràcies enserio! intentaré fer-te cas :)! 

programas per editar fotos 07/12/2012 - 07:29:52 Nom: kajfklñaj hola nois em podeu dir algun programa xulu per editar fotos? mercii 
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Re: programas per editar 
fotos 

07/12/2012 - 09:08:58 Nom: fttfksd pots usar el picmonkey tambe el pizapespero k et serveixi!!!;) 

Ajudaaaa vui ser més 
extrovertida! 

07/12/2012 - 09:03:57 Nom: happy 
Sóc una noia molt timida i magradaria ser més extrovertida, perquè 1º em mola un i si vui parlar amb ell amb vergonya 

no viag en lloc, per que ell es molt exttrovertit i 2º ja no ho faig per aixo sinó també per mi mateixa!Siuspalu 
ajudeume!pd: perdo x les faltes jijiji. 

Re: Ajudaaaa vui ser més 
extrovertida! 

07/12/2012 - 16:00:57 Nom: erte ami em passa el mateix! 

Re: Ajudaaaa vui ser més 
extrovertida! 

11/12/2012 - 09:12:41 
Nom: 

ad`fkdaaaasñ´fñgljd
s 

Escolta tia a mi em pasa el contrari, sot tan extrovertida que totom es pesna que estic com una cabra.Tu deixat 
anar.Joder ara em fan fer mates per enviar ixo! fuuu 

Em preocupa... 07/12/2012 - 10:17:30 Nom: Blaaah! 
Hola adolescents!Per començar, gràcies per obrir el missatge.Doncs, sóc una noia de 15 anys i madeixo 1,60. El noi 
que m'agrada fa 1,90 i em preocupa molt la meva altura. No sé si vosaltres, els nois, us preocupa que la noia sigui 

baixa? 

Re: Em preocupa... 07/12/2012 - 14:28:06 Nom: dtjgwsaldg!! en els noiis no ens precuupa l'altura d'una tiaa no+ ke sigi més baixa ke nosaltres ja estem contents! 

Re: Em preocupa... 08/12/2012 - 00:23:29 Nom: ehehehhewe Jo medeixo menys que tu i em vaig liar amb un tio de la mateixa altura que el teu;_ 

Marc Bartra Fans! 07/12/2012 - 10:43:00 Nom: MarcBartra! Ets fan? Uneixe-te!!!http://marcbartraregallcdf.jimdo.com 

Re: Marc Bartra Fans! 07/12/2012 - 14:29:02 Nom: mimi99 el marc es del meu poblei soc molt amiga del seu gemelo si voleu eus expliko coses dellal xat soc a mireiaguapa15 

Re: Marc Bartra Fans! 07/12/2012 - 14:29:04 Nom: mimi99 el marc es del meu poblei soc molt amiga del seu gemelo si voleu eus expliko coses dellal xat soc a mireiaguapa15 

Em podeu ajudar? 07/12/2012 - 12:02:51 Nom: Anònimma 

Os explicaré una mica un tema en concret que m'està passant. Tracta una mica sobre l'amistat. Aquí ho teniu:Mai os ha 
passat, que confies moltíssim en una persona, que consideres que és amiga teva, que hi parles de les teves coses, que 

potser ho és i tal, però que el cap del temps descobriu que tot era una farsa? que era tot una il·lusió, que era tot una 
mentida i que era temps perdut i confiances perdudes?Doncs, recentment em passa. És una merda sentir-se d'aquesta 
manera. És trist saber que abans era tant amic teu i que ara os separen estupideses. Però gràcies al destí te n'adones 

conta de que tota la mentida surt a la llum, que ja no tot és com abans, que tot canvia, que és diferent.Aquesta sensació 
és "asquerosa", repugnant i molt molt estranya Mai podria haver arribat a pensar que una amistat tant propera que era, 

una confiança tant forta que hi havia... pugui desaparèixer per complet. Aquest és el moment que arribes a aprendre 
alguna cosa. Aprens que res és de color rosa, que res és per sempre o que fin 

Re: Em podeu ajudar? 07/12/2012 - 12:26:28 Nom: aninimaaa 

uaau!! a mi em va passar exactament el mateix! com tu dius, es una merda, tot canvia i estas molt trista...la veritat es 
que jo em vaig sentir fatal, perquè tot va ser de cop, i em va estranyar molt com va actuar contra mi...jo la veritats, 

esque encara m'hi parlo amb aquesta persona, però el just, hola i adéu. Amés, ella i jo sabem que ens sap greu el que 
va passar, però les també sabem que no serà com abans.Jo, el que vaig fer és anar amb altre gent, aquesta és una de 

les solucions, o també pots fer que tot s'arregli i si tu ho intentes, ella també posarà de la seva part, perquè per molt 
falsa que hagués sigut aquella amistat, ella en realitat va trobar una amiga. 



476 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Em podeu ajudar? 07/12/2012 - 14:32:06 Nom: :(( 

Holaa! doncs mira a mi exactament no m'ha passat el mateix però algo semblant suposu que té.-Doncs jo tenia una 
amiga que ho era de tota la vida xk som del mateix poble des de la guarderia stavem juntes, però per tonteries es va 

enfadar, llavors jo no tenia la culpa de res i sempre l'hi havia de demanar jo perdó i al final em vaig cansar de obrir-la i 
demanar-li perdó sense haver-lhi fet res llavors l'hi vaig deixar de parlar. Ella em continuava sense obrir però per el 

polbe sempre de bon rotllo i tal "jo l'hi seguia xk no es notés", al final no se com ens vma tornar a parlar i encara la tenia 
com a "millor amiga" però va comnçar a sortir amb un noi i aquest esttiu ens vam enfadar, jo per al setembre l'hi vaig dir 

que si m podia ajudar a que ens perdonessim, però ella va fer lo possible xk no fossim amics.-Ara ens parlem i ens 
portem bé però l'hi tinc un petit rencor per aquesta cosa, perquèns ho explicavem tot i ens ajudave'm mútuament i això 

em va fotre molt.P.D: Jo l'hi he seguti parlant i ara nes portem b 

Re: Em podeu ajudar? 07/12/2012 - 15:25:51 
Nom: La del 

missatge 
Gracies per tot :) esper-ho que aquesta nena hu entengui .-. 

que he de fer? 07/12/2012 - 12:11:58 Nom: uffff 
hola,es que aquesta tarda el meu novio ve per primera vegada a casa i estarem els dos sols.ahir ja vam quedarnos molt 
calentets quan vam parlar per face pero jo en cara no vull perdrela virginitat.com li dic que vull seguir sent verge sense 

tallarnos el rollo? 

Re: que he de fer? 07/12/2012 - 12:23:54 Nom:  Que vols esperar una mica més i que no cal corree!!! 

SIUSPLAU OBRIU!! 
NESECITO DER UNA 
CANÇO MOLT CURTA 

AMB UNES PARAULES, 
MOLT IMPORTANT 

AJUDA!! 

07/12/2012 - 12:36:20 Nom: :)):D 
Nescesito una canço amb aquestes paraules:Smartphonemamitade grateloSonyno importa que sigui una mica curta.es 

molt important,poseu idees!! 

Re: SIUSPLAU OBRIU!! 
NESECITO DER UNA 
CANÇO MOLT CURTA 

AMB UNES PARAULES, 
MOLT IMPORTANT 

AJUDA!! 

07/12/2012 - 16:20:51 Nom: cla. que vols un sony xperia?http://www.youtube.com/watch?v=SRG1qOVR5lA 

aburriment:$ 07/12/2012 - 12:45:33 Nom: noi aborrit Qui s'aborreixi que deixi el seu msn i que m'agregi per poder parlar;)io deixo el meu:$noiguapo_14@hotmail.com 

Re: aburriment:$ 08/12/2012 - 13:23:08 
Nom: 

mmmmmmmmmmm
mmmmm :) 

S'ha d'estar una mica desesperat, no? 

Algú amb Ask? 07/12/2012 - 12:51:35 Nom: Nai:) 
Algú te Ask? Es que fa poc que en tinc i no se gairabé com funciona, si us aburriu i si voleu, em podeu fe 

preguntes:)http://ask.fm/Nanaaaa10 

Re: Algú amb Ask? 07/12/2012 - 13:45:27 Nom: Juliiiiiiiii JAJJA Jjo tampok se com funciona!el meu es akest:ask.com/juliettapiruleta 

Re: Algú amb Ask? 07/12/2012 - 22:33:49 Nom: claaramd Jooo en tinc!http://ask.fm/claaramd/Pregunteume el que vulgueu:) 
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ahsdfuadu!!!! 07/12/2012 - 13:09:52 Nom:  ja tinc novio pk mu acava de demanar pro em fa corte i tinc nerviss q puc ferr adolscenttss!!!??? 

Re: ahsdfuadu!!!! 07/12/2012 - 16:27:52 Nom: juuliaa perdre la vergonya guapa:) 

Nadal - Fi d'any - Reis 07/12/2012 - 13:20:25 Nom: cunsellsispliii 
Hoola!Doncs això que queda poc per les vacances de Nadal i m'agradaría que em doneu idees de que fer, que 

regalar,etcc! He pensat de fer tarjetes de nadal, fotos d'hivern,.. IDEEEES SIUSPLAU? 

sisplau MG, fem rascas, 
eliminatories i molt més 

jocs!! 
07/12/2012 - 13:48:19 Nom: hbujsonpsnjs 

Fem rascas, eliminatories i tots els jocs que volgueu sisplau poseu 
MGhttps://www.facebook.com/pages/Aficionades/276627242450368?ref=hl 

ajuda 07/12/2012 - 14:27:42 
Nom: 

PrincesaAmbDefect
es 

Hola adolecents mireu tinc un dubte, hi ha un noi a la meva clase que em sol preguntar per els deures, creieu que ho fa 
perqe realment no sabia res de que habien posat de deures o es alguna manera per parlar 

Re: ajuda 07/12/2012 - 15:53:20 Nom:  
sincerament no ho ser pero crec q no vol dir res perque a mi un noi de la meva classe tmb mo preguntava pero era 

realment pk no sels apuntava. 

quan fer-ho? 07/12/2012 - 14:34:55 
Nom: 

lacositabonita97 

gent, tinc un gran dubte, ho vull fer amb el meu novio, que te un any mes que jo, pero, quan s'ha de fer, quan tens la 
regla o quan no? esque m'han dit que la regla son residus d'ovuls, es a dir que quan no la tens es quan tens ovuls dins 

el cos!! quan s'ha de fer??:O 

Re: quan fer-ho? 07/12/2012 - 14:53:02 Nom: mimi99 
o has de fer kuan estiguis preparada i sempre k estimis al noi pro ab la regla no u as de fer pertk man dit k es molt 

fastigos o auras de fer kuan no la tinguissi vols obrem al xat mireiaguapa15 

Re: quan fer-ho? 07/12/2012 - 19:58:43 Nom: hasuieh 
Ho pots fer quan vulguis però millor si no ho fas quan tens la regla ja que us podria fer fàstig... Això si, sempre amb 

condons! 

AJUDAAAA!! 
(INDIRECTES) 

07/12/2012 - 14:53:28 Nom: Caylacay 

Hola a tots i totes! M'agradaria que em diguéssiu indirectes per fer-li saber a un amic meu que m'agrada. Aviso de que 
el nostre contacte físic no és molt (ell és una mica tímid) i només ens fem uns dos petons de salutació i d'adéu, per això 

lo de l'abraçada que molts farien no em serveix, perquè allò ja no seria una INdirecta. I no tenim amics en comú que 
siguin prou de confiança per mi com per pregunta'ls-hi. GRÀCIES;)!! 

Re: AJUDAAAA!! 
(INDIRECTES) 

07/12/2012 - 16:04:00 Nom: hiughujgh 
Macaa les indirectes no son bones ni per l'un ni per l'altre les coses es diuen tal com son si et mola li diuus i ja estaa.... 

la vida es massa curta com per anarli fent indirectes i despres no les pilli:') 

Re: AJUDAAAA!! 
(INDIRECTES) 

07/12/2012 - 16:06:19 Nom: hiughujgh 
Macaa les indirectes no son bones ni per l'un ni per l'altre les coses es diuen tal com son si et mola li diuus i ja estaa.... 

la vida es massa curta com per anarli fent indirectes i despres no les pilli:') 

Re: AJUDAAAA!! 
(INDIRECTES) 

07/12/2012 - 16:13:34 Nom: Caylacay 
Jaa, però el problema és que jo per això sóc massa tímida, no em veig capaç de dir-li tal qual, i quan he demanat 

consell la majoria de persones m'ha aconsellat tirar-li indirectes. Per això necessito que em donin idees:$ 

Ajudaaa 07/12/2012 - 15:27:26 Nom: AlbaGrau1 
Tinc unes amigues que volen coneixer al Melendi en persona i ana al seu concert. Per feru necessiten ser les k tenen 

mes Me Gusta a aquesta pagina web:http://www.yuafterclass.es/grupo/melendierasoa2Us agrairia mol q em fessiu 
aquest gran favor!!! Es el seu somnii :) 

Re: Ajudaaa 07/12/2012 - 16:26:42 Nom: f4wef vooooooooi 
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Té novia,pero noto algo 
especial entre ell i jo 

07/12/2012 - 15:32:07 Nom: Anonimaiis 

Ja fa temps que estic pillada d'un tiu que té novia,pero entre ell i jo passen coses especials.....hi ha 
mirades,somriures...Realment estic cunfosa no se si faig bé de tontejar amb ell pero si t'agrada una persona es dificil 

controlar els sentiments,i el que fas és llençar'te..estic bastant perduda no se que sent ell realment..les meves amigues 
diuen que som molt monus,pero ves a saber..necessito ajuda! 

Re: Té novia,pero noto 
algo especial entre ell i jo 

07/12/2012 - 16:10:37 Nom: gfhjgjk 
jajajaj si tagrada tagadaa... i si dius que hi han mirades i somriures serà perquè ell tmb sent algu per tu preguntali... ja 

se que fa corte.. pero es la manera mes facil de saver-ho! 

Re: Té novia,pero noto 
algo especial entre ell i jo 

07/12/2012 - 21:22:15 
Nom: 

anonimaisjdlfkalskjf
a 

moooltes gràcies!:) 

Re: Té novia,pero noto 
algo especial entre ell i jo 

07/12/2012 - 22:23:35 Nom: ssmms Dona també has de pensar en els sentiments de la novia... que el noi es decideixi! 

Re: Té novia,pero noto 
algo especial entre ell i jo 

07/12/2012 - 23:04:59 
Nom: 

anonimaisjfklsfjksld
fja 

per aixo..hem sento bastant malament 

Re: Té novia,pero noto 
algo especial entre ell i jo 

08/12/2012 - 15:34:16 Nom: Sisplau... 
Sisplau, no t'hi llancis... Sé que és fàcil dir-ho, però realment seria horrible per la nòvia. Posa't per un moment a la seva 

pell... Has de comprovar si realment se l'estima de veritat, si no, no et posis enmig de la relació. 

com conquisto a una noia? 07/12/2012 - 15:46:54 
Nom: Jordi 

(@@jordi00) 
que els agradaa ajudaaaaa 

Re: com conquisto a una 
noia? 

07/12/2012 - 15:58:41 Nom: dsvgdsfg 
qe et demostris tal i com ets i el que no ens agrada... que ens comenseu explicar coses per impresionarnos almenys jo 

aixo de que em diguin coses per impresionarme els lo que mes odio dels tios;) 

Re: com conquisto a una 
noia? 

07/12/2012 - 16:06:53 Nom: AlbaGrau1 
No siguis pesat, no siguis cregut, no facis bromes k no tenen gracia (o almenys a ella no li fara), fes-la somriure i sigues 
alegre i divertit (pro tampoc sense passar-se i no et creguis gracios), tracta-la bé i sobretot fes-la senti especial.Espero 

aver-te ajudat. :) 

Re: com conquisto a una 
noia? 

07/12/2012 - 16:10:11 Nom: Noiaaa  

Doncss has d'arreglar-te una mica, no suportem que els nois no s'arreglin quan queden amb tu, fa que pensem que no 
us importem tant i que us donem igual. A nosaltres ens agrada sentir-nos importants, que ens llenceu indirectes de tant 

en tant per CUIDADO! NO ET FAGIS EL PESAT! NO LA AGOBIIS! a nosaltres ens agrada sufrir per amor, fes-te el 
dificil!Somriu-li de tant en tant pero passa d'ella una mica!Sort :$ 

Re: com conquisto a una 
noia? 

08/12/2012 - 13:51:34 Nom: Annaaaaaa!!! 
Intenta fer-te els seu millor amic, però d'una manera especial. Quan li vagis agafant confiança diga-li guapa, carinyo, 

abraça-la i fes-li petons quan la vegis. Segur que li agrada! 

NOIS, QUAN US 
EMPALMEU QUE...? 

07/12/2012 - 15:51:48 
Nom: noiaa amb 

dubtess :$ 
Holaa, mireu esque fa poc un noi es va empalmar mirant-me a la piscina, i tinc la curiositat de saber que se us està 

pssant pel cap en aquell moment, que esteu pensant? O simplement us quedeu en blanc? 

Re: NOIS, QUAN US 
EMPALMEU QUE...? 

07/12/2012 - 16:11:32 Nom: noi..... 
El que s'imaginava segurament era... que tu anessis amb pilotes!! Segurament devia estar pensant com series. Si les 

tindries grans perites.. amb un bon ulet hihihi u petó guapa:) 

Re: NOIS, QUAN US 
EMPALMEU QUE...? 

07/12/2012 - 16:52:54 
Nom: noiaa amb 

dubtess :$ 
Jajaaja gràcies guapo!rrrrrrrrrrr :$ jajajaEsque no em podia imaginar que devia estar pensant! 

Re: NOIS, QUAN US 
EMPALMEU QUE...? 

07/12/2012 - 19:08:20 Nom: Noi:) De res maca;) Si vols saver mes coses sobre els nois enviem un correu i tel's solucionare: hola-69@live.com 
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Re: NOIS, QUAN US 
EMPALMEU QUE...? 

07/12/2012 - 19:22:27 Nom: fsdh simplement anem calents! la sort que teniu les noies es que a vosaltres no sus nota... 

Re: NOIS, QUAN US 
EMPALMEU QUE...? 

07/12/2012 - 20:27:31 
Nom: Noiaa amb 

dubtess :$ 
Mersii als dos jajaja ee jo no me empalmat mai ee!Ahh i mersii per al del correu, m'el guardare per si de cas ;) 

FRASES 07/12/2012 - 16:03:42 Nom: DEFRGTHYUJI 
Hola, he fet un blog on penjo les frases que més m'agraden (de llibre, de música, de pelis..) Siusplau feu un cop 

d'ull:http://lomejordelasmejorescosas.blogspot.com.es/MERCIII!(: 

Re: FRASES 07/12/2012 - 20:19:35 Nom: redwgsdg 
les frases són molt boniques, vec que la majoria són de perdona si et dic amor, jo fa temps que me'l vaig llegir i no en 

recordava moltes..Et dono un concell, no obris una entrada per cada frase. 

es mlt raro, pero nse.. 07/12/2012 - 16:19:28 Nom: juuliaa 
Mireu, fa una setmana he conegut a un tiu pl face( hem parlat 3 cops i prou) peró mi he sentit molt bé, especial. També 

vaig somiar amb ell, un somni molt maqu.. Pot ser que m'hagi enamorat? Esqe casi no el conec, estic confusa..( em 
miru les seves fotos cada 5 h)mersi x llegir 

Re: es mlt raro, pero nse.. 08/12/2012 - 13:55:03 Nom: ahahallalala 
És molt estrany que t'haguis enamorat d'ell tant ràpid ja que, com has dit, només heu parlat tres cops. Jo t'aconselleria 

que el coneguessis més a fons i així et seràn més evidents els teus sentiments. Un petó maca! 

Busco nois que vulguin 
tenir una relació seria a 

internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

07/12/2012 - 16:32:11 Nom: lilbru 
heyy hoola em dic kadi i busco algun tiu que vulgui una relacció seria a internetPD:soc de coloragregeume al facebook: 

kadi swaggyo al messenger:kadidb12@hotmail.com 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

07/12/2012 - 20:15:42 Nom: dgsgsah fiques el de color a part com si fos dolent :/Ets preciosa! sort i millora l'autoestima 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

08/12/2012 - 21:42:05 Nom: lilbru ya bno esq pq sapiquen elq en realiat sóc igual pero amb una simple cosa diferent, i gracias tu també ets precios/a 

Què puc fer? (AMOR) 07/12/2012 - 16:45:44 
Nom: Noia 

enamorada... 

Hola, gràcies per obrir.Voldria que m'ajudesiu en algo complicat...Estic enamorada d'un noi que un dia vaig posar una 
cansó i em va sortir el seu cover, vaig obrir i instentàneament em vaig enamorar de la seva veu...i d'ell. Vaig investigar 

sobre ell i ja sé el seu facebook, la seva edat on viu, lo estudiós que és, el seu amor per la música, el seu carácter 
(tímid en principi, però en realitat simpatiquíssim i sobretot, molt madur), i a més, encara que per mi és guapíssim, no té 
molta autoestima. Sé tot això també perquè sóc una d'aquelles poques persones que saben veure dintre d'una persona, 
i jo sé que és així. Ara bé, jo sé gairabé tot d'ell, però ell...ni em coneix! Només em deu veure com dos comentaris als 
seus covers i m'agradas a la seva pàgina del facebook, i no sé com fer per que ens "coneguem", què faig, li envio una 

solicitud d'amistad al seu face i espero que acepti una desconeguda?Ajudeu-me siusplau, no tinc nidea de qué 
fer!Gràcies per suportar aquest text, i perdó per les faltes, siusplau, ajud 
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Re: Què puc fer? (AMOR) 07/12/2012 - 17:41:06 
Nom: 

SoñadoraCompulsiv
a 

si de veritat t'agrada, el primer pas es parlar amb ell, osigui que jo et recomano que li agreguis al facebook i si t'agrega 
bé, i si no... pues a una altre cosa. Per intentar no perds res.Sort!^^ 

Re: Què puc fer? (AMOR) 07/12/2012 - 17:54:13 
Nom: Noia 

enamorada... 
Gràcies! Espero que m'acepti.... 

Re: Què puc fer? (AMOR) 07/12/2012 - 21:01:33 Nom: podria ser el usuari del youtube es diu dacabla nosequeesque el conec i fa covers i encaixa a la teva descripicio 

Re: Què puc fer? (AMOR) 07/12/2012 - 21:51:55 
Nom: Noia 

enamorada... 
Doncs ho sento pero no ;) pero m'analegro de que hi hagin més persones així 

Noies, nois, reflexionem... 07/12/2012 - 17:17:11 
Nom: 

SoñadoraCompulsiv
a 

Hola! Tinc un blog en el qual publico petites reflexions i m'agradaría que el veiesiu i em diguesiu si us agrada:)L'únic 
que intento es fer públic el meu punt de vista sobre les coses.He tingut una idea! Que us sembla si comenteu aquest 
tema amb un problema que tingueu i jo faig una petita reflexió al meu blog? Així teniu el meu punt de vista i us dona 
una idea per arreglar el problema.Vull ajudar-vos!^^ Aquí teniu el blog:http://palaciopensamientos.blogspot.com.es/ 

Re: Noies, nois, 
reflexionem... 

07/12/2012 - 19:48:11 
Nom: 

ADOLESCENT.... 
molt bona idea.el meu problema: els pares se m'han separat.apa, a reflexionar...soort 

Re: Noies, nois, 
reflexionem... 

07/12/2012 - 20:59:58 
Nom: 

SoñadoraCompulsiv
a 

Els meus s'estant separant...ho fare lo millor que pugui:)espero que et faci sentir millor, sincerament 

Re: Noies, nois, 
reflexionem... 

08/12/2012 - 11:35:04 Nom: 3663 
És molt bona idea aquest bloc, està molt bé. Però si escrius en català tampoc no passa res. A part d'això m'encanta, 

bona feina 

liar-see 07/12/2012 - 17:59:25 Nom: aaaasdbbbbhf 
hola! tinc 13 anys i encara no m'he liat cap cop.. pero esq jo vui liarme jaa!! aicoo es molt tristt!! TT! seguramnet em 

dirieu q estic desesperada pro esq poseuse a la meva pell :'( 

Re: liar-see 07/12/2012 - 18:05:15 
Nom: 

SoñadoraCompulsiv
a 

Jo que tu em pensaría una mica les coses. Jo tinc 14 anys i encara no m'he lliat amb ningú tampoc. Que vols? Lliarte 
amb un noi que després s'oblidi de tu o amb un noi que t'estimi? Tu primer busca una persona a la qual estimar i que 
t'estimi, i després... pero igualment ets petita encara que no ho notis i no has de sentir vergonya per no haber-te lliat, 

enserio. 

Re: liar-see 07/12/2012 - 22:45:46 Nom: Martitaa Lo millor es ferse un novio de 1 mes o aixis ta lies amb ell i el deies ooo demanali a un amic o buscat novio:) 

Lesbiiis 07/12/2012 - 18:56:04 Nom: biiiiiii Tinc 16 anys, busco altres noies de barcelona més o menys de la meva edat ^^ 

Re: Lesbiiis 08/12/2012 - 00:41:11 Nom: xd buscat un amic millor per comensar..... 

Re: Lesbiiis 11/12/2012 - 22:52:29 Nom: Puta lesbiana Marrana i bruta ets poc coneixement de ficarho aqui sinverguensa malparida! 

Tindre els ulls mes clars i 
brillants 

07/12/2012 - 19:27:14 Nom: limited 

hooola:)res, que a mi sempre m'han agradat els ulls clars (no es que no m'agradessin els meus, es una devilitat que 
tinc) i fa dos setmanes ho vaig comentar a una amiga, que te uns ulls maro clar molt bonics i unes pestanyes molt 

llargues, quan estavem a casa seva em va dir que ella desde petita al despertarse i al anar a dormir se'ls rentave amb 
aigua molt freda, i així durant el dia es veien més vius i brillants, i a vegades al cap de setmana mullava les seves 

pestanyes amb oli i al cap duns minuts s'ho llimpiava amb aigua.Jo fa 15 dies que faig el que ella m'ha dit! la vritat que 
el dels ulls no m'ha funcionat ^^', però el de les pestanyes es vitat i funciona al moment, prove-hoNomes hos volia 

comentar aixo x si us serveix d'ajuda 
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Re: Tindre els ulls mes 
clars i brillants 

07/12/2012 - 19:40:07 
Nom: 

noseeeeeee123 
Buaaaaaaaaa moltiiisssimes gracies!!!M'has salvatt la vidaa!!!Jo els tinc marrons foscos, mol feos, i unes pestanyes 

tope de curtesi primes!!GRacies enserioo!!! 

Re: Tindre els ulls mes 
clars i brillants 

07/12/2012 - 20:05:02 Nom: limited de res maca:) 

Re: Tindre els ulls mes 
clars i brillants 

07/12/2012 - 22:40:22 Nom: :D moooooooooooooooooooltes gracies de veritat ami tambe m'agradarien mes clars ja ho provare :) 

COM PUC TINDRE ELS 
PÒMULS MÉS 

MARCATS? AJUDA! 
07/12/2012 - 19:47:04 Nom: 12345 

Necessito que algú m'aconselli per tindre els pòmuls més marcats i alts, perquè mireu, fa que sembli més gran i és 
símbol de bellesa i elegància. Siusplau, m'agrada un noi 5 anys més gran que jo que té els pomuls elevats i jo necessito 

estar a la seva altura!! 

Re: COM PUC TINDRE 
ELS PÒMULS MÉS 
MARCATS? AJUDA! 

07/12/2012 - 19:52:50 Nom: fuuuuuuuu... 
1r: si s'ha de fixar en tu no es fixarà en els pòmuls... Es fixarà en la teva maduresa i en la teva seguretat en la vida. La 

teva sinceritat, el teu sentit de l'humor...2n: si realment prefereixes aparentar abans de mostrar-te tal i com ets a aquest 
noi, el millor que pots fer és maquillar-te. Busca turcos a internet...ale, bonanit ^^ 

Re: COM PUC TINDRE 
ELS PÒMULS MÉS 
MARCATS? AJUDA! 

07/12/2012 - 20:12:43 Nom: dsagfshdasfhg 

vols canviar una part del teu cos per agradar-li?Una cosa jo, sempre que me enamorat d'algú, ha sigut de persones 
molt diferents a jo, deu ser perque als humans ens agrada el diferent, extrany..Pero si ho vos fer, no pots fer cap 
exercisi ni res per això (ademes et surtirien arrugues) només operat :S o maquillat.Si et fas una 'ratlla' una mica 

gruixuda d'un color més fosc que el teu desde l'orella fins a uns 5 cm dels llavis, passant per sota els pomuls, donaras 
la sensació que vols 

Re: COM PUC TINDRE 
ELS PÒMULS MÉS 
MARCATS? AJUDA! 

07/12/2012 - 20:17:15 Nom: 12345 
Gracies, si esque nose jo tinc cara de nena i les noies amb qui tenen molt millor cos i cara de grans, com han de ser, 

mentre que jo semblo una d'11 anys! 

Re: COM PUC TINDRE 
ELS PÒMULS MÉS 
MARCATS? AJUDA! 

07/12/2012 - 20:23:55 Nom: dsagfshdasfhg 
de res, però que dius!! les cares de "nena petita" com tu dius son super dolçes, a mi m'agradaria tenir-la, però jo desde 

petita tenia una cara no gaire rodona i era alta i això feia que sembles més gran i seria del que era pero ara la vritat, 
m'agrada com la tinc 

Estic una mica farta. 07/12/2012 - 19:58:46 Nom: Directioner. 

Últimament veig que molta gent que critica els 1D... Mireu jo soc fan d'ells i sincerament si hi ha una banda/cantant que 
no m'agrada molt, no començo a dir que es/son gays o que es una moda o que es una merda sabeu? Perquè jo no soc 
hater aixi que vosaltres tampoc u sigueu. Si no us agraden, ningú us obliga a que us agradin així que no digueu re d'ells 
pero no els critiqueu, no us fique amb ells que us an fet? Cadascú te els seus propis idols els escull ell mateix, jo i totes 

les directioners respectem els vostres idols o cantants preferits? Perquè no respecteu els nostres?Pd: Directioner i 
orgullosa de ser-ho. 

Re: Estic una mica farta. 07/12/2012 - 20:00:39 Nom: Onedirectioon! 
Pues clar que si tota la rao. Jo també estic farta dels haters! Nusaltres no ens fiquem amb els vostres iduls deixeu els 

nostres en pauu!One direction la millor banda que ha existit i existirà mai! 

Re: Estic una mica farta. 07/12/2012 - 20:04:15 Nom: adolescenta:') 
Jajajaj TOTA la rao! I no son gays tenen els seus bromances i a les directioners ens encanten aixi que no inventeu si no 

us agraden dw. 

Re: Estic una mica farta. 07/12/2012 - 20:06:03 Nom: noieta_23 Ja era hora que algú digues alguna veritat!Directioooooner semmpre 23.07.10 
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Re: Estic una mica farta. 07/12/2012 - 22:25:23 Nom: Neural 14 

Mira, no tinc res a favor ni en contra de ONE DIRECTION, però vull fer-te saber una gran veritat: L'ésser humà, quan no 
li agrada una cosa, la ignora, però si es dóna el cas de que no la pot ignorar, la odia, insulta, critica, etc... Ho dic perquè 

One Direction, Justin Bieber i altres, al ser famosos i ser un tema de conversa, que surtn a notícies o a revistes, són 
difícils d'ignorar per molts, però el que s'ha de fer és com jo intento fer: no m'interessa, doncs passo. També ho podríeu 

intentar: No us agrada com es comporten, sudeu d'ells. Ànims que entre tots podem evolucionar!!!:) 

HI HA ALGÚ D'AQUÍ QUE 
ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:01:32 Nom: mmmmmm :$ 

Holaa, algú es diu d'aquí roger argemi que canta?Es que una amiga meva diu que canta super bé i que el va trobar 
gràcies a aquesta pàgina.Si ets tu, comentaa plis! 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:02:16 Nom: JO:D Si soc jo:D 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:04:26 Nom: mmmmmm :$ Enserio?Ja, i com ho pots demostrar? 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:06:42 Nom: JO:D nose com vulguis:P 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:07:16 Nom: mmmmm :$ Jo crec que simplement la meva amiga m'ha fet una broma perque perdi el temps jaja 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:08:53 Nom: JO:D jajaja nose pero jo em dic Roger Argemí el que pasa es que no se cantar... pero toco la guitarra:$ 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:09:06 Nom: mmmmm :$ 

A si? hmmm pos com es diu la meva amiga? Segons ella va comentar un video al youtube i ell li va respondre dien el 
seu nomUna pistaa: comença per k! 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:11:35 Nom: mmmmm :$ Intesressant...Et dius roger argemi tutusaus? 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:22:42 Nom: Katherinnee :) 

Jajajajaja Mariona no em creus ee :0!Jaja si que es veritat, canta super bé, després t'ensenyare alguna cançó seva ;)I el 
que ha respos aquí, no crec que sigui ell, ell no parla així! 

Re: HI HA ALGÚ D'AQUÍ 
QUE ES DIGUI ROGER 

ARGEMÍ? 
07/12/2012 - 20:30:11 Nom: mmmmm :$ Ja ja...I com expliques que no hagi dit res?-.-A mes amb les bromes que em fass... 

afa 07/12/2012 - 20:47:47 Nom: aijofaj Hola em dic roger tinc 14 anys i m'encanta onedirection pudria ser admi ? 

Re: afa 07/12/2012 - 20:55:47 Nom: Anoonimaa :P T'estimo, i estimo als one direction 
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Re: afa 07/12/2012 - 20:59:05 Nom: dish'' tens ganes de lligar eeh 

Re: afa 07/12/2012 - 21:41:18 Nom: Anoonimaa :P Jajajja esque no sabia que dir... 

ALGÚ HA LLEGIT LES 
HISTORIES DE 

PELLINOR? 
07/12/2012 - 20:53:40 Nom: Anooonimaa 

Holaaa algú ha llegit les histories de pellinor d'Allison Croggon? M'encanta en Cadvan de Lirigon!Si ho heu llegit, 
comenteu és important! Si no ho heu llegit us ho recomano, són quatre llibres i revelen una història d'amor, és una 

historia basada en la realitat pro de fa més de 100000 anys! El seu món és totalment diferent, però no és com l'edat 
mitjana, és un món on les persones són persones i tothom es preocupa pels altres, amb jardins perfumats i cels blaus, 

on tothom treballa per la seva terra i estimen el seu món, i la lley és donar sostre al necessitat, curar al malalt i 
alimentar al que té gana. És una història maquíssima que a més estimulala imaginació i la intel·ligencia.Realment val la 

pena! 

Re: ALGÚ HA LLEGIT 
LES HISTORIES DE 

PELLINOR? 
07/12/2012 - 20:58:16 Nom: (^.^) 

si el món sembla fantastic pero vols dir que era tan perdecrte...això s'ho hauria de llegir bastants politic i persones...Una 
cosa d'on has tret aquest llibre.. semble interessant! 

Re: ALGÚ HA LLEGIT 
LES HISTORIES DE 

PELLINOR? 
07/12/2012 - 21:39:34 Nom: Anooonimaa 

A cGranolleers venen la saga sencera :) ah pero s'ha m'haoblidat una cosa, en els llibres el món es perfecte sí, però hi 
han com uns "dolents" que van arruinant i sembrant desconfiansa per tot arreu.En la sagaa la protagonista comnensa 
sent exclava d'un d'aquells únics llocs on el mon no es perfecte, i un gran home que és conescut com un dels millors 

del món que té la misió d'agafar als dolents avans de que fagin més mal, i els dos arriba un moment que es queden sols 
i han de salvar el món i ella resulta ser una persona molt important d'una de les millors famílies de l'època, i es veu com 

s'enamoren poc a poc, petites indirectes d'amor, ell és orgullós i solitari, i ella portava sent exclava tota la seva 
vida.Enserio l'has de llegir!Es vén a la llibreria més gran de Granollers, es diuen els llibres de Pellinor i la seva autora és 

Allison Croggon, el primer es diu El Don, el segon El Enigma, el tercer El Cuervo i el quart El Cantar. 

Re: ALGÚ HA LLEGIT 
LES HISTORIES DE 

PELLINOR? 
07/12/2012 - 22:56:13 Nom: (^.^) 

M'encantaria llegir-lo.. però granollers em queda una mica lluny..Mirare si el tenen a la biblio de lleida o sino... tu saps si 
esta per internet? 

Re: ALGÚ HA LLEGIT 
LES HISTORIES DE 

PELLINOR? 
09/12/2012 - 09:47:51 Nom: Anooonimaa Nose, no crec, però si l'encarregues a qualsevol biblio el tindrass!! ;) 

Dubte sims 3 07/12/2012 - 20:54:26 Nom: nanananaaaaa 

Fa poc que em vaig descarregar aquest joc i tinc un dubte.. Com cony puc participar en una manifestació com surt en 
aquesta foto!! (tan de bò es puguessin enganxar fotos aqui, hos deixo el 

link)http://images4.wikia.nocookie.net/__cb20110224215207/sims/es/images/2/2c/Los-sims-3-manifestacion.jpgAlgu 
que tingui els sims ho sap? 

Re: Dubte sims 3 07/12/2012 - 21:49:13 Nom: olas Jo tinc el sims 3 pero es de la wii >. 

Re: Dubte sims 3 07/12/2012 - 22:10:02 Nom: cfghbjn Ens importa una puta merdaaaa ella nomes vol saber com es fa Uu 

Re: Dubte sims 3 07/12/2012 - 22:15:12 Nom: tirii Aixo no es pot fer als sims jajaja aquesta imatge es per fer publicitat! 

Re: Dubte sims 3 07/12/2012 - 22:37:15 Nom: nanananaaaaa aaah ok llàstima :( gracies a tots igualment per contestar!! 
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Re: Dubte sims 3 07/12/2012 - 22:48:29 Nom: nanananaaaaa 

:o ostres martita!!Jo em savia el motherlode i el TestingCheatsEnabled true perque me'ls van dir pero els altres no...Jo 
se alguns trucs amb el Testing..Si el fas i apretes amb el boto dret del ratoli un sim pots triar fer-lo creixer una etapa de 

la seva vida i si es un que no es del teu solar pots fer que vingui a la teva familia activaSi apretes amb el boto dret la 
bustia de casa teva et donen opcions com fe que coneguis a tot el mon, fer que tinguis un visitant, que siguis amic de 

tothom, que les necesitats estiquin sempre al maxim, elegir el treaball que vulguis al nivell que vulguis...I si apretes amb 
el boto dret del ratolí al lloc on treballes pots fer forzar evento o forzar oportunidad aixi millores en el tue treball..Suposo 
que no son les uniques que es poden fer amb el testing.., però jo ho vaig descubrir per cuasualitat i llavors ho he anat 

fent a diferents lloc a veure que passe potser surten altres coses.. 

Re: Dubte sims 3 07/12/2012 - 23:14:01 Nom: nanananaaaaa 
ostres el que e dit avans ere tot mentira me equivocat soorry..tot allò sa de fer amb mayús i el botó esquerre alhora, 

sorry m'avia liat..Tambe si apretes amb això a qualsevol punt de la ciutat el pots teletransoportar allà 

obriu es important per mi i 
la meva reputacio 

07/12/2012 - 21:02:42 
Nom: la xoni derrr 

bariooooggg 
Mira elmeu problema es que soc motl xonii i em lio amb tots que puedoo aser mujeres????' contestar amores 

Re: obriu es important per 
mi i la meva reputacio 

07/12/2012 - 21:04:13 Nom: nanananaaaaa mmmm... deixar de ser xoni? 

k puc fer ? :S 07/12/2012 - 21:23:37 Nom: Love :$ 
El noi k magrada i jo volem kedar dema per fer alguna cosa pero no sens ocudeix k fer perk no ens agrada cap peli de 

las k fan ara. On podem anar ?? Merciii 

Re: k puc fer ? :S 07/12/2012 - 22:42:22 
Nom: Carly 

(@carlyblancosala) 
a la Bolera, a passejar... 

Re: k puc fer ? :S 07/12/2012 - 22:50:06 Nom: limited No importa que.... si no amb qui 

Re: k puc fer ? :S 08/12/2012 - 00:18:17 Nom: Love :$ mercii 

Liarmee 07/12/2012 - 21:31:23 Nom: AlejandraRG 
Hola una cosa volia saber com s'ha de fer per liarme la primera vegadaa! Es molt fastigos? Qui ha de posar la llengua 

primer? Ajudaaaaaaaaaaa 

Re: Liarmee 07/12/2012 - 22:35:20 Nom: Martitaa 
Es molt facil surgeix sol!No es fastigos es cariños:) normalment la posa primer el noi pero pots posarla tu tambe es 

depen :D 

Re: Liarmee 08/12/2012 - 00:37:34 Nom: elena:) 
Hola pues mira no es dificil el que passa esque la primera vegada et pots posar molt nerviosa pero tu deixat portar i 

normalment es qui vulgui posarla primer:) 

HELOU,HELOU,HELOU 
M'ABORREIXO MOLT! 

07/12/2012 - 22:12:53 
Nom: 

iougyftdrtfgyhjuki 

HOLA, M'ABORREIXO MOLT, AIXÍ QUE US EXPLICARÉ LA MEVA VIDA:ELS MEUS PARES EM VAN ABANDONAR 
QUAN ERA UN BEBE BLAU A PITUFILANDIA, I DE REPENT MISTER BANANA EM VA COMENSAR A PERSEGUIR I 
EM VOLIA VIOLAR, I COM QUE JO NO VOLIA VAIG CREIXER MOLT I VAIG ANAR AL PAIS DE LAS MARAVILLAS, 
VAIG VEURE A L'ALICIA I LI VAIG DIR QUE EM MENJES EL CONY, I ELLA S'EN VA ANAR A PLORAR I LA HELLO 
KITTY GEGANT EM VOLIA MATAR PERO NOSE COM AL FINAL EM VA ADOPTAR PERO EL HOMER SIMPSON 

EM VOL MATAR I DE QUANT EN QUANT VEIG AL BART ESPIANT-ME PER A ELL. ARA VISC AL PAIS DEL 
SPECIAL K I SOC FELIÇ MOLT FELIÇ I M'AGRADA MOLT EL PODER!MUAJAJAJAJAAJAJPD: COMENTA SI NO 

ETS UNA MIGA. 

Re: 
HELOU,HELOU,HELOU 
M'ABORREIXO MOLT! 

07/12/2012 - 22:22:38 Nom: Okidokii Jajajjajaaj t'aborreixes molt no?PD: soy una migaa :$ 
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Re: 
HELOU,HELOU,HELOU 
M'ABORREIXO MOLT! 

07/12/2012 - 22:27:11 Nom: vkhgkhjkl POSS JO TINC UN UNICORNI COM MASCOTA MUAHAHAHHAHA 

Nois obriu :$!!!! 07/12/2012 - 22:20:54 Nom: Taniaa 
Heloouu soc una noiaa que s'ha quedat sense tios amb qui follar :$!Aixi que, ale qui estigui interessat pos que ho digui i 

posare gmail!PD: etsic bona, soc morena amb ulls pards i bon cul:$ 

Re: Nois obriu :$!!!! 07/12/2012 - 22:59:08 Nom: noi1717 mmm.. demostra-ho no crec que estiguis tan bona 

Re: Nois obriu :$!!!! 08/12/2012 - 00:34:20 
Nom: VAIA 

MUTIVADA... 
perdona? JAJAJAJAJAJAJAJ nena que desesparada. i guarra mes ben dit. 

Re: Nois obriu :$!!!! 08/12/2012 - 21:21:10 Nom: calent! vull sexeee! deixa gmail i parlem! vull cony ya! 

Re: Nois obriu :$!!!! 09/12/2012 - 18:17:33 Nom: Taniaa Ajajajajaj era conya, ho sento m'aburria molt jaaja ja m'agradaria estar tan bona ;) 

Re: Nois obriu :$!!!! 11/12/2012 - 00:45:20 Nom: Aleix Posa Gmail guapa:P 

Ajuda a una cantant 07/12/2012 - 22:29:01 Nom: Ona Bernad 

M'agradaria que m'ajudéssiu.... M'agrada molt cantar, però no tinc representant, i tampoc tinc grup.... Bé, tinc una 
baixista, però em falta la bateria, la guitarra i el teclat si algu sap d'algú que vulgui formar un grup a prop del Baix 

Penedès o voltants, que contacti amb mi al facebook o per email: onita_yo@hotmail.com o Ona Bernad Gabriel.Si 
també sabeu d'algun representant, també poseu-vos en contacte amb mi.També si algú sap de programes de dibuix o 

de crear música gratuït,que m'ho digui gràcies! 

Re: Ajuda a una cantant 07/12/2012 - 22:52:59 Nom: fdsagdsh Apadrina un cantante..De dibuix jo conec el paint, pero vigila es bastant dificil amb tants botons 

Nova cover Sara Gómez 07/12/2012 - 22:34:42 Nom: saaaara Espero que us agradi 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

07/12/2012 - 22:40:39 Nom: saaaara www.youtube.com/watch?v=4c_T45EuBW4 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

07/12/2012 - 22:41:57 Nom: saaaara 
Perdoneu per no posar l'enllaç directament, esque sino no sortia, 

s'esborrava.http://www.youtube.com/watch?v=4c_T45EuBW4 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

07/12/2012 - 22:51:17 Nom: Anònimaaa qe ets tu??Suposo que si.. xd 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

07/12/2012 - 22:52:39 Nom: jskiejske cantes molt bé!!:) 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

07/12/2012 - 22:53:57 Nom: saaaara moltes graacies 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

07/12/2012 - 22:55:32 Nom: saaaara sisí sóc jo:) 

Re: Nova cover Sara 
Gómez 

08/12/2012 - 00:05:49 Nom: kjhbgv ets preciosa i cantes molt be 

No vull ser verge 07/12/2012 - 22:58:52 Nom: Martitaa 
Tinc 14 añs pero magrada 1 amic i ens diguem coses i es molt cariños amb mi pero avegades penso en coses....... 

avegades pensu que soc molt jove pero tinc ganes de saber que es sent. 

Re: No vull ser verge 07/12/2012 - 23:02:44 Nom: cancer 
i jo no vui ser cancer perque sempre que ho dic em miren amb cara de pena..preferiria ser leo arggg amb la melena 

t'ooh sexi me poneehh 
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Re: No vull ser verge 07/12/2012 - 23:33:55 Nom: Anònimaaa 
el de dal deixa'l és estupid..Home pel que vec tu ho vols fer, però el que et preucupa es l'edat q diran i tal.. noia si tu 

n'estas segura fes-ho, no te n'arrepentiras, deixa que les coses vagin al seu ritme i al final ja veuras.. 

Re: No vull ser verge 07/12/2012 - 23:37:04 Nom: Martitaa perdo tinc 19 sa posat malament jeje apart del cancer algu mes sap k fer ?? 

Re: No vull ser verge 09/12/2012 - 08:16:25 Nom: dfsfs estas com una cabra, si no vols ser verge, ficat pa monja. Maria santisima petrua. Qe barbaridad mas grande!foca. 

Re: No vull ser verge 10/12/2012 - 22:44:08 Nom: TUUUTUT TUU? JOVEEEEEEE PER FER-HO? Crec que no, endavaaaaaant! 

impacte. 07/12/2012 - 23:13:07 Nom: caaarla 
Si, impacte. Avui he acabat de llegir-me el llibre de Buenos dias, princesa, i m'he quedat molt impactada amb el final, 
fins i tot m'ha vingut un calfred. Volia demanar si algú se l'ha llegit i que va sentir al final del llibre amb lo de l'Alicia. 

Re: impacte. 07/12/2012 - 23:30:33 Nom: gfsahdfsga 
Jo no me'l vaig ni acabar perque el trobava massa cursi..Aixx ara m'has deixat amb la curiositat que es el que passa al 

final!? 

Re: impacte. 12/12/2012 - 19:49:38 Nom: la del missatje 
Si es una mica cursi, pero jo també ho sooc! Ah...no t'ho diré pas jajjajajaja es molt fort eh pero...que jo vaig flipar i a 

sobre s'acaba de cop! Acabate'l no et decepcionara 

Frases boniques 07/12/2012 - 23:14:19 Nom: --- Em podeu dir frases boniques per enviar-li o ficar-li al face del meu novio?Graacies! :) 

Re: Frases boniques 08/12/2012 - 14:33:58 Nom: limited 

hi ha una pagina del fb que es diu desmotivacions, pots agafar una frase d'allà i dedicar-li, i també pots agafar una foto 
vostra amb una frase que et sembli maca i demanar que la de la pag et fasi una desmotivació..-El teu amor em fa 

gairebé perfecte, perquè tu ets la perfecció-tinc sort de que existeixis, perque no podria viure en un mon on tu mai hi 
fossis...-L'amor és un sentiment que no té paraules però si una paraula et puc afirmar és que fins la mot jo et puc 

estimar...-L'amor és un sentiment que no es crea amb dos dies però un sentiment que quan es perd odies...-
M'agradaria poder abraçar-te, tocar-te, apartar-te al cabell, i sentir els teu llavis tocant els meus.-Es pot crear obstacles 
en una relació, es poden crear disputes, es poden crear avismes que només sentint amor de veritat es poden trencar.-

Tot al teu costat és genial, és fantastic, u donaria tot per poder estar al teu costat i es que t'estimo, e vesat llagrimes per 
tu, me fet mal a mi mateix pero no haver'te-n de fer a tu...-T'estimo molt de 

Re: Frases boniques 08/12/2012 - 21:14:03 Nom: --- Mooltes gracies! :) 

Que puc fer a casa amb el 
meu novio? 

07/12/2012 - 23:17:27 Nom: Nekaneee 
El meu novio vindra a casa meva de aqui pocs dies, i vull fer alguna cosa mes apart de mirar una peli com sempre fem. 
Ell encara no ha vingut mai a casa meva. Que podriem fer?Que feu vosaltres quan ve la vostra parella a casa?Graciees 

:) 

Re: Que puc fer a casa 
amb el meu novio? 

07/12/2012 - 23:35:50 Nom: Martitaa 
Aixo depen de cuans añs tinguis i com es ells.Pots preparar un sopar i de postre maduixes amb nata i chocolata 

calenta.Sempre funciona. Jo tinc una piscina emorme i cuan acabu de les maduixes em bañu de nit i es molt macu :) 

Re: Que puc fer a casa 
amb el meu novio? 

08/12/2012 - 13:57:18 Nom: Anna! Depèn dels anys que tinguis podeu fer........, ja saps :P 

Re: Que puc fer a casa 
amb el meu novio? 

08/12/2012 - 14:01:02 Nom: --- tinc 15 anys i ell també :) 
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Re: Que puc fer a casa 
amb el meu novio? 

09/12/2012 - 22:33:32 Nom: kajsdnnnoia12 a follar s'ha dit;) 

solitud 07/12/2012 - 23:51:11 Nom: jjj. 

em sento sola. en aquests dos dies de pont, no he sortit de casa, ningu ma trucat per quedar i no he sapigut que 
fer.ploro molt, i els meus pares em diuen que surti, pero no trobo ningu amb qui anar. les meves amigues o son de 

vacances o estan am el novio. necessito fer algu, no em puc quedar a casa plorant. ajudeume sisplau, mestic deprimint 
de veritat. Estic perdent els amics i ja no se am qui comptar. 

Re: solitud 08/12/2012 - 14:12:17 Nom: gfsah vols que parlem? D'on ets? 

Re: solitud 08/12/2012 - 15:33:12 Nom: Anna! 
Segur que tens amigues de l'infància que fa temps que no veus! Truca-les i parla amb elles una estona! I si no no passa 
res guapi! Jo també estic sola aquest pont, i passo l'estona amb les meves cosines o a l'ordinador. Tens Facebook? Si 

vols xarrem una estona... 

Per què sóc tan 
descoordinada? 

08/12/2012 - 00:45:26 Nom: Patosa nº1 

Mireu, jo des de sempre he ballat com el cul, sembla que tingués dos peus esquerres i de petita m'era igual, i feia el 
ridícul ballant. Però ara s'ha convertit en un problema: a mi M'ENCANTA ballar, però per una greu descoordinació, no 
puc ballar a festes i altres esdeveniments sense fer el ridícul. Ja tinc un trauma molt bèstia de diverses persones que 
eren importants per a mi, i que es van burlar de la manera pocatraça amb la que ballava, per això tinc molta por de 

ballar en públic. M'encanta la música, i canto molt bé, però ballar bé se'm fa impossible:( I sé que no seria un problema 
greu no saber ballar, tot i que les noies solen ballar bé, però sé que és una bona manera de seducció, i a part, com he 
dit abans M'ENCANTA!! M'agradaria tant poder ballar en públic sense que la gent es pensés que ho faig en conya...Em 
fa por fer classes de ball, perquè on visc està ple de noies que són unes pijes però que ballen perfectament, i si les tinc 

de companyes de classe es burlaran de mi (les he sentit burlar-se d'al 

Re: Per què sóc tan 
descoordinada? 

08/12/2012 - 14:15:53 Nom: gfddrfygs 
Proba de ballar d'avan d'un mirall, fins que et sentis segura i creguis que ho fas prou bé.Intenta fer yoga o algu en que 
es tracti la coordinació i així guanyaras agilitat i elasticitat.Busca per internet els egercisis que pots fer, potser esta aqui 

el problema, si vols t'ensenyo una tia del youtube que fa vidios explicant això i tal..Booona soort!! 

Re: Per què sóc tan 
descoordinada? 

08/12/2012 - 14:18:01 Nom: ryjryry 
jo soc un pinzell podrit i també sóc molt des coordinat perquè per molt que entreni no aprovo mai l'examen de corda. 
L'ultima vegada no vaig ni arribar al 0. Això no té solució, si neixes amb des coordinació moriràs amb la mateixa des 

coordinació 

Re: Per què sóc tan 
descoordinada? 

08/12/2012 - 14:24:07 Nom: gdsgdyha senyor pinzell vesten a pintar que ja tens prouta feina per moure't tu.. 

Re: Per què sóc tan 
descoordinada? 

08/12/2012 - 14:45:08 Nom: Patosa nº1 
Gràcies pel consell, però ja ho he intentat bastantes vegades i quan em veig a mi crec que ho faig prou bé, però 

després, en públic, no ho faig com davant del mirall i acabo fent el ridícul:$ 

Re: Per què sóc tan 
descoordinada? 

08/12/2012 - 23:30:47 Nom: gfsah 
xqe no proves despres fer-ho davant d'alguna persona per així començar a sentir el q es sent davant del public i així na 

fent fins q ja et surti prou be? 

Ajuda siusplau!! 08/12/2012 - 10:06:04 Nom: Girl 
Es sobre el meu novio... cosa que ami no m'havia passat fins el moment, fa un mes que sortim i sols en em donat picos, 
un amic ma dit que potser es perquè no em te plena confiança... però es rar perquè en cap noi que estat anterior-ment 

ma passat això!! Perfabor em poder dir si es normal o no?Gracies 

Re: Ajuda siusplau!! 08/12/2012 - 10:13:22 Nom: :)) 
No et preocupis! si només porteu un mes no és res extrany! encara així, pots provar a llençar-te i intentar liar-vos, pero 

sino, ja veuras que sorgirà sol amb el temps!:) 
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Re: Ajuda siusplau!! 08/12/2012 - 10:17:19 Nom: Girl Gracies, encara que sigue un poc vergonyosa ho intentaré!! 

Lala 08/12/2012 - 10:31:30 Nom: Que puc fer... 

Hola, us resumeixo la meva vida, haver soc una xica que esta a una hora del seu novio, i el mes indignant de tot es que 
ell te classes per la tarde i pel mati no i jo al reves, i per tant sols ens podem veure als pons ja que no tenim bus que 

coincideixi els caps de setmana... Fins ara tot be ja que cada mes o menys de un mes teníem pons, però ara aparti del 
mes de Gener s'ens acaba el xollo fins al març. I la pregunta que us vull fer es aquesta: Vosaltres deixaríeu relació 

oberta o seguiríeu ja que patiríeu, perquè no el pots veure cara a cara? 

Re: Lala 08/12/2012 - 22:24:18 Nom: limited La aucencia es al amor lo que al fuego es el aire, el pequeño lo apaga y el grande lo aviva... o algu així, pren-n'hi nota 

Ajuda !! 08/12/2012 - 10:41:54 Nom: -.- 

Hola, us resumeixo la meva vida, haver soc una xica que esta a una hora del seu novio, i el mes indignant de tot es que 
ell te classes per la tarde i pel mati no i jo al reves, i per tant sols ens podem veure als pons ja que no tenim bus que 

coincideixi els caps de setmana... Fins ara tot be ja que cada mes o menys de un mes teníem pons, però ara aparti del 
mes de Gener s'ens acaba el xollo fins al març. I la pregunta que us vull fer es aquesta: Vosaltres deixaríeu relació 

oberta o seguiríeu ja que patiríeu, perquè no el pots veure cara a cara?Gracies 

Re: Ajuda !! 08/12/2012 - 11:22:58 Nom: Jo mateixa. 
Si encara us estimeu no has de fer el que el teu cor no vol fer per tant no us agovieu i sobretot no facis el que no vols! 

Però si ja estas farta de la relació a distancia doncs hi han altres tios, aprofita'ls. 

Re: Ajuda !! 08/12/2012 - 13:25:23 Nom: -.- Gracies :) Em quedare amb la monda que tinc!! 

Amic Invisible, ajuda! 08/12/2012 - 10:53:02 Nom: nadalsnadals 
hola nois,necessito ajuda!! tinc un amic invisible el dia 21, amb presupost fins 8 euros.A La meva amiga li agrada el 
heavy i rock; tot de l'estil Nirvana, ACDC... què puc regalar-li que no sigui gaire car però que li pugui agradar?mercii 

Re: Amic Invisible, ajuda! 08/12/2012 - 11:25:28 Nom: Jo mateixa. Li podries fer un petit àlbum amb fotos vostres així una mica alocades ja que pel que m'has dit es una noia atravida. 

Re: Amic Invisible, ajuda! 08/12/2012 - 13:02:01 Nom: Nadaaaaaal Li podries fer tu mateixa un disc amb un recull de cançons que us agraden a les dues i decorar-lo tu mateixa. :) 

Re: Amic Invisible, ajuda! 08/12/2012 - 23:35:32 Nom: limited 

també podries comprar per internet o en una fm un jersei de les seves bandes preferides/ pins etc.. o consegui una 
firma seva ni que sigui copiada d'algu pots ampliarla i imprimir-la en un paper d'estil més antic i quedarie molt 

behttp://us.123rf.com/400wm/400/400/dan70/dan700807/dan70080700004/3271427-papel-viejo-poner-el-texto-aqui-
medievales-esotericas-lejano-oeste-piratas-etc.jpgbona sort 

obre si ets directioner!! 08/12/2012 - 12:12:11 
Nom: 

aaaaaaaaaasdheiho
wwejwnje 

No vull crítiques si no ets directioner el titol ja deia que només obrisen directioners. Bueno sisplau poseu 
MGhttps://www.facebook.com/pages/Novelas-de-One-direction-y-____-tn/564644746894980?ref=tn_tnmntindrem 

noveles i mes 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:42:33 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:42:43 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 
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Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:42:43 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:42:59 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:02 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:02 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:02 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:42:59 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:02 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:02 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:02 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Re: obre si ets directioner!! 09/12/2012 - 04:43:03 
Nom: No digas 
nunca NO al 

pandaa! 
Ja ufare dema q estic cansada 

Noies! necessito ajuda! 08/12/2012 - 12:55:08 Nom: jslnfhn 
Noies! M'agrada un noi que vé a classes de música amb mi. De tant en tant quan el miro noto que ell també m'està 

mirant, però no sé si això vol dir alguna cosa. Alguna idea per parlar-li? Gràcies! 

Re: Noies! necessito 
ajuda! 

08/12/2012 - 13:01:36 Nom: Saskya ^^ 
Noia,per parlar-li aorofita.Cuan hageu de fer un trevall en parelles o algúna cosa en parelles.Des de aquell punt ja 

comensareu a parlar! Bona sort Maca 

Re: Noies! necessito 
ajuda! 

08/12/2012 - 14:22:29 Nom: limited 
intenta asentarte al seu canto o demana-li algun ritme que tu no antenguis o alguna nota per apropart-hi i continua 

xerran de la vostra vida i de la vostra pació per la musica... si els dos aneu a musica vol dir que teniu hobbis en comu, 
això es bo!! sort cuca! 
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Re: Noies! necessito 
ajuda! 

08/12/2012 - 14:26:32 Nom: Anna! Moltíssimes gràcies! Intentaré seure al seu costat! Merci guapa! 

el meu novio 08/12/2012 - 13:28:33 Nom: jdkfjañ 
fa uns dies estavam en un bote anava pet i em vaig liar amb un altre davant del meu novio... ell ara esta molt enfadat 
amb mi no se que fer joder ,esque jo me l'estimo moltissím... ell ara no em vol parlar no vol saber res de mi no se que 

fer... 

Re: el meu novio 08/12/2012 - 13:32:19 Nom: Annaaaaaaaa 
Parla amb algun dels seus amics i que li expliqui que no sabies el que feies i que ho sents molt. Si t'estima de veritat ho 

entendrà. 

ajudeume plisss 08/12/2012 - 13:36:41 
Nom: 

SoñadoraCompulsiv
a 

he creat un blog i no se de quins temes parlar. em podeu donar idees? ^^ 

Re: ajudeume plisss 08/12/2012 - 14:16:51 Nom: Anònimaaa Podries parlar dels teus problemes que tens del dia a dia i com els soluciones, així podries ajudar a d'altra gent!! 

Re: ajudeume plisss 09/12/2012 - 09:09:26 Nom: VENTURA explica com folles i eso sera divertit ;) 

Nois i noies!!!! 08/12/2012 - 13:43:12 Nom: Annaaaaaaaa No sé tirar canya!!! Consells??? Coses que us agraden als nois que us diguin??? 

Si us agrada la fotografia 
obriu! 

08/12/2012 - 14:05:47 Nom: Fotografa14. 
Hola!Una amiga i jo tenim una pagina de fotografies i anem pujant de tant en tant. Si us plau si us agrada la fotografia 

doneu-li a like, que no costa ree:)La pagina es diu Photografies 
McAllister:https://www.facebook.com/pages/Photografies-McAllister/138782229602637?fref=tsMoltes gràcies a tots!:D 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

08/12/2012 - 14:10:27 Nom: Anna! Moolen!! Ja he posat "me gusta"! :) 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

08/12/2012 - 14:12:22 Nom: Fotografa14. Moltes gràcies Anna!:) 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

08/12/2012 - 14:17:49 
Nom: gdsgfasdha 

adh 
feeet :) 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

08/12/2012 - 15:03:24 Nom: Anònim_ann Ja sta fet!!! 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

08/12/2012 - 15:47:03 Nom: Fotografa14. Moltes gràcies a tots de vritat! :) 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

08/12/2012 - 22:09:02 Nom: LWWY*-* molenn mil! tia m'ecnataa! sou vusaltres??? molaa mil! 

Re: Si us agrada la 
fotografia obriu! 

09/12/2012 - 15:33:15 
Nom: lfgawdkfvn 

Noi! 
si fem un trio, Jo clico "Me Gusta i ho començo a escampar i publicar :) 

Que passa si se li 
empalma? 

08/12/2012 - 14:26:52 Nom: Maia 
Hola ahir estva amb el meu novio a casa miran 1 peli i va sortir una part de sexe i seli va empalmar. Si passa un altre 

cop m'he de llençar si vull i fer-ho amb ell o em quedu alla com si res mai ho he fet amb ell pero ja en tinc ganes com ho 
faig ? =P 
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Re: Que passa si se li 
empalma? 

08/12/2012 - 21:08:10 Nom: epepep 

És normal que se li empalmi si esteu mirant una part en que surt sexe i que tu estiguis al seu costat, segurament 
s'imagina que sou vosaltres dos. Fes-ho quan et sentis tu segura, és el més important, sentir-se preparada i fer-ho en 
un moment, en un lloc i amb una persona especial, la primera vegada es recorda sempre. I sobretot pren precaució. 

Espero haver-te ajudat. Un petonet maca! 

Re: Que passa si se li 
empalma? 

09/12/2012 - 08:32:30 Nom: lasdflfasdklf Llançat dona! claro que si!!! 

COM PUC TIRAR 
INDIRECTES? 

08/12/2012 - 14:47:07 Nom: Caylacay 

Hola a tots i totes! M'agradaria que em diguéssiu indirectes per fer-li saber a un amic meu que m'agrada. Aviso de que 
el nostre contacte físic no és molt (ell és una mica tímid) i només ens fem uns dos petons de salutació i d'adéu, per això 

lo de l'abraçada que molts farien no em serveix, perquè allò ja no seria una INdirecta. I no tenim amics en comú que 
siguin prou de confiança per mi com per pregunta'ls-hi. GRÀCIES;)!! 

Re: COM PUC TIRAR 
INDIRECTES? 

09/12/2012 - 09:01:47 Nom: hadushi te les busques ampanat. 

Re: COM PUC TIRAR 
INDIRECTES? 

12/12/2012 - 16:22:32 Nom: afkafk Digali, vull el teu salami!! A qualsevol tio ens diu aixo una tia i ens tornem bojos... si no vol te un problema.. 

Sexe? 08/12/2012 - 14:47:19 Nom: Hele_Na 
Hola em dic Helena tinc 17 anys i m'agradaria saber mes coses sobre sexe.Mai ho he fet i m'hagradaria saber-ho 

tot,posures,que de fer servir etc... merci adolescents 1 peto!=P 

Re: Sexe? 09/12/2012 - 09:43:54 Nom: rajudoç? 
io sempre faig en 69 es tope sesy..:) i a la meva novia li agrada..:$ jajaeñ sexo, el chic te fot lo pollon o polleta per lo teu 

xoxo saca mete saca mete.. iasta.. tampoc cal ser eintein. 

Nois obriu!!! 08/12/2012 - 15:44:23 Nom: Annaaaaaaaa Com us agraden les noies??? 

Re: Nois obriu!!! 08/12/2012 - 15:50:25 Nom: anonimus:') mmm... Rosses, ulls verds, pits ben grosos i depiladetes;) 

Re: Nois obriu!!! 08/12/2012 - 22:51:17 Nom: noia97!^^ 
segons l'anonimus:') li agraden rollo barbie (: jaja yo entenc qe us fixeu primer en el exterior pq es normal nosaltres 
tambe u fem pero el qe acaba guanyan es l'interior aixi qe especifica que vols qe et diguin com els hi agraden en 

general o interior o exterior..a petar-hoo !^^ 

Regals de Nadal 08/12/2012 - 16:16:28 Nom: Jo_Mateixa 
Mireu la meva familia ja em comença a demanar que vull per Nadal, soc noia i tinc 14 anys i no se que dir. A vosaltres 

que vos agradaria que us regalassin (apart de doblers i roba). Gràcies per la vostra ajuda. 

Re: Regals de Nadal 08/12/2012 - 16:38:40 Nom: vggfs que es doblers? 

Re: Regals de Nadal 08/12/2012 - 19:46:03 Nom: Jo_Mateixa en castellà es dinero. 

Re: Regals de Nadal 09/12/2012 - 09:38:22 Nom: mola;) Vibradors i condons, VISCA EL NADAL EN ORGIA! 

Re: Regals de Nadal 09/12/2012 - 09:52:36 Nom: chxjbh nose un llibre,un ipod,ipad,unes entrades per veure alguna cosa,alguna cosa k necessites 

Re: Regals de Nadal 09/12/2012 - 18:44:07 Nom: Jo_Mateixa Per el de vibradors i aquestes coses.. per contestar aixo no haguessis contestat i per la del llibre... moltes gràcies! :) 

vagiiiiina:$ 08/12/2012 - 16:37:54 Nom: knjgfn 
gent em vaig depilar amb cuxilla i man comensat a sortir granets (parlem del meu xixi), es normal? i per cert, us costa 

tant com em va costar a mi depilar-vos linterior delcoñ? merciiii 

Re: vagiiiiina:$ 08/12/2012 - 19:44:20 Nom: Pepepalotee 
Com t'has depilat el dins?! Avera, avans consulta amb la teva mare, que tambe a sigut com tu i tambe va tenir pels al 

xixi 

Re: vagiiiiina:$ 08/12/2012 - 20:41:35 Nom: kojy dvf 
bueno el dic que es total ment normal jo cuan em depilo emb cuxillas tambe em surtetn granets es una cosa que passa 

per iritació i es normal no et preucupis i tambe et picara bastant 
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Re: vagiiiiina:$ 09/12/2012 - 08:11:16 Nom: vd 
Es normal amb aquesta edat, també te'n surtiran pel cul i pel cap vale? ficar crema de calabassín que va molt bé.Sort i 

que vaige be. degenderada. 

liarse llengua:$ 08/12/2012 - 16:41:03 Nom: eagye que faig amb la llengua mentres em liu?muaks 

Re: liarse llengua:$ 08/12/2012 - 22:48:55 Nom: flaixfm pues li poses a dintre la boca al tio o tia ....i la mous surt sol ya veuras sino esperat a qe ta la posin i toma nota !^^ 

Re: liarse llengua:$ 09/12/2012 - 08:12:27 Nom: :D:D:D Pos és molt facil, tu agafes un xupaxup i tel fots a la boca, llavors ell xupara lo xupaxup.. 

ajuda sisplau.. 08/12/2012 - 16:41:13 Nom: aanoonima :) 
hola, mireu laltre dia vaig anar a una festa, vaig beure i bno a la festa hi havia el noi k magradava abans, jio pensava k 

ja no magradava, pero es veu k si despres dakella nit, vam arribar a estar estirats els dos al mateix llit ja k deia k el meu 
llit era seu, magrada pero no krek k hi hagi possibilitats.. k faig? 

Re: ajuda sisplau.. 08/12/2012 - 17:04:31 
Nom: 

Annaaaaaaaaaa 
Deixa-li alguns dies. Quedeu i si tu també li agrades que t'ho fagi veure. No sé parla amb ell o alguu. Sort maca! :) 

Re: ajuda sisplau.. 08/12/2012 - 17:10:18 Nom: la del tema soom molt amics, parlem sempre.. sera difcil k mho faci notar.. pro gracies! 

Com convencer a me mare 
per anar a dormir a casa 

del novio? 
08/12/2012 - 16:44:32 Nom: Nuuuria 

Hola adolescents!El meu nvio ma dit de anar aquesta nit a dormir a se casa, portem 8 mesos junts, i es porta molt be 
amb me mare, me mare tbe sap que es molt bon pavu, encara no li e preguntat, cm puc cnvensela??Gracieees! 

Re: Com convencer a me 
mare per anar a dormir a 

casa del novio? 
09/12/2012 - 00:24:32 

Nom: 
adolescentenapurs 

Tia no l'has de convencer, simplement diga-li. Ets jove, ha d'entendre que si vols fer algu, ho faras a casa seva, a la 
teva o on sigui. 

pregunta amorosa AJUDA 08/12/2012 - 16:45:33 Nom: hdsbigfvssvf 

Hola adolescents!Una pregunta ràpida, si estiguessiu parlant amb el tio que us mola, i us contestes bastant borde, 
tipus: Aaah molt bé...Què farieu? Seguirieu parlant com si res? O se li pot dir dwdw borde hahahahah (jo li he intentat 
dir aixo, cara a cara i per Whats però no m'he atrevit...)Ajuda tampoc sé TRENCAR EL GEL!!!Consells siusplau:)Un 

petó! 

Re: pregunta amorosa 
AJUDA 

08/12/2012 - 17:07:37 
Nom: 

Annaaaaaaaaaa! 

Jo parlaria amb ell, però si ets tímida, no sé, busca alguna manera de dir-li així dissimuladament i que no s'enfadi amb 
tu. I si veus que encara va més de borde, passa d'ell! Hi ha molts nois al món que segur que mereixen una noia com tu! 

Sort cuca! :) 

Re: pregunta amorosa 
AJUDA 

08/12/2012 - 17:14:43 Nom: wuyter cliuh Doncs, si parles amb el whats o per facebook jo li diria: Boooooordee :( 

els meus pares....... 08/12/2012 - 16:47:45 Nom: fuck parents 

els meus pares m'obliguen a tocar el piano, porto desde els 6 anys tocant-lo, i esque ara no puc mes, no ho soporto! 
m'han dit que si deixo el piano deixo el bàsquet (que m'encanta) i no penso deixar-lo! avui casi em fan fora de casa per 

discutir amb ells sobre aquest tema!m'han tret el mobil, la tele, sortir amb els amics, el bàsquet, m'ho han tret 
tot!siusplau ajudeume, nose que fer! com puc convencer als meus pares de que de veritat vull deixar el piano?petons 

adolescents! 

Re: els meus pares....... 08/12/2012 - 16:59:56 
Nom: 

fuuuuuuuuuu... 

vayatela.jo crec k el piano es un instrument amb moltes possibilitats. intenta passar-t'ho be amb ell. Pots tocar les 
cançons que et motiven, riure am el teu professor/a... no se, es fotut el k et passa. Però tu k pots, aprofita'l perk els 
instruements, la música, et fan veure la vida d'una altra manera.Apa, el meu consell es que ho continuis. el k fa k no 

t'agradi es que t'obliguen a tocar-lo (haver d'estudiar tambe suposo...) però si gires la truita veuràs que es molt bo per a 
tu. 
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Re: els meus pares....... 09/12/2012 - 00:22:38 
Nom: 

adolescentenapurs 
Deixa el piano, si fas quelcom per agradar a tuns pares en contra teva acabaràs fent mal a ells i a tu. 

Re: els meus pares....... 09/12/2012 - 10:49:21 Nom: hdjsfkfg a mi em passa el mateix amb el viol 

MASTURBACIÓ 
FEMENINA 

08/12/2012 - 17:07:55 
Nom: 

popdanthologyhope
ta! 

hola.es poden tenir orgasmes tansols tocante el clítoris?i, si ho fass t'estas masturbant?i si us ve de pas podrieu 
explicarme tot el k en sapigueu del tema plis? esk el k passa es k no ens expliquen res del que ens passa i claro, hem 

de recórrer a fòrums... -.-'apa mersii 

Re: MASTURBACIÓ 
FEMENINA 

08/12/2012 - 22:10:50 Nom: jdksjdkls 

Si, si que s'en pot tenir només tocant el clítoris.No és important saber si estas masturbant o no, el que és important es 
que puguis disfrutar i sentit plaer. Trobo que la gent es massa exagerada amb això de la masturbació, és com tocar-te 

el bras o qualsevol altre part del cos, ami també m'agrada que em toquin el cap, i la gent també sent plaer amb els 
massatges a l'esquena.No hi ha manera de fer-ho, la manera la tens de buscar tu, però això si, no és fàcil i tens d'estar 

mínimament excitada. 

Dubte Masturbacio 08/12/2012 - 17:18:59 Nom: Laiaa!!! 

Hola adolesceents!Es que tenia un dubte, habera a mi em posen a saco els nois si? m'he liat amb uns quants i em 
wegvfrbcs posen a sacoPero soc una persona que sempre em menju el cap, li donu importancia a qualsevol cosai un 
dia em vaig preguntar i si soc boyo? I habera yo per investigar de vegades m'he masturbat pensant en noies, i no em 
posa calenta, no em posa res, en canvi pensar en nois, em posa molt calenta, sempre acabu mullada, aixo vol dir que 

no soc boyo no? Sol son coses de la edat no?Es que a mi em posen els tius... no les ties 

Re: Dubte Masturbacio 08/12/2012 - 20:39:35 Nom: jhfyv 
jo soc noia i he buscat informacio i la gent per exemple un noia pot sentir atraccio per un noi o per una noia i es pot 

corre en ambos casos i no significa que sigui boyo espero haverte ajudat 

Re: Dubte Masturbacio 09/12/2012 - 08:35:41 
Nom: 

dfashfjadfadhhjdfk 
Hay que te has follau con el tonto.... 

Re: Dubte Masturbacio 09/12/2012 - 10:21:39 Nom: SKKDKDFDS el que fiques tu es de tontos. 

Dubteee :/ 08/12/2012 - 17:47:02 
Nom: 

kjfkdhfklsdhdvjkcbri
ufb4 

Holaaa,a ver, tinc un dubte, exactament que es l'orgasme? 

Re: Dubteee :/ 09/12/2012 - 04:37:12 
Nom: 

Aligual????????? 
Tu et considees n adolescent sense saber q es aixo? No en seriu aliguallllllll 

Re: Dubteee :/ 09/12/2012 - 10:26:24 
Nom: 

Gentraraeverywhere 
No ho saps enserio??un adolesent com cal ho hauria de saber! Be, per la gent que encara no sa enterat(:nose com 

explicaroxd)Es la sensacio que sents durant la penetracio amb una persona de diferent sexe. 

regal de 4 mesos 08/12/2012 - 18:33:42 
Nom: Fucking 

Dreams Please! 
Holaa! avera, el meu noi i jo aviat farem 4 mesos i no se que regalar-li te que se una cosa molt romantica pero no molt 

cursi...algu m'ajuda¿? 

Re: regal de 4 mesos 08/12/2012 - 20:39:16 Nom: Claaara 
Hola!Jo de tu li feria una pelicula, o com un vidio amb tots de moments vostres gravats, i li regalaria un quadre amb una 

foto vostre i dir-li que l'estimes.Aixo mai falla:) Jo i el meu xicot portem ja 2 anys i li vaig fer, i va plorar d'emosio, que 
mono*-*Bueno, sort adolecent:)! 

Què regalo a la meva 
mare? 

08/12/2012 - 18:58:53 Nom: lalalaal 
Amb la meva família fem l'amic invisible i m'ha tocat la meva mare. Porto uns dies pensant que regalar-li però no tinc 

cap bona idea. Algú m'ajuda?? El màxim del preu és 10 euros.Gràcieees :) 
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Re: Què regalo a la meva 
mare? 

08/12/2012 - 20:36:45 Nom: rftghjk 
Molt bones adolecent:)!Jo el que li faria a la meva mare es un video o una mena de pelicula (windows movie maker) 

amb tot de fotos vostres juntes amb una musiqueta aixi tot dolça:)Ja sabem com son les mares, aixo els emocionara de 
seguida!Sort adolecent:)! 

Re: Què regalo a la meva 
mare? 

09/12/2012 - 11:35:06 Nom: la de daalt Merciii, és una bona ideea! pos potser faré això... he de pensar jajaja 

Vull quedar amb el noi que 
m'agrada 

08/12/2012 - 19:02:06 Nom: lalalaal 
Vull anar a fer un volt amb ell i menjar un gelat o alguna cosa i també dir-li que l'estimo, però no sé com dir-li ni si 

llançar-me. Som molt amics i parlem molt sovint. Tenim converses carinyoses pel whattsap però no estic segura si es 
comporta així amb tothom o és que vol alguna cosa... Algú em pot ajudar?Merciii :) 

Re: Vull quedar amb el noi 
que m'agrada 

08/12/2012 - 20:32:57 
Nom: te cojo i te 

robo:$ 

Titi:)Lo que jo faria, seria dir-li que si vol anar a pendre algo perque heu de parlar d'un tema pendent.Li dius que es 
serio, i que no s'ho agafi en plan conya. Dons cadeu i tal i llavors li dius:Dons el que et volia explicar es que sento un 
sentiment molt gran per una persona, pero no se com dir-li i clar tambe tinc por de que la nostre amistat s'envagi per 

sempre perque sempre ha estat al meu costat i tal..resulta que aquest amor que tinc al cor es per tu, no se si sentiras el 
mateix pero desitgeria estar al teu costat, com a mes que amics..O alguna cosa aixi:) Espero haver ajudat, sort 

adolecent!:) 

Re: Vull quedar amb el noi 
que m'agrada 

09/12/2012 - 11:33:58 Nom: la de daalt 
Moltes gràciess! m'has ajudat molt! el problema està en que mai podem quedar perquè quan jo puc, ell no i al revés 

TTgràcies igualment :) 

Ajudaa nois i noies! 08/12/2012 - 19:08:06 
Nom: 

GFCDKFERJDEP 

Duran l'estiu ens agradavem mutuament amb un noi estavem de liu, pero van passar algunes coses i li vaig deixar de 
agradar fisicament ma dit que li agrado pero siplau digueume consels per tornarli a agradar!Mersi:)Vol fer un 

trio08/12/2012 - 19:41:34Nom: Chizpa:DTinc por. El meu novio vol fer un trio amb el seu millor amic pero es que a mi 
em fa por. M'ha dit que no passa re, que començarem a poc a poc i desprès...Bè, que no se que fer. Estic cunfosa i 

ademes asustada. Siusplauu ajudaa!! 

fdfd 08/12/2012 - 21:54:35 Nom: nenaa! 
uf.. jo de tu faria el que et diu el cor. pero pensa que hauras de ser compartida, i que potser el teu novio nomes et vol 

per això, pel sexe. i una relació és mes que això, saps?pensat'ho bé, maca! que vagi bé!! un petó!! 

Re: Vol fer un trio 09/12/2012 - 08:06:23 Nom: gili Pos tens que fer ñam ñamm oc? Es facil;)PD: DEsmanegats! 

Re: Vol fer un trio 09/12/2012 - 19:00:01 
Nom: 

ccccccccccccccccc
ccccccccccccc 

no ho facis, el teu novio nomes et vol per el sexe, si t'estima només et voldria per ell, no et facis veure com una guarra 
siusplau!:(... no ho facis perque no val la pena, ell vol ensenyar-li al seu amic com folles, no res més.NO.Cuidat maca 

Re: Vol fer un trio 12/12/2012 - 16:16:46 Nom: Ñam Ñam Bukkake! ;) 

URGENTIISIMM!! 08/12/2012 - 19:55:42 Nom: Yupi :D 

Tinc una amiga molt lletja i quan anem juntes ningu sens acosta. A sobre, el noi que m'agrada no se macoosta, sino 
que senva mes lluny cada cop que estic amb ella. Pero es que hi ha un problema, que ella ha passat ara per un 

moment dificil i esta molt enganxada a mi. Vull sortir amb aquell noi pero tambe vull estar amb la meva amiga. No se si 
fer-li una sesio de bellesa o alguna tontada aixi pero es que ningu sens acosta i a veades ens senyalen i es riuen d'ella i 

de mi per anar amb ella. No se que fer. Ajuda urgent! 

Re: URGENTIISIMM!! 08/12/2012 - 20:36:38 Nom: gardapatx 
en la meva opinio ajudali a cambiar una mica de look pero que ella s'ha senti agust pero has de panser una cosa si el 
noi sent lo mateix que to no li hauria dinportat jens la teva aamiga i molt menys el seu aspecte i a la noia no li donis de 

costat x que algun dia tu tindras un problem i sera ella qui tajudi 
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Amic invisible guarrillo:$ 08/12/2012 - 20:26:13 
Nom: 

uerdjksnhfgñw-au 

Al meu insti, em fet un amic invisible i resulta que ami m'ha tocat fer-li al nen que em mola, sobint cadem, mirem pelis 
junts, etc. i els meus amics m'han dit que tambe sent lo mateix per mi, cosa que no se segura. He pensat de que en ves 

de fer-li un regalas, llençar-me! Ja tinc 14 anys i ell 15 i si li agrada, dons li demanaria per cadar a casa meva i 
(trakatraka, adolecents ja m'enteneu;))Que en penseu? O soc molt petita? 

Re: Amic invisible 
guarrillo:$ 

08/12/2012 - 20:33:57 Nom: joivdytsfdv 
en la meva opinio si estas preparada es ho i si no no pero sapigues els riscos que corres malalties o embarass cuidat 

molt be. 

Re: Amic invisible 
guarrillo:$ 

09/12/2012 - 18:04:54 Nom: casdfsd 

a veure... jo tinc 16 anys i desde els 13 he sentit atracció per un munt de tios, allò ganes de follar-me'ls allà mateix... uff, 
molta... però pensa que per fer-ho per primer cop t'ha d'agradar de veritat i tindre confiança... no perdis la virginitat amb 
algú amb qui encara no estàs sortint, ha de ser especial dona! Per cert, com t'he dit, tinc 16 anys, i novio desde els 15, 

quan `portavem 3 mesos vaig saber que era el moment de fer-ho, i no em penediré mai d'haver esperat 3 mesos i 
d'haver-ho fet amb la persona amb qui tenia confiança i estimava de veritat! L'edat no és el problema, el problema és la 

persona... 

Re: Amic invisible 
guarrillo:$ 

09/12/2012 - 18:05:10 Nom: casdfsd 

a veure... jo tinc 16 anys i desde els 13 he sentit atracció per un munt de tios, allò ganes de follar-me'ls allà mateix... uff, 
molta... però pensa que per fer-ho per primer cop t'ha d'agradar de veritat i tindre confiança... no perdis la virginitat amb 
algú amb qui encara no estàs sortint, ha de ser especial dona! Per cert, com t'he dit, tinc 16 anys, i novio desde els 15, 

quan `portavem 3 mesos vaig saber que era el moment de fer-ho, i no em penediré mai d'haver esperat 3 mesos i 
d'haver-ho fet amb la persona amb qui tenia confiança i estimava de veritat! L'edat no és el problema, el problema és la 

persona... 

PROGRAMA DE RÀDIO 
PER A JOVES! 

08/12/2012 - 20:53:46 
Nom: La nit és 

nostra! 

Bones, som un grup de joves i fem un programa de ràdio per a joves. És un programa magazine amb noticies curioses, 
novetats de la moda, esports, entrevistes, noticies de famosos i molt més! El programa el fem els dissabtes a la nit i si 

voleu més info podeu visitar la nostra pàgina del facebook!www.facebook.com/lanitesnostra 

GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
08/12/2012 - 21:14:54 Nom: noi! 

soc un tiu.. i ultimament em faig molt amb una de les amigues.. abans parlavem poquissim i ultimament parlem molt, 
ens expliqem les coses i tal i me pillat moltissim d'ella! li diria i tal pero hi ha un problema! ella fa poc s'ha liat amb 3 tius 

bastant seguits.. i amb l'ultim hi ha hagut problemes! el tiu aqet s'ha liat uns quans cops amb una amiga de la qe me 
pillat.. i a la amiga li mola el tiu.. pero l'altre dia el tiu se li va llençar a la tia qe em mola i es van liar.. la tia esta super 

arrepentida i tal.. pero tot el grup d'amigues s'han com picat i burxat.. noseqe fer em mola molt la tia.. pero s'ha liat amb 
3 en 2 setmanes i la gent li comença a dir puta i tal.. pero ella no es aixi..mi vui liar pero ella te por de liarse amb algun 

tiu perqe li diran puta!qe faig?? ajudaa!u sentu per el textazo pero es complicat d'explicar, estic molt pillat! 

Re: GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
08/12/2012 - 21:25:30 Nom: nooia! :D 

Holaa, doncs mira és una mica lio però suposu, que el millor que pdries fer es parlar amb ella i explicar-li lo qeu sents, 
perquè ni que no es vulgui liar amb ningú per lo que l'hi diguin potser si es amb tu la cosa canvia i en ves de lio pdeu 
arribar a star junts (si vols)P.D: Intenta investigar una mica tipo avere qui l'hi agrada i tal així pots anar més guiat, i un 

dia quedes amb ella i l'hi ho expliques! :)Moltíssima sort carinyo spero que tot vagi molt bé!:D 

Re: GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
08/12/2012 - 22:16:00 Nom: noi! 

moltissimes gracies per el consell.. a mi no em faria res tenir algo serio.. estic pilladissim pero tinc por de qe com qe ara 
parlem tant em vegi com un amic! 
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Re: GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
08/12/2012 - 22:24:58 

Nom: torno a ser jo! 
:P 

M'ho penso.. tinc la mateixa situació però ell i jo no som amics ell es motl amic del meu germà avan l'hi parlava pero ara 
ja no ens portem 3 anys i em fa cosa dirli algo perque pensi: ara que vol aquesta? sas o sigui estic feta un lio! :(Però qui 
no arisca no pisca (aqeusta frase no me la relfexo perquè no m'atreveixo a llençar-mi) ajaj si vols t'agrego i parlem com 

et dius? :) 

Re: GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
08/12/2012 - 22:53:42 Nom: noi! deixa face i parlem! 

Re: GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
09/12/2012 - 04:09:50 Nom: Boja 

Avera no e entes res u podries tornar a explicar pero amb noms que tampoc costa res i tmpoc cal q siguin els seus 
noms de veritat!!! Pk aixo es un desmadre 

Re: GENT OBRIU ES 
URGENT! tiees suposu qe 

em podreu ajudar 
09/12/2012 - 15:20:04 Nom: resum 

no cal que entenguis res, en que enteguis que l'hi mola moltissim una noia i que l'hi vol dir ja en tens prou! :) i no sap si 
liar-si o que perqeu s0ha liat amb 3 persones amb 2 setmanes i té por que si comensen a sortir o si es lien que li diguin 

puta.espero que ho hagis entès! :DDDDD 

NOIES QUE VOLEU 
SABER COSES SOBRE 

LA MASTURBACIÓ I 
DELS GENITALS 

FEMENINS OBRIU JA :)! 
(WEB 

INTERESSANTÍSSIMA) 

08/12/2012 - 21:40:22 
Nom: NOIA AMB 

RECURSOS 
Aquí os deixo una web a totes que vulgueu saber coses sobre els genitals femenins, investigueu la web, es molt 

interessant :)Cuideu-vos 

Re: NOIES QUE VOLEU 
SABER COSES SOBRE 

LA MASTURBACIÓ I 
DELS GENITALS 

FEMENINS OBRIU JA :)! 
(WEB 

INTERESSANTÍSSIMA) 

08/12/2012 - 21:47:54 Nom: noiaaaaaa Mersii nena!! es bunissima em pasare la nit llegint-ho tot.Gracies :D 

Re: NOIES QUE VOLEU 
SABER COSES SOBRE 

LA MASTURBACIÓ I 
DELS GENITALS 

FEMENINS OBRIU JA :)! 
(WEB 

INTERESSANTÍSSIMA) 

08/12/2012 - 21:52:20 Nom: yepa! quina és la web? 
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Re: NOIES QUE VOLEU 
SABER COSES SOBRE 

LA MASTURBACIÓ I 
DELS GENITALS 

FEMENINS OBRIU JA :)! 
(WEB 

INTERESSANTÍSSIMA) 

08/12/2012 - 21:54:06 
Nom: NOIA AMB 

RECURSOS 
No vacil·lis eh!...Ho sento me le deixat 

Re: NOIES QUE VOLEU 
SABER COSES SOBRE 

LA MASTURBACIÓ I 
DELS GENITALS 

FEMENINS OBRIU JA :)! 
(WEB 

INTERESSANTÍSSIMA) 

08/12/2012 - 21:56:15 Nom: yepa! no passa res!! mercii!! :) 

Re: NOIES QUE VOLEU 
SABER COSES SOBRE 

LA MASTURBACIÓ I 
DELS GENITALS 

FEMENINS OBRIU JA :)! 
(WEB 

INTERESSANTÍSSIMA) 

08/12/2012 - 21:57:33 
Nom: NOIA AMB 

RECURSOS 
De res, es molt interessant i resol molts dubtes :) 

sisplau ajudeu-me nose q 
fer 

08/12/2012 - 21:47:24 Nom: lilbru 

Heyy hoola em dic kadi i tinc un problema bno q aquets dies he fet alguna publicació aki i m'han agregat tius i bno aixoq 
em parlat i tal....i bno q tinc una miqueta de por pq nose com reaccionarien els tius en veurem nose si els semblare 

guappa o lleiga i no vulll q em diguin q soc lleiga pq em trencarien el cor i nose si cadar amb ells o oblidarme dells i no 
parlar-hi mai mésSisplau posseu resposses es super orgent!!! 

Re: sisplau ajudeu-me 
nose q fer 

08/12/2012 - 22:19:59 Nom: Diccionari.cat M'has fet plorar: Com pots apunyalar-me i colpejar-me d'aquesta manera tan bèstia:'(Att: el diccionari 

Re: sisplau ajudeu-me 
nose q fer 

08/12/2012 - 22:50:27 Nom: jajajaja :') jajajajajja puutoo amo el de daalt! /ama 
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Per tots quells que mai us 
heu liat ni tingut noviu! no 

tingeu por! obriu, us 
agradara! 

08/12/2012 - 21:49:42 Nom: LWWY*-* 

He tret aquest tema per tots aquells que publiquen dient que mai s'han lait, ni tingut novio, que no saben com fer-ho, 
que estan desdeperats...Primer de tot vui que sapigeu que jo tinc 14 anys, ulls marrons, cabell castany, onudlat, llarg, 

prima, no tinc cul, talla 85... vamos que soc una noia "del monton" com moltes adolescents. Jo tampoc m'he liat mai i he 
tingut fortes depresions perque motles amiges meves han tingut novio i diuen que el la sensacio em smaca del mon, jo 
no n'he tingut mai. dons dir-vos que es dificil no estar deprimit, pero que ja aribara el moment, que no cal liar-se amb el 
priemr que passi i que a aqesta edat es nuramal, sobretot es extrany que noies de 13 anys s'hagin liat, isi ho han fet es 
per que han trobat a un noi molt bo o son unes putes. Aixi que totes aqestes persones que no ens em liat mai, no ens 
hauriem de preocupar perque el primer cop ha de ser especial i si el busqes mai sera perfecte, com si tens 17 anys i 

mai has donat un petó a ningu! I que? ja ens arribara el moment a  

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 21:56:56 Nom: iriiiiisisodo 
Olé per tú!! Moltes han follat amb 15 i jo no he donat ni un petó, i que? Em lio amb algú que no m'agrada per creure'm 
guay (com fan moltes) DONCS NO.Espero que aquest text que has escrit faci reflexionar a moltes que ens plantejem 

això, i, que realment no ens hauria de preocupar.Independència:)! 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:11:45 Nom: UNA NOIA 

''13 anys s'hagin liat, isi ho han fet es per que han trobat a un noi molt bo o son unes putes.''PERDONA? TINC 14, EL 
MEU PRIMER PETO VA SER ALS 13.UNES PUTES? NO PASSA RES SI O FAS AVANS O DESPRÉS TAL I COM TU 
DIUS QUE PER EXEMPLE SI TENEN DELS 15 EN AMUN NO SAN LIAT,NO PASSA RES. I SI TENEN DELS 15 EN 
AVALL PERQUE A DE PASSAR ALGO?HAS FALTAT EL RESPECTE A MOLTES ADOLESCENTS CATALANES!SI 

LES QUE NO OS EU LIAT MAI OS DESANIMEU ES PERQUE VOLEU VOSALTRES I OS DESANIMEU VOSALTRES 
MATEIXES ;), QUE ELS DEL VOLTANT NO DIEM RES DE RES.NO ET POSIS AMB LES QUE JA HO HAN FET I NO 

COMPARIS TANT SI DE VERITAT VOLS AJUDAR A ALGÚ.;) 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:15:54 Nom: cLaRa! que gran la del comentari de sobre! uff!!!Ets l'ama! 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:19:42 Nom: LWWY*-* 
pardo si us he ofes pero no volia dir aixo! volia dir que si ja s'han donat el primer petó han tingut sort iq ue no pasa res 
si no tel has donat pero que motles noies que cuenixo jo van coemnsar als 13 i s'han tornat motl putes pero no vol dir 

que tu ho sigies, nomes algunes! Pardo si t'he ofes de veritat no era la meva intencio:( 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:22:02 Nom: iriiiiisisodo 

No et ficaràs tu, bonica. Al meu institut les chonis que s'han liat van de guays dient a la seva amiga en mig d'una clase: 
''Ostia, porto 3 dies sense follar, el dissabte follo!!'' I t'ho juro que no m'ho invento.No tinc res en contra de las que ho 

han fet i, tan debó jo hagués trobat a algú amb 14 anys que estimés fins al punt de ser el meu primer petó.No ha sigut 
així i no vull que el meu comentari es malinterpreti. Vaig en contra de les chonis que tenen el cony més obert que les 

portes d'un centre comercial en rebaixes, no de les que ho han fet perque han trobat al seu noi.0 Malrotllos. 
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Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:27:01 Nom: LWWY*-* 
Moltes gracies bonica per desfensar-me! Pero tothom te dret a opinar el que vulgin! No ens malinterpeteu que ens 

alegrem si heu trobat a algu especial encara que tingeu 13 anys!Estic amb tu 0 malrotllos;) 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:34:38 Nom: hbhbhbh 

Gràcies per la teva publicació, m'ha fet sentir que no sóc la única que no s'ha liat. La veritat és que mai m'ha importat 
això, jo ja sé que quan tingui de passar, passarà, i que serà amb algú que realment valgui la pena, però aquests últims 
dies m'ha passat per el cap.I per les que heu comentat que ja us heu liat... Aquí ningú ha dit que sigueu vosaltres de les 
que es parla, però el que és veritat és que la major part de les noies que s'han liat amb 13 anys són les típiques noies 

que ho troben com a necessitat el tema de liar-se, sense faltar el respecte. 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 22:39:43 Nom: noiia:)) 
Tens tota la raó! En el sentit de que, les que no ens hem liat o hem sortit amb algú es perquè esperem el millor 

moment. Jo, no és que no pugui, simplement és que estic segura que algún dia m'enamoraré de veritat, pot ser demà, o 
d'aquí un any, però cada cosa al seu temps.PD': Respecto a totes les que ho hagin fet! 

Re: Per tots quells que mai 
us heu liat ni tingut noviu! 
no tingeu por! obriu, us 

agradara! 

08/12/2012 - 23:00:35 
Nom: 

Pimnfqonsfqoien 
Ohh passam ami el correu :$ spc noia i no lesviana ehh es per parlar jajajaj 

!!!!!!!!!!! 08/12/2012 - 23:01:36 Nom: (?) 
Ajuda, no hem sento jo mateixa mai. Com puc fer per ajudar-me a descobrir com sóc?Moltes gràcies pels que 

responguin! 

Re: !!!!!!!!!!! 08/12/2012 - 23:09:52 Nom: ----^.^-----  
descobreix la vida!proba coses noves, gaudeix de cada moment, aprèn dels errors i estima a qui t'envolta i et fa feliç.Tu, 
et vas "sembrant" i decideixes qui i com seràs. qui t'envolta també ho decideixes tu.Així que el missatge és: tu tries qui 

vols ser. 

MINECRAFT!! 08/12/2012 - 23:13:13 Nom: GTGT si jugueu a minecraft crec que al·lucinareu amb aquest vídeohttp://www.youtube.com/watch?v=gmybW_r_urE 

Re: MINECRAFT!! 09/12/2012 - 04:12:29 Nom: Em vull picaar! Frikiiiiii! el meu nom ja u diu tott muajajajamuajajajamusjjsjjs 

Consell sisplau obriu!! 08/12/2012 - 23:18:38 
Nom: 

fjroigthghtrhgiuritgf
uru 

Com reconquistar a un noi?És urgent sisplau! 

Re: Consell sisplau obriu!! 08/12/2012 - 23:24:04 Nom: k loko xupanli la pollla 

Matrurbació femenina. 08/12/2012 - 23:25:56 Nom: Anonima! 
Hola!Sóc una noia de 13 anys i de vegades hem mastrubo seto plaer. No ho sap ningú ni la meva millor amiga.Me fa 

molt vergonya explicar-ho.No se si es normal jo supposu que es cosa de l'edat.petons! 

Re: Matrurbació femenina. 09/12/2012 - 08:03:17 Nom: njksczjkcd Pos no li digues tonta del cul:') 
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ESQUIZOFRENIA.. 09/12/2012 - 00:16:28 
Nom: 

adolescentenapurs 

Últimament estic súper canviada, no m'interesa res, tot més igual i no vull parlar del que em passa, sol vull allunyar-me, 
sé que pensareu que es cosa de l'edat. Però jo no sóc així, tinc ganes de suicidarme, de marxar d'aquesta ciutat d'anar 

a un lloc on no em senteixi així, tinc ganes de que aquesta sensació de merda em marxi. Estic depresiva, vull fumar 
porros i drogarme i seria capaç de qualsevol cosa per no sentirme així. Tot em fa fàstic, la gent falsa, les mentires, lo 

iditoa que arriben a ser alguns. No sé que fer, he estat buscant i nosé si podria ser esquizofrenia o algun trastorn però 
no es normal perquè jo sóc una bona alumna amb cap i que està molt centrada i últimament sol vull deixar de estar així 

i no li he dit a ningú perquè em pendrien per boja i nose que fer siusplau que farieu? Nosé si algú a tingut aquesta 
sensació durant més d'un mes i si ho va tirar tot per la borda o qué però tinc por de fer alguna bestiesa i nosé si anar al 

metge o explicar-li algu... 

Re: ESQUIZOFRENIA.. 09/12/2012 - 00:20:56 
Nom: 

adolescentenapurs 

Sé que pensareu que es l'adolescencia però no. Es que he deixat d'anar a anglés, a cant, tinc ganes d'agafar diners i 
marxar, és més, m'ho penso. A vegades estic súper activa i en un moment em fico fatal. No sé si alguna cosa ha 

desencadenat això però esque estic tensa, no vull parlar del que em passa, intento evadir-me del món... Crec que res 
no importa, que tots acabarem morint i no te sentit la vida i els diners ni res d'això nose... Crec que en alguna baixada 

seria capaç de tallar-me les venes o pirar de casa i tinc por... 

Re: ESQUIZOFRENIA.. 09/12/2012 - 09:45:41 Nom: ndsfjsvsxvnfdj pensa en positiu i jo de tu ho diria a algu et sentiras millor i et podran donar algun consell.pares,germans,amics.... 

Re: ESQUIZOFRENIA.. 09/12/2012 - 12:12:45 
Nom: 

Conselleralleial 

Bé, pot ser que això no formi part de l'adolescència, però el que jo crec és que has agafat una depressió. Jo en vaig 
patir una l'any passat, i em sentia igual que com descrius: Trobava que tothom eren uns falsos, no tenia ganes de fer 
res, però a la vegada, no podia deixar de pensar que volia sortir d'allò i ser feliç. Però com que la pròpia depressió et 

treu les ganes de fer alguna cosa, no fas el que realment t'ajudaria a millorar. I també conec aquestes pujades 
d'activitat, perquè de sobte penses "ara deixaré de ser una inútil i faré alguna cosa amb la meva vida", i ho 

aconsegueixes...durant uns moments. Després acaben tornant les ganes de no fer res, i d'engegar-ho tot a la merda, i 
marxar a algun lloc desert, on no hi hagi persones falses ni t'hagis de treballar les relacions socials. Però no t'has de 
deixar vèncer per aquestes ganes. Surt amb alguns amics, o si tens algun noi que t'agrada, parla amb ell. Fes el que 

facis quan estàs activa, i a la que tornen a venir les ganes de no fer res, posa't a fer 

Re: ESQUIZOFRENIA.. 09/12/2012 - 19:26:30 Nom: holsss 
Això és una depressió, la superararàs... Si fossis esquizofrènica fliparies i veuries coses que no existeixen, a més, no 

ho explicaries aquí. Ànims. 

vendre or? :o 09/12/2012 - 00:38:46 
Nom: 

jiijijojojojujurareriror
u 

hola! m'agradaria saber si amb 15 anys es pot vendre or a les botigues aquelles de "compro oro noseque" graacies!:) 

Re: vendre or? :o 09/12/2012 - 09:25:04 Nom: Jo_Mateixa 
Si vas amb la teva mare o colque major d'edat si. Jo hi vaig anar hi vaig dur coses rompudes, recades que no tenia la 

seva parella i coses aixi. T'asegur que val molt la pena! :) 

Re: vendre or? :o 09/12/2012 - 13:46:24 
Nom: la del 
missatge!  

Mooltes gracies!(: ho tindre amb comptee 
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RELAT: El trineu (primera 
part) 

09/12/2012 - 00:40:52 Nom: Relateitor!! 

Aquí va el meu primer relat!! Espero que us agradi.Aleix, com és que fas aquesta cara? Que no et fa il·lusió veure els 
tiets?-em diu la meva mare des del seient de davant.Mentre avanço per una carretera de Menorca, vaig pensant en els 

avorrits dies que m'esperen.Els meus tiets ténen una habitació llogada tot l'estiu en un petit hotel de cinc estrelles, 
apartat de tot, i, com que feia moltíssims anys que no ens vèiem, ens han convidat als meus pares i a mi a passar una 

setmaneta amb ells. L'última vegada que els vàrem veure jo tenia 6 anys, i ja en fa vuit. Els meus cosins no tenen 
facebook i gairebé mai truquen per telèfon... Si ells hi fossin, seria més divertit. Podria viciar-me tot el dia a la play amb 
el meu cosí gran, o anar a la platja amb la Ivet, que té un parell d'anys menys que jo.Però aquest any el meu cosí ja té 

22 anys i té nòvia, i se n'ha anat de vacances amb ella, en plan parella. I la Ivet és fora, en no sé quines colònies 
d'anglès...L'altre dia ens van trucar els tiets i m' ho van dir.En fi, 

Re: RELAT: El trineu 
(primera part) 

09/12/2012 - 10:13:04 Nom: cam? joder pero ens deixes amb les ganessegona part ja 

Re: RELAT: El trineu 
(primera part) 

09/12/2012 - 14:24:10 Nom: kfha m'agrada pero vull saber com coninua!!!:) 

PROBLEMES VAGINALS I 
CLITORIANS! 

09/12/2012 - 01:09:46 
Nom: eh eh eh eh eh 

eh eh 
fa tres dies quan estabem follan amb el meu noviu de cop se li va sortir la polla de la vagina i es va enclastar contra el 

meu clitoris i va fer un cop molt fort. Es perjudicial per la salud? ja se que soc una mica rereta ajajaja 

Re: PROBLEMES 
VAGINALS I 

CLITORIANS! 
09/12/2012 - 09:31:20 Nom: njknjknjnj ascooooo! 

Re: PROBLEMES 
VAGINALS I 

CLITORIANS! 
10/12/2012 - 23:01:43 Nom: j6r7thfg que va! com vols? no passa res! 

He quedar amb el noi que 
m'agrada per patinar: Què 

li dic?? 
09/12/2012 - 01:35:49 

Nom: I Wish You 
Where Here 

Mireu, penso quedar amb un amic meu que m'agrada molt per patinar sobre gel. Sóc una mica pocatraça, però això és 
igual, perquè així puc aprofitar i agafar-me amb ell ^^.Em vull declarar, què li puc dir per no perdre la nostra amistat? 

Ajuda si us plau!!!! 

Buach*.* Sexe amb famos 09/12/2012 - 08:41:17 
Nom: Magaritoo'h. 

#~. 

Hola adolescents, he follat amb un famós, és Jordi Sànchez, més conegut com Antonio Recio, ma demanat discreció, 
però no ho puc estar perque estic embarassada del pescadero! :( Que puc fer AJUUUDDAAAA!! eh qe no surti d'aquí 

eh, qie si se'n entera la dona me mata..Li dic a mamare? qefaig? EEH PERO CONTESTEU EH! vos necessito!!!!!!! 
muaksmuaks iloveradolescents*.* MUA:$ 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 09:17:24 Nom: joanet I com ho vau fer? ell vestit de guardia civil? 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 10:27:28 Nom: mmxzd,s 
avera tia no creck aquest tiu o aigui fe amb tu i si volia discrecio pk cony u publiques aqui que o veu tothom , u sento 
pero esk ets tontetapro si es veritat digaliate mare o al teu pare amb qui tinguis mes confiança pero digau jaaa !!!pd: 

aquest famos podra tenir 45 o mes anys segur k no avra fet ambtu quans anys tens ? 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 10:47:03 
Nom: el de la 
pregunta!! 

35 anys tinc. Ho em fem aquesta nit... 
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Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 12:38:59 Nom: mmxzd,s 

tia es igual si te 35 any o mes de 45 pero esk si creus k estas embaraçada digali algu de la teva familia amb ki tinguis 
ems confiança i ja esta ... bona sort espero k no hu estiguis irelasionat amb persones de la teva edat ...k fots ambun de 

35 ,pensa i rumia .... es el teu problema nomes tu fas elk vols amb la teva vida vesten amb persones de nosecuans 
anys mes k tu ... DESPRES AIXO SI SI TE MARE S'ENTERA MESTARD L'ABRAS LIADA PARDA!!! 

SOU TONTES 09/12/2012 - 12:51:03 Nom: btgf 
AVERE TOTES LES QUE RESPONEU...NO VEIEU QU EUS ESTA PRENENT EL PÈL???ESQEU SEMBLEU 

TONTES....ENSERIU US CREIERU QUE EL JORDI SANCHEZS HAGI FOLLAT AMB UNA PAVA DE 15 ANYS?? 
:OPENSEM UNA MICA!!!SOU DOWN 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 12:59:54 Nom: PER: btgf QUE JEFA, LA CLAVES. 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 15:45:20 
Nom: 

kdfjadkfjalskjfsdkjflk
dsjflsdk 

que trist per fevor! aquest bon home te dos dits de fron no com tu xaataa... nomes busques fer mal??? si se nentera et 
posaras amb un bon mardeeer guapetaa! pk aquest tio te passta i no li costara gens posarte una denunciaa! 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 16:17:36 
Nom: la de la 

pregunta 
doncs si i tinc 35 anys! 

Re: Buach*.* Sexe amb 
famos 

09/12/2012 - 16:54:57 
Nom: 

enseroglfipatiaxd 
JAJAJAJAJA clar i jo estic amb el JB no te jode. 

kdlhjal 09/12/2012 - 08:44:51 Nom: Amadaah. 
Hola soc Amada, i tinc un problema demà ai quedat amb el meu novio Federico, en realitat soc bollera ell no u sap.. no 
se comm es fa? dieumeu! soc de bcn i tinc feisbuk i twister si voleu agreguem me dic: Amada Ulldecomolos Serví mua. 

Us agraden? 09/12/2012 - 08:54:17 Nom: lleonard Us agraden les noies del grup Macedònia? A mí em possen catxondo. Estan molt bones. Quina us agrada més? 

NO TE IMPORTA 09/12/2012 - 09:11:56 
Nom: NO TE 

IMPORTA 
ESTIC CAXONDOOO JIJIJI 

Re: NO TE IMPORTA 09/12/2012 - 09:18:56 Nom: joanet jo també... me la tocaré fins que em corri 

Re: NO TE IMPORTA 09/12/2012 - 09:33:55 
Nom: lamo de la 

pregunta 
noi no facis guarradas a veure si et pillara la teva mare manchantela eh que a mi ham va pasar 

AI MAI! 09/12/2012 - 09:16:13 
Nom: Carolitah 

toshunga 
ola campo de nabos me dic Carola i esta nit ai atracat una llibreeria i la bibliotecaria ma tirat una estanteria a sobre i ma 

fet mal la joputa! estic a la preso k fax? 

Re: AI MAI! 09/12/2012 - 09:19:12 Nom: SIsinyor Que teu passis be a la presso noia jejejejej pringada! 

Re: AI MAI! 09/12/2012 - 09:32:07 
Nom: la de la 
pregunta;) 

tu calla, que la preso mola molt.. aqui tinc sexe en los polices ajajajaja mola molt molt MOL.!es molt guay parque no 
m'ho deixes fer? mola jajajajjejeje soc carola:O 

Re: AI MAI! 09/12/2012 - 10:10:23 Nom: SiSinyor :O seras mala... 

Re: AI MAI! 09/12/2012 - 10:11:49 
Nom: la de la 

pregunta 
perque mala?Tinc transtorn cerebral greu però m'estic recuperant correctament a l'ospitalencantata da coneixerta 

Re: AI MAI! 09/12/2012 - 21:03:23 Nom: fufufufufu polices diu :') 



503 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

merda . 09/12/2012 - 09:21:59 Nom: xauxa 
Ec mestava masturban.en un tanga delefant i de cop entra mun pare amb ma germana qe te 3 anys... qe fax?. qina 

bergonya a sobre mai embrurat el tangaa com el rento? merda ben grossaa sobre mun pre ho a contat als meus 
amicsqe fax? 

Re: merda . 09/12/2012 - 10:11:53 
Nom: Loca 

loquitaaaaa!!! 
Pos xatu que vols que et diguem no haberu fet i ja sta q aixi les coses son mes facils muajajjjajaja muajajajajaj 

muajjajaja 

Re: merda . 09/12/2012 - 16:13:55 Nom: sdsfdsdf suicidarte el millor 

ec....qemal.. 09/12/2012 - 09:51:46 Nom: ec....qemal.. 
Vaig robar a una gasolinera.. i no sabia que hi havien càmares.. m'ho han dit aquesta mati.. que passarà? que faig? 

estic molt nerviós.. ma deixat la meua novia Eustiaquiaaqeputahmerda tot esto mon es una merda...TT' 

Re: ec....qemal.. 09/12/2012 - 09:58:50 
Nom: 

dafkfdkjldskdasgoie 
estas fatal tiu... 

Re: ec....qemal.. 09/12/2012 - 10:13:35 
Nom: :S! el de la 

pregunta 
no estic fatalsimplement no ho sabiamira deixa el teu correu o el teu facebook i tagrego i parlem tranquilament d'acord? 

vinga deixal muaa esqe estic super nervioos 

Re: ec....qemal.. 09/12/2012 - 12:57:09 Nom: osdeperluix 13 ei tiu si vols parlar amb mi i averak pasa ...http://www.facebook.com/osdepeluix.blanduxi?ref=tn_tnmn 

Re: ec....qemal.. 09/12/2012 - 16:07:41 Nom: dsffdsfdsfds no et dono adreeçes jo 

Obriu siusplau:) 09/12/2012 - 10:51:23 Nom: Anonimmma- 
Mireu d'aqui un mes faig un anyet amb el meu novio i la veritat no tinc nidea de que regalar-li, doneu-me opinions os ho 

agrairia moltíssim, mil gràcies:)! 

quan tens irregularitats de 
la regla i vas al ginecòleg, 

què et fan? 
09/12/2012 - 11:04:35 

Nom: 
gjdjwhwywyeeeee 

Hola! Doncs fa molt temps que tinc aquest problema i la meva mare m'ha dit que hauríem d'anar al ginecòleg. Per 
aquest problema què acostumen a fer? Merci! 

Re: quan tens irregularitats 
de la regla i vas al 

ginecòleg, què et fan? 
09/12/2012 - 11:18:57 

Nom: 
andreeeeeeeeeeeee

aaaaa 
suposo qe et preguntaran si ets verge, i tacavarien donenan unes pastilles anticonseptives per a qe se te reguli la regla 

Re: quan tens irregularitats 
de la regla i vas al 

ginecòleg, què et fan? 
09/12/2012 - 11:41:04 Nom: Jop 

Jo fa 1 anys i mig que tinc la regla i sempre la he tingut irregular mira: aquest capdesetmana le tingut i em va venir fa 
dos setmanes pero vaigf estar 3 mesos sense ella :S 

Re: quan tens irregularitats 
de la regla i vas al 

ginecòleg, què et fan? 
09/12/2012 - 15:40:31 Nom: metoo 

hola! a mi també em va passar aixo! vaig anar al gine, i aixo es el ke et feran:et preguntaran si ets verge, si ho ets et 
posaran un a espècia de consolador que et fa una ecografia dels ovaris, les coses clares, tel posaran pel cul. si no ets 
verge tel posaran per la vegina. es molt provable que tinguis els ovaris enquistats ( molt corrent en aquesta edat) i et 

recepteran unes pastilles anticonceptives que van molt bé! et feran marxar l'acné (si en tens) i et feran regular la 
reglapetonsss :) 

Re: quan tens irregularitats 
de la regla i vas al 

ginecòleg, què et fan? 
09/12/2012 - 20:23:20 Nom: cat_inde 

ma mare m'ha dit que m'hi vol portar i no sóc verge segurament ella ho pensa però jo no vull dir-ho davant seu com ho 
faig si m'acabés portant? 
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el trobu molt a faltar :'( 09/12/2012 - 12:31:59 Nom: osdeperluix 13 

bueno jo el conec desde fa 2 anys aquest noi de un campus de basquet k m'encata, tenim la mateixa edat ... bueno el 
primer any bem començar a coneixer i emva caure be , resulta k aquest estiu vem ser mes amics jo era la seva tata i ell 
el meu tete eram millors amics , ens agradavam una mica i aixo , despres de acabar el campus que durava 5 setmanas 
vem anar parlam pel face i un dia vem quedar despres del cole i bueno jo super entusiesmada per veurel pero en faia 

vergonya d'anari sola i aixo una amiga en va acompañar fins a ell i vem marxar els dos cap a un parc,mai l'abia vist aixi 
vestit amb cadenes tot negre i amc el cap mig rapat, esk jo esta acostumada a veurel amb roba d'esport i no 

m'esperava k vistes aixi.resuta kno tenia cap brenar i ell mel va comprar i li vaig dir avera quans dinerportes i emva 
deixar agafarli la cartera i vaig olorar la seva cartera i feia una putos i havia com unes fulles i em va dir es marihuana , 

fumo i k veveia una mica . al veura la seva formar de vestir , k si fuma , k si veu 

Re: el trobu molt a faltar :'( 09/12/2012 - 12:54:50 Nom: osdeperluix 13 
K UPINEU EM PARDONARA O PASARA DE MI NO SE K FER NECESSITO K UPINEU D'AIXO, estic molt trista pk no 

el trobu pel face no se on nviu ni tinc el seu telefon, se qui son els seus amics on va entranar i que aquest cap de 
setmana k ve el veue 

Re: el trobu molt a faltar :'( 09/12/2012 - 13:55:41 
Nom: 

anonimaissssssss 

mmh,primerament les formes no son les correctes,que opineu diu JAJAJAJAJJAJAJA,aqui la gent opina si vol..desprès 
això d'eliminar-lo i totes aquestes tonteries,ho trobo bastant de nena petita,no és per res...pero crec que no cal! cadascu 
fa el que vol,tu pots intentar consienciar-lo i fer-li veure que fumar o beure no va bé per la salut,però ell fara el que vol,i 
realment pel que veig..t'has fixat més en l'aparença i l'especte fisic que no pas amb els sentiments que tenies cap a ell 
(si és que realment n'hi havia)el meu consell: si no el trobes espera,potser us veureu l'any que ve al campus, i si no fos 

aixi,mala sort! no l'haguessis deixat passar;) 

Com em declaro a qui 
estimo?? 

09/12/2012 - 13:36:13 
Nom: I Wish You 

Where Here 

Mireu, penso quedar amb un amic meu que m'agrada molt per patinar sobre gel. Sóc una mica pocatraça, però això és 
igual, perquè així puc aprofitar i agafar-me amb ell ^^.Em vull declarar, què li puc dir per no perdre la nostra amistat? 

Ajuda si us plau!!! 

Re: Com em declaro a qui 
estimo?? 

09/12/2012 - 23:16:46 Nom: kjdbwebwc La gent fot pena!!! Q et vols declarar tia? pues n ens expliqis la teva vida q no ens importa i arreglat tu soleta 

Regals per el novio 09/12/2012 - 13:51:13 Nom: Nekaneee Que regalarieu al vostre novio? 

Tornarieu ha quedar amb 
ell? 

09/12/2012 - 14:25:53 
Nom: 

Lauraaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaa 

Hola. Bueno gràcies per obrir primer que tot. Aquest estiu vaig coneixer un noi, que em va agradar..era mono, simpâtic, 
va bó,... I de fet, es que a ell també li vaig agradar. És més gran que jo. Vam estar junts alguna estona,eren festes al 

meu poble i anavem una mica beguts...pero no ens vam liar. Ell tenia ganes pro jo el volia coneixer més. Es van acabar 
les festes,ell se'n va anar al seu poble i doncs tot s'havia acabat. Parlavem pel whatsapp i això però no ens veiem 

mai.Fa cosa de dos dies, el vaig veure al meu poble. Ens vam saludar i com jo portava pressa vam dir que parlariem pel 
whatsapp. Total que vam quedar ahir, haviem quedat: una amiga meva, el seu cosi, ell i jo. De la manera que em 

parlava es volia liar amb mi, pro jo no ho tenia tant clar. Bueno vam quedar davant d'un bar, i feia un quart que ens 
esperavem la meva amiga i jo i alli no venia ningú. El vaug trucar i em va dir que fes cap al camp de futbol que estava 

alli. Vam anar i el vam veure i ell a naltros també. Va passar de mi, seguia jug 

Re: Tornarieu ha quedar 
amb ell? 

09/12/2012 - 16:20:01 Nom: adfdffdsfds passa d'ell millor teu recomano. 
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Re: Tornarieu ha quedar 
amb ell? 

10/12/2012 - 17:56:22 Nom: TC Suda d'ell, hi ha molts més tios en el món, i molt millors que ell. 

Amor.. 09/12/2012 - 14:31:50 Nom: rytrhxfdh. 

Hola adolescents! Tinc 13 anys, i mai havia sortit amb ningú fins fa poc, es un noi que vaig coneixer a l'escola, erem 
bastant amics a clase pero mai haviem quedat fora. Ara sortim junts, encara que no anem a la mateixa clase, fa molt 

poc que sortim, pero es posa nervios quan em veu i a l'insti no em diu res. Avui m'ha dit que si vull quedar amb ell, i jo 
mai havia tingut una "cita" tipo així, i no se si dir-li que si o que no perque soc molt timida i segur que em quedo sense 
saber que fer....ni saber que dir, ja se que em dirieu de que quedi amb ell pero de que puc parlar-li(hem parlat molt pel 

fb)?? gracies.. 

Re: Amor.. 09/12/2012 - 14:49:04 Nom: jnsdkjcdw 
si estas sortint amb ell, heu d'intentar no tindre vergonya i si us creueu per linsti heu de mirarvos, perque sino no hi ha 

amor.sort! 

RELAT: El trineu (part 2) 09/12/2012 - 14:35:25 Nom: Relateitor!! 

Aquí va la segona part!En un moment, ja estàvem anant per aquell estret camí que portava a la cala. Un caminet de 
pins que discorria a prop de l'aigua. Tot seguit ens vàrem ficar entremig d'uns arbustos i de cop, ja érem allà... Unes 
petites escales de pedra baixaven fins a una caleta minúscula, on hi cabien com a màxim deu persones, tot i que en 

aquell moment estava completament deserta. Segons em va explicar la Ivet, aquella platja només era freqüentada per 
alguna parella nudista, molt de tant en tant. La sorra, com m'havia dit ella, era blanca i fina, com si fóssim al mateix 

Carib. Era realment un paradís...Vàrem posar les tovalloles una al costat de l'altra, i ens vem descalçar. Durant tot el 
camí cap a la cala, havia tingut temps per pair una mica totes aquelles novetats, i ja podia parlar amb més facilitat. Pel 

que em va explicar la Ivet, ja feia anys que els meus tiets anaven a aquell hotel de vacances, cada estiu, i ella es 
coneixia tots els racons del lloc.Jo vaig ser el primer a treure'm la samarret 

Re: RELAT: El trineu (part 
2) 

09/12/2012 - 16:41:49 
Nom: 

vhuiugyfuebwhvoac
d 

plis continuaaa!!!! 

Re: RELAT: El trineu (part 
2) 

09/12/2012 - 18:07:33 Nom: cam i acaba ja d'una tiradavolem saber k passa 

Re: RELAT: El trineu (part 
2) 

09/12/2012 - 19:57:00 
Nom: 

ANonimaaaddde:D 
esta molt be continuala!! :D 

Re: RELAT: El trineu (part 
2) 

10/12/2012 - 00:24:22 Nom: Relateitor!! 
Merci a tothom :) demà a la nit o dimarts intentaré penjar la tercera part. El relat sencer tindrà 5 o 6 parts....Espero que 

us estigui agradant! es el primer que faig, l'estic fent amb molta ilusió! 

ABERCROMBIE, GAP, 
OBEY... 

09/12/2012 - 14:44:54 
Nom: Necessito 

roba. 
Hola,Algú sap on puc trobar aquestes marques a Barcelona?Si pot ser que no sigui per botigues online. I també sabeu 

alguna outlet on venguin roba hollister més barata?Merci! 

Re: ABERCROMBIE, 
GAP, OBEY... 

09/12/2012 - 15:42:19 Nom: holaaaaa 
holaaaa dincs mira jo no soc de bcn jo soc de la part de tgn però la roba de marca com aquestes de vegades hi han 

botigues amb tara on per un petit mal cosit o alguna cosa ja baixen moltíssim el preu i crec qeu està moltbé per si no et 
vols gastar tants diners, amb aquestes marques nose si hi son! :DD 

Re: ABERCROMBIE, 
GAP, OBEY... 

09/12/2012 - 15:55:49 
Nom: La de la 
pregunta!:) 

Jo sempre intento buscar botigues d'aquestes, gracies!PD: Algú sap més botigues? 
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Re: ABERCROMBIE, 
GAP, OBEY... 

09/12/2012 - 23:08:43 Nom: ChicaObey 

Yo se una tienda, donde las ramblas, vas tirando para abajo y en la primera calle a la izquierda hay unos 3 o 4 chicos 
jovenes repartiendo flayers que es de una tienda que se llama Tommy Gun. Y si no sabes llegar a la tienda los chicos 
de los flayers te acompañan. Aparte estan muy buenos JAJAJA. Está tope de guapa la tienda. Tienen Obey, Element, 

DC, Vans, de todo. 

Re: ABERCROMBIE, 
GAP, OBEY... 

11/12/2012 - 22:31:59 
Nom: 

SandraHostalets 

No hi ha cap botiga de roba GAP a Espanya, crec que el lloc més proper és Montpellier (sóc fanàtica d'aquesta roba i 
ho he buscat per tots costats). I de la roba Abercrombie a part de capitals com Paris, Londres, Roma,... hi ha una botiga 

diria que és a la plaça major de Madrid. Llavors de roba outlet Hollister si que no en tinc ni idea, però no crec que n'hi 
hagi a BCN.Espero haver-te ajudat:) 

ROBA! OBRIU NOIES! 09/12/2012 - 14:54:10 
Nom: 

FashionAddict. 
Hola,voldria saber d'on us compreu la roba ara a l'hivern de la part de dalt. Com per exemple aquests jerseis amples. 

He estat buscant pel zara, pull&bear però els que trobo no m'acaben d'agradar.Moltes gràcies noies! 

Re: ROBA! OBRIU NOIES! 09/12/2012 - 15:40:21 Nom: :)))))))))))) 
Holaaaaaaadoncs mira jo en tinc un de llis gris bastant ample i me'l vaig comprar al 393 una botiga que es de camises i 

això no se si per aquí on viu tu n'hi ha alguna! :DD 

Re: ROBA! OBRIU NOIES! 09/12/2012 - 15:57:00 
Nom: La de la 
pregunta!:) 

Hola, em sona aquesta botiga que dius! Gracies! Algú en sap més de botigues? 

Re: ROBA! OBRIU NOIES! 09/12/2012 - 20:02:22 Nom: cla. 
al brownie hi ha coses molt guais, pero es una mica caretet dono una idea, pots buscar en els calaixos del teus pares, 
tiets.. etc. Abans tamb ees portaven jerseis amples i jo l'altre dia vaig veure un jersei super guay del meu pare i me'l 

quedo jo 

Nom album fotos 09/12/2012 - 15:01:15 
Nom: 

fdksjlsksodlrkeowrk
oew 

Hola:) algu em podria dir algun titul per posar en un album de fotos? aixi curtet en castella...ingles..GRACIES! 

Re: Nom album fotos 09/12/2012 - 15:33:55 Nom: kuhglkjhkljhkl *** 

Re: Nom album fotos 09/12/2012 - 18:57:49 Nom: ebndsjka silencio, el ruido del silencio.. 

NOIES DEL 99. 09/12/2012 - 15:13:34 Nom: hdsdggsfhsh 
Hola,Sóc una noia que m'agradaria conèixer a altres noies de Barcelona i de l'any 99 si pot ser. Deixeu correu, face, 

ask, twitter, el que volgueu!Merci guapes! 

Re: NOIES DEL 99. 09/12/2012 - 15:47:23 Nom: lerwiuortywfo http://www.facebook.com/catala.independentista.98?ref=tn_tnmnAgrega guapa ;) 

Re: NOIES DEL 99. 09/12/2012 - 15:55:49 Nom: ifejov georginacalafell@hotmail.esparlam! 

Re: NOIES DEL 99. 09/12/2012 - 17:01:05 Nom: Anoniimaa13 Agrega'm i ja et dono el face per alla: m.pilar_99@hotmail.com 

Amor a primera vista??? 09/12/2012 - 15:26:05 
Nom: amor a 

primeraa vista? 

Us seré sincers adolescents, mai havia cregut en l'amor a primera vista, però fa uns mesos, que hi ha una cosa 
espacial entre un noi i jo, no ens coneixem només ens hem vist però hi ha electricitat entre nosaltres... De moment 

nomes hi ha miradetes ( per part dels dos ) ferieu un primer pas? es amor a primera vista? 

Re: Amor a primera 
vista??? 

09/12/2012 - 16:16:04 Nom: Anonim. tirau endavant anira bé. Intenta quedar amb ell. ;) 
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he enganyat els pares... 09/12/2012 - 17:12:48 
Nom: 

estifetaunamerda 

Hola tinc 13 i he enganyat els pares per sortir am un de 15. k tingui 15 es lo de menys....el cas es que haver-los 
enganyat els ha sentat fatal i man castigat una semana sense face. i la putada esk l'altre dia vaig posar me gusta a una 
foto i dos i tres i el meu pare mavia deixat per preguntarli una cosa a un familiar. Vaja que me passat i ma dit que aixo 
no pot ser... estic... no se k fer.a mes san separat fa poc i em fa mol mal i estic per enviar-ho tot a la merda. De dilsi k 

no es mereixen cap respecte per part meva perk mestan fent mal.pero tambe em sap molt de greu haver-ho fet. 
FUUUUUCKKKKKKffffffffffffffffffffffffffffffffffffho sento m'havia de desfogar. perdo per les faltes i probablement aixo no li 

interessi a ningua mes no esta ni ven escrit pk em volia desfogar i punt. Ara, si teniu consells...tambe fot k soc madura i 
mexpliken coses k no he de saber i esperen k ho superi com si res i fff.... jo mateixa mo volia creure i vaig voler ser gran 

mes rapid aixi k vaig fer com d'adolescent rebelde........ 

Re: he enganyat els 
pares... 

09/12/2012 - 17:36:54 Nom: mkmcsklxzm 
tentenc, a mi tmpc magrada enganyarlos.po a mi magrada un de 16 anys, i en tinc 13, po si pogues sortir amb ell... u 

faria sense dubtaruENDEVANT!se que un se sent fatal 

Re: he enganyat els 
pares... 

09/12/2012 - 21:08:50 Nom: ladelmissatge 
no si lo del noi no hi ha problema...em deixen... quedar demomentlo k passa esk em van avisar un cop i els he fallat 2. 

M'han dit k ja no confiaran mes amb mi. desde sempre la nena bona i ara de cop no confien. emfot haverla cagat no un, 
si no dos cops.I eso...mersi però. 

Re: he enganyat els 
pares... 

10/12/2012 - 17:45:19 Nom: asdfgh23457 

Mira són els teus pares, els hi deus un respecte (basicament perque t'han donat la vida i t'han mantingut a canvi de 
res), i la única solució perke no et castiguin es no enganyarlos. Jo abans era com tu, i ara he deixat de dilsi mentides i 

les coses a casa van molt millor. I si et castiguen una setmana sense face no crec que et moris.Menys victimisme 
siusplau. 

Re: he enganyat els 
pares... 

10/12/2012 - 20:06:37 Nom: LIKEajuda 
tentenc perfectamenio tmb e enganyat moltisimes vegades als pares i he estat moltes vegades sense face i caganla 
kuan me pillen que entro... es normal que et vulguis desaufegar... tmb es normal que et faci rabia lo dels teus pares 

pero segur que ells volen el millor per tu i s'esforcen per a que siguis feliç...ANIMS!! 

EM VULL MATAR... :( 09/12/2012 - 17:33:40 Nom: Mar :S :$ 

Em vull suïcidar, ma mare sempre s'emprenya amb mi, ja no tinc tantes amigues com abans, la gent ja no confia amb 
mi, no estic a gust en aquest país i en aquesta m**** de família que tinc. Ara mateix ma mare m'ha donat un parell 

d'hòsties, em vull matar, no vull viure més! una altra opció és fer amics... pro és que no en tinc casi... Ah, i si li dic a la 
nena amb qui tinc més confiança, ella no em creurà i li dirà a la seva beffa i la beffa ho escamparà per la classe i em 

burcharan. No sé a qui dir-ho. Ara m'estic pensant el dia en que em suïsidaré i el que posaré a la carta. La gent 
s'enfada amb mi constantment. No sé què fer, aquesta vida és una m****. Si no em suïcidu, em convertiré en aquelles 

nenes que no mengen. AJUDA!Mar 

Re: EM VULL MATAR... :( 09/12/2012 - 17:49:06 Nom: ANonimaaaaa 
Intenta parlar amb la gent que més estimes, coneix a nova gent. Però no s'atacudeixi fer cap bestiesa!!!!! Ara penses 

això però calmat fes noves amistatss i no et deprimeixis. Un petó 

Re: EM VULL MATAR... :( 09/12/2012 - 17:58:55 Nom: Mar :S :$ 
merci guapa pro no sé com ferles... no és per ferte la pilota, pro ets de les uniques persones que m'entenen (clar que no 

ho he dit a ningu, pro igualmen dirien que ho faig per cridar l'atencio) 

Re: EM VULL MATAR... :( 09/12/2012 - 19:08:53 Nom: Guapa :) 
Hola soc una noia que yo t'entenc molt be!! si vols ser la meva amigaparlem i yo t'esplico el que pots feri yo tambe 

t'esplicare una cosa :) si vols deixa face o correu el que vulguis boncia que segur que ets molt bona tia 

Re: EM VULL MATAR... :( 09/12/2012 - 20:20:51 Nom: la del missatge mersi guapiii!!et deixu el meu correu: george.love333@gmail.com 
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Re: EM VULL MATAR... :( 09/12/2012 - 22:56:04 Nom: bfdhgfdj 

Sempre deia que a la matinada es mataria/ però cap el migdia anava ben torrat/ somriu i diu que no té pressa/ ningú 
m´espera allà daltSegur que trobes moltes coses per les que val la pena seguir vivint:) d'aquí uns anys quan siguis més 

gran pensaras que erets una "tonta" per pensar aquestes coses ;) ja veuras.Vols que parlem cuca? Si t'has de sentir 
millor m'encantaria ajudar-te:) Millora't 

Re: EM VULL MATAR... :( 10/12/2012 - 13:57:33 

Nom: 
anonimaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa 

va, no et matis he passat per la mateixa situació he estat uns dies que ma mare nno em parava de picar i asobre en 
public devant des meus amics i segur que a la gent que confies de veritat i pots dir i pot fer parlar amb la teva mare jo 
avans no tenia amigues tothom em despreava i no volia que anes amb ells pero els vaig encarar li vaig dir a la profe li 
va fotre 2 faltes greus em tenen por pero han anat agafant confiança tu tranquila jo abans tambe em volia suicidar si 

encara tinc la carta guardada i tot pero bueno maca, segueis endevant que el que no mata et fa fes fort PD: prova de3 
parlar amb a teva mare avera qeue diu 

Re: EM VULL MATAR... :( 10/12/2012 - 17:49:56 Nom: TC 

Mira, jo fins fa un temps tenia moltíssims problemes a casa, sobretot amb me mare, i vaig perdre tots els meus amics 
per culpa d'un rumor de merda, i tampoc volia seguir vivint, però si ho penses bé, la vida es l'unic que tens. No et 
suicidis, has de ser forta, afrontar els problemes, aixecarte cada cop que caiguis, i ja veuràs que els bons temps 

arribaran. Un petó maca:) 

El meu novio no em posa 
sexualment, Ajuda!!! 

09/12/2012 - 18:03:36 
Nom: 

Anonimaaaaaaa 

Hola Adolescents,sóc una noia i mai he tingut novio formal, sempre han sigut lios, però sóc verge.Desde fa 3 mesos 
tinc novio, me'l estimo molt, però sóc una persona molt poc romantica i cariñosa i casi mai s'ho demostro...Ell té 17 

anys i jo en tinc 15, sóc bisexual i sóc molt catxonda, però només he practicat sexe amb dones...Moltes vegades me 
plantejat de perdre la virginitat amb ell, però sóc molt vergonyosa amb els homes, mai me tret la roba davant un noi i 
crec que tinc pànic de fer-ho, a part, estic MOLT acomplexada.El cas és que, no sé si ho vull fer amb ell, perquè besa 

fatal i no m'exita sexualment, la veritat...A vegades penso que no el necesito però no se si tallar, perquè en el fons 
l'estimo molt....NO SÉ SI M'HE EXPLICAT BÉ PERÒ NECESITO LA VOSTRA AJUDA. 

Re: El meu novio no em 
posa sexualment, Ajuda!!! 

09/12/2012 - 18:23:08 Nom: Anònimaaaa:) 
Ostii:)Jo de tu em llensaria... no se... em deixaria anar... si te l'estimes encara que no t'atraigi sexualment, pues és lu 

mes important!Soort!:) 

Re: El meu novio no em 
posa sexualment, Ajuda!!! 

09/12/2012 - 18:56:03 
Nom: 

ccccccccccccccccc
ccccccccccccc 

Si no es lia be li dius com ho hauria de fer al teu gust o el vas guiant perque 'aprpengui per talar per aixo es una 
tonteria, intenta ferho amb ell cuan ja hos hagueu liat, fisicament si et posa tot està guanyat.Si no et posa fisicament el 

pots deixar, pero lo més important es que li diguis el que no t'agrada d'ell i en parleu, anims guaapa! 

Re: El meu novio no em 
posa sexualment, Ajuda!!! 

09/12/2012 - 20:00:55 
Nom: 

Anonimaaaaaaa 
moltes gràciees :) 

Re: El meu novio no em 
posa sexualment, Ajuda!!! 

10/12/2012 - 10:53:55 Nom: paqui follatel per tot arreu !!! 

Re: El meu novio no em 
posa sexualment, Ajuda!!! 

10/12/2012 - 10:55:39 Nom: paqui follate'l per tots costats !!! 
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rutina text 09/12/2012 - 19:05:51 
Nom: rutina 

textrutina textrutina 
text 

Llegiu-lo:Cada dia tots fem la mateixa rutina: ens llevem, fem higiene personal (o això espero....), esmorzem, agafem la 
motxilla i cap a l'escola/institut. Allà: agafa la llibreta i comença a escriure tot el que digui el professor fins que per art de 
màgia, comencis a perseguir amb la mirada a aquella petita mosca que va d'una banda cap a l'altre de la classe. Sona 
el timbre: hora d'esbarjo: seus al banc parles i et menges l'entrepà de pernil dolç, el mateix de cada dia (quina novetat). 
Torna sonar el timbre i, apali altra vegada a la classe i, en el cas que la mosqueta ja no hi sigui sempre queda el recurs 
de fer dibuixets al marge dels fulls. Torna a sonar el timbre: hora de dinar... mmmm...què hi haura? de primer mongetes 
de segon pollastre i de postreS......pera!!! (quin planazo!!!). Torna a sonar el timbre i altre cop cap a classe... IUPI! unes 
horetes més que només es poden suportar gràcies el pensament que d'aquí poc estaràs a casa fent el mandre. Torna a 

sonar el timbre, per fi, hora d'anar cap a cas 

Re: rutina text 09/12/2012 - 23:00:46 Nom: 1D totalment d'acord, vull l'estiu jaaa!PD: Miro tots els programes que mires tú menys la peli del divendres :P 

Pff... 09/12/2012 - 19:14:05 
Nom: deprimida! 

100% 
Algu e podria deixar algun cometari per pujarme l'autoestima sk estic mlt depree :(((!!! 

Re: Pff... 09/12/2012 - 19:44:09 Nom: Claudia777 
No et precupois la vida segueix pasi el que pasi........ viu que la vida son tres dies dos de festa i un de rasaca.Ja se que 

es molt cutre però no sabia que posar-te ànimss segur que ets bona personaaa :D 

vergonya a despullar-me 
(PITS) 

09/12/2012 - 19:23:14 Nom: avergonyida 
Veureu, tinc novio i molta confiança amb ell, però sé que als nois els exiten les ties amb els pits ben ficats, i jo els tinc 
molt caiguts degut a unes coses i altres... i em fa molta vergonya que em vegi els pits caiguts... Li hauria de dir que els 

tinc caiguts abans de despullarme? O que..? AJUDA PLIS. 

Re: vergonya a despullar-
me (PITS) 

09/12/2012 - 19:28:32 Nom: Martaaaaa!!! Si el teu nòvio t'estima de veritat no li importarà el teu físic. Si et sens més segura dient-li abans... diga-li! Sort maca! 

Re: vergonya a despullar-
me (PITS) 

09/12/2012 - 19:42:59 Nom: la de dalt moltes gràcies maca :')gent com tu alegra la vida! 

Re: vergonya a despullar-
me (PITS) 

09/12/2012 - 19:51:11 Nom: la de dalt moltes gràcies maca :')gent com tu alegra la vida! 

Re: vergonya a despullar-
me (PITS) 

09/12/2012 - 20:15:39 Nom: cat_inde 
Reina, mira a mi em passava el mateix però creu-me als tios els hi encanten tots i li agradaran siguin com siguin! Ja 
veuràs :) A mi m'ha passat me'ls veig caiguts, separats i doncs no m'agraden els meus mugrons però al meu novio li 

encanten i li posen molt!SORT! 

Re: vergonya a despullar-
me (PITS) 

10/12/2012 - 19:00:33 Nom: la de dalt moltes gràcies a tu també! :D 

Re: vergonya a despullar-
me (PITS) 

10/12/2012 - 20:41:25 Nom: fecwsa 
Dons jo encara no m'han crescut... tinc 13 anys..pero mestic comensan a preocupar, totes les meves amigues ja en 
tenen...Aprofita que en tens i si t'estima no és problema! Ell te una tableta dels famosos? segurament no... dons tu 

tampoc ets perfecte! 

PELIIIS ONLIIINNNE!!! 09/12/2012 - 19:27:08 Nom: lere webs per veure pelis a casa online, siusplauu es urgent estic amb el novio i no savem que fee!!moltes gracies! 

Re: PELIIIS ONLIIINNNE!!! 09/12/2012 - 19:59:21 Nom: cla. peliculas4.com 

Re: PELIIIS ONLIIINNNE!!! 10/12/2012 - 17:13:09 Nom: lkjmhn ESTAS AMB EL NOVIO? CONY! FESLI UNA MAMADA AIXO EL FARA MES FELIIÇ 
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Noies, ajudeu-me! 09/12/2012 - 19:27:09 Nom: Martaaaaa!!! 
Hola noies! El meu cas és: m'agrada un noi que vé a classes de música amb mi, i no sé com parlar-li. He intentat arribar 

tard per seure al seu costat però el lloc on sec jo sempre està buit. Alguna manera per parlar-li, consells? Gràcies! 

Re: Noies, ajudeu-me! 09/12/2012 - 20:13:46 Nom: Anònimaaa fes que quan passis pel seu canto amb llibres i tal se't caigui i que tajudi a recollir... (com a les pel·licules xd) 

Re: Noies, ajudeu-me! 10/12/2012 - 12:26:33 Nom: Estheerrr! preguntali pels deures i si vols intentat fer una mica la dura :P 

Decidir sí o no 09/12/2012 - 19:57:58 Nom: escriptorajove 

Hola a tots!A veure us resumiré. A la meva classe hi ha un noi amb el que vaig començar a parlar molt i un dia vam 
descobrir que ens agradàvem mutúament. Jo al dir-li a una amiga meva, em va dir que ells dos s'havien liat feia dues 

setmanes i què ella sentia quelcom per ell. I jo com a bona amiga em vaig separar i li vaig deixar a ella que seguís amb 
ell. El cas és que la meva amiga quan li vaig explicar tot... li va dir al noi i aquest per no tenir bon rotllo amb ella li va dir 
que només m'havia dit de quedar perquè li caic molt bé i que només volia quedar en plan amics.Jo en aquest moment 
com una estúpida m'ho vaig creure i liu vaig dir que jo tampoc sentia res. Tot, més o menys bé fins avui.Avui, com a 

bona amiga l'he obert per preguntar-li com li anava amb la meva amiga i em va dir que des del dia en que ell li va 
explicar que amb mi no volia res, no han tornat a parlar. El motiu, era que ell m'estimava a mi i no volia que ella s'ho 

prenguès malament i per això li va dir que només volia quedar amb mi com  

Re: Decidir sí o no 09/12/2012 - 20:11:42 Nom: limited 
el que ha fet per tu ha sigut molt valent. Si hagues sigut a l'inversa segur que ha tu t'agradaria que et digues que si. Jo 
crec que li hauries de donar una oportunitat, potser no es el tio de la teva vida, pero t'estima molt, es veu, i et tractaria 

molt be. Ningú diu que hos caseu ara..Però això nomes es una opinió, fes el que vulguis. 

No sé com ni de què 
parlar, ho veig tot 

perdut...no sé qui triar! 
09/12/2012 - 20:49:53 Nom: nfidlasnfiso 

Veieu, a mi m'agrada un noi, però és una cosa especial. El vaig conèixer de casualitat, pel facebook, i MAI l'he vist amb 
persona (viu a una mitja hora d'on visc jo). Ara la majoria direu que això és impossible, que si no el conec és impossible 

i coses d'aquestes... la veritat és que jo tampoc ho entenc, però és així. Fa temps parlàvem més, però ara no sé, fa 
temps que el miro el miro però no m'atreveixo a dir-li res. QUÈ PUC FER?D'altra banda, hi ha un noi que és guapet i 
que li tinc més confiança, que m'ha molat durant bastant de temps, però ara és una sensació estranya, no em mola 

però crec que sento alguna cosa, però no sé què és, però si em riu o m'agafa per darrere és tan jasdjfodefnioenwf que 
no sé què em passa.L'únic dolent de tot això, a part de que amb dues persones a la vegada no es pot estar, és que no 
sé lligar, sincerament, no sóc una d'aquelles persones que el primer dia els hi començarà a posar 786549457 indirectes 

i 76845952 cors. No sóc així ni vull ser-ho, però no sé com aconseguir que "vin 

Re: No sé com ni de què 
parlar, ho veig tot 

perdut...no sé qui triar! 
09/12/2012 - 20:53:53 

Nom: nfidlasnfiso 
(una cosa que m'he 

deixat) 

Crec que un dels problemes afegits és que no tinc tetes, bé ara per ara, potser em creixeran més endavant, però això, 
encara que molts tios digueu que no, suposa un problema, ja que la gran majoria dels nois es fixen en això. Pf... 

Relat eròtic :) 09/12/2012 - 20:51:38 Nom: Laieta!! :) 

Si us penseu que això és un relat eròtic, aneu ben equivocats...No us fixeu que els temes que tenen un títol sobre sexe, 
relats eròtics o persones que es volen liar amb altres persones sempre són els que s'obren més???La majoria de 
persones que hauran obert aquest tema segur que no han continuat llegint al vure que no era un relat eròtic.Esteu 

d'acord amb mi o no? 

Re: Relat eròtic :) 09/12/2012 - 21:45:50 Nom: jiwdpoax besten a kagar 
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Re: Relat eròtic :) 10/12/2012 - 07:30:55 Nom: U.U 

Mira noia, io numes et dic aixo: La gent es lliure de obrir el tema que vulgui i de comentar el que vulgui i el de bla bla 
bla, si el que inentes dir es que la gent es una sortida, putse si, pero es la nostra naturalesa, u sentu per si no t'agrada. I 
em sembla molt be que tinguis unes opinions diferents a les dels demes, pero pensa que d'alguna manera amb lu que 

has dit anteriorment estas "ofenent" a altres persones, o si mes no, molestant.Apa dw! i VISCA ELS RELATS EROTICS 

Re: Relat eròtic :) 10/12/2012 - 20:39:22 Nom: grwfas AJJAJAJAJ qeecrac:') 

regals de nadal , ipod , 
roba ....viatge.... 

09/12/2012 - 21:34:19 Nom: osdeperluix 13 

ola gent, em podeu dir quin tipus regals voleu per nadal , esk jo vull un altaveu amb rellotge per l'ipod , roba chula (les 
tendes k vaig son cares) i anar un parell de dies a esquiar pero crec k son masses dieners i asobre ja m'han dunat un 
regal (peixera).pd: normalment els reglas que ens donem son acasa dels meus avis amb el cusin i aixo putser demano 

molt .... 

Grans! 09/12/2012 - 21:40:43 Nom: anoniimaa!!:) 

Mireu adolescents estic un pel cansada de que tota l'estona digueu que sinó tenim grans estarem més guapes, que 
agradarem més els nois, etc.! Peró, avera, si en tenim que passa?!Em començo a sentir malament quan llegeixo les 
vostres noticies...Se que una noia es més guapa si no te grans, però esque si en tenim que!?? Ja ens marxaran! I a 
més, tothom a de passar per aquest temps! (temps= tenir grans)!!Tothom qui en te sap que algun dia li marxaran!I 

segur que també s'estan fen coses perquè marxin! (les noticies que digueu per treure grans són passables)Peró, sis-
plau, deixeu de posar que per agradar a un noi ens em de treure els grans! Som com som i punt!!Moltes gràcies per la 

vostra atenció!Petons a tots!:)Visca Catalunya Lliure!!!! ll*ll 

Re: Grans! 09/12/2012 - 22:35:18 Nom: jo... 
Tens tota la raó, si el tio no li agrades doncs punt i final ell s'ho perd! no parlo per tu eh..Esque avui en dia els tius, 
busquen a la noia perfecta, la noia perdecta no exsisteix, així que jo crec que hauriem de ser nosaltres mateixes i 

prou... que es fotin una mica els tius... 

Ajudeume a triar un movil 
,plis! 

09/12/2012 - 22:07:09 Nom: liakfhslbkfdhgi 
Siusplau ajudeume a escollir un movil, esque no se quin triar.PD: que sigui "low cost" o sigui no massa car.PD2:Gracies 

pel teu temps, us estimo.Fredoom for Catalonia. 

Re: Ajudeume a triar un 
movil ,plis! 

09/12/2012 - 22:11:00 Nom: muaaasdfghjkl saamsung galaxy sIII mini!segons quina tarifa et surt barat.petoooooons:) 

Re: Ajudeume a triar un 
movil ,plis! 

10/12/2012 - 18:31:34 Nom: Jo_Mateixa 
Jo tenc el Samsung Galaxy Ace al principi no el volia i no m'agradava, pero es un movil super fàcil d'utilitzar i va molt 

bé. Estic encantada. :) 

em mola la persona amb 
qui li he posat les bannyes 

al meu novio? 
09/12/2012 - 22:09:06 Nom: madremiiaTT 

porto 4 mesos amb el meu novio, i ahir li vaig posar les banyes amb un que vaig tenir un feltxaazo.., ell tambe tenia 
novia pero ell estava borratcho, i avui ma dit que li va encantar i que soc guapissima.. nose que fer perke crec ke 

magrada mol.. al meu novio ja li he exlicat perke sempre la veritat per davant.. no ma deixat perke diu que mestima 
massa per fero... buah consells? 

Re: em mola la persona 
amb qui li he posat les 
bannyes al meu novio? 

09/12/2012 - 22:22:45 Nom: anonim1 
vols un consell? axo es un tiu.. k encara k agis tingut un error en ficarli els cuernos ell no et dexa pk testima.. de veritat 

val la pena intentar-ho amb laltre tiu saven k tens una persona k testima i tu perdona tot? 

Que puc fer? 09/12/2012 - 22:33:08 Nom: Patricia 
Portava un mes amb un noi i m'he nentero de que m'ha posat els cuernos, pero no per ell si no per la meva millor 

amiga, que es tambe la seva millor amiga... El vaig deixar i ell hem va demanar explicacions i li vaig dir que ho sabia 
tot...Pero ara hem sento com una puta merda com si no valgués res.... Que puc fer per deixar de sentir-me aixi? 
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Re: Que puc fer? 09/12/2012 - 22:39:16 Nom: Lau5 
ves amb un altre tiu, sé que potser et sembla una mica depressa però és la manera més fàcil de olvidar-se'n..:S Espero 

que tot vagibé peetons 

Re: Que puc fer? 09/12/2012 - 22:39:16 Nom: Lau5 
ves amb un altre tiu, sé que potser et sembla una mica depressa però és la manera més fàcil de olvidar-se'n..:S Espero 

que tot vagibé peetons 

Re: Que puc fer? 09/12/2012 - 22:39:49 Nom: dfgh ainoa ? 

Re: Que puc fer? 09/12/2012 - 22:53:42 Nom: jhñkjhñklj 
noo! anar amb un altre tio es de covards!ho has d'afrontar! si ha anat amb una altre noia es pk no et mareixia, i el mes 

important, no testimava! 

Ajuda noies! Important:S 09/12/2012 - 22:57:11 Nom: Noiiiiiiiiiiiia:D 

Hola gent! Primer de tot merci per obrir!Segona, es que tinc un petit problema... No se si em mola un tio, o dos, o cap!El 
que passa, es que estic tontejant amb un nen que es un any mes gran que jo (jo en tinc 14 i ell 15) i nose si m'agrada, 

ens volem liar, pero no n'estic segura.Desprès hi ha un altre noi que també és un any més gran que jo. És de barcelona 
i ve sovint per on visc jo. Però no le vist mai en persona! I nose si em fa ''tilin'' o no!Estic super confusa, i no em vull 

tornar a fer mal..AJUDA SIUSPLAU♥ 

Re: Ajuda noies! 
Important:S 

09/12/2012 - 23:02:04 Nom: Anonima! 
Jo primer m'esperaria ja que al que es de Barcelona no el coneixes. Li parles fel facebook o qedeu i tot aixoo el 

coneixes i despues suposu qe sabras quin dels dos t'agada mes.Pettons Guappa! :) 

Indirectess:$ 09/12/2012 - 23:13:52 Nom: AproxD 
Hola adolescents! Quines indirectes li puc tirar a un amic meu per fer-li veure que m'agrada. Haig de dir que no ens 

solem abraçar perquè és tímid, o sigui que lo de l'abraçada no seria indirecta. I si trobeu que li hauria de dir directament 
(tot i que sóc una mica tímida) quines paraules hauria de fer servir per no perdre la seva amistat? 

Re: Indirectess:$ 09/12/2012 - 23:25:20 Nom: deeeeeesw jo pasaria de les indirectes i lii diria 

Re: Indirectess:$ 10/12/2012 - 07:00:54 Nom: AproxD I què li dic? 

ajudaa consell plis 09/12/2012 - 23:28:01 
Nom: wert filldeputa 

xd 
ola a tots i a totes ere una brometa lo del relat porno xdCom saber si li moles a una amiga teba ske krek k tontega amb 

mi pero no nestik segur 

Re: ajudaa consell plis 10/12/2012 - 06:59:33 Nom: Ajudant@ 

Si et toca molt (agafar-te la mà per portar-te amb ella fora d'algun lloc, i té altres pretextos per tocar-te), si quan la veus 
per 1r cop somriu, si riu molt amb tu, si quan tot i que hi ha més persones amb vosaltres ella està amb tu, si t'obre pel 

face molt, si quan tu la mires i somrius ella et torna el somriure, si s'interessa per les teves activitats i vol que t'interessis 
en les seves (si et mola, més et val fer-ho), i si, en general, a veus coqueta amb tu, i més arregcadeta. Podries dir les 

seves inicials si us plau? Es que tinc una amiga que està en aquesta situació, i així podríem sortir de malentesos. 

porno 09/12/2012 - 23:30:43 Nom: jnnqw 
ola a tots i a totes ere una brometa lo de porno xdCom saber si li moles a una amiga teba ske krek k tontega amb mi 

pero no nestik segur 

Re: porno 10/12/2012 - 12:03:29 Nom: ,sdfnefek 

Li moles si:-Somriu molt amb tu i intenta fer gràcia-Parla de molts temes, per tal de que no t'avorreixis amb ella. Sovint 
no tenen res a veure els uns amb els altres.-Quan esteu un al costat de l'altre, la seva mà, genoll o peu et tocaran "per 
accident-Et mira a la cara els ulls i als llavis-Si demana posar el seu cap sobre la teva espatlla segurament li molis.-Si 

t'obre molt al face i et demana quedar de tant en tant.-Et fa moltes preguntes-Per acabar, si quan esteu entre una 
multitud, i et mira i et somriu sense cap motiu, li moles. 

PD_: 10/12/2012 - 12:04:43 Nom: WEGGS P.D.: Com et dius? 

grr *_* 09/12/2012 - 23:42:29 Nom: rfjdfvnu qui vol follar??:$ 
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Re: grr *_* 10/12/2012 - 09:38:54 Nom: djgfbbf Jooo prrrr^^ 

Re: grr *_* 10/12/2012 - 15:17:33 Nom: rfjdfvnu quan vulguis grrr 

Re: grr *_* 10/12/2012 - 16:44:41 Nom: Hector agregaaam: hectorcin21@gmail.com 

Re: grr *_* 10/12/2012 - 19:03:23 Nom: afsd enserio? Cada dia anem a pitjor eh adolescents... 

QUE QUEDI CLAR 10/12/2012 - 07:57:09 Nom: gtxhhbfg 
HE VIST QUE A LA NOTÍCIA DE XIXAR EN LLOCS ESTRANYS , MOLTA GENT HA POSAT QUE FOLLAR DRET , 

ÉS INCÒMODE!DONCS NO !!! ÉS MOLT GUAI , I QIAN HO FAS EN LLOCS PÚBLICS , SEMPRE ES DE PEU ! 

merdaa!! 10/12/2012 - 12:38:22 Nom: Esther!!!! 
El cas és q e començat a sortir amb un noi fa uns 3 dies pero es q men arrepenteixo pk ni que sigui guappuu i amable 

nomes em parlat pel face i un cop per telefon pero jo no vull tindre un tipus de relacio aixii!!!!Que faig li dic que ens 
deixem un temps per coneixens mes o que???Ns que fer adolescents ajudaa!!!!!!!! 

QUE FAIG? AJUDA! 10/12/2012 - 14:17:07 Nom: jooooo 
HOla, mireu esque tenia apuntat el nom de la persona que m'agrada i aquella persona ho acava de veure.Siusplau, que 

faig i que li dic!Ell m'ha abraçat i tal pero esque ell és així!Siusplau ajuda! 

Re: QUE FAIG? AJUDA! 10/12/2012 - 20:44:56 Nom: maria 
Has de ser sincera amb aquella persona, per molts dolenetes que siguin les consequencies, casi sempre la sinceritat 
per davant de tot. Si aquella persona creu mentides sobre aquell tema mai descobriras que en pensa ell sobre aquest 

tema! Sigues forta i llença¡t! 

Re: QUE FAIG? AJUDA! 10/12/2012 - 21:06:45 Nom: jooooo Gràcies, demà li explicaré tot! 

REGLA, NOIES AJUDA!! 10/12/2012 - 14:24:52 Nom: Marionnna 
Hola, quan tinc la regla a part de tenirla molt abundant i duradera, camino com malament es com si tingues por que em 
desagnes alla al mig si no apreto les meves parts baixes u________u i aixo em fa caminar malament, no mourem gaire, 

no saltar... ajuda, m'enteneu?marionna. 

Re: REGLA, NOIES 
AJUDA!! 

10/12/2012 - 14:28:04 
Nom: 

carladasdfasdfa 
crec k ia tentenc nose proba amb tampons o algu... a mi tamb em passa k ''camino raro'' i veig a gen saltant i tal tenin la 

regla i es en plan ._.ànims guapi! 

Re: REGLA, NOIES 
AJUDA!! 

10/12/2012 - 16:59:59 Nom: Anònima19 
Hola maca, t'entenc perfectament a mi també hem passaba però des de que faig servir tampons ja fa alguns mesos, i la 

veritat es que amb els tampons els dies de regla se'm passen volant. Una cosa, jo faig servir els tampax compack 
regular i hem duren dues hores més o menys. Posa't un tampó i un salvaslip.Petons :) 

Re: REGLA, NOIES 
AJUDA!! 

10/12/2012 - 18:29:50 Nom: Nooii jajaja mai entendre les noies:S 

Re: REGLA, NOIES 
AJUDA!! 

10/12/2012 - 18:59:47 Nom: eniuu 
i no saps la sort que tens noi jajajajaj si la tens molt abundant posa't un tampax super, comença per els petits si no te 

n'has posat mai abans i una compresa, segurament ambe l temps se't regularà tranquila! 

resident evil 10/12/2012 - 14:30:49 Nom: 8923nksag holaa adolescents!Sabeu on puc trobar el DVD "resident evil: venganza"?? o quan surtirà??merciiiiiiii^^ 

Re: resident evil 10/12/2012 - 18:37:59 
Nom: Alice Resident 

Evil 

Hola !! El DVD de Reisdent evil: Venganza sortirà en unes dos setmanes i ho podràs anar a comprar al FNAC o Corte 
Inglés etc..I també sortirà la versión extendida, .. ( si la trobes ) Jo de tu em comprava aquesta, que te 20 minuts més 

de peli. ! ;) 

Nooo puc mes! 10/12/2012 - 15:48:19 Nom: anonima! 

no puc mes no aguanto esta vida de merda de desilucions continuament, baralles, decepcions... no tinc il·lucions per 
res, nomes penso en morir, despareixer d'aqest mon, surtir de cassa i correr, escaparme, no puc mes, per moolt que 

intente aprovar no puc, estic massa desanimada per estudiar, la meva casa son baralles dia tras dia, la meva mare no 
em deixa quedar,la meva rutina es insti i casa, fare 15 anys i nomes vull desapareixer, tinc molts amics pero no em fa 

sentir be, no em plenen nose que fer, NO PUC MES! 
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Re: Nooo puc mes! 10/12/2012 - 17:58:44 Nom: TC 
Intenta parlar amb te mare i dirli com et sents, potser t'entén. Passi el que passi has de ser forta, i el suicidi no és la 

solució.Un petó:) 

Re: Nooo puc mes! 10/12/2012 - 20:41:49 Nom: maria 

Darrera tots els problemes i inconvenients de la vida, encara que ara no ho veigis d'aquesta manera, sempre la vida 
ens proporciona moments bons i bonics, per la cual les persones vivim, per passarnos-ho bé, ja que s'ha de viure, val 

mes viure d'una manera agradable no? Jo el que faria com molt bé ha dit la persona de sobre el meu cumentari parlaria 
amb la mare i ella segur que t'enten si li expliques totes les teves desilusions, d'aquesta manera et sentiras mes segura 
amb tu mateixa, i una mica encara que sigui poquet millor. Tu pensa que el més important en aquesta vida es que una 
persona pugi disfrutarla, ja que per alguna cosa existim, per passarnos-ho bé, per disfrutar d'aquests moments positius, 

alegres que segur que n'has viscut moltisiims! Només pensa que darrera una cortina de tempesta sempre surt el sol, 
sempre surt la llibertat, l'alegria, la felicitat! Molta sort i aqui per tot! Disfruta molt de la vida! 

Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 16:58:57 Nom: .m. 

Perque les noies us queixeu de que no existeixen nois, que no ens agrdadi el futbol, que no ens agradi les noies només 
per el fisic o sigui ens fixem en l'interior, que no siguem un viciats als videojocs, que no fem bromes pesades d'amagar 
estutxos o motxilles per exemple a classe, que ens portem be amb vosaltres, que us tractem genial, etc...?Us queixeu 

d'aixo, sobretot ho he vist veient el forum i a més a la meva classe del institut. I jo a vegades penso sobretot quan 
escolto a noies del meu institut parlar d'aixo, penso "pero si estic aqui!", a vegades ens teniu al front i no us entereu que 
som aquest tipus de nois. O potser (en el meu cas) no veieu perque soc una mica lleig, i les noies busqueu a algun noi 
que sigui guapissim ia mes que sigui com us he dit abans, pero aquest tipus de nois no exiteixen...I els que som bones 
persones i etc... estem en perill d'extincio...Respongueu a la pregunta noies, siusplau...Si algú vol parlar amb mi aquet 

es el meu correu: noi.m.adolescents@gmail.comEnvieume un e-mail 

Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 17:20:44 Nom: Jana!! 
Holaa :) Sóc noia i si, tens tota la raó. Totes les de la meva classe diuen el mateix, però jo estic en contra!! Cada tio te 

les seves aficions, opinions i gustos, és com és, etc., i cap tia d'aquest món us pot fer canivar! :) jajajaj 

Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 17:42:37 Nom: Anoniimaa13 

Jo estic en contra més o menys, molts de vosaltres també dieu q les noies som unes figaflors, que sempre estem 
parlant de si tal esta bo q si el Piqué tambe etc, que no hi ha cap noia que li agradi el futbol o que jugi a videojocs... us 
queixeu, estem a les mateixes, amii en canvii m'encanta el futbol i altres esports i tambe m'agrada jugar a videojocs, 

m'encantaa!Sii vools, agrega'm i parlem: m.pilar_99@hotmail.comPetoons! 

Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 17:51:14 Nom: Mimusinraiiai 

Mira, crec que el teu problema potser és d'autoestima. No t'ho prenguis malament, però si et portes bé amb tothom, i 
ets divertit són dos factors essencials per agradar a una noia. Si enlloc d'això ets tímid, i tens complexes perquè creus 

que les noies et rebutjaran, per molt bon noi que siguis no els interessaràs. Jo tinc amics que són com tu, no són del tot 
"agraciats", però són molt sensibles. I aquests lliguen, i tant si lliguen! Perquè quan coneixen a una noia, enlloc de 

pensar que no la podran seduir, o enlloc d'explica'ls-hi el que pensen sobre el tema dels nois que les noies busquen, les 
fan riure. Un instint primitiu en la noia és sentir-se segura, si us veuen insegurs a vosaltres adoptaran l'actitud d'amiga o 
mare i us deixaran a la friendzone. Si, en canvi, us veuen llençats, i sobretot, divertits, encara que no els hi entreu pels 
ulls, els hi podreu entrar per altres sentits no com amic, sinó com a possible parella.Passa una cosa molt semblant amb 

les noies. A molts nois els hi agradaria tenir una 
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Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 17:51:27 Nom: .m. 
Crec que no m'heu entes jo no dic que perque les noies busqueu nois com el que he dit )que potser si.Pero el que estic 

dient esque hi han nois com lo que he posat jo, pero a vegades les noies no us entereu que estem alla... 

Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 17:54:11 Nom: .m. 
Bueno "Mimusinraiiai" gracies per la ajuda.O sigui tinc que ser simpatic i amb sentit de l'humor i segur de mi mateix. 

No? 

Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 18:16:23 Nom: vaqueta14 

se que hi ha noies tan desegradables com per fer això, jo no som una d'elles, realment ho era pero hem vaig donar 
conte de que no te cap sentit, vaig començar a sortir amb un noi que no era el mes guapo del mon , pero era molt bon 

tio i era una persona increible, poer jo l'interior es el meus important, i si ademes esta bo es un suplement 
agradable.agreguem: aina.mestre.98@gmail.com 

Re: Pregunta a les noies... 
(continuacio) 

10/12/2012 - 18:23:20 Nom: Mimusinraiiai Exacte! Ho has entès bé, et desitjo molta sort noi:D! 

Us puc ajudar. 10/12/2012 - 17:01:43 Nom: Anònima19 
Hola macos/es :)Si necessiteu ajuda i n osaveu a qui dir-li o no ho voleu posar al fòrum envieu-me un correu a: 

andreagomez850@gmail.comGràcies :D 

Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 17:56:01 Nom: Mar&Marina 
Marina bunica! No t'enfadis peer les nostres xorrades del fòrum, son xorrades! En fin, ens perdones? jajajaja! Segur q 

sii! T'stm(L)PD: Deixa'n pels demes! jajajaja! 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 17:59:11 
Nom: Mariina (pero 

la q ho ha escrit 
ehh) 

va tiia q saps q en el foons t'estiimem molt i q no vuui q t'enfadiis per estees merdes ,vale!I q sapiguis q el nostre nom 
mole molt! hahah!Tst!Mar&Mari&Inna! 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:05:07 Nom: Mar&Marina Montano 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:11:17 
Nom: I'm an 
iluminada! 

Ets tu, Freixes? jajajajajajaja! 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:17:18 Nom: Soc jo!!  Vale, vale us perdono.. Pero no ho torneu a fer siusplau!!No digos Montano tonta!!Mar&Marina&Innawappes us stimoo 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:18:56 
Nom: Mariina (pero 

la q ho ha escrit 
ehh) 

Va no ho tornarem ha fer ehh peró costara!Hhahahah!T'estimem! 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:20:00 Nom: Soc jo!!! Ruc!!amb love! ;) 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:22:50 Nom: Maar*=) jajajaja! Tontes q souu! Us stimoo* 

Re: Per la Marina! Obre! 10/12/2012 - 18:24:10 
Nom: Mariina (pero 

la q ho ha escrit 
ehh) 

Aii las pedoorretas!Us estiimo! 

Com es fa el sexe anal ?? 10/12/2012 - 17:57:16 Nom: ok Curiusitat perquè si i tens merada per més que cagisquant la fots el pene et queda ple de merda ! 

Re: Com es fa el sexe anal 
?? 

10/12/2012 - 20:31:45 Nom: gfsah 
eemmm si el noi li queda la p*lla bruta i a la noia lo fa mal el cul i li entren ganes de defecar, per`o si disfruten... Es el 
que te fer-ho pel forat que no toca: la vagina serveix per fullar i el cul per cgar...Algun noi em pot explicar x q cony li 

agrada ficar.la per allà? 
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Perque els nois fem el 
ridicul quan estem a prop 

de la noia que ens 
agrada? 

10/12/2012 - 18:02:36 Nom: .m. Perque els nois fem el ridicul quan estem a prop de la noia que ens agrada?Respongueu tan nois com noies... 

Re: Perque els nois fem el 
ridicul quan estem a prop 

de la noia que ens 
agrada? 

10/12/2012 - 18:21:08 Nom: Nimimimimim 

És senzill: els nervis. Estàs tan capficat en quedar bé, en agradar-li, i a part, ella t'altera tant tots els sentits, que dius o 
fas el primer que se't acut per què aquest noia reaccioni. Sovint no és el més adequat, però:/ A les noies també ens 
passa, no t'amoinis.El que has de fer per solucionar-ho és mentalitzar-te, quan estiguis sol, de que te la trobes en 

alguna ocasió. Imagina't com et sentiries, mentalitza que ella és amb tu, i sobretot, intenta domar aquestes emocions 
tan fortes. Així, quan te la trobis de sobte, primer respira, no parlis més de una salutació mentre et baixen lentament els 
nervis, i quan notis que tens el control de tu mateix, aleshores ja li pots parlar i pots fer-la riure. Si senzillament és que 
no li agrades, potser et creuràs que has quedat en ridícul pel seu rebuig, però sobretot no et desanimis i busca a una 

noia que li agradi com ets:)! 

Re: Perque els nois fem el 
ridicul quan estem a prop 

de la noia que ens 
agrada? 

10/12/2012 - 18:41:29 Nom: .m. Gracies!Si algu tambe vol apinar...A mi moltes vegades em passa... 

Re: Perque els nois fem el 
ridicul quan estem a prop 

de la noia que ens 
agrada? 

10/12/2012 - 18:47:06 Nom: nnnnnoia 
Jo crec que entre els nois sols ho feu, generalment un intenta deixar malament a l'altre per quedar bé amb alguna 

noia.(Es la meva opinió,que quedi clar)i a mi personalment aixó ho odio..Sigues com ets, no intentis demostrar ser el 
millor! La vulnerabilitat també ens agrada! 

Re: Perque els nois fem el 
ridicul quan estem a prop 

de la noia que ens 
agrada? 

10/12/2012 - 19:32:25 Nom: vfd mentalitza de que es una oersona com una altre i intentra tractarla com el dames simplement no et capfiquis 

Re: Perque els nois fem el 
ridicul quan estem a prop 

de la noia que ens 
agrada? 

10/12/2012 - 20:27:07 Nom: l 
si, aixo pasa als nois com a les noies... a mi tmb ma passat moltes vegades, que vaig, estic davant del noi que 
m'agrada, pero de repen, soc incapaç de dirli res... suposo que es pels nervis o l'excitamen d'estar amb aquella 

persona, que t'agrada massa, o simplemen perque et bloquejes al sentirte feliç per tenirlo al teu costat 

Distància de parella 10/12/2012 - 18:13:05 Nom: Josep Anguila 
Estic enamorat d'una noia que viu a 140 km de casa meva, ellà també està penjada de mi, però ens fa por la distància, 

teniu alguna manera de poder veure'ns més?Gràcies. 

Re: Distància de parella 10/12/2012 - 18:55:21 Nom: eniuu 
Hola sóc de Barcelona i tinc una relacio a distància amb un noi de València, d'aqui poc farem 5 mesos. La distància és 
dura però es pot superar :) Skype, whatsapp, facebook.. podeu parlar cada dia i veureus per la cam, molta sort i ànims! 

Re: Distància de parella 10/12/2012 - 18:56:46 Nom: eniuu ah! i hi han trens de llarga distància, busos, avions, tot depen de vosaltres. 

Re: Distància de parella 10/12/2012 - 18:58:48 Nom: sdfasd 
Una amiga meva manté una relació a distància amb un noi de Toledo, i nosaltres som de Reus... Porten ja 8 mesos i 

els hi va força bé! Es veuen en ponts (constitució, el pont del Pilar, les festes de nadal, d'estiu...) i els va molt bé! Mentre 
no us veieu, whatsapp i skype! Si és amor de veritat, ho superareu... ;) 

Bon joc 10/12/2012 - 18:15:04 Nom: Noi18cat Us deixo el link es de fer tropes i aquest estil.http://silori.minitroopers.es 
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Ajuda urgent nois i noies si 
us plau! Necessito 

consells, haig de prendre 
una decisió IMPORTANT! 

10/12/2012 - 18:35:50 Nom: JULIETTE 

Hola, doncs bé, jo crec que em vull declarar a un amic meu. Dic "crec" perquè penso que en un temps passat vam estar 
tontejant, però ara ha canviat una miqueta:/. Li vull dir, però no em decideixo: jo sóc tímida, és el primer cop que crec 

que m'enamoro de debò d'un noi, i mai m'he fet el primer petó ni he tingut parella. Si em rebutgés i el perdés per 
sempre no m'ho podria perdonar, i suposaria un trauma per mi, per més endavant amb altres nois. Però a part, n'estic 
farta de trencar-me les banyes pensant si aquella actitud seva cap a mi és la mateixa que amb les seves amigues (que 
he vist un parell de cops), o si em tracta diferent. I de no saber si em tracta diferent perquè comparteixo molts gustos 
amb ell i em veu com una amiga més íntima, o de si li molo. I tinc por de fer-me il·lusions, i de pensar que les seves 
mirades i les pistes que tinc per saber si li agrado són coses meves, de la enamoramenta que duc a sobre. Per això 

"crec" que li vull dir, però hauria de trobar la manera adequada per fer-ho de ma 

Re: Ajuda urgent nois i 
noies si us plau! Necessito 
consells, haig de prendre 
una decisió IMPORTANT! 

10/12/2012 - 19:54:16 Nom: Little things*_* 

No et puc ajudar perquè mai he estat en aquesta situació, ho sento molt. Peró jo crec que el millor que pots fer es dir-li 
clar i anant al gra. Quedes un dia amb ell, passeu la tarda tranquilament i anau en un lloc on no i acostumis a anar, i un 

cop allà li dius. Si et diu que no almenys sempre que estiguis en aquell lloc no pensaràs tan amb ell i si et diu que si 
podria ser el vostres racó especial( se que és una mica cursi) Sento molt o poder ajudar-te, de veritat. Sigues tu 

mateixa i segur que anira be, un petó maca. 

Re: Ajuda urgent nois i 
noies si us plau! Necessito 
consells, haig de prendre 
una decisió IMPORTANT! 

11/12/2012 - 18:40:13 Nom: maria11 El millor és dir-li, com més esperis pitjor, el pots perdre per no dir-li així que jo li diria:)soooort 

volem un marató del 
RELAT: EL TRINEU 

10/12/2012 - 19:02:11 Nom: havfxhjdvgsf 
VOLEM EL UN MARATÓ DEL RELAT: EL TRINEU!! sisplauuu!!!!!!!!!!!!!!!!!! URGENT ESTEM MOLT ENGANXADESS!! 

a l'autora: escrius molt be i ens encantaa el relatt (dic ens pq som un grup de 6 amigues qe escriu aixoo) XP!!! 

Re: volem un marató del 
RELAT: EL TRINEU 

10/12/2012 - 19:38:10 Nom: ogfewvnawef penso igual que vosaltres!!!!!!!!!!jajajaja i estaria b aixo que dieu del maraton :)!!! 

Re: volem un marató del 
RELAT: EL TRINEU 

10/12/2012 - 20:02:23 Nom: Relateitor!! 
Merci, però la marató no podrà ser! Escric cada dia un trosset, no tinc temps de més.Però us he de dir que tinc vàries 
idees per relats nous, per anar fent, o sigui que hi ha Relateitor per bastants dies!Ara m'hi posaré, intentaré escriure la 

següent part.Un petó noies!Per cert, sóc un tio eh? 

Re: volem un marató del 
RELAT: EL TRINEU 

10/12/2012 - 20:11:24 
Nom: las del 

misatgee 
perdoo no sabia qe eras un tiu :S... ens encanten els relatss penja el seguent capitol porfaa!!! :) 

Re: volem un marató del 
RELAT: EL TRINEU 

11/12/2012 - 20:07:36 Nom: OSDEPEULUIX 
NEN doncs mencanta com escrius passam el teu correu o algo aixi enconeixem millor ,segueix aixi m'encanta la teva 
forma de escriureee ets el millor tiopd:http://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=tses el meu 

face falç ;) 

Nois Obriu:$ 10/12/2012 - 19:25:56 Nom: LiLGeeems 
hoola nois, busquem a tius que els hi agradi que les ties els mirin despullarse per cam.PD: nosaltres no ens 

despullarem pero si hi ha algun tiu que nomes vulgui una amistat tambe l'aceptem. gracies. lilgemms.Messenger:nina-
guay@hotmail.comkadidb12@hotmail.com 

Re: Nois Obriu:$ 10/12/2012 - 19:42:04 Nom: fkvnktbkrb doneu fàstic, de veritat, per aixó despres ens diuen putes a totes! ppppuag! 

Re: Nois Obriu:$ 10/12/2012 - 22:09:16 Nom: lilbru No son les noies que foten fastic son els tius per ser tan imbecils de fer aixó 

Re: Nois Obriu:$ 10/12/2012 - 22:12:07 Nom: calent! io si voleu ho faig peo meu d'ensenyar tetes o algo almenys!! 



518 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

no vull 10/12/2012 - 19:40:55 
Nom: 

catalunyaindepende
nt/*/ 

Dintre d'uns dies vaig al psicòleg, i la veritat esque jo no hi vull anar, ho faig per la meva mare..És veritat que ell t'ho 
treu tot? O he d'explicar-li la meva vida, i després ell fa les preguntes? Gràcies.. 

Re: no vull 10/12/2012 - 20:16:29 Nom: sadasd Ves allà...t'anira millor segurament.. 

com dirli a un noi que t 
agrada 

10/12/2012 - 19:59:22 Nom: :P 

fa un any que ell i jo ens coneixem. mos barallavem en plan broma pero la gen ens deia k ens agradavem. aquet any ai 
vist que ell realmen magrada i me penso que yo tmb a ell pero no u tinc mol clar... a clase, sempre mos giravem per 
veure el altre i mos feiem cares entre natros, cuan estavem sentats lun al costat de l altre, feiem bromes junts... ens 
deien el tipic de "quien de pequeño se pelea de mayor se desea" perk mos amprenyavem mol facilmen aixi de xorra, 

perk ens divertiem. era com un tonteig. vull dirli el que sento pero no se com feru. algun consell? graciees! :) 

Re: com dirli a un noi que t 
agrada 

10/12/2012 - 20:08:17 Nom: fasfsadxs 
No ti llensis de cop, es pot espentar.Quedeu un dia sols o amb amics, pero només dos amics més que ja sàpiguen de 

que va el tema. Al final del dia te lenportes en un raco i li fas un peto, i despres...aiam si continua ell 

ella, el noi i la puta 10/12/2012 - 20:12:30 Nom: LPX2 

tinc una amiga que ho esta passan mol malamen. va tallar amb el seu xicot perque els costaba mol parlar, encara que 
s'agradaven. es veu que una de les millors amigues d'ella, va començar a putejar amb ell saben que ella encara 

l'estimaba...cuan parlaven la puta esta se fikava pel mig, kuan li demanaba la jaqueta al noi, sempre li donava, en canvi 
a ella no...jo he estat parlan amb ell, i ell, que encara l'estima, sap que ella tmb. a classe es miren, els agrada. com ell 

es molt timid, li costa donar el primer pas. i ella, se sen insegura per la manera d'actuar de la seva amiga. m'ajudeu 
amb ella? 

Re: ella, el noi i la puta 10/12/2012 - 20:15:11 Nom: desabvgfes Jo si fos ella, la trucaria en numero oculto i li diria: Deixa estar a aquell noi o tindràs problemes.Sespentera molt! ;) 

Re: ella, el noi i la puta 10/12/2012 - 20:57:11 Nom: Maria Navarro Directament, que li vagi a aquesta ''amiga'' seva i li digui cuatre paraules. 

Re: ella, el noi i la puta 10/12/2012 - 21:26:02 Nom: LPL wpa!!!:) m'agrada el titul k has triat en vorel mo e pensat k eres tu dewww!!!TST;) 

Re: ella, el noi i la puta 10/12/2012 - 22:22:36 Nom: LPX2 ki a de ser sino ruketaa??? mes li val a la puta esta k totom sen enteri del k faa no??? X una amiga, tot ;) ! 

Re: ella, el noi i la puta 10/12/2012 - 22:31:24 Nom: LPL 
ei obri el tema de perke hi hah gent aixi o com hi ha gent k es posa ne mix de una parella i no se'n adona a vere k te 

sembla 

Re: ella, el noi i la puta 11/12/2012 - 18:12:56 Nom: PGG Hahahahhaha mencanta el text sobretot la puta.... ;) 

NOI QUE SUDA DE MITT 10/12/2012 - 20:13:16 
Nom: noia 

desesperadaTT 

Fa 5 dies o així que parlem em un noi que m'agrada i estavem super bé, em tirava indirecte i tal... però nose perquè, fa 
dos dies em va deixar de parlar i suda de mi, nose què he fet però tampoc el vui obrir perquè semblaré pesada... l'obria 

cada dia, també ho tinc de dir.. pero no era molt pesada, només li deia hola qe taal i aixo, i erem molt simpatics, ell 
també mobria de tant en tant..Com put fer per recuperar-lo? AJUDA! 

Re: NOI QUE SUDA DE 
MITT 

10/12/2012 - 20:34:24 Nom: maria 

Espera uns dies aviam si ell t'obre o algo. Si ell no t'obre algun dia l'obres tu i li xarres igual que sempre i si està molt 
sosu o borde amb tu li demanes aviam si li passa algo? i si et diu qe no perquè li has dit digali nose..et trobo raro!, 

nomes dirte que si mai em vols explkar alguna cosa que et pasi o això jo sempre estare aqui i que si soc una pesada, 
agrairia que m'ho diguessis sincerament, jo no m'enfadare 

Re: NOI QUE SUDA DE 
MITT 

10/12/2012 - 20:38:07 
Nom: noia 

desesperadaTT 
Pf.. esperare 2 setmanes mínim... gràcies:) 
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OBRIU! IMPORTANT 
SIUSPLAU! 

10/12/2012 - 20:17:41 Nom: ahdcjdkd 

Hola adolescents!ja fa unes setmanes que parlo pel whatts amb un nen d'aquells que estan bastant bons pero a mi no 
em molava ni res pero ja fa uns dies vam quedar i vam parlar bastant.Al cap d'uns dies vam seguir parlant pel whatts i 
em va dir de liarnos i jo li vaig dir que si. Avui hem quedat i ens teniem que liar pero jo tenia que fer el primer pas i no 
m'he atrevit perque jo mai m'he liat i em feia cosa. El problema es que a mi ara em mola pero ell te novia desde fa un 

any i pico i jo no vui que ho deixin per culpa meva! que faig? aah! i tambe em podrieu dir com es fa per liarse 
siusplau?mersi geent!:)) 

Re: OBRIU! IMPORTANT 
SIUSPLAU! 

10/12/2012 - 20:20:16 Nom: fedsa Dons millor no posar-se en mig de la relacio... liarse es molt facil, tu segueixel amb ell i no tesveris;) 

una mentida molt grosa qe 
mafecta molt:'( 

10/12/2012 - 20:28:38 Nom: cancer 

Tinc un problemon una mica gros:Tota la meva vida e dit qe el dia del meu aniversari era tal, I el de la noia mes popular 
I en aqell temps la meva bff tambe era el mateix dia, I aixo em feia una mica mes popular encara pero fa poc em VA Di 
la meva mare qe vaig neixer temps molt mes tard qe aqell suposat dia qe fins ara em pensava jo I tothomResulta qe al 

meu fb hi ha el mateix dia qe akella noia, I tambe al meu dni (nomes ho sabem jo I mamare) ..... qe puc fer? No vull 
viure duna MENTIDA:(I cuan parlem doroscops a clase sempre e de mirar el qe es pensa la gent I damagat el meu, I 

amb les amiges igual:( 

Re: una mentida molt 
grosa qe mafecta molt:'( 

10/12/2012 - 22:52:23 Nom: gggerg 
aixo t'afecta tant? es penos que perque la gent es pensi que vas neixer un altre dia ja t'hagis de posar a plorar, ets 

retardada 

COM MOS U FEM?? 10/12/2012 - 20:33:06 Nom: gg 
necesito conseells....estem io i un xic i ens agradem des de fa gairebe un any, pero com que no ens coneixem gaire i 

aixo...no sabem com dirmosu...ell sap k magrada i jo se k li agrado...k faig?? 

Com recuperar a una 
amiga perduda? 

10/12/2012 - 20:33:54 Nom: TT 

Hola!!:) dooncs mireeu fa 3 anys jugava a handbol, i tenia un grup d'amiguees i me les estimava moltissim a totes pero 
a una en concret, era cm la meva millor amiga era genial aquella nena, era MOL maja i em feia somriure sempre:) ara.. 
fa 2 anys o aixi, es van enfadar tot el grup amb mi, i vaig aver de marxar amb un altre grup.. i finalment fa poc més dun 

any vaig deixar el handball(no per les altres nenes, si no motius personals) el cas es que.. trobo moltissim a faltar a 
aquella nena:( te dos anys mes que jo i pues te les seves amigues grans i tal, pero de vegades la veig pel carrer(mol 

pocs cops, perque es dun poble del costat, no del meu)i com a mol em mira i em fa un ola amb la ma.. pero res mes.. i 
la trobo moltissim a faltar.. he arribat a plorar per ella, pero esque em fa molta cosa obrirla i dirli tot aixo.. TT i si 

tornessim a ser amigues res seria igual cm abans.. pf aixo es una merda! ajudeu porfa! us heu trobat en aquesta 
situacio algun cop? 

Re: Com recuperar a una 
amiga perduda? 

10/12/2012 - 20:39:12 Nom: r 

no tespantis, no taturis, kuan la vegis a mes d'aquest ola amb la ma, ves correns cap a ella i li dius que o eu 
darreglar..se que es dificil xke ma passat moltisimes vegades...sino t atreveixes a feru cara a cara, trukala, aconsegueix 

el seu mobil d'alguna manera. es millor k no u facis pel face o pel msn perk potser no su creu o passa de tu un 
kilo...intentau i tingues sort! 
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Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 20:39:24 Nom: imaginació 

-Deixam! no et vull veure mai mes! per mi ets mort, ho entens? MORT!-vaig dir derraman llagrimes- si l'estimes tant, 
perque vas sortir amb mi? Damun, amb la Marta, la meva millor amiga.-Perdona'm, però...-va dir amb la mirada baixada 
cap al terra- suposo que vaig sortir amb tu, perque com eres tant amiga meva sentia algo molt fort per tu, però, no era 

amor, sinó amistat...-En ella sents amor, oi?-Suposo, es tan guapa, es intel.ligent, amable simpatica..-Prou!- vaig cridar- 
Ho he entes, l'estimes de debó...-Espero que aquest malentes no perjudiqui la nosatra amistat, oi?-M'en tinc que anar, 
ja parlarem-en aquell moment, el mon me invaia, sencera.Quan vaig arribar a casa, el primer que vaig fer es anar al 

meu dormitori, on hem vaig desplomar al meu llit, on alli, de petita, escrivia al meu diari, quin era el meu amor platònic. 
Vaig començar a esgarrar totes les fotos on surtiem 'enamorats'.No parava de pensar amb ell, ara mateix, que sentia? 

amor? pena? rabia? venjança? odi?Amor, ja no se si l'estimo...Pena, ge 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 20:43:53 Nom: waefef 
Noia (perquè suposo que seràs noia), últimament veig per aquí molts relats d'històries d'amor, com si fos una 

competició. Si vols un consell, jo de tu revisaria bastant l'ortografia perquè deixa molt a desitjar :/ 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 20:52:25 Nom: imaginació si, ja se que en faig moltes, gracies per recordarmeu! ;) 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 21:18:23 Nom: Julyyy Molt booooo!!! M'encantaaaa, es just el que hem passa a mi, esperu que en faigis un altre!!! 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 21:23:01 Nom: Joo:) M'ha encantat el relat,espero que en fagis molts i molts! 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 21:23:02 Nom: Joo:) M'ha encantat el relat,espero que en fagis molts i molts! 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 22:20:54 Nom: :P 
ESCOLTA NOI (PERK SEGUR K ETS UN NOI) POTSER AL IGUAL K IO FA FALTES PERO MIRA XIC, K LI AS DE 
FER...SI AIXO ES LO K LI PASSA K U FIKE PERK POTSER SE SEN MILLOR NO TROBES??? IO NOMES DIC... 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

10/12/2012 - 22:26:33 
Nom: El noi del 

principi 

Escolta noia de sobre, perquè segur que ets una noia, jo només pretenia aconsellar. No és dolent escriure amb faltes, si 
tu vols, en pàgines com aquesta, només dic que si tu vas i et compres algun llibre o una novel·la romàntica no te la 
trobaràs plena de faltes. L'escriptora ho ha acceptat com una crítica per millorar i no ho hauria d'interpretar d'altra 

manera. He dit. 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

11/12/2012 - 13:46:41 Nom: djbjd Magrada moltissim, quan trauras la segona part??? 

Re: Relat: El perque de les 
coses...(capitul 1) 

11/12/2012 - 13:46:42 Nom: djbjd Magrada moltissim, quan trauras la segona part??? 

Trucs per saber si li 
agrado? 

10/12/2012 - 20:41:53 Nom: sjbwibwidk Com puc saber si li agrado a un amic o nomes em vol d'amiga? Tenim poc contacte físic... 

Re: Trucs per saber si li 
agrado? 

11/12/2012 - 19:54:36 Nom: dsfghj 
Pregunta-li,aixi tingis molta o no vergonya aixi sera la manera que ho sabras segur,...pero vesli treient tema no li digis 

tagrado?fes-ho depenent de ledad si es 2 o mes anys mes gran que tu m'ho pensaria pero sino jo ho fariaes lunica 
manera qe ho pots saber del cert, perqe a vegades els fets no son elq semblen..ESPERO HAVERTE AJUDAT:) 

Qué puc fer-hi? 10/12/2012 - 20:52:39 Nom: yeeah. 
Tinc un problema! Hi ha un noi molt guapom que m'ha comensat a agradar molt, però hi ha un problema. Que a la meva 

millor amiga també li agrada! No sabem que fer! Ajuda siusplau:). 
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Ajuda sisplau noies! 10/12/2012 - 21:12:53 
Nom: anonim 

48957395djkfs 
Hola:) Fa 2 setmanes que m'havia de haver vignut la regla, i encara no ma vingut, es normal?? (no eh fullat) 

Re: Ajuda sisplau noies! 10/12/2012 - 21:28:41 Nom: Anònima19 Tranquil·la, a vegades passa encara que no ho hagis fet. Disfruta aquests dies! 

Re: Ajuda sisplau noies! 10/12/2012 - 22:45:12 Nom: ghjvmc tranquila, a vegades les emocions afecten a les hormones i passen aquestes coses! no pateixis 

Re: Ajuda sisplau noies! 10/12/2012 - 22:56:01 
Nom: anonim 

48957395djkfs 
ssi.. pero tinc mal de panxa i em fa sorolls rarus... 

Re: Ajuda sisplau noies! 11/12/2012 - 15:59:09 Nom: Andrea10 
Tranquil·la a mi també hem passa i molt pitjor que tu, hem tarda 4 mesos a vindre, però al 3r mes sense vindre'm ja 

hem fa mal la panxa.. No et preocupis però para de tacar-te, ves preparada! 

Que faig? 10/12/2012 - 21:15:24 Nom: dfsadfhbgsdq 

Hola! El noi que m'agrada creec que te la meva edat,no he parlat mai amb ell,bueno si,una vegada perqué habien robat 
a la panaderia que jo estava i per preguntar-me que habia passat,pero,desde aquest estiu ens mirem moltisimi,i ens 
veiem amb uns ulls com dien:T'estimo.Bueno el cas es que estava a la panaderia, que no es meva si no d'una amiga 
però passo allà algunes tardes i ha passat el nen que m'agrada,i ha mirar el meu cul:$¿Que li dic per que estem junts 

d'una p***a vegada,estic ENAMORADA, i no sé que fer,ajudau-me sisplauUn petó i bona nit 

Re: Que faig? 10/12/2012 - 22:49:13 Nom: AnònimA* 
Bé, primer de tot jo aconseguiria el whats, o el face o algo per poder parlar amb ell, si dius que no hi parles molt sovint, 

no ho se per anar-lo coneixent saps? I a mesura que aneu agafant confiança doncs avera que passa!sort guapa;D 

RELAT: El trineu (part 3!!!) 10/12/2012 - 21:28:01 Nom: Relateitor!! 

Tot just acabava d'arribar a la platja una dona amb dos nens petits i, d'alguna manera, la màgia que tenia aquell lloc, la 
intimitat que ens donava, havia quedat trencadaPer tant, vaig pensar que el millor era fer-li cas a la meva cosina, i vem 
anar cap a la cantonada on s'acabava la platja. Al llarg de tota aquella zona, la costa anava alternant zones de roques 

altes amb petites caletes de sorra, semblants a la nostra. Com que no hi havia gaire profunditat, podies anar d'una 
platja a l'altra caminant per dins de l'aigua, i només et cobria fins als genolls. La sensació d'anar trepitjant aquella sorra 
fina per dins l'aigua, el sol assecant-me la pell mullada, era genial.. Ens vem aturar en una zona on hi havia una mena 
de coveta a la roca, i ens vem asseure en unes pedres planes. De seguida, tots els peixos que s'havien apartat mentre 

caminàvem, van tornar a nedar entre l'aigua tranquil·la dels nostres peus. Les roques, d'un color vermellós d'argila, 
formaven una paret força alta al nostre voltant, amb la qual 

Re: RELAT: El trineu (part 
3!!!) 

10/12/2012 - 21:29:00 Nom: DMKD segueix pliss 

Re: RELAT: El trineu (part 
3!!!) 

10/12/2012 - 21:55:44 Nom: fan teva! :p MÉSMÉSMÉS!! SEGUEIX ETS INCREIBLE!!! 

Re: RELAT: El trineu (part 
3!!!) 

10/12/2012 - 22:03:09 Nom: UYTYUGY continua perfa!! 

Re: RELAT: El trineu (part 
3!!!) 

11/12/2012 - 20:29:19 
Nom: 

MOOOOOLLAAAAA
!!! 

Segueixxx pliissss :) 
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Per que hi ha gent 
aixi??¿¿ 

10/12/2012 - 21:35:48 Nom: LPL 

Gracies per haver obert i perfa deixeu alguna solucio gracies..A la meva classe va haver un noi i una noia k van sortir 
pero van tallar per falta de comunicacio una noia amiga del dos k va començar a tontejar amb ell,ell li vol tornar a 

demanar i ells s'estimen pero amb l'amigueta pel mix com a k no ho veu clar la noia.Encara k l'amigueta diu k nomes 
son amics amb els actes pareix una altra cosa.Si et toca un a cosa aixi no cal k et toqui la loteria.gracies per llegir-ho!! 

perque la noia esta molt indesisa si li demana k li diu?k fa amb l'amiga?CATALUNYA INDEPENDENT!!!//*// 

T'estic buscant! 10/12/2012 - 22:11:23 Nom: Andrea 

Hola adolescents!Estic buscant a un noi que veig parlar amb ell durant molt de temps, li vaig agarrar molta confiança. 
Ara ja no se re d'ell, i necessito parlar-lo, perquè es una part de la meva vida. El seu nik era "Miki" si estas llegint això 

siusplau parla'm, que enlloro aquelles converses eternes de les 16:00 de la tarda i acabaven a les tantes de la nit.. 
Suposo que saps qui sóc m'he canviat el nom ara hem dic "Noia:)" Però si m'obres me'l canviaré. I tu hem vas ajudar a 
escollir el meu nik? Re que espero que no haguis oblidat tot això, i que parlessím aviat, bull trobar-te, hem fas falta, mai 

t'oblidaré.. 

Com pot haver gent k fa 
coses k afecten a una 

parella i no se'n adonin. 
10/12/2012 - 22:26:43 Nom: PLx2 

Primer de tot GRACIES PER OBRIR!!!:)Hi ha gent k es posa entre les parelles tant hi fasi es una noia k tontja amb el 
noi o a l'inreves i aixo es el k li ha passat a una amiga i em fa molta rabia perke comença a tontejar i li demana alguna 

cosa i ell li dona sense cap problema pero si li demana la ex no ho fa amb tant de gust encara k ells diuen k nomes son 
amics jo no se si creurem-ho pero la ex no sap k fer perke ell diu k l'estima i li vol tornar a demanar i la ex no sap k 

fer.P.D:podrieu deixar algun comentar o alguna solucio es una mica urgentmoltes gracies per obrir-ho 

Re: Com pot haver gent k 
fa coses k afecten a una 
parella i no se'n adonin. 

11/12/2012 - 19:08:54 
Nom: 

foreverhappy:)))))))))
) 

Fàcil. Que digui el que pensa dels dos. L'estima? Que li digui. Li molesta la puta? Que li digui. Està perdent el temps 
callant-s'ho. Una altra s'està aprofitant d'aquesta separació. Mira, el qui s'estima a una persona lluita per ella. Serà fàcil 

de dir però díficil de fer-ho ho sé. Però s'ha d'intentar:) Espero haver-te ajudat. 

Re: Com pot haver gent k 
fa coses k afecten a una 
parella i no se'n adonin. 

12/12/2012 - 17:06:45 Nom: PGG tuuu! faries una altra part de la historia o qe?PD: :)! hahaha 

REGAL PER EL MEU 
NOVIO, AJUDA PORFI 

10/12/2012 - 22:34:58 Nom: ghjkl d'aqui poc és el cumple del meu novio pero nose que regalar-li em podriu donar algunes idees sisplau? mersiiiiii 

OBRIU PORFA! TEMA 
D'AMOR 

10/12/2012 - 22:47:59 Nom: eñeñeñeñ Hola adolescents! Porto uns dies sortint amb un noi i encara no m'ha donat un petó... que puc fer per que me'l dongui? 

Re: OBRIU PORFA! TEMA 
D'AMOR 

11/12/2012 - 20:17:56 Nom: L&p 
Jo de tu no faria res, un peto no es algo que te que estar planejat, es quan surgis l'amor.Però, si vols qe ell hu fagi, li 

enviaria indirectes, com mosegarte el llavi davant de ell, aproparte a ell, ser sensualPD: espero qe tajudee petons!!!!!!!!!! 
;) 

URGENT: depilar 
"morritus" 

10/12/2012 - 22:52:50 
Nom: 

laaaaaaaaaaaaura:) 

Hoooooooola! Tinc 14 anys, i resulta que tinc bastants pels entre la boca i el nas, per els "morritus", per 
entendre'ns.Consells per a convencer a la ma mare per a que mels deixi depilar? Esque ella diu que no em deixa, pero 

es veuen un munt, no m'agraden gens:(Qualsevol consell m'aniria be. 

Re: URGENT: depilar 11/12/2012 - 08:54:55 
Nom: Digali que si 
segueix aixi seras 

portuguesa 

Ara en serio explicali que no t'agrada gens i que la teva autoestima depén de aixo.Tambe li pots dir que en el proxim 
examen treuras + de set, pero es molt important que en quest cas rapidament et posis a estudiar.Tambe hi ha el típic 

"Donam un motiu pel qual no pugui" s'emprenyara molt, pero l'endemá veura que tens raó.:3I pensa que sempre tu pots 
decolorar! 
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OBRIU SISPLAU:) 10/12/2012 - 22:54:17 
Nom: 

aaannnnnnaaaaaaaa
a 

qui tingi ask, que em fagi preguntes y els seguire y els fare preguntes:http://ask.fm/aaannnaaa3un peto i gracies :) 

ajudaa (nois) 10/12/2012 - 23:46:18 Nom: kdjfghjdfh Es normal que als nois el i agradi fotra els dits al cony? 

Re: ajudaa (nois) 11/12/2012 - 00:13:48 Nom: Maco El que no es normal es que no els hi agradi xD 

Re: ajudaa (nois) 12/12/2012 - 16:16:05 Nom: kdjfghjdfh i a tu t'agrada? :$ 

confosa o aixo crec.. 10/12/2012 - 23:54:43 Nom: pauletaa 
porto amb el meu novio més de 2 anys i desde fa una setmana estic una mica confosa perque ja no se si sento el 

mateix per ell o no.. tot va començar perque fa un mes em va agregar un amic meu de la meva infancia i desde aquest 
moemnt estic cambiada amb ell ajudeume que puc fersiusplau!!!!!!!!!!!!! 

Re: confosa o aixo crec.. 11/12/2012 - 17:10:32 
Nom: Anònimasdf 
asdr2345234534 

Com se diu el teu novio? 

SÓC LA ÚNICA A LA QUE 
NO LI FUNCIONA EL 

FACEBOOK?!?! AJUDA!! 
11/12/2012 - 00:15:31 Nom: Aleaps 

Quan intento entrar al Facebook em surt "Aquesta pàgina no està disponible". Sóc la única? He vist per twitter que 
corrien rumors de que era possible un atac d'Anonymus a Facebook i també un tuit de CeskFreixas que deia: 

"Facebook és federalista" i algunes coses per l'estil. ALGÚ SAP QUÈ CONY HA PASSAT AMB EL FACEBOOK? Merci 
per contestar macos:) 

Re: SÓC LA ÚNICA A LA 
QUE NO LI FUNCIONA EL 
FACEBOOK?!?! AJUDA!! 

11/12/2012 - 00:19:48 Nom: jbnh Jo tampoc puc! 

Re: SÓC LA ÚNICA A LA 
QUE NO LI FUNCIONA EL 
FACEBOOK?!?! AJUDA!! 

11/12/2012 - 00:28:45 Nom: pauletaa jo tampoc puc nose que ha pasat.. 

Nois si us plau ajuda!! (si 
voleu noies també) 

11/12/2012 - 00:17:08 Nom: sfjg giwrgg rw Quines senyals o indirectes tireu quan us mola una tia? 

DES QUE VA MARXAR.. 
ME VIDA NO TE SENTIT.. 

OBRIU SISPLAU 
11/12/2012 - 10:52:51 Nom: TT 

Hola!!:) dooncs mireeu fa 3 anys jugava a handbol, i tenia un grup d'amiguees i me les estimava moltissim a totes pero 
a una en concret, era cm la meva millor amiga era genial aquella nena, era MOL maja i em feia somriure sempre:) ara.. 
fa 2 anys o aixi, es van enfadar tot el grup amb mi, i vaig aver de marxar amb un altre grup.. i finalment fa poc més dun 

any vaig deixar el handball(no per les altres nenes, si no motius personals) el cas es que.. trobo moltissim a faltar a 
aquella nena:( te dos anys mes que jo i pues te les seves amigues grans i tal, pero de vegades la veig pel carrer(mol 

pocs cops, perque es dun poble del costat, no del meu)i com a mol em mira i em fa un ola amb la ma.. pero res mes.. i 
la trobo moltissim a faltar.. he arribat a plorar per ella, pero esque em fa molta cosa obrirla i dirli tot aixo.. TT i si 

tornessim a ser amigues res seria igual cm abans.. pf aixo es una merda! ajudeu porfa! us heu trobat en aquesta 
situacio algun cop? 

Re: DES QUE VA 
MARXAR.. ME VIDA NO 

TE SENTIT.. OBRIU 
SISPLAU 

11/12/2012 - 19:43:29 Nom: holalola:) 

m'he trobat en aquesta cituació mil i un cops! i has de saber que les amistats no son per sempre!! Tot i aixì parlar amb 
la amiga no aniria malament a vegades les coses es poden sol·lucionar, ningú et diu que tornin a ser com abans, però 
millor de lo que estàn ara podria ser! Sigui el motiu que sigui el que us hagi separat, en la vostre ment sempre quedara 

aquella amistat!! No se si et això t'ajudarà gaire, però espero que no vagi a pitjor!! :) 
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Mida dels condons 11/12/2012 - 12:12:13 Nom: lkjklñjl Com puc aconseguir un condó més gran esq la mida més gran del meu poble em queda menuda... soc un superdotat:)) 

Re: Mida dels condons 11/12/2012 - 13:01:13 Nom: gnjsfi El meu poble en hi ha de totes mides i de toots els gustos... maduixa,llimona... grr! 

Re: Mida dels condons 11/12/2012 - 16:20:28 Nom: ikt7yutgf haas de comprar els xxl 

Com calcular el 60%? 11/12/2012 - 15:43:00 Nom: anonima! Tinc un 6 que val un 60% i tinc un 3.3 i un 4.1 com es sabria la mitjana del primer trimestre? Gracies:) 

Re: Com calcular el 60%? 11/12/2012 - 15:56:56 
Nom: 

Ireneeeeeeeeee 
si el 60% és dels exàmens i les notes són les que has tret als exàmens, et queda un 2,68 (sumes 6+3.3+4.1, divideixes 

entre 3 i multipliques per 0.6). I a això li hauràs de sumar el 40% que falta. 

Re: Com calcular el 60%? 12/12/2012 - 16:52:49 Nom: .m. Ho multipliques per 0,6i per el 40% o multipliques per 0,4 

Sóc suuper fea! 11/12/2012 - 16:06:35 Nom: Yatusa Tinc un problema! soc suuper fea! mireu la fotu!! 

Re: Sóc suuper fea! 11/12/2012 - 19:00:24 
Nom: 

foreverhappy:)))))))))
) 

Lo que ets es penosa. Riente'n d'una persona que potser ni coneixes. Així va el país, en persones com tu. 

Re: Sóc suuper fea! 12/12/2012 - 17:02:59 Nom: .m. 
La forever happy te rao...Ets verdaderament penosa, ets molt pitjor que la dona grassa. Segurament et rius d'ella 

perque tu estas pitjor, i et vols sentir be amb tu matexa... 

A un que havia posat un 
fòrum que es deia "ajudaa 

consell plis" i de 
pseudònim es posava 

*wert fill de puta xd*, qui 
ets? 

11/12/2012 - 16:08:21 Nom: Nyany Cat:3 

A un que havia posat un fòrum que es deia "ajudaa consell plis" i de pseudònim es posava *wert fill de puta xd*, qui 
ets? A el fòrum posava no se que de que lo del porno era broma i volia saber com saber si li moles a una amiga teva.Si 
li moles et farà moltes preguntes, s'interessarà per tu, potser parlarà fort pels nervis i de molts temes per no avorrir-te, 

et tocarà quan tingui l'ocasió de fer-ho (per exemple, per veure la hora, enlloc de demanar-te-la t'agafarà directament el 
braç del rellotge per mirar-la), t'obrirà pel face i sovint el seu "olaaa" tindrà més d'una , tot i quedar amb altres persones 
ella es posarà amb tu, et somriurà molt, quan esteu a prop et mirarà els llavis i els ulls, mostrarà interès per les teves 

activitats i gustos, intentarà lluir cos davant teu encara que faci fred (com per exemple, es canviarà un jersei i es 
quedarà en tirants per un moment), intentarà caure bé als teus amics, i també, de tant en tant et pot llançar algun 

"piropo" camuflat tipus "es que tu ets molt fort, jo aix 

arreglar amistat! 11/12/2012 - 16:10:21 
Nom: L'ESCOLA EN 

CATALÀ. 

Hola, mireu tinc dues amigues que es van enfadar per una tonteria, es van demanar perdó però no es parlen, i ja fa 2 
setmanes o així... Les altres amigues de la colla estem una mica preocupdaes, perquè les dues ens cauen molt bé i 

volem que s'arregli.. Hem parlat amb elles i tot però tot i així no es soluciona... TTAlguns consells?Gràcies i visca 
Catalunya i el català! ll*ll 

AMORR 11/12/2012 - 16:17:05 Nom: asdfghjkl..ll*ll 

Hola i gràcies per obrir.MIreu, ja fa 2 o 3 setmanes que m'agrada un nen, s'asseu davant meu. Sempre em parla, 
m'obre pel Whats App i tal, a classe em demana els deures, etc. El problema és que som molt diferrents,ell és skater i 
jo soc de les normaletes de la classe, tampoc no estic "bona" ni res... I ahir vaig mirar l'horòscop i posava "si segueixes 
les teves il·lusions pots aconsegur moltes coses encara que els altes pensin que no. Durant aquests dies pots tenir una 
relació molt especial amb una persona". No m'ho crec gaire. però si fos veritat.. mare meva. JO ja en tindria prou en lio, 

sortir amb ell ja ho veig més difícil.. Però el problema és demanar-li... què en penseu??Ho sento pel llarg text però 
esque és una cosa important...MOLTES GRÀCIES!!!*catalunya independeeeeeeeeeeeent 
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Ajuda amb el novio....! 11/12/2012 - 16:31:56 Nom: Lauuuurettta! 
POrtoo 5 dies, amb el meu novio, pero no ens parlem, ens fa molta vegonya, i pel face, nose no son massa que en 

diguem d'una parella....! 

Com liarse???! 11/12/2012 - 16:40:24 Nom: gaerbjgkle! 
Hola! mireu, tinc 12 anys, ( se que molts direu que soc molt petita per estar amb aquesta pagina) pero escolteu, tinc 

novio, i ens volem liar, jo no ho he fet mai, i ell tampoc, i nose com feer-ho! AJUDA! 

Re: Com liarse???! 11/12/2012 - 17:09:32 
Nom: Anònimasdf 

asdr2345234534214 
mira, primer us començeu a fer petons i a poc a poc fiques la llengua, pero NO li fotis fins a la campanets b`stia! 

pustdata: no tott es liarse 

Re: Com liarse???! 11/12/2012 - 17:09:33 
Nom: Anònimasdf 

asdr2345234534214 
mira, primer us començeu a fer petons i a poc a poc fiques la llengua, pero NO li fotis fins a la campanets b`stia! 

pustdata: no tott es liarse 

REGLA 11/12/2012 - 16:42:01 Nom: noiaaaaaaaaaa 
hola, vaig a segon de la ESO i fa un mes i mig em va venir la regla per primera vegada, i m'hauria d'haver vingut fa una 

setmana i no em ve. que es greu o normal?que faig? 

Re: REGLA 11/12/2012 - 17:08:21 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

et ve irrgeular, no pateixis. SI no has tingut relacions sexuals no t'espantis. :) 

Re: REGLA 11/12/2012 - 18:20:17 
Nom: 

patimpatampatum 
al primer any sol ser irregular !! pots estar tranquil·la!! :) 

Re: REGLA 11/12/2012 - 19:26:28 Nom: jfish es normal a mi em va venir a l'estiu i ve kuan vol pero es perke es irregular ja vindra k sigui regular o aixo espero!!;) 

Re: REGLA 11/12/2012 - 22:01:06 
Nom: LA DEL 

MISSATGE JEJE 
MOLTES GRACIES! :D 

Nois obriu! :) 11/12/2012 - 16:43:47 Nom: ws6de7rtyu 
Hola! :) Li haig de fer un regal d'amic invisible a un noi, però no se que regalar-li! M'haig de gastar uns 5€.Que us 

agradaria?Mersi, un petó!:) 

LIAAAAAAAAAAARME! 11/12/2012 - 16:47:32 Nom: marteta:( 
Hola! no me liat mai, i tinc 13 anys....:(que puc fer? em lio amb cualsevol que trobi guapo o espero, esque si espero bf... 

potse em lio masa tard!TT'es suposa que per ells estic bona peroo llavors perquee ningu es lia amb jo? 

Re: 
LIAAAAAAAAAAARME! 

11/12/2012 - 17:05:20 Nom: noiaaa 

Tranquil·la! Jo tinc casi 15 anys i tampoc me liat i estic feliç de la vida! Abans jo pesava com ara tu, pero el primer cop 
que m'ho van proposar el vaig rechasar perque en aquell moment em vaig sentir insegura i els altres a mi molt no em 

molaven....:SPer pensa que liar-se no ho es tot, la gent creu k com mes et lies mes guay ets, pero tampoc es k sigui res 
de l'altre mon, i no cal anar liant-se amb el primer k passi. Com a opinió personal crec que es mes maco liar-se amb el 
teu novio que amb algú cualsevol, us teniu confiança i podeu repetir tant com vulgueu! hahaTu tranquila que tot arriba, 

segur! Tu estigues segura de tu mateixa, i si de veritat que no pots aguantar sense liar-te, diga-li a algun que et 
moli!Sort guapa! :) 

Re: 
LIAAAAAAAAAAARME! 

11/12/2012 - 17:06:56 Nom: noooi :)) 

0Jo em vaig liar als 14, però tio, pensa! Jo ho vaig fer amb la persona que estimava i estimo. Espera't, perquè si et lies 
per liar, res tindrà sentit, res, fes-me cas. Si ho fas amb una persona a la qual t'estimis tot serà màgic, encara que 

tothom ja s'hagi liat, espera. No hi ha res dolent en esperar. Si jo no hagues esperat no estaria tant bé com estic ara 
amb la meva nòvia! 

Pagina a facebook 11/12/2012 - 17:24:00 Nom: lialinarlet 
Holaa geent! He creat una nova pagina del facebook! Podreu possar mg's?http://www.facebook.com/pages/Viu-amb-

mi/432366930162588Moltees graciees guapoos! 
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BRACKETS 11/12/2012 - 17:28:48 Nom: heeeeeeelp:) 
segurament m'hauran de posar brackets pero nome tinc malament la part de baix de les dents.. sabeu si es poden 

posar nomes a baix? gracies 

Re: BRACKETS 11/12/2012 - 17:29:36 
Nom: 

leleleleleelelele:) 
penso que si 

Re: BRACKETS 11/12/2012 - 18:18:08 Nom: holalola:) tranquila!! es poden posar només a baix :) 

Noies ajuda! :) 11/12/2012 - 17:29:22 Nom: noiaaaaaaaaa Hola!Jo tinc casi 15 anys, i tinc una 90 de pit. Esta be o es poc? Medeixo 1,60 i peso 48!Si us plau, noies opieu! :) 

Re: Noies ajuda! :) 11/12/2012 - 17:44:08 Nom: JOJOJOJO Estaa molt bee per l'edat que tens! No et preocupis donaa ;D 

Re: Noies ajuda! :) 11/12/2012 - 18:57:50 Nom: la del missatge haha mersi per contestar :$ :) 

TIOOOOS! OPINEU PLIS! 11/12/2012 - 17:33:20 Nom: 5cruvtiyun 
Medeixo 1,60, peso uns 48kg, tinc una 90 de pit, tinc el cabell per mitja esquena castany, ulls marró mel, llavis 

gruixudets, pero no magrada el meu nas i soc bastant blanca!Creieu k estic be?? :$ Sinceritat si us plau! 

Re: TIOOOOS! OPINEU 
PLIS! 

11/12/2012 - 18:25:35 Nom: milal¡i 
mira,si no poses el face pot ser que.. vale, que estiguis prima, pero que siguis tot un feto, i no et vull llastimar ni res, 

pero joder.. no vaguis posan aixo als forums! 

Re: TIOOOOS! OPINEU 
PLIS! 

11/12/2012 - 18:45:09 Nom: milal¡i 
mira,si no poses el face pot ser que.. vale, que estiguis prima, pero que siguis tot un feto, i no et vull llastimar ni res, 

pero joder.. no vaguis posan aixo als forums! 

Ajuda!! 11/12/2012 - 17:44:35 Nom: :S 
Hola!! hi ha un noi que magrada desde fa moltiiiisiim, som molt bons amics, sempre hem conta tots els problemes qe te 
amb la NOVIA, qe resulta ser una de les meves millors amiges (novia), pero la 'novia' no l'estima gaire. Qe faiig? li dic a 

la meva amiga qe magrada?? o meu qedo en secret com fa 3 mesos??? AJUDA! 

Re: Ajuda!! 11/12/2012 - 18:20:54 Nom: Jomateiixa! 
Si et soc sinsera, jo tinc novio, i a dos amigues meves, els i agrada el meu noii, i a mi em fa molta rabia, no son celos, 

es el simple fet, de que em fa cosa liarme, quant estan elles present, i fins i tot parlar amb ell....! JO et recomanaria que 
no li diguesis, perk per ella se li fara extrany, i a mes si dius que ets una bona amiga...!Pero fes el que creguis! 

Re: Ajuda!! 11/12/2012 - 18:26:12 
Nom: Una altra noia 

bastant més sensata 
¬¬ 

No0o0o0o0o!! Si de debò t'agrada tant aquell noi, no pots fotre't la vida esperant a que es casin i tinguin fills!! ;)El que 
has de fer és parlar-ho. Al cap i a la fi, si s'enfada per aquesta estupidesa és que no és la teva amiga. De fet, a mi ara 

mateix m'està passant una cosa semblant. El noi que m'agrada està enamorat d'una altra, molt amiga meva...però jo no 
m'atrevia a dir-li a ella...a partir de llavors, tot ha anat millor!! Ara ell em ve pel darrere i m'abraça, de vegades em fa 

algun petonet i tot! (A la galta, eh?)No estan sortint junts ja! Doncs a ella no li agradaba de debò era per fer-se la chula. 
Així que...;) Tot méu! Fes el mateix tuu!No somniis la vida, viu el teu somni!~!! experiència pròpia, la millor font!!SORT i 

petonassos, no facis res més que això !!Guapissima, deudeu!! 
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Re: Ajuda!! 11/12/2012 - 18:28:45 
Nom: Una altra noia 

bastant més sensata 
¬¬ 

No0o0o0o0o!! Si de debò t'agrada tant aquell noi, no pots fotre't la vida esperant a que es casin i tinguin fills!! ;)El que 
has de fer és parlar-ho. Al cap i a la fi, si s'enfada per aquesta estupidesa és que no és la teva amiga. De fet, a mi ara 

mateix m'està passant una cosa semblant. El noi que m'agrada està enamorat d'una altra, molt amiga meva...però jo no 
m'atrevia a dir-li a ella...a partir de llavors, tot ha anat millor!! Ara ell em ve pel darrere i m'abraça, de vegades em fa 

algun petonet i tot! (A la galta, eh?)No estan sortint junts ja! Doncs a ella no li agradaba de debò era per fer-se la chula. 
Així que...;) Tot méu! Fes el mateix tuu!No somniis la vida, viu el teu somni!~!! experiència pròpia, la millor font!!SORT i 

petonassos, no facis res més que això !!Guapissima, deudeu!! 

per a: Jomateiixa! i Una 
altra noia bastant més 

sensata ¬¬ 
11/12/2012 - 19:52:20 Nom: :S moltissimes gracies mau ajudat moltissiim! petooos!!!! :) 

Re: Ajuda!! 11/12/2012 - 20:42:18 
Nom: 

segurkesaskisoc 

olaa wappisimaaa!!! coneixo casoos com el teuu i crec k lo millor k pots fer es no dirli a lateua amiga rossa (perk segur k 
es rossa esta xica k va am el noi k tagrada) perk potser su pren malameen...clar k llavors seria un mala puta de primera 

calitaat ;) ... fes la teua vida, sense pensar el k pot dir o fer la novia akella... parla mes en ell, fesli palmadetes a l 
eskena amistosamen... burlaten (de la bona manera) d'eell per a ke tingueu almenys una bona relacioo entre amics, i si 

laltra no el fa tan de cas, aviat veurà k no te res a perdre si senamora de tu :) 

cuernos... 11/12/2012 - 18:41:37 Nom: alalalalalonga 
hola, l'altre dia li vaig posar els cuernos al meu novio amb un tiu que em posa moltissim, ara em sento fatal i li he 

explicat al meu novio... pero amb el que li vaig ficar les banyes li agrado i tal, i ell tambe te novia i mha amenaçat de si 
torno a acostarmii.... bff alguna frase per ficar d'estado dedicanli a la seva novia?mersiTT necessitava esplicaru 

Re: cuernos... 11/12/2012 - 18:48:32 
Nom: 

dsfsd74dsf874f8asd 

dels erros se n'apren, i jo, amb el que he comès he après que no es pot jugar amb els sentiments de les persones. 
Sento haver fet mal a tanta gent, perdone, de tot cor. En especial a: _________.Espero que t'hagi servit, jo he passat 

per que el meu novio me'ls fiques i... ho vaig passar fatal, que ho sàpigues... 

algu vol tenir una conversa 
hot amb mi??? 

11/12/2012 - 18:45:43 
Nom: algu vol tenir 
una conversa hot 

amb mi??? 

Pues eso: algu vol tenir una conversa hot amb mi???Sóc tia, el meu correu és: foreversex01@gmail.comNomés vull 
passar el rato, passant-nos-ho bé (Sense envia fotos ni porncam ni re d'axo) què me'n dieu?PD: m'és igual si tio o tia :D 

Re: algu vol tenir una 
conversa hot amb mi??? 

11/12/2012 - 19:52:23 Nom: uhwG joooo 

ajuuda porfa (potser es 
una xorrada, pero 

necessito que contesteu) 
11/12/2012 - 19:16:26 Nom: nekaneee 

Noies, que regaleu al vostre novio?Nois, que us agrada que us regalin?Tinc que fer un regal i no tinc ni idea del que 
regalar-li...Moltes gràcies :) 

Re: ajuuda porfa (potser 
es una xorrada, pero 

necessito que contesteu) 
11/12/2012 - 20:37:14 Nom: Nnena 

em pasa el mateix joder ajuda:( el dia de reis es quan fem dos mesos si us ajuda en dirme alguna opinio mersi 
adolecents 
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ajuda 
urgent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

11/12/2012 - 19:23:44 Nom: mnhjbgfvc 

Resulta que els hi vull fer un regal als meus pares i us volia preguntar on venen això:-un paper per embolicar que hi ha 
com unes flors enganyxades que es com de tela.-una caixeta amb xocolatines a dins o una caixeta sola.sisplau dieu-me 

en quin tipus de botiga ho venen si ho sabeu.si pot ser en un centre comercial no dieume si en venen a 
llibreries.................gracies,un petó adolescents!!!!!!;););););) 

Re: ajuda 
urgent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

11/12/2012 - 20:23:43 Nom: fdghjkl sisplau contesteu!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: ajuda 
urgent!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

11/12/2012 - 20:43:16 Nom: hsdjkfa ni deaa als xinus i a de tot suposuu 

m'he pillat de la meva 
profe 

11/12/2012 - 19:32:24 Nom: jomateixa 

Sóc una noia i tinc un dilema molt gran: m'he pillat de la meva professora de dibuix técnic. En realitat no te gaire sentit 
per que no te res d'especial (no és que sigui molt guapa, ni molt simpàtica ni res) però és que m'agrada tant que....bffff. 

I el pitjor és que durant els exàmens no em puc concentrar, per que no para de mirar-me i jo la miro a ella i em poso 
molt nerviosa (tot hi que potser tot són paranoies meves no ho se), però estic molt preocupada :S Ajuda porfis, no se 

què fer! 

Re: m'he pillat de la meva 
profe 

11/12/2012 - 20:23:14 
Nom: joder ostia 

puta gili laia 
yo igual tia!!!! k fort!!! estic a saco de colada de la meva profe, soc noia i ella tampoc es aixi guapixima pero si simpatica 

i super mona i maja. no et puc recomanar res, espera k et passi suposo.... 

Re: m'he pillat de la meva 
profe 

11/12/2012 - 20:35:08 Nom: L&p 

Una pregunta a les dues ( a la qe pregunta i a la qe respon) sou lesbianes? no vull dir res qe os ofengui, i si la pregunta 
os ofen perdo.Jo parlaria en una amiga teva (germana, tia, amic,mare...) i dirli el problema aixi et desahoges un poc, 
però, perdona però et tindries qe olbidar de la professora, amb el temps potser et passa, o potser va a més, de totes 

maneres, sort a les dues!!! petoooons!!!! :)PD: si voleu no respongeu la pregunta, es sol per saber ;) 

Re: m'he pillat de la meva 
profe 

11/12/2012 - 20:47:23 Nom: gensensata io crec k lo mes facil es consultaru en alguna lesbiana, aver com se sen kuan veu una xica i aclariu los vostre dubtes 

Re: m'he pillat de la meva 
profe 

12/12/2012 - 17:57:09 Nom: Ambivalència 
Jo també vaig estar enamorada de la meva profe de caste durant tot un any.. Fou a partir d'aquest fet que vaig 

començar a tenir dubtes sobre la meva orientació sexual, perquè a més d'estar pillada d'ella també m'atreia físicament.. 
Un parell d'anys després ja no tinc dubtes: sóc lesbiana!! 

falta de confiança amb 
ell... 

11/12/2012 - 19:35:35 Nom: caaaaarla21 

hola adolescents!:)desde fa una setmana estic sortint amb un noi, ke es molt simpatic pero a la vegada molt timid. I em 
diuen ke no val la pena estar amb ell perke no fem res i això, sudu de lo ke diuen perke me'l estimo molt i se ke val la 

pena estar amb ell. Temps a temps..El problema es ke no hi ha molta confiança entre nosaltres i lo ke vull es tenirla i fer 
ke akesa relació valgui la pena, m'importa moltíssim...em podeu ajudar siusplau? no se ke fer... 

Re: falta de confiança amb 
ell... 

11/12/2012 - 19:39:27 Nom: nekaneee 
Doncs si ell es molt tímid intenta fer que perdi la vergonya, comença tu les converses, pren tu la iniciativa...aveure si 

aixi per la vergonya.Espero haver-te ajudat maca :) 

NOIS, PERFAVOR 
OBRIU!!! (NOIES TMB) 

11/12/2012 - 19:56:49 Nom: qi...?? 
Holaaa! nois, a vosaltres us agraden les noies atrevides?? o timides?normals?? o sensuals?dieume coses qe us 
agradin de les xikes; per exemple:amb el pell recullit o solt.... etcPD: gracies a tots els qe hau vist el missatge i 

moltissimes gracies pels qe contesteu... :)Perdo per les faltes de ortografia :S 

algu bol fer cam? ties 11/12/2012 - 20:08:04 Nom: kijhbgvf ttuiiei@gmail.com 

Re: algu bol fer cam? ties 11/12/2012 - 20:20:04 Nom: jhdcoihb web cam n peru conversa hot si 
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Re: algu bol fer cam? ties 11/12/2012 - 20:21:02 Nom: okjihugyg  

AJUUDA (nois i noies) 11/12/2012 - 20:31:49 Nom: Lr 

ola gen!!no se si a vatros vos a passat alguna vegada aixo, pero el cas esk muns pares m'obliguen a fer extraescolar 
que no m'agraden gaire, i , per no decebrels, les faig...porto sis anys tocan el violi (un tros de fusta en 4 cordes per als k 
no u sapiguen ;) i la veritat, esk me començo a cansar de feru... muns pares sempre me peguen el tipic rollo de k es lo 

millor per a tu i tal, perk tens moltes capacitats, pero io no mu acabo de tragar...a mes, lo meu profe es un puto maricon 
k me fica dels nervis...vatros que faireu?? continuarieu, deixarieu d'anarhi sense diru als pares o k?? ajuda per favoor!!!! 

Re: AJUUDA (nois i noies) 11/12/2012 - 20:40:35 Nom: PGG 
Li diria als meus pares,però Maria Dolors toqes molt be el violiii seguix aixiii qe ets bonisiima i anim amb el teu problema 

;) 

Re: AJUUDA (nois i noies) 11/12/2012 - 20:44:27 Nom: Lr la mare k et va pariir...i tu ki collons ets??? i t agrairia k me cridesiis pel meu nom :) :P Grax pel conseell igualmeen 

Re: AJUUDA (nois i noies) 11/12/2012 - 20:48:44 Nom: PGG 
Valee loles valeee i amb el meu nom u podries deduir, qe tan llesta qe ets es podria notar una mica no creus?? 

hahahha 

Re: AJUUDA (nois i noies) 11/12/2012 - 20:54:43 Nom: Lr paulaaa!!! esk com k no stas conectada al face... 

Re: AJUUDA (nois i noies) 12/12/2012 - 13:42:10 Nom: valevale 
hola! a mi tambe em passa el mateix, Fa molt que vaig a clases d'idioma, i no m'agrada gents! He pensat de fer 

campana de clase, però penso que no funcionaria perque la profe trucaria a ma mare..Aquest any segueixo amb les 
clases, pero l'any que bé em negaré! 

IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

11/12/2012 - 20:34:36 Nom: Anna!!! ll*ll 

Si us interessa Catalunya, el nostre país, continueu llegint...Ara mateix hi ha un malparit ministre d'educació que ens vol 
treure el català sí o sí i la vol posar com a llengua optativa perquè així el castellà sigui més important. Ara tothom està 
molt revolucionat amb això i tothom es fa molt el català, però, a l'hora de la veritat, què passaria?No sé que m'hi vull 
jugar que hi hauria moltes persones de que es queixen sobre això i es fan molt les independentistes, però escriuen 
alguna cosa en català i fan tres faltes per paraula, o diuen que ballar sardanes és de gent gran i els hi fa vergonya. I 

què? És la nostra llengua, la nostra dansa i la nostra cultura! I ningú ens ho traurà!!!Això va per totes aquelles persones 
que es fan les catalanes però que en realitat els hi falta molt per ser uns bons catalans.VISCA CATALUNYA LLIURE!!! 

ll*llComenteu si us ha agradat... 

Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

11/12/2012 - 20:47:38 Nom: //*// sii viscaa 

Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

11/12/2012 - 20:50:38 Nom: Anna!!! ll*ll 
Moltes gràcies!!! Altres dies que m'inspiri faré més escrits!!!Si els voleu llegir posaré entre parèntesis el meu nom 

(Anna!!! ll*ll) al títol del tema. :) 

Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

12/12/2012 - 12:25:17 Nom: paqui 
independencia espanya vol que parlem em espanyol al cole que fem les seves festes i tradicions pero nosaltres som un 
pais unit fort valent emprenador units i la mes important independents per a defençar el nostre pais la nostre cultura etc 

siguem forts i no ens torçem VISCA CATALUNYA I VISCA EL CATALA !!! 

Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

12/12/2012 - 12:29:31 Nom: jordiiiiii:) b paquiii be nosaltress somm cataalanss i volem seguint sen catalans visca catalunya i visca el catala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

12/12/2012 - 18:39:23 Nom: ijijij 
crec que per aquí d'aquests que has dit n'hi ha uns quants....pd: al teu escrit hi ha un "que" que és "què" però t'ho 
perdono perquè m'he emocionat llegint l'escrit.pd2: sisplau, quan puguis penja'n més. els puc penjar al facebook? 
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Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

12/12/2012 - 18:57:37 Nom: Anna!!! ll*ll El que m'ha dit si els pot penjar al Facebook, com et dius de nom?? Mentre no diguis que els has escrit tu... 

Re: IN-INDE-
INDEPENDÈNCIA 

13/12/2012 - 16:46:30 Nom: wofhwoi em dic Laia, no tranquil·la, a part molts dels meus amics també miren aquesta qeb per tant ja el veurien jajaj 

RELAT ERÒTIC: El trineu 
(part 4!!!) 

11/12/2012 - 20:48:08 Nom: Relateitor!! 

Aquí us deixo la quarta part! Segurament demà no hi haurà relat, us haureu d'esperar a dijous! Perdoneu l'espera!Vam 
arribar a l'hotel i, com que encara tenia totes les maletes al cotxe, no em vaig canviar. Em vaig fer una esbandida a la 

dutxa de la piscina (Mare meva, no sabeu lo bé que m'anava aquella aigua freda, la veritat) i em vaig posar la 
samarreta que ja portava.Després d'una breu conversa amb els meus pares, el típic “ja veuràs com t'ho passaràs bé 
aquests dies, ja no hauràs d'estar sol, amb la Ivet segur que no tindràs temps per avorrir-te” (no ho sabeu prou bé, 

pares, pensava jo), vàrem anar tots tres de seguida cap al menjador de l'hotel, on ens havien preparat expressament 
una taula gran per poder dinar les dues famílies juntes.Durant el dinar, els adults es van anar animant mica en mica, i 
com qui no vol la cosa anaven fent copetes de vi. Sense adonar-se'n, abans de que els cambrers portessin el segon 

plat, ja s'havien begut una ampolla sencera entre els quatre. Això, sumat a les cerveses que h 

Re: RELAT ERÒTIC: El 
trineu (part 4!!!) 

11/12/2012 - 20:59:43 Nom: qrrf acabal abui plis plis k es mol booooooooooooooooooooooooo 

Re: RELAT ERÒTIC: El 
trineu (part 4!!!) 

12/12/2012 - 15:28:49 Nom: 12-12-12!!! kuans anys te la Ivet i tu??eske no me'n recordogracies:) i perfa continua 

AJUDA! 11/12/2012 - 21:10:49 Nom: nvvnkjlnvfdk Dintre de poc, em tindre que liar amb un noi, es el primer cop, i no se com fer-ho, algu meu podria explicar! 

Re: AJUDA! 11/12/2012 - 21:11:48 
Nom: 

Lauuuuretttttta! 
A mii empassa el mateiix....TT! 

Re: AJUDA! 11/12/2012 - 21:19:34 Nom: nekaneee No es te que fer res, no et posis nerviosa. Només t'has de deixar portar per els llavis del teu novio. 

noies bollos i bi! 11/12/2012 - 21:13:14 
Nom: 

bvfjdjshehehrheerru
rurr 

Hola què tal, m'agradaria conèixer alguna noia per parlar i aquestes coses, si hi ha alguna interessada envieu-me un 
correu a weeaahh_94@hotmail.com :)) 

Re: noies bollos i bi! 12/12/2012 - 14:57:27 

Nom: 
dafdakfjdklasrueoiqr
ewqruioeqwreqjkflñ
sufioqer1983740913

2 

foreversex01@gmail.com 

NOVA DISCOTECA 11/12/2012 - 21:35:47 
Nom: 

anoooooonim12334 

Aquest dissapte s'inagura WOW BARCELONA +14! I ENS ACOMPANYA COQUE DE LQSA!!!!la discoteca disposa de 
dues sales, una house i l'altre reggaeton500 PRIMERES PERSONES GRATISA PARTIR D'ALLA 8€ AMB DOS 

CONSUMICONS!LLISA 014! US ESPERO!!C/ Tarragona 141, parada metro Tarragona L3 linia verda 

Re: NOVA DISCOTECA 11/12/2012 - 21:37:53 Nom: noia97!^^ hi ha algun event al face si ni a posel mersii!^^ 
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Relat erotic: La Elna i els 
seus 'amics' 

11/12/2012 - 21:51:42 Nom: Slutty 

El meu primer relat erotic... Aveure si us agrada ;)-Elna, pareix que cada dia ets més guapa- va dir en Dani, després de 
recolzarse al meu pupitre.-M'estàs tirant la canya? o és algo meu?- vaig dir vacil.lant, mentre feia un somriure murri.-

Les dues coses- va dir fent l'ullet.-Em poses a cent!-Si?- vaig dir mossegant-me el llavi i posar me els cabells per 
enrere.- I ara?-Bff..-En Dani no parava de mirar el meu llavi, intentava parlar però no li sortien les paraules.-Vaig acostar 

un dit al seu nas, i baixava a poc a poc cap a la seva boca, després cap als seus abdominals, durs i forts, i baixava 
lentament fins que vaig parar en el moment just, que vaig veure alçar-se una petita cosa... Fins que la professora de 

religió, va trucar a la porta, perquè calléssim, ell, avergonyit i caxondo, es va anar corrent cap al seu pupitre.En acabar 
la classe, jo estava recollint les meves coses, llista per sortir d'aquest infern d'institut.Vaig escoltar unes petites passes 

córrer cap a mi, em vaig girar, i tornava Dani, corre 

Re: Relat erotic: La Elna i 
els seus 'amics' 

11/12/2012 - 22:51:11 Nom: Relateitor!! 
Molt bé, és molt curtet, però és un bon començament! Deixa amb ganes de més...Segurament t'aniria bé concentrar-te 
més en descriure la situació en general, perquè el lector s'ho pugui imaginar tot. I a vegades va bé també fer una part 

d'introducció, per no començar molt a saco.Però m'agrada!Segueix:) 

Re: Relat erotic: La Elna i 
els seus 'amics' 

12/12/2012 - 15:25:21 Nom: Slutty 
Relateitor, m'alaga que tu hem diguis que es bo, ja que jo sóc com una fan teva, m'encanta la teva historia del trineu, 

espero que fagis mes parts o en faiges una altra, però millor no per que es impossible!!! ;) 

de on treuen els de 
adolescents.cat les 

notícies? 
11/12/2012 - 22:04:09 Nom: cla. 

que fort!segur que més d'un com jo us heu preguntat d'on treuen les notícies... pues....estava mirant la web de cuatro i 
veig tot de notícies que han sortit a adolescents.cat com per exemple:lo del cul quadrat, aquell tio que es va operar la 

cara per assemblar-se al ken,la moda de tallar-se el dit petit del peu per portar talons...jajjaj m'ha fet una gràcia 

Re: de on treuen els de 
adolescents.cat les 

notícies? 
11/12/2012 - 23:07:17 Nom: fsdjfdkjnjk 

existeixen unes agències de notícies (per exemple: efe) que es dediquen només a recopilar les notícies i les venen a 
altres mitjans de comunicació. Adolescents.cat pertany a un grup anomenat Nació Digital i aquest grup utilitza les 

notícies d'aquest tipus, per exemple, per la web.Cuatro pertany a un altre grup (GRUPO PRISA) i dins aquest hi ha un 
grup dedicat exclusivament a la retransmisió audiovisual que s'anomena MEDIASET. Aquesta companyia deu comprar 

les notícies al mateix lloc que Nació Digital. 

Re: de on treuen els de 
adolescents.cat les 

notícies? 
11/12/2012 - 23:07:54 Nom: afdssdf també surten a yahoo.es xD 

PORNO :3 (NOIS) 11/12/2012 - 22:10:10 Nom: L&p 
Holaaa! el de porno ere una escusa nois, a vosaltres us agraden les noies atrevides?? o timides?normals?? o 

sensuals?dieume coses qe us agradin de les xikes; per exemple:amb el pell recullit o solt.... etcPD: gracies a tots els qe 
hau vist el missatge i moltissimes gracies pels qe contesteu... :)Perdo per les faltes de ortografia :S 

Re: PORNO :3 (NOIS) 12/12/2012 - 12:28:55 Nom: paqui a mi m'agrada que me la xupin i que foolin be !!! 

Re: PORNO :3 (NOIS) 12/12/2012 - 12:32:55 Nom: jordiiiiii:) a mi tmb paquii no se pk pero en tot estemm en toot 

Laura. tot cachondo. 12/12/2012 - 09:35:22 Nom: hola.++++++++ Hola bon dia, sóc Aleix i vaig calent. 

Re: Laura. tot cachondo. 12/12/2012 - 09:37:55 Nom: Amic de laura Laura vol pinchito amb l'aleix pro no sap com dir-ho ajudeula adolescents!! 

Pau. Marica 12/12/2012 - 09:40:55 Nom: Amics d'ell. 
Se busca un noi bisexual o homosexual per un noi que es diu Pau. Té 14 anys però té moltes ganes de follar. I ha sortit 

de l'armari fa poc, per això necessita algú que l'apoie sentimentalment. Gràcies pels que contestin. Si voleu fer-ho 
deixeu un comentari ;) Muaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa. 
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Laura 12/12/2012 - 09:49:42 Nom: Necessitadaa!! 
L'altre dia vai anara a casa d'un amic i ell em va abrasar i jo em vaig posar un poc caxonda...bff..el volia besar i fer-ho 

amb ell pro em feia vergoña...PD: Tinc 13 anys. 

Re: Laura 12/12/2012 - 15:00:21 Nom: jajajajajjajaja:') Auuauuu com vos desmadreu a naturalss saaaaas....!:') 

Multas Renfe. 12/12/2012 - 11:24:34 Nom: mfcljgflaxknc 

Hola gent! avui m'han posat la segona multa en menys de un mes els revisors de renfe rodelias! i cada multa es de 
100€! la primera me la van posar el dia 5 de desembre i l'altra avui aquest mati! soc major d'edat i s'han apuntat les 

meves dades! creieu que les multes arriberan a casa meva? a algu li ha arribat o li han posat mai una multa? gracies a 
tothom! 

Re: Multas Renfe. 12/12/2012 - 14:25:34 Nom: Kusiji 1.si ets major no t'hauria d'interessar aquesta pagina 2.compra el bitllet! 

Re: Multas Renfe. 12/12/2012 - 19:37:40 Nom: hgercf4eujgf avera petao tinc 18 anys i no hi vaig ser a temps de pillar el ticket! per ke si no perdia el tren! 

siusplau xupeumela nenas 
! 

12/12/2012 - 12:32:33 Nom: pepea follar 

Re: siusplau xupeumela 
nenas ! 

12/12/2012 - 12:35:48 Nom: pepea visca el porno 

Re: siusplau xupeumela 
nenas ! 

12/12/2012 - 12:35:58 Nom: jordiiiiii:) 
tra tra tra 4 paketes de sal k tengo el xoxo kosio de tanto follar follar follar;follar es bno meter la polla por el agujero te 

da te da gustito te pone el xoxo bien calentitoa galope los pelos demi zipote a galopina la polla se me enpina 

porno 12/12/2012 - 13:48:47 
Nom: don juan el 

pajero 
visca el porno a xupar polles nenes 

Inuyasha, siusplau no ho 
ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 14:43:24 Nom: Aidaa:D* 

Hola:) Estic buscant gent per crear un fòrum sobre l'Inuyasha. Siusplau, si esteu interessats comenteu!:)Moltes gràcies i 
un petó 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 14:48:28 Nom: ahahallalala Jo! M'encanta l'Inuyasha! ♥ 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 14:52:16 Nom: Aidaa:D* Oiiix Agregaa'm! aidaapalau@gmail.com 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 15:30:24 Nom: :)!!!!!!!!!!!!!! Mencanta inuyasha, perfavor feu un forum de aquesta seria tan bona! 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 15:40:09 Nom: Aidaa:D* Sii d'aqui poc el fare:) siusplau agrega'm i en parlem!:D 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 16:07:10 

Nom: 
inuyashaforever 

mancantaa inuyashaaaa perfaaaa fes lo foruuum!!!! 



533 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 16:22:13 Nom: Aidaa:D* De moment he fet el blog:http://www.inuyashaseugosset.blogspot.com.es/ 

Re: Inuyasha, siusplau no 
ho ingnoreu perq no es 

porno:) 
12/12/2012 - 23:52:11 Nom: xdvjzxcsñcx a mi m'encaaaaanta *_* tant l'inuyasha com el blog! 

M'agrada el meu amic... 12/12/2012 - 15:10:40 Nom: Jojojojo 

Primer de tot gracies per obrir el tema, i segona demanarvos disculpes per les faltes..!Mireu, trobo que m'estic 
enamorant d'un amic meu, el problema es que ell nomes em troba guapeta, tontejem una mica i tal, pero no vol res..! I 
jo bull fer que s'enamori de mi, pro no se com fer-ho, ell ja s'ho pensa que el bull, i jo se que nomes em troba guapeta, 

perque li vaig demanar a un amic que li preguntes sobre mi..:P Laltre dia, teniem que anar a sopar tots els amics junts, i 
ell li va dir al seu amic, que si ell es liava amb la seva novia, ell es liaria en mi, pro no vaig poguer anar al sopar... Aixo 
vol dir algo? Que em recomaneu per a cridar-li la atencio? Esque jo casi mai el parlo, perque tinc por de que al final em 

digui pesada...:$!Algun truc? Indirectes? Ajuda sisplau! Es molt important per a mi!! Graciies!:) 

Re: M'agrada el meu 
amic... 

12/12/2012 - 16:21:56 Nom: Andrea10 

Abans que tot disculpa'm a mi també per les faltes.Bé en part el del dia del sopar es molt bona senyal, però ell no a 
d'esperar que algun amic es lie amb algú per fer-ho. Ho ha de fer per iniciativa i per que li apeteix. Bé, si et troba guapa 
ja es un pas bastant gran, ves soltant-li alguna indirecta. I proposa-li de quedar, o que algun amic teu t'ajudi a dir-li, o 

alguna cosa per l'estil..Ja veuràs com tot anirà bé. Petons Andrea:) 

PROBLEMES AMB LA 
REGLA, NOIES AJUDA!! 

12/12/2012 - 15:15:56 Nom: Marionnna 

hola noies, el que passa es k quan tinc la regla la tinc molt duradera, molta quanitat i em fa molt mal. Però no és ben be 
aixo el que em preocupa. El ''gran problema'' es que no camino bé. osigui, ''apreto'' les meves parts baixes pk aixi 

penso qe no em sortirà la sang, però aixo em fa caminar malament, com amb les cames obertes nose si menteneu... 
Bueno, siusplau AJUDA!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: PROBLEMES AMB LA 
REGLA, NOIES AJUDA!! 

12/12/2012 - 15:16:53 
Nom: 

WEGSDGSDGSD 
a mi a vegades tmb em passa i apreto una mica allo qe ja saps pero no massa....... proba de posarte un tampo o algu... 

guapi anims(: 

Re: PROBLEMES AMB LA 
REGLA, NOIES AJUDA!! 

12/12/2012 - 15:27:43 Nom: adsadasd 
nose el que vols dir en apretar allo... pero com a dit la de dal proba tampó. O prente xarop, el k va mol be es ferte 

massatges... i posarte una cosa freda als obaris 

UIUIU QUINA MERDA! 12/12/2012 - 15:27:40 Nom: EFWWF 
aquest trimestre he suspes estÈTICA i m'ha suspes nomes perque a la llibreta en comptes de posar Ètica vaig posar 

ciutadenia, es que jo no sabia si feia ciiutadenia o ètica i ara haure destudiar per un examen de filosofs. Potse tinc sort i 
treure un 5! Que bell que soc, se que aixo us importa molt per aixo ho he publicat 

TAAMPAAAX! 12/12/2012 - 15:41:29 Nom: dsjaikndx Noiees ajuda, com es posa un tampaax? 

Re: TAAMPAAAX! 12/12/2012 - 16:17:09 Nom: Andrea10 Aquí ho explica bastant bé:http://www.youtube.com/watch?v=Vr3X9EFqjsE 

Re: TAAMPAAAX! 12/12/2012 - 18:03:41 Nom: Anònima19 
Aquí ho explica encara molt millor.és en anglès però avança fins al minut 1: 20 i algo i ho fa amb un coixí, ajuda 

molt.http://www.youtube.com/watch?v=1LRlqAMIYmISort! 
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L'ESCOLA ESTA BOJA 12/12/2012 - 15:54:14 Nom: L'economic 

em vaig apuntar a una optativa d'economia i el principi erem 7 pero al final vaig acaba sol en aquesta optativa. En 
aquesta classe nomes fem que merda i coses de p3 i a sobre el professor no en te ni puta idea i seesta 5 minuts per un 

problema que un nen de 5 anys el fa amb 30s. Em cago amb el professor que sembla un mussol afeminat. Als ultims 
dies es va unir una tia del quart de novençans i que tampoc s'entera de res. I el professor que no senrecorda de res que 
cada dia li ha de dir don ve la tia i com es diu. Es que quin desastre d'optativa. Ja se que aixo us interessa molt per aixo 

ho publico 

IMPRESIONANT 0-0 ! 12/12/2012 - 16:15:03 
Nom: 

POLOCANTARILLA 

Ricard5000 o Freddy97 ja ha penjat en el youtube la seva nova introducció mes divertida que mai!Ricard5000 es un 
idol!la podeu visitar mitjançant aquest link k els hi deixaré a continuació!Un gran apreci a Ricard5000 que és més catala 
que ningu i fa els videos amb castella perque avans l'amenaçaven!!!!Si voleu estaria be que us subscribisiu al seu canal 

:Dlink del video:http://www.youtube.com/watch?v=VRWoyiQS0Ik&list=UUKVhpWXbXXI5PL-p1p8UXbA&index=2 

Re: IMPRESIONANT 0-0 ! 12/12/2012 - 16:17:46 Nom: grg 
HOLA JO SOC ELDISMONZ I RECOMANO EL SEU CANAL 100%, PERO SI VOLEU DE PAS US SUBSCRIVIU AL 

MEUhttp://www.youtube.com/user/ElDismonz?feature=mhee 

Ball 12/12/2012 - 16:17:34 
Nom: noia13 

(@Candela272) 

Hola adolescents!Primer de tot, moltíssimes gràcies per obrir! :DMireu, la setmana que bé, tenim que fer un ball unes 
amigues i jo al cole, i no trobem ninguna cançó que estigui bé per ballar.. Hem podeu passar alguna siusplau? 

Mersi!Petons. 

Re: Ball 12/12/2012 - 16:19:44 Nom: jfoeihf us recomano aquesta canço d'un grup català bonissimhttp://www.youtube.com/watch?v=inwi7twl7IQ 

Re: Ball 12/12/2012 - 16:21:12 
Nom: noia13 

(@Candela272) 
Gràcies! Pero si pot ser amb anglès millor! 

Re: Ball 12/12/2012 - 16:24:55 Nom: vvevee seras gossa, has rebutjat:Grup: pestaporcinaCançó: Caca negreAlbum: Turisme ruralCom es pot ser tant malparit? 

Re: Ball 12/12/2012 - 18:13:36 Nom: songs no sehttp://www.youtube.com/watch?v=QOowQeKyNkQohttp://www.youtube.com/watch?v=OLuWHr6-0YQ 

SOC BELL? 12/12/2012 - 16:22:17 Nom: r3r33r3r3r3r3 tinc el cabell de morotinc mans bogesTinc cara de porcSoc un home bell? 

Re: SOC BELL? 12/12/2012 - 16:23:33 Nom: grgr pffsol de pensar en tum'he posat caxondaens podem coneixer plis? 

Re: SOC BELL? 12/12/2012 - 16:27:16 Nom: gfwegew iuiu no sabia que era tant bell, quan vulguis la ens toquem 

Re: SOC BELL? 12/12/2012 - 21:01:13 Nom: fgryhehw deixa face:) 

Re: SOC BELL? 12/12/2012 - 21:20:16 Nom: 4t43wt43wt Abdul Br El Pinzell Dismonz 

Re: REGLA, NOIES 
AJUDA!! 

12/12/2012 - 16:22:34 Nom: Marionnna 

hola noies, el que passa es k quan tinc la regla la tinc molt duradera, molta quanitat i em fa molt mal. Però no és ben be 
aixo el que em preocupa. El ''gran problema'' es que no camino bé. osigui, ''apreto'' les meves parts baixes pk aixi 

penso qe no em sortirà la sang, però aixo em fa caminar malament, com amb les cames obertes nose si menteneu... 
Bueno, siusplau AJUDA!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: Re: REGLA, NOIES 
AJUDA!! 

12/12/2012 - 18:00:09 Nom: Anònima19 
Hola maca, ja et vaig contestar, que a mi també hem passava amb les compreses, i la millor i unica solució és que facis 

servir tampons, jo en faig servir, no fan olor, els canvio cada dues hores ( Quan estic a classe ) i no es nota quan et 
baixa sang perquè es queda dins i ho xucla el tampó. O sigui que no t'enteres de res.Petons guapa :) 

Twitter 12/12/2012 - 16:42:17 Nom: ANON 
Ei adolescents! Que us semblaria anar deixant per aquest fil els nostres twitter's i si voleu ens anem seguint?ESPERO 

QUE ANEU SEGUINT LA IDEA I POSEU EL VOSTRE :) 



535 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Twitter 12/12/2012 - 18:10:40 Nom: twitter!! oooh!! poses tu el teuu i ja ho veuràs quan et seguim!! :) 

Re: Twitter 12/12/2012 - 19:46:54 Nom: ANON 
JAJAJAJA No estic demanant que em seguiu! Demano que cadascu el posi! Així la gent us podrà seguir i donar 

#followback...! ;) 

Us agraden les 
Macedònia? 

12/12/2012 - 16:52:15 Nom: music 
EEiii ... volia dir si us agraden com a ties? a mí em possen bastant catxondo, sobretot la Irene. Qui us mola més a 

vosaltres? 

Re: Us agraden les 
Macedònia? 

12/12/2012 - 18:40:41 

Nom: 
NOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOO
DJFKLASDÑJFKDÑ
LSAFJDñlakdjf0918

74514321 

NO. 

Re: Us agraden les 
Macedònia? 

12/12/2012 - 21:21:37 Nom: maduixaah 
mmm segr k a cada concert entre canso i canso els hi xupen "el platan" als musics, i despres es corren tots a sobre de 

la ireneas vist la foto de la seva web? alla totws mullades ke guarras... a mi tmb em posen! 

tema d'amor, ajuda urgent 
plis!! 

12/12/2012 - 16:56:36 
Nom: 

khgdfgzdfzzjlkm 

Tinc un problema amb la meva millor amiga:Aquesta noia em mola des del nadal passat i li vaig dir al març o per alla, 
tambe li he demanat per sortir pero em va dir que volia parlar-ho cara a cara. Erem molt amics i hi havia molta 

confiança entre els 2, pero des de fa poc sospitava que tenia novio. Total, que ahir li vaig preguntar si tenia algun lio i 
em va dir que si. Em vaig quedar fatal, no per que tingues novio si no perquè no m'ho havia dit i jo anava per ella tan 

tranquil. Em va dir que volia que seguis sent el seu millor amic i que m'estimava com amic, o sigui que directe a la 
Friendzone.Que creieu que haig de fer? trenco amb ella, intento reconciliar-me...?PD: ho sento per la parrafada però és 

molt important :S 

Re: tema d'amor, ajuda 
urgent plis!! 

12/12/2012 - 17:03:50 Nom: PGG Però tu i ella tenieu una relació??? 

Re: tema d'amor, ajuda 
urgent plis!! 

12/12/2012 - 17:17:04 Nom: Lr 

Quan passa aixo, te fa mol de maal...no nomes perk esta amb un altre, sino perk no ha confiat en tu per dirteu i tu 
anaves al seu darrere com si nno passes res i ella, sabenu , et deixava...no trenquis amb ella, no deixis que la seva 

relacio i la seva tonteria al no dirteu trenqui una amistat de fa tan de temps. Parla amb ella, demanali una explicacio de 
perk no tu va dir, pero amb carinyo i tot, perdonala (si te demana perdo, que u auria de fer) y continueu sen amics 

sense que aixo us destrossi als dos. As d'entendre la manera en que ella t'estima. 

Re: tema d'amor, ajuda 
urgent plis!! 

12/12/2012 - 17:25:26 
Nom: 

khgdfgzdfzzjlkm 
PGG: No, només erem millors amicsLr: Pff.. Ho intentare però serà molt dificil que torni a ser tot com avans, no se si 

podré :( Tot i així gràcies pel consell. 

Re: tema d'amor, ajuda 
urgent plis!! 

12/12/2012 - 18:08:56 
Nom: 

patimpatampatum 

Jo crec que el que diu "Lr" es cert!! no trenquis l'amistat amb aquesta noia, però demanali carinyosament explicacions, 
es a dir sense que hi hagin mal rollos!! :) anims i soort!!!i se que es difícil superar-ho, però estic segurissima que 

trobaràs alguna altre noiettaaa!! :) 

Re: tema d'amor, ajuda 
urgent plis!! 

12/12/2012 - 19:44:25 
Nom: 

khgdfgzdfzzjlkm 
Merci per tot, però ja està. Està clar que no estarem com abans però com a mínim ha demanat perdo. A partir d'ara ja 

pasarà el que hagi de passar. 
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BlackBerry! urgentt! 12/12/2012 - 17:25:32 Nom: 24+1 
una cosaaaa.... segurament ningu contesta pq practicament a totom nomes el hi interesa els temees de sexe i tal pro 

esq man regalat una bb i al app world no em deixaaaaaaaaa registrarme i em posa que la contrasenya no es pot posar i 
e probat con unes 999999999 contrasenyes TT ajuedeeeeemeeee!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: BlackBerry! urgentt! 12/12/2012 - 19:04:24 Nom: kjfgdsgh 1)prova la unica contrasenya que et falta, 2)les BB son una merda haguessis agafat un altre mobil 

Angelaaaa vool noviiiooo 
urgeeennt!!!!! 

12/12/2012 - 17:26:01 Nom: rdfghj Hoolaaa la meva amigaa necesiita un noviio too' cachondoo! Gogogogogoogogogooooooo passeu faces! 

Re: Angelaaaa vool 
noviiiooo urgeeennt!!!!! 

12/12/2012 - 17:28:36 Nom: zxasqw http://www.facebook.com/?sk=welcome 

Re: Angelaaaa vool 
noviiiooo urgeeennt!!!!! 

12/12/2012 - 17:29:08 Nom: zxasqw http://www.facebook.com/jose.sole.3954 

Re: Angelaaaa vool 
noviiiooo urgeeennt!!!!! 

12/12/2012 - 17:35:26 
Nom: La del 

missatge 
En fotooo si poot seeeeer! Graciiess:D! 

Re: Angelaaaa vool 
noviiiooo urgeeennt!!!!! 

12/12/2012 - 17:39:38 Nom: zxasqw http://www.facebook.com/sergi.cosaguilar 

Re: Angelaaaa vool 
noviiiooo urgeeennt!!!!! 

12/12/2012 - 21:19:33 Nom: Noi:) 
Si em vols veure primer agrega...pero perque no poses el 

teu?:)https://www.facebook.com/catala.independentista.98?fref=ts 

Ona t'estimu! Beffa's 
sempre! 

12/12/2012 - 18:25:18 Nom: Vinyet!!!!! 

La meva coseta preciosa! Quan estic amb tu somric! Quan soc amb tu soc feliç! Tu es el motiu de que jo sigui aixi! 
Cada dia, apoc apoc, et guanyes el meu carinyu, el meu amor... Coneixe't, tenir-te com a millor amiga, es el millor que 
m'ha pogut passar mai! T'estimo, t'estimo i t'estimo! No canvis carinyu! Persones com a tu n'hi ha poques, i el que mes 
costa, es trobar-les!Aprofitu per dir que aquesta setmana es la setmana de l'amistat! Tots aquells que tingueu una amic 

especial, feu-li saber! El fareu content!Ona Aguiló,t'estimu! 

Tetes o cara? 12/12/2012 - 19:07:42 Nom: tehymkutj Nois, una pregunta...Quan us agrada una noia què és el primer en el què us fixeu? En les tetes o la cara? 

Re: Tetes o cara? 12/12/2012 - 19:37:36 Nom: zxasqw amb el cul i despres amb la cara, jo crec ke els pits es algo suplementari. 

Pregunta per el/la del 
"Trineu" 

12/12/2012 - 19:08:59 Nom: wrhm,e4jyky Pots tornar a publicar la part 1? Es que els vull començar a llegir però no la trobo...Gràcies! 

Re: Pregunta per el/la del 12/12/2012 - 21:41:43 Nom: Relateitor!! Ja està! Avui, amb el capítol nou, he fet un recopilatori de tot!:) que vagi bé! 

relat k pora de tiotol: 
FOLLOW YOUR DREAMS 

12/12/2012 - 19:26:11 
Nom: relat k pora de 

tiotol: FOLLOW 
YOUR DREAMS 

Aquesta es la meva nova entrada al blog! ESpero que us agradi!FOLLOW YOUR DREAMS" una frase molt senzilla de 
dir, només consta de 3 paraules i la única dificultat que té és que és un altre idioma ('folou iour drims'). Però el cas és 

que és molt dificil de complir, de seguir.Sempre que tanquem els ulls ens imaginem altres mons, altres "vides" a on som 
unes altres persones que encara que siguem sent nosaltres té totes les virtuts que nosaltres no tenim (és a dir, si tu ets 

baixeta i no ho suportes, la teva jo imaginària serà alta; si ets poc flexible i això et frustra, la teva "jo" serà 
superflexible....). El cas és que aquesta "jo" és capaç de cumplir, d'aconseguir i seguir, tot allò que el... per seguir 

llegint,c liqueu:http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/2012/12/follow-your-dreams.html 
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Setmana de l'amistat! Tens 
un millor amic? Entra! 

12/12/2012 - 19:54:44 Nom: Vinyet!!! 

Aquesta setmana es la setmana de l'amistat! Si a la teva vida hi ha una persona important per a tu (una millor amiga), 
demostra-li! Fes-la sentir especial i digues-li que tu sempre estaras alli, al seu costat. Digues-li que l'estimes i que sense 

ella tu no ets res. Fes-li saber tot això, ja que de vegades, si estimes a una persona pero no li demostres, la pots 
perdre. Us ho dic perque a mi m'ha passat! Si hi ha algú especial a la vostra vida, feu-li saber, perque de vegades la 
gent es necessita sentir estimada. Abraça-la com si fos la última vegada que us veieu, no la deixis, i sobretot captura 

tots els moments inolvidables que passeu juntes!Feliç setmana de l'amistat! 

AJUDA!!!! ÉS URGENT, I 
MOLT PENÓS :( 

12/12/2012 - 20:08:42 Nom: Economista 

Em vaig apuntar a una optativa d'economia i el principi erem 7 pero al final vaig acaba sol en aquesta optativa. En 
aquesta classe nomes fem que merda i coses de p3 i a sobre el professor no en te ni puta idea i s'estÀ 5 minuts per un 
problema que un nen de 5 anys el fa amb 30s. Em cago amb el professor que sembla un mussol afeminat. Als últims 

dies es va unir una tia de 4 de la classe problemàtica i que tampoc s'entera de res. I el professor que no s'enrecorda de 
res, cada dia li ha de dir d'on ve la tia i com es diu. Es que quin desastre d'optativa.Siusplau dieu-me algu perquè pugui 

solucionar aquest problema, ja no em puc canviar d'optativa, què he de fer? Ajuda adolescents!!! 

Re: AJUDA!!!! ÉS 
URGENT, I MOLT PENÓS 

:( 
12/12/2012 - 21:14:54 

Nom: 
Senyor_Simpàtic 

t'aguantes, a més perq et queixes, potser es avorrit pero almenys si es de P5 ja estas aprovat segu 

Re: AJUDA!!!! ÉS 
URGENT, I MOLT PENÓS 

:( 
12/12/2012 - 22:37:04 Nom: ihoih 

senyor simpàtic hi ha gent a la qual li interessa aprovar per opder ser algu en un futur, jo d'això no en sé molt perquè 
només faig segon d'eso però tinc un profe que no hi ha qui l'agunati l va deixar el novio per telefon al mig de la classe... 

Re: AJUDA!!!! ÉS 
URGENT, I MOLT PENÓS 

:( 
13/12/2012 - 19:16:28 Nom: Parla-ho Parla-ho amb la família i amb la tutora o el director haver si et poden ajudar una mica. :) 

PROBLEMES GREUS :'( 
AJUDA SIUSPLAU!!! 

12/12/2012 - 20:11:41 Nom: fàsticetic 

Aquest trimestre he suspes ÈTICA i m'ha suspès només perquè a la llibreta en comptes de posar Ètica vaig posar 
ciutadenia, és que jo no sabia si feia ciutadenia o ètica i ara hauré d'estudiar per un examen de filosofs. Potse tinc sort i 
treure un 5! Aquest examen és molt difícil i ho tinc complicat. Ajudeu-me i doneu-me consells siusplau!!!PD: El professor 

és un robot de merda. 

Re: PROBLEMES GREUS 
:'( AJUDA SIUSPLAU!!! 

12/12/2012 - 20:24:33 Nom: Xavi  BLOWJOB. 

Re: PROBLEMES GREUS 
:'( AJUDA SIUSPLAU!!! 

12/12/2012 - 20:44:37 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 
MMMMMM......Estudia i punt,jo de tu copiaria i escriuria la tematica,lu mes facil.... 

Re: PROBLEMES GREUS 
:'( AJUDA SIUSPLAU!!! 

12/12/2012 - 21:07:02 Nom: Aina_15 

Jo també he suspes ètica, pero es que no hem fet RES a clase, només ens ha posat videos en angles i fin, com a molt 
em podria suspendre perque no vaig entregar un treball, pero hi ha gent que tampoc l'ha entregat i te un 9, jo tinc un 1, 
un 1! Qui collons treu un 1!? I l'examen aquest que has de fer, no es del que heu fet a clase? Osigui, ja ho hauries de 
saber en teoría, si no, no el pot fer, si no ha donat una materia no pot fer l'examen, si si que ho ha donat a clase... no 
pots fer res, pero si no ho ha donat, queixe't a direcció, no pot fer-te estudiar una cosa que els altres no han estuduiat. 
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ajuda!! postal de nadal 12/12/2012 - 20:23:18 Nom: shdfmhsoedf 
Per nadal tinc que fer unes postals en la que hem d'escriure un text desitjant un bon any nou i més coses. Algú té 

alguna idea sobre que posar al text sense masses cursilades?moltes gracies i petoooons:) 

Ajuuda! Em sento molt 
malament 

12/12/2012 - 20:33:00 
Nom: 

PrincessShiena 

Hola, mireu, m'he fet una amiga al principi de curs, i estavem molt contentes amb una i l'altra. Jo li contava els meus 
secrets i ella també. Li vaig dir que m'agrada un noi de la meva classe, i s'ho va callar, al principi tinc una confiança molt 

gran en ella, però llavors ara vàm parlar al facebook i em va dir que a ella també li agrada el noi que m'agrada. M'he 
quedat en shock i no se què fer, ella em diu que no me'l robarà però no se que pensar. No se si es millor no parlar amb 

ella o seguir sent la seva amiga. Realment no se que fer, estic en una mar de lios.. Ajudeu me siusplau! :( 

Re: Ajuuda! Em sento molt 
malament 

12/12/2012 - 20:37:31 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 

L'amistat sempre per sobre de tot!Segurement sempre sereu amigues o per lo menx els anys que et queden 
d'institut.Tu t'has enamorat d'aquest noi pertant as d'entrendre que ella també ho hagi fet,jo de tu,continuaria parlant 

amb ella,com si no hagues pasat res d'aixó,i si mai ella surt amb ell,no et pots enfadar,ell a triat,que cap noi no 
s'interpongiu en una amistat. 

Bullyng. 12/12/2012 - 20:52:18 Nom: ariadna. 

Hola, vic en un poble de 200 habitans, hi ha una escola de 30 nens més o menys, he patit bullyng, i el meu germà i 
altres amics seus els estan patin, m'agradaria trobar algú que entengues sobre aixó, perquè estem cansats ja a casa 

que els mestres no fagin res, el meu germà a vegades no vol anar al colegi per aixó, i un amic seu, fins i tot ha arribat a 
portar una "arma" defensiva per por a que el pegin en un lloc quan estigui sol, no volem tampoc denuncar-ho, perquè 
trobem que aixó pot augmentar el bullyng, però si ens agradaria trobar una manera d'espantar-los, o fer que aixó pari, 
perquè parlar amb els seus pares és com parlar amb la paret. si algú ha patit bullyng o em pot ajudar, l'hi estaria molt 

agraïda.Un petó adolencents! 

Re: Bullyng. 12/12/2012 - 20:57:29 Nom: Anònima19 Doncs l'unica solució es canviar-se d'institut... però es una putada si no hi ha un altre institut. 

Re: Bullyng. 12/12/2012 - 21:02:31 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 

jo mateixa,no ho heu de permetre,el BUllyng es que un grup de persones insultes,intimiden...a algu,pero aquesta algu 
esta sol i no li tenen por,la vase seria fer ''zascas'' dempostrar que no els hi tens por perque en realitat son uns cagat 

que no es posen amb els mes grans o amb els mes forts que ells,no us eu de quedar sols,hi si u feu contesteu perque 
si us feu mes forts(psicologicament)que ells ja no podran amb vosaltes,i mai,perdeu l'autostima!SIgueu forts 

adoleçents!!!(L) 

Re: Bullyng. 12/12/2012 - 21:02:33 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 

jo mateixa,no ho heu de permetre,el BUllyng es que un grup de persones insultes,intimiden...a algu,pero aquesta algu 
esta sol i no li tenen por,la vase seria fer ''zascas'' dempostrar que no els hi tens por perque en realitat son uns cagat 

que no es posen amb els mes grans o amb els mes forts que ells,no us eu de quedar sols,hi si u feu contesteu perque 
si us feu mes forts(psicologicament)que ells ja no podran amb vosaltes,i mai,perdeu l'autostima!SIgueu forts 

adoleçents!!!(L) 

Re: Bullyng. 12/12/2012 - 21:10:20 Nom: ariadna. 
El problema es que no són nens de 12 o 13 anys, són nens de 11 anys, no entenc com nens de 10 anys diuen que els 

mataran, que els pegaran... I la putada es aixó vivim en un poble, i no hi ha moltes sortides per aixó, només hi ha 
aquesta escola, i un institut al poble del costat:SPerò moltes gràcies pel consell de veritat:) 
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Re: Bullyng. 12/12/2012 - 21:19:36 Nom: ariadna. 

Se que aixó no ho podem permetre, a casa ho hem patit, jo més anys que el meu germà que te 11 anys només, però no 
entenc com els professors i els pares no fan res, hem parlat amb professors i ara ho tenen una mica més controlat, però 

ara li fan al carrer, al facebook, em pasat de bullyng normal a civerbullyng, i vull saber com es pot acabar aixó avans 
que algú acabi malament, el seu amic, va amb una navalla pel carrer, per por a que el pegin o cualsevol cosa, sabem 
que es denunciable, però si ho denunciesim, no es que vinguin d'uns pares molt correctes que en pugem dir, i tampoc 
volem aixó, volem acabar-ho d'una manera civilitzada, o almenys que si es tenen que estar perdonan i enfadan cada 

dos per tres, que es perdonin i no es torni a repetir el mateix, perquè quan no és el meu germà són altres nens.Gràcies 
adolecents per respondre, un petó ben fort! 

Re: Bullyng. 13/12/2012 - 14:13:39 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 
NO et precupis,jo,no se,....no tens ni cap cosi ni nungu gran que els pugi acollonir una mica? 

Ajuda! Urgent! 12/12/2012 - 20:53:36 Nom: Anònima19 

Hola nois, veureu, jo no ho passo gaire bé a l'institut, però pels profes que tinc que són uns fills de puta, alguns. Doncs 
no sé fer lo de mates i sempre hem comença a cridar i a fotre la bronca... Doncs demà necessito faltar a l'institut, 

perquè hem toca mates, i no vull passar nervis. Necessito quedar-me a casa i no sé quina excusa posar-li als meus 
pares. No m'agrada per a res del món mentir-lis, però, tinc por.Us ho agrairia de tot cor. 

Re: Ajuda! Urgent! 12/12/2012 - 20:58:03 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 

Jo,de tu no voldira faltar a l'escola:Si no ho fas jo de tu:Em possaria aprop de un bon amic/gua,i que si no saps les 
respostes te les apunti o te les xibi.Si vols una esqusa:Passet el dia entrant i sortin de la tava habtaciò tancnat al 

lababo,i diguali mil cops durant la nit als teus apres que et trobes com el cul,poset el termematre al radiador,i,intenta 
plorar,pero no gaire i,no engjeguis la tele,ni et conectis massa al ordinador. 

Re: Ajuda! Urgent! 12/12/2012 - 21:04:09 Nom: Anònima19 
Gràcies però vaig a una classe especial ( només a mates ) i sóm poquets i a tots ens crida i no ens podem copiar ni res 
:( Però que li puc dir de que hem trobo malament? Ex: Mal de cap, mal de panxa, etc.Mersi :)Puc dir que crec que tinc 

febre i com que a la tarda tinc festa ja hem quedo el matí a casa.Joder... hem sap greu eh... :( 

Re: Ajuda! Urgent! 12/12/2012 - 21:07:50 Nom: Alba... 

No facis res d'aixo. No sé si serà problema teu o del profe de mates, però que un profe et faci sentir aquesta ansietat és 
un problema molt greu a l'insti. Parla-ho amb el teu tutor, el director de l'insti o el cap d'estudis, i exposa-li el teu 

problema amb calma. Segur que la situació es pot arreglar, i el tutor o director faran de punt intermig i parlaran amb el 
de mates perquè afluixi una mica, o parlaran amb tu per fer-te veure les coses d'una altra manera.Ànims! 

Re: Ajuda! Urgent! 12/12/2012 - 21:11:51 Nom: Anònima19 
No no no... Si us plau ajudeu-me, es que ella es la cap d'estudis i no vull parlar-ho amb ningú del cole, pensara que li 

tinc por i encara "xulejarà" més... Si us plau ajudeu-me... :( 

Obriu, necessito ajuda! 12/12/2012 - 21:35:09 
Nom: noia13 

(@Candela272) 
Algú sap algún programa on es puguin intercalar fotos?Siusplau contesteu! ho necessito saber, es per un treball pel 

cole! mersi:) 

Chonis, canis... 12/12/2012 - 22:01:43 
Nom: Princeseta 

imperfectaa 
Tins una pregunta... Hi ha alguna diferencia entre canis i chonis? Mercii 

Re: Chonis, canis... 12/12/2012 - 22:03:51 Nom: Blaah No gaire. Només que els canis és el nom masculí d'anomenar-los i les chonis és el nom femení 
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Problema d'amor... 12/12/2012 - 22:04:12 Nom: Enamoraaat 
A veure soc noi i magrada molt una noia que es un curs menys que jo, de vegades ens mirem pero hem parlat 

poquissim que puc fer per parlar amb ella? No tenim res en comu de que parlar i a mes jo soc molt timid... Que faig? 

Re: Problema d'amor... 13/12/2012 - 07:16:18 Nom: ^^ noiaa! 
Hauries de deixar enrere la timidesa... Potser es una mica dur, pero despres ho agrairas. Has de començar a parlar 
amb ella fins que t'agafi confiança, pero no li facis a pensar que vols ser numes amic seu, llavos mcia en mica la vas 

conquistan :P 

Re: Problema d'amor... 13/12/2012 - 18:12:05 Nom: anoniima ! Tonteja..sigues molt amable amb ella fes-li somriures. 

Sexee :$ obriuuu ^^ 13/12/2012 - 01:01:28 
Nom: Sara Castell 

Bargalló 

Mireu, estic sortint amb un noi, el cas es que ell es dos anys mes gran ke jo i vol fer-hu amb mi, jo amb ell tambe pero 
tinc por de que s'enteri la gent i em digui puta i coses d'estes, ademes de que soc petita... però mel estimo massa i em 

posa a 100.Em podrieu ajudar? Que m'acosejeu? les meves amigues man dit ke si mel estimo i estic segura de la meva 
decició que u faigui, que podria fer? gracies macos i maques! ^^ 

Per els que mireu o algun 
cop heu vist Ana y los 7 

entreu 
13/12/2012 - 01:31:48 Nom: marta96 Recordeu els dos nens Alex y Guille, penseu com deuen ser ara este encara que no u sembli es l'Alex. 

porno!!!!!!!!!!!1 13/12/2012 - 10:36:11 
Nom: don juan el 

pajero 
porno visca a xupar pollas 

Re: porno!!!!!!!!!!!1 13/12/2012 - 16:06:52 Nom: jordiiiiii:) eiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii k passaaa marinaaaa i don juan el pajerooo 

Re: porno!!!!!!!!!!!1 13/12/2012 - 16:08:43 
Nom: don juan el 

pajero 
marina:ieeeeep:) 

Re: porno!!!!!!!!!!!1 13/12/2012 - 16:12:55 Nom: jordiiiiii:) ieppppppppp :) 

Re: porno!!!!!!!!!!!1 13/12/2012 - 16:14:06 Nom: jordiiiiii:) fareuuu algoo 

marsuuuuu soc lari 
obraaam 

13/12/2012 - 10:42:07 Nom: aaaaaaaaaaaar olaaaaaaa o et canvies la fto de perfil o et mato aajajajajaj 

Re: marsuuuuu soc lari 
obraaam 

13/12/2012 - 10:49:02 
Nom: don juan el 

pajero 
ya o fare 

alex obrem 13/12/2012 - 10:51:28 
Nom: don juan el 

pajero 
tu alex obrem plissss 

Re: alex obrem 13/12/2012 - 10:53:25 Nom: aaaaaaaaaari oc dw marsu el pajero aimai i jo no vols q tobri? vale vale que borde tio.... ajajaja nono que en vritat testimo jajaja 

Com torna amb el teu ex? 13/12/2012 - 12:03:03 Nom: Elii 

Si us plau algú sap com tornar amb el teu ex, va tallar aquest diumenge i ja m'havia donat una oportunitat fa un temps i 
ara no em vol donar mes. Ell m'stima pero em va deixar perque sempre em rallava perque les seves amigues li 

publicaven al mur i jo posava estats asesins al meu facebook... Ara hem quedat com amics pero mai m'obre per chat ni 
per watts... nose q fer perque al principi m'arrastrava i l'i enviava textos pero ara desde ahri que paso d'ell...Consells si 

us plauu!!!!! 

Re: Com torna amb el teu 
ex? 

13/12/2012 - 14:51:35 Nom: Anònima19 
Creu-me, la 2a vegada no serà tant especial com la 1a, es com quan fas l'amor, que la primera vegada serà la més 

especial del món ( dic jo, no se )Però quan tornes amb un ex, es una merda, perquè hi han més celos, doneu-vos uns 
mesos com a amics i potser les coses es refreden, ara tot es massa recient. 
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Paaaaaaaaaaaau a tope 
cachondo 

13/12/2012 - 13:59:20 

Nom: 
Paaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaau 

Holaaa! Sóc en Pau i bueno l'altre dia vaig quedar amb la meva novia més petita que jo. I estavem mirant una peli els 
dos agafats i se'm va trempar.. Ella ho va notar i es va ficar roja... Ens vam començar a liar com mai i bueno a punt de 

llevar-mos la roba pro va tocar la porta la meva mare i vam parar de cop. La meva pregunta és... si no hagués arribat la 
meva mare haguessim arribat a follar?:$PD: Tinc 13 anys i ella 12. 

Re: Paaaaaaaaaaaau a 
tope cachondo 

13/12/2012 - 19:42:03 
Nom: 

Pauelcachondoo 
Aixo sol ho saps tu, jajaja a tope a liarseee 

Re: Paaaaaaaaaaaau a 
tope cachondo 

13/12/2012 - 19:42:06 
Nom: 

Pauelcachondoo 
Aixo sol ho saps tu, jajaja a tope a liarseee 

Aleix. Tot canchonda 13/12/2012 - 14:02:35 
Nom: 

aleeeeeeeeeeeeeeee
eix:))) 

Sóc aleix i tinc ganes de follar. Voluntàries? Deixeu missatge:* 

Re: Aleix. Tot canchonda 13/12/2012 - 14:06:08 Nom: afgsdgsjhf 
Oooooooh aleeiixx, jo tame vaiig a tope caxondaaaaa*-* M'agradaria imaginarte, deixa la teva descripcio fisica! 

Gracies:D 

Re: Aleix. Tot canchonda 13/12/2012 - 16:41:08 Nom: noi:) cachondeta enviem un missatge :) hola-69@live.com 

Re: Aleix. Tot canchonda 13/12/2012 - 16:47:45 Nom: inutill  

Historia d'amor 
d'estiu...(problema :() 

13/12/2012 - 14:06:56 
Nom: LoveCatalunya 

(@Barcelona) 

HOla!Aquest estiu vaig coneixer a un noi precios,buenu que m'agradava molt!Ara ja no parlem perque per reons 
personals no puc tenir facebok i ell no es conecta al gmail pero si el facebook peruqe m'ho ha dit una nena que parla 

amb ell que puc fer? 

trio 13/12/2012 - 14:13:17 Nom: Laura&Nerea 
Hola sóm Laura i Nerea i tenim moltes ganes de fer un trio amb una noia o amb un noi , acavem de sortir de l'armari, 

comenteu Gracies:) 

Re: trio 13/12/2012 - 14:20:03 Nom: ala estic interesat envieume un misatge per contacta 

Re: trio 13/12/2012 - 14:20:40 Nom: ala estic interesat envieume un misatge per contacta 

Re: trio 13/12/2012 - 14:26:58 Nom: joseret jo tambe estic interesat 

Re: trio 13/12/2012 - 14:26:59 Nom: joseret jo tambe estic interesat 

Re: trio 13/12/2012 - 15:42:28 Nom: JR16 Podeu deixar el vostre correu per poder parlar amb vosaltres? 

Re: trio 13/12/2012 - 16:29:27 Nom: jordiiiiii:) envieumell vosaltres jo no pensooo deixar un curreu electronic aki pk el vegi tothommm 

Re: trio 13/12/2012 - 16:40:11 Nom: Noi:) Grrr... envieu-me un missssatge guapes:)hola-69@live.com 

Re: trio 13/12/2012 - 19:43:15 Nom: JR16 
Laura i Nerea, jo estic molt interessat, però vull parlar amb vosaltres amb calma (i no penso deixar aquí el meu mail). 

Deixeu una direcció de contacte, sisplau. 

Re: trio 16/12/2012 - 10:45:34 Nom: prrr deixeu nom i us agreguem face 

NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 14:15:32 
Nom: 

Mikeeeeeeeeeel 

Sóc en Mikel, no el Mikel Iglesias..jejejej. Tinc 13 anys i bueno voldria coneixer alguna noia, per amics o pel que 
surgeixi. Sóc una mica baix, tinc els ulls marrons però les pestanyes llargues (em solen dir que els tinc molt bonics), tinc 

el pél molt curt i marró també,... Sóc molt bona persona, simpàtic, comprensiu, faig gràcia,....Deixeu un comentari 
guapes:) 

Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 14:20:13 Nom: ililililililiiiiiiii Mare que guapet:) Don ets macu? Deixam el face i t'agrego! 
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Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 14:22:14 Nom: ala jeejje (Mikel estarlich muria) 

Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 20:19:01 Nom: OSDEPELUIX 
HOLA unes amigues meves et coneixen pk viuen ala mateixa ciutat k tu (k no la dire) i jo ala del costat , agregam si vols 

avera si ets el Mikel , m'agradaria coneixet pk segon les meves amigues ets un amica cabron pero segur k no :)pd: et 
donc el meu face falç , ja et donare el de veirtathttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts 

Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 20:20:09 Nom: OSDEPELUIX ostia pensava k erats el igliesias agregam igulament k jo tinc 13 anys 

Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 20:58:26 Nom: Anoniimaa13 D'on ets? M'agradariia parlar amb tuu :D 

Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

13/12/2012 - 22:38:28 Nom: fnerjn no vos aspereseu gran cosa qe lo coneixo i es feo:) 

Re: NoiieeeeeeS:) Sóc en 
Mikel... 

16/12/2012 - 20:08:34 
Nom: Alba 

(@MekaChan1D) 
Agrega'm al MSNmartukidirectioner1D@hotmail.com 

Amor.................:$ 13/12/2012 - 14:26:17 
Nom: 

Cariinaaaaaaaaaaaa
aaaa! 

Hola. Fa 4 mesos que estic enamorada d'un noi; és diu Xavier. Pro fa un mes o així que vaig notar que m'agradava el 
meu millor amic, el Marc. Cada vegada que estic amb ell estic molt a gust i no sé m'agrada. El que passa es que crec 
que cada vegada m'agrada més en Marc, pro es que es el meu amic i jo sé a qui vol i tot i no tindre res amb ell i puc 

perdre'l com a millor amic. Pro el Xavier no se'n va del meu cap i bfff... No sé que fer. M'agraden los dos o fins i tot estic 
penjada dels dos. Pro en Xavier, no sé crec que estic enxonada d'ell i bfff....Es que no sé, me'ls estimo però...AJUDA SI 

US PLAU. Gràcies:) 

Re: Amor.................:$ 14/12/2012 - 13:49:13 Nom: vbdfbdf 
qedat am el xaviiier, pqe sinos tens posiblitats de si li dius al teu millo amic qe telestimes com a mes qe amics i saps qi 

li agrada i no ets tu, el pots perdre:$ 

Re: Amor.................:$ 15/12/2012 - 18:11:36 Nom: .m. Quedat amb el Xavier perque si passa algu, no el perdras com a amic, que es el que et passaria amb el Marc. 

Depilació aixelles! Ajuda! 13/12/2012 - 14:41:57 Nom: Anònima19 

Hola! Veureu, tinc 15 anys i sóc imbècil, perquè abans hem depilava les aixelles amb cera i com que hem feia mal, 
doncs ho vaig començar a fer amb crema, i ara ho faig amb l'esprai, que es el mateix, i ho faig i al dia seguent la hem 
tornen a sortir, i es una merda perque a vegades punxen...Si m'ho faig amb cera, ara, a part de morirme de dolor, la 

segona vegada ja no hem fara tant de mal? O sigui, la segona vegada ja hem farà mal normal com tothom que s'ho fa 
amb cera oi?Moltissimes gràcies. 

Re: Depilació aixelles! 
Ajuda! 

13/12/2012 - 21:58:16 Nom: - 
jo no m'ho faig amb cera, perque em moriria, ni amb cremes ni esprais ni res d'aixo, sino amb la silk-epil, la coneixes? 

fa una mica de mal al principi, ho reconec, pero amb el temps va supersuper bé! 

Episodi d'Aída! 13/12/2012 - 14:47:00 Nom: Anònima19 

Hola macos, doncs ahir estàvem veien la meva mare i jo Aída, quan sopavem, i es el capitol que el Jonathan s'envà 
amb el seu pare, i la Aída diu: -Subir para casa, ahora voi.Però ella entra al bar i demana un whisky doble, i es va 

quedar mirant-lo amb cara de pena, i allà acaba el capítol, i no sé si s'ho va veure o no perquè després ja van fer lqsa o 
no se que i ja no se sap si ho va fer o no. Porfa els donen desordenats i aquesta tarda no crec que donin la continuació. 
Si us plau si eu de dir comentaris ofensius no ho poseu, perquè jo sé el que és veure a una mare amb problemes amb 

l'alcohol... Per això hem vaig quedar malament quan va acabar d'aquella manera el capítol...Moltes gràcies... :) 

Re: Episodi d'Aída! 13/12/2012 - 19:37:55 Nom: Sii Si que beu, peoal final ho supera 
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què m'ha volgut dir?...:S 13/12/2012 - 14:58:35 
Nom: 

Silviaaaaaaaaaaaa 

L'altre dia estava parlant amb el noi que m'agrada pel facebook (ja que vivim en ciutats diferents) i sense venir gaire a 
cuento em va preguntar pels tios. Clar, no vaig saber que dirli perque a mi magrada ell, però és bo que em pregunti 

això? O és dolent perque només em veu com una amiga amb la que ens tenim confiança?Ajuda sisplau! 

Re: què m'ha volgut 
dir?...:S 

13/12/2012 - 15:29:01 Nom: noiaaaa nose, aixo depen! però tu et tira la canya? 

Re: què m'ha volgut 
dir?...:S 

13/12/2012 - 15:46:44 
Nom: 

Silviaaaaaaaaaaaa 
No ho se... Depèn del dia. Hi ha dies que parlem normal però hi ha dies que són com especials... 

Re: què m'ha volgut 
dir?...:S 

13/12/2012 - 16:07:24 
Nom: 

asmglksjfngmadslvl
sdfg 

Si un tio et pregunta per tios vol dir que li interesses i més si et tira la canya de tant en tant, així que a per ell! 

Re: què m'ha volgut 
dir?...:S 

13/12/2012 - 18:30:26 Nom: lkshslk No u dubtis sempre que algun noi et pregunta es perque vol alguna cosa..! 

AMIC INVISIBLE IDEES 13/12/2012 - 15:33:50 
Nom: AMIC 

INVISIBLE IDEES 

Olaa adolescents !!Mireu, faig 1r d'eso i a classe hem fet un amic invisible i la persona q m' ha tocat no es una persona 
molt propera a mi i per tant nose q regalar-li.Nomes se que es fan de 1D, li encanta llegir i tmb li agraden molt les 

pel·lícules/llibres dels jocs de la fam.El màxim es de 5€, q li puc comprar, idees siusplau!!(tmb em podeu donar idees 
sombre treballs manuals) 

Re: AMIC INVISIBLE 
IDEES 

13/12/2012 - 19:10:39 Nom: Hoolaa!! 
Nosaltres també ho fem :) De quina escoa ets???Jo el que havia pensat de efr-li al emu amic invisible era de agafar un 

ou i fer-li un forade petit.Dons buidar-lo rentarlo epr dINS.Pintar-lo i ficar-li un papaeret dins. 

Re: AMIC INVISIBLE 
IDEES 

13/12/2012 - 19:26:34 Nom: uadnas De Tarragona i tu ? 

Re: AMIC INVISIBLE 
IDEES 

13/12/2012 - 21:33:21 Nom: Hola!! :)  Dons jo no! Hahahh sóc d'andorra esque ens han ficat les mateixes condicions!! 

Estic confosa, destrossada 13/12/2012 - 16:04:41 Nom: wefwown 

Gràcies per obrir, jo porto enamorada d'un noi des de fa dos anys. Jo normalment m'enamoro perquè crec que tinc 
possibilitats i per primera vegada ho tenia clar, fins i tot estava disposada a declarar-me encara que sóc tímida i no ho 

he fet mai. Però avui, quan he parlat d'ell a uns amics de la mateixa ciutat on vivim, ells han dit que era el que tenia una 
novia que estava molt bona. Sé que era ell, perquè té un nom molt peculiar i estrany, no crec que n'hi hagués un altre a 

la ciutat, i últimament l'havia d'obrir sempre jo pel face i me'l trobava distant. Però no m'esperava que tingués novia! 
Abans no en tenia, n'estic segura, i no em quadren les coses perquè jo sé que fa temps li agradava, però no se'm va 

declarar per tímid i ara de sobte té novia! I a part, no ho puc assegurar perquè trobo que ell es tímid, i perquè m'han dit 
el nom de la novia i l'he buscat pel face a les seves amistats, però només té un parell d'amigues amb aquell nom, una 

estrangera que no viu a la ciutat i una que és tres anys més gran 

Ajuda siusplau (tema 
d'amor) 

13/12/2012 - 16:26:19 Nom:  
Mireu, m'agrada un noi, però a ell jo no li agrado, ni tan sols som amics... :( a ell li agrada una nena, pero la nena ja te 
"novio".Ell es una mica extrany, i solitari, pero a mi em cau bé.Siusplau Adolescents, ajudeume1. Com puc ser AMIGA 

seva?2. Agradar-li?Un petò adolescents.!!! 

Re: Ajuda siusplau (tema 
d'amor) 

13/12/2012 - 16:39:15 Nom: happy 
parala amb ell i digali . si no pot oblidal! ja trobaras algu millor... ames ami em passava algo semblat i vai decidir passar 

de ell i ara estic coneixent un noi que es molt simpatic... 
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Re: Ajuda siusplau (tema 
d'amor) 

13/12/2012 - 16:57:45 Nom:  ja... pero a mes ell es bastant violent...(de broma) i tothom s'enteraria, i ja tinc bastants problemes a l'insti... 

suc blanc 13/12/2012 - 16:28:08 Nom: hjulhuñ 
es normal que cada dia hem surti un liquid blanc espes de la vagina? crec q es diu fluix vaginal.... ajuda sisplau, estic 

preocupada. Besitos 

Re: suc blanc 13/12/2012 - 16:30:35 Nom: oitan 
OITAN QUE ÉS NORMAL! A TOTES ENS HA PASSAT... PASSA ABANS DE QUE ET VINGUI LA REGLA. NO ET 

PREOCUPIS :) 

Re: suc blanc 13/12/2012 - 16:31:47 Nom: inutill as follatt nenaaa?es k sino es x aixo 

Re: suc blanc 13/12/2012 - 21:59:08 
Nom: 

dsfsd74dsf874f8asd
sadfsdfsdf 

tio.. a mi em surt, no he follat, no m'he corregut i ja tinc la regla... 

follar am don juan el 
pajeroo 

13/12/2012 - 16:49:25 Nom: pepea marçu soc jo 

Re: follar am don juan el 
pajeroo 

13/12/2012 - 16:50:21 Nom: pepea li e robat el nom en garriga 

Re: follar am don juan el 
pajeroo 

13/12/2012 - 16:51:54 Nom: pepea la marimachu esta celosa 

AJUUUUUUUUUUUUDAA
AAAAAAAAA 

SIIUSSSSPLAUUUU 
13/12/2012 - 17:05:27 Nom:  

Mireu, m'agrada un noi, però a ell jo no li agrado, ni tan sols som amics... :( a ell li agrada una nena, pero la nena ja te 
"novio".Ell es una mica extrany, i solitari, pero a mi em cau bé.Siusplau Adolescents, ajudeume1. Com puc ser AMIGA 

seva?2. Agradar-li?Un petò adolescents.!!! 

quan es va al ginecòleg 
t'has de depilar el cony? 

13/12/2012 - 17:44:49 
Nom: 

noiacatorzzzzzzze 
holaa! jo mai he anat al ginecoleg i de moment no hi he d'anar pas pero una pregunta, si hi heu anat, us heu depilat la 

vulva? tel mira o qee? esque.... ><si no tel depiles ke pasaaa??? 

Re: quan es va al 
ginecòleg t'has de depilar 

el cony? 
13/12/2012 - 19:17:37 Nom: Anonima! 

Noo tel has de depila jo 13 anys he tingut que anar i no mel he depilat. No passa res pero aixo si fa molt de corte ii 
molta vergonya i ets sents incomoda.XD 

vale grasiees! 16/12/2012 - 11:57:22 Nom: noiacatorze vale grasiees 

TUMBLR 13/12/2012 - 18:07:40 Nom: ESOIDHJK Hola, algú sap com es posa música al Tumblr? Mersii:) 

Re: TUMBLR 14/12/2012 - 16:12:29 Nom: holzzzzzzzz 
siiips! Jo tinc tumblr, entra al meu i desde allà li dones al link de la música, se t'obrirà una pàgina, i allà estan les 

instruccions! Et passo el meu tumblr :)http://theskyhasturnedvainilla.tumblr.com 

Crec que m'estic 
enamoran d'un amic.. TT 

13/12/2012 - 18:10:22 
Nom: Noia feta un 

liio TT 

Hola adolescents.. veureu, crec que m'estic pillan per un amic de clase que no em fa cas.. No se que fer, per què no el 
vui perdre, pero estic super pilladísima per ell, i per un altre costat, un altre amic no para de tirarme els trastus i per mol 
que li digui qe em deixi empau segueix, i tinc por de que el noi que em mola es pensi una altre cosa sobre aixo.. vui qe 
sapiga qe tinc el cami lliure per ell, però m'ha dit que ara mateix no vol novia i aixo m'ha acabat d'enfonsar? Que puc 

fer? GRACIES:) 

Re: Crec que m'estic 
enamoran d'un amic.. TT 

14/12/2012 - 13:46:08 Nom: nvdfid 
esperat a qe tingui les coses clares sobre si vol tenir algo amb algu. tingues paciència! demoment tu com a molt tirali 

alguna o atra inderecta pero no et pasis,pero si creus qe tens posiblitats am aqest noi! i despres ia aniras veien el qe fer 
sobre la marxa:) 
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Re: Crec que m'estic 
enamoran d'un amic.. TT 

14/12/2012 - 21:49:57 
Nom: La del 
missatge! 

Ho intentaré. Moltes gràcies!! :) 

Fongs en... 13/12/2012 - 18:15:30 Nom: Blau :)  
Hola adolescents, em podrieu dir quins son els simptomes o com es pot saber si estenen fongs al xixi?i algun consell 

per preveurels i/o curarlos??Gracies 

Re: Fongs en... 13/12/2012 - 20:52:09 Nom: Juuliiaa!:) 
Hola guapaa! Doncs jo solament sé que et pica molt el xixii i que s'agafen per relacions sexuals sense protecció, si 

creus que en tens, ves ràpidament al ginecòleg, ell t'ho explicarà millor i t'ajudarà!:) 

Re: Fongs en... 13/12/2012 - 20:52:36 Nom: Juuliiaa!:) 
Hola guapaa! Doncs jo solament sé que et pica molt el xixii i que s'agafen per relacions sexuals sense protecció, si 

creus que en tens, ves ràpidament al ginecòleg, ell t'ho explicarà millor i t'ajudarà!:) 

Re: Fongs en... 13/12/2012 - 20:55:50 Nom: Anoniimaa13 
Miira't aixoo:http://www.adolescents.cat/noticia/8761/salut/puc/fer/no/tenir/fongs/alla/baixI la higiene tmb es moolt 

importaant, si en tens, ves al ginecoleg ràpid, no t'ha de fer vergonya, ell es expert i t'ajudarà millor.Soort i petoons, 
espero haver-te ajuudat:) 

Re: Fongs en... 14/12/2012 - 23:05:23 Nom: la del misatge moltes gracies noies! :) :* 

Re: Fongs en... 15/12/2012 - 02:01:14 
Nom: 

DWQRED2QWFR12 

tranquila no passa res,et notes humida tota l'estona i et pica una mica,fongs s'en poden agafar per relacions sexuals 
sense protecció pero tambè s'en poden agafar per altres símptomes, perquè jo quan era petita en vaig tenir, em van 

posar un líquid raro i s'em va curar. (Això si em va fer un mal, que encara m'enrecordo :S) 

Us ho suplico, ajudeu-me 13/12/2012 - 18:57:36 
Nom: Anònima que 

necessita ajuda 

Hola adolescents :)Fa temps que les coses no rutllen bé, i el meu últim recurs ha sigut el fòrum.Us explico, tenia 15 
anys i el meu exnòvio un any i mig més quan, malgrat l'edat, sortíem i tot rutllava genial. Jo no em podia ni creure que la 
diferència d'edat que, vulguis o no, és un factor crucial, no ens afectés.Vam durar uns quants mesos, quasibé 10, quan 
ho vam deixar. Era en ple estiu, per juliol, que al separar-nos ell va anar amb una altre.No va tenir cap relació sèria amb 
la noia, només s'enrotllaven. Em vaig assabentar després de que ho deixéssim.Durant els mesos següents vaig estar 

força bé tenint en compte que ho havíem deixat, però quan va arribar setembre i ens vèiem cada dia, la cosa va arribar 
a un punt en que se'm feia insoportable. I ho continua sent.Fa mesos, 3, que no ens dirigim la paraula. Jo realment 

creia que ell no volia res amb mi fins que de sobte, contínuament rebo indirectes (que més aviat s'haurien de dir 
directes), o amics seus em diuen que es mor per parlar amb mi i que em troba 

Re: Us ho suplico, ajudeu-
me 

14/12/2012 - 13:38:08 Nom: vfnvfonf 
tothom es mereix una altra oportunitat no?:) si veus qe torna a liarse amb una altra o et fa mal envia'l a caga! pero si 

tothom et diu qe et troba a faltar, deu ser per algo:) 

Què puc regalar al noi que 
m'agrada? 

13/12/2012 - 19:08:18 Nom: Enamorada 
Tinc 12 anys i m'agrada un noi (anem a la mateixa classe) i em sembla que a ell li agrado, no tinc valor per demanar-li 

sortir així que he pensat fer-li un regal ara que s'aproxima nadal.Què li puc regalar?¿Com li dono?¿Gràcies 
adolescents!! 

Re: Què puc regalar al noi 
que m'agrada? 

13/12/2012 - 20:10:46 Nom: Anonima: 
No se tu el coneixes pero algo que li agrado molt.Donar pues pots embulicar i si dius que aneu a la mateixa clase li 

poses a la motxilla.Anims i disme com ha anat. 

Re: Què puc regalar al noi 
que m'agrada? 

13/12/2012 - 20:13:14 Nom: Enamorada Gràcies es una bona idea, ja et diré com ha anat. 

Re: Què puc regalar al noi 
que m'agrada? 

15/12/2012 - 15:47:11 Nom: Ajuda 
Tot aixó depen dels gustos del noi. Si tens 12 anys no t'arrisquis, ja arribara l'epoca de sortir, les relacions de tan jove 
no acaben be. No t'enfadis però si de veritat t'agrada espera una mica, si et correspon ell t'ho demanarà i si no, es que 

mai ha estat enamorat. 
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Re: Què puc regalar al noi 
que m'agrada? 

15/12/2012 - 15:49:27 Nom: Enamorada d'acord no m'enfado, potser si que es una mica precipitat. 

EXPOSICIÓ ORAL 13/12/2012 - 19:16:41 Nom: CH eiiiii! algú m'ajuda? digueu-me temes sobre que puc fer una exposició oral :S 

Re: EXPOSICIÓ ORAL 13/12/2012 - 19:20:23 Nom: Et serveixen? -L'institut-Festes tradicionals d'algun païs-Videojocs-L'amistat-Els animals 

Re: EXPOSICIÓ ORAL 13/12/2012 - 22:43:48 
Nom: 

fadfjaldjfl19905 

D'alguna malaltia {càncer (pots aprofitar ara d'assebantarte de més coses amb la marató de tv3), sida,etc.), sectes, 
famosos, un estil de música, la història de la informàtica, d'un llibre, etc. Hi ha moltes coses més! Però fesu duna cosa 

qe tagradi perqe sino se't farà molt passat, aburrit i fara qe no tregis una nota bona!Sort! 

Re: EXPOSICIÓ ORAL 14/12/2012 - 17:56:53 Nom: CH moltíssimes gràcies a els/les dos! 

primera vegada :$$$$ 13/12/2012 - 19:32:27 Nom: nanana 
Algú podria contar la seua primera experiencia sexual? Com va passar?: us vau començar a liar i us vau levar la roba 

un a l'altre, cada u la seua i tots aquests tipus de detalls. Gràcies adolescents! Un petó :) 

Re: primera vegada :$$$$ 13/12/2012 - 20:33:43 Nom: Júliiaaa!:) 

Hoolaa! Doncs mira, jo havia parlat força cops amb el meu novio sobre si fer-ho o no perque ell tenia 16 i encara era 
verge i la volia perdre amb mi i jo li deia que a mi tambe m'agradaria pero que jo sol tenia 13 anys i em feia una mica de 
"cosa" pero al final un dia cualsevol a casa seva (era normal quedar cada dia allí) mentre ens liavem em va començar a 
treure la roba i jo li vaig seguir el rotllo i tal igual que tu has descrit i aleshores va treure un condó i em va dir "realment 

vols o no?" i li vaig dir que si i eso, doncs va ser força maco...Espero aberte ajudat en algo:$Un petó! (: 

Re: primera vegada :$$$$ 13/12/2012 - 20:33:46 Nom: Júliiaaa!:) 

Hoolaa! Doncs mira, jo havia parlat força cops amb el meu novio sobre si fer-ho o no perque ell tenia 16 i encara era 
verge i la volia perdre amb mi i jo li deia que a mi tambe m'agradaria pero que jo sol tenia 13 anys i em feia una mica de 
"cosa" pero al final un dia cualsevol a casa seva (era normal quedar cada dia allí) mentre ens liavem em va començar a 
treure la roba i jo li vaig seguir el rotllo i tal igual que tu has descrit i aleshores va treure un condó i em va dir "realment 

vols o no?" i li vaig dir que si i eso, doncs va ser força maco...Espero aberte ajudat en algo:$Un petó! (: 

Re: primera vegada :$$$$ 13/12/2012 - 20:37:43 Nom: Júliiaaa!:) 

Hoolaa! Doncs mira, jo havia parlat força cops amb el meu novio sobre si fer-ho o no perque ell tenia 16 i encara era 
verge i la volia perdre amb mi i jo li deia que a mi tambe m'agradaria pero que jo sol tenia 13 anys i em feia una mica de 
"cosa" pero al final un dia cualsevol a casa seva (era normal quedar cada dia allí) mentre ens liavem em va començar a 
treure la roba i jo li vaig seguir el rotllo i tal igual que tu has descrit i aleshores va treure un condó i em va dir "realment 

vols o no?" i li vaig dir que si i eso, doncs va ser força maco...Espero aberte ajudat en algo:$Un petó! (: 

Re: primera vegada :$$$$ 13/12/2012 - 20:51:48 Nom: nanana Moltes gràcies per ajudar-me! I et va fer mal? Vas sangrar molt? era la primera vegada que se la vas vore? 
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Buuufffffffffff! M'estic 
enamorant d'un amic del 

meu germà !!!!!!! 
13/12/2012 - 19:42:52 Nom: Anònima19 

Hola nois/es!! Doncs cada tarda bé un amic del meu germà i treuen el gos junts i després venen cap aquí i bueno hem 
comença a agradar o a enamorar-me no ho sé, però el problema es que ens portem 7 anys.... :( jo en tinc 15 i ell 22 

(crec) i ara estaba xatejant amb una amiga pel fb i diu : Que haces chateando con el novio? I li dic: No jajaja que novio? 
Estoy hablando con una amiga de clase. I dice a vale jjajaja i mira la pantalla i li tapo els ulls i li dic no seas cotilla... i 

després senvà i torna al menjador, i diu; A ver que dice la marcela... I es posa apoyat al respaldo de la cadira i es posa 
mirar i el miro i ric i m'agafa dels ombros :$ i ell també riu :$Joder però es que el nostre amor seria impossible perquè té 

22 anys!! Però es super bon noi, es madur, no es com els altres nois de la seva edat...Buff no se que puc fer... Jo 
encara que tinc 15 anys no estic bona ( vull dir que aparento els anys que tinc, i no tinc gaire pit ni res ) . 

Re: Buuufffffffffff! M'estic 
enamorant d'un amic del 

meu germà !!!!!!! 
13/12/2012 - 22:15:53 Nom: Jo_Mateixa 

Sincerament, jo estic igual que tu, també estic enamorada d'un amic del meu germà i també ens duim 7 anys jo en tinc 
14 i ell 21 

Si hem pogues acostar a 
tú, per dir-te una sola 

cosa... 
13/12/2012 - 19:52:53 Nom: feliç per fi! 

Si m'atrevis a acostar-me a tu, deprès de tot el que he patit durant casi un any, m'atreviria a dir el pitjor any de la meva 
vida.On he estat nits plorant fins a adormir-me només per pensar en que tú no m'estimaves i només hem volies com a 

amiga, deprès de "demostrar-me el bon amic que ets" fingint estar enamorat de mi només per fardar amb els teus amics 
i veurem patir. Et diria d'una vegada tot el que et mereixes i és que no només m'ho has fet a mi, si no a unes quantes 

de les meves millors amigues, no m'agrada sentir odi cap a alguna persona i molt menys ara, després s'aver-te quedat 
mes o menys sol però la veritat és que no puc fer res més que odiar-te. La primera i única pregunta que et faria seria: 

Com et sents després d'haver destrossat el cor de tantes persones i al final haver-te quedat tu sense cap, ni una, amiga 
de veritat?La veritat és que hem fa molt de mal mirar el passat perquè només et veig a tu, amb les males amistats que 

vaig anar només per poder-me a acostar a tú i els problemes que vaig ten 

Re: Si hem pogues acostar 
a tú, per dir-te una sola 

cosa... 
13/12/2012 - 22:28:44 Nom: trhwyj5umetj Com et dius? 

Re: Si hem pogues acostar 
a tú, per dir-te una sola 

cosa... 
13/12/2012 - 22:33:08 Nom: sóc feliç Elisabeth, perquè ho vols saber? 

Re: Si hem pogues acostar 
a tú, per dir-te una sola 

cosa... 
14/12/2012 - 20:37:52 

Nom: 
fjdksjfkljasfklcrisnk

dfjalkj 
OLE TU NOIA!alt i clar,digues quesi!Pd: me n'alegro que siguis feliç 

Re: Si hem pogues acostar 
a tú, per dir-te una sola 

cosa... 
14/12/2012 - 23:15:38 Nom: feliçfeliç Moltes gracies maca :) 
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Un ex que no em deixa em 
pau! : 

13/12/2012 - 20:03:02 Nom: Anonima: 

Hola adolecents! Tinc un problema fa 2 mesos aproximadament vaig tallar amb el meu ex peruqe m'hvavia posat els 
"curenos" i ara em diu que a canviat i que si vull tornar amb ell pero jo i el meu cor pensem que no ha canviat i no em 

deixa em pau! Vosaltres que farieu?A més un nen de 16 anys m'ha demanat surtir pero el problema es que jo ni tinc 12! 
Ademes aquest nen es feo i ara quan el vec em comença a dir que perque no i em molesta molt! Li he dit aixo al nen 

que m'agrada i m'ha dit que no em mereix i que el deixa anar.Vosaltres que darieu vos quedarieu ambe el ex, amb el de 
16 anys o amb la bona persona i amable que m'agrada?Gracies guappis!.Una abraçada. :) 

Re: Un ex que no em 
deixa em pau! : 

13/12/2012 - 20:06:07 
Nom: escolta el teu 

cor 
Jo triaria la persona que t'agrada.perque un ja t'ha fet mal i si l'altre no t'agrada.Anims guapa!! 

Re: Un ex que no em 
deixa em pau! : 

13/12/2012 - 20:08:28 Nom: Anonima: Graica guappa pero l'altre no se si li agrado o no solaments som amics. 

Re: Un ex que no em 
deixa em pau! : 

13/12/2012 - 20:11:16 
Nom: escolta el teu 

cor 
Em sembla que si que li agrades, pero, si no ho intentes no ho sabras mai. 

Re: Un ex que no em 
deixa em pau! : 

15/12/2012 - 17:53:20 
Nom: Demana-li 

sortir 
Jo li demanaria sortir al noi que t'agrada i deixar estar els altres dos.Podries posar com es diu o posar les 

inicials?gracies 

NOVA DISCOTECA 13/12/2012 - 20:07:09 Nom: sadfukejshf https://www.facebook.com/events/429879777079651/ 

Re: NOVA DISCOTECA 15/12/2012 - 10:52:03 Nom: askjfbwñakjbg ツツ♥ no Nooo Furulaaaah la pagina ¡! 

com ser si es amor o 
atraccio sexual? 

13/12/2012 - 20:07:21 Nom: goiat 
doncs que una amigua meba de classe doncs es bastant guapota pero no puc para de pensar amb ella pero tambe 

penso en sexe amb ella 

Re: com ser si es amor o 
atraccio sexual? 

13/12/2012 - 20:23:43 Nom: ,nwcnw 
Intenta parlar amb ella. Si quan parles amb ella rius, t'ho passes bé i trobes que és agradable, i que podries passar dies 

amb ella, aleshores estàs enamorat, i no és dolent imaginar-te practicant el sexe amb la persona que t'agrada;)!PD: 
Com es diu ella? Podries posar coma mínim les inicials? 

M'HE BARALLAT AMB ME 
MARE I LI HE DIT DE 

TOT:( 
13/12/2012 - 20:31:52 

Nom: oppa gangnam 
styleeeeeeeeeeee'h 

hOOLA ADOLESCENTS! tinc un problema.. sóc una persona amb molta mala llet que s'enfada rapidíssim, i a la minima 
que em fas algo dolent ja t'estic dient de tot(un gran defecte) i ara m'he enfadat amb me mare perquè em deu diners i 
no mels vol donar... i m'he enfadat moltíssim amb ella. Hem tingut una bronca bastant forta, i jo li he dit de tot, que era 
una falsa, i fins i tot li he dit gilipollas. Ara em sento molt malament, perquè ma mare es la persona més important del 

món per mi, l'estimo moltíssim i sé que m'he passat molt. Aniria darrera seu demanant-li perdó, però esque sóc la 
persona més orgullosa del món. Que puc fer? 

Re: M'HE BARALLAT AMB 
ME MARE I LI HE DIT DE 

TOT:( 
13/12/2012 - 20:38:22 Nom: Sp 

Si tant t'has barallat tragat l'orgull i demana-li perdó, diga-li que no has pogut controlar els teus nervis i que n'estas molt 
penedit... 

Re: M'HE BARALLAT AMB 
ME MARE I LI HE DIT DE 

TOT:( 
13/12/2012 - 22:38:29 Nom: dofleajer19293 

A mi també em pasava molt subint això am ma mare... .Jo de tu aniria cap a la teva mare li faria una abraçada, un petó i 
despres li demanaria perdó ja vuras com després et sentiras mol millor i la teva mare et perdonara per lu qe li as dit 

aunqe en el fons li efecte... Però es una manera de fer borron i cuenta nueva!Espero que et serveixi! ;) 
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DUBTE SOBRE EL MEU 
PENIS 

13/12/2012 - 20:34:38 
Nom: 

anonimrtcfyvgbuhni
j 

Bones, adolescents!Tinc un problema: quan el meu penis està erecte, no s'obre gaire. Quan em masturbo no tinc cap 
problema i de relacions sexuals no n'he tingut mai. Sóc noi i tinc 15 anys. Ajuda siusplau! 

Re: DUBTE SOBRE EL 
MEU PENIS 

13/12/2012 - 20:48:36 Nom: Juuliiiaaa!:) 
Tranquil, si et masturbes amb normalitat les relacions sexuals també t'aurien d'anar amb normalitat.No et preocupis que 

no passa res!:) 

Re: DUBTE SOBRE EL 
MEU PENIS 

13/12/2012 - 20:48:56 Nom: Juuliiiaaa!:) 
Tranquil, si et masturbes amb normalitat les relacions sexuals també t'aurien d'anar amb normalitat.No et preocupis que 

no passa res!:) 

NESSESITO FFER-HO 
JAA !!! 

13/12/2012 - 20:35:50 Nom: NENA DE 13 
HOLA TINC, 13 anys soc una nena alta per el meu curs, ulls marrons i a tothom els i en canta la maeva mirada,tinc 

culet, 95 de peres i m'exito molt quna en tocooopd: nomes nois de 13 a 16 
anyshttp://www.facebook.com/profile.php?id=100004756202219&fref=ts 

Re: NESSESITO FFER-
HO JAA !!! 

14/12/2012 - 16:10:15 Nom: CALENT! 
el facebook no s'obra.. estic calentissim! em medeix 18 cm i tinc ganes de foradarte el cony!! fica una face qe vagi i real 

pliis! 

Una mica confosa :S 13/12/2012 - 20:42:23 Nom: Anònima19 

Hola nois/es!Jo sóc verge, i només hem vaig liar un cop a 6è, i a ara tinc 15 anys... I bueno com tot adolescents tinc 
dubtes de sexualitat...Bé, jo quan ho faci per primera vegada, només vull penetració vaginal i punt, però crec que les 

demés vegades també, no vull ni tocaments ni res... O sigui, a veure, carícies, petons, abraçades, i això si, hem 
refereixo a lo altre...Ho veieu normal? Hi ha algu que pensi igual?Mersii :) 

Re: Una mica confosa :S 13/12/2012 - 21:09:59 Nom: fghd Tocaments et referixes a que te posen els dits? o a fer tu una palla? o a que? 

Re: Una mica confosa :S 14/12/2012 - 19:04:15 Nom: Anònima19 Si si a tot això... És normal que no ho trobi normal? 

M'ha fet massa mal la 
primera vegada... 

13/12/2012 - 20:53:41 
Nom: No paro de 

menjar-me el cap! 

Hola, tinc 16 anys, i encara soc verge. El meu nòvio també ho és, i això, imagino que és algo preciós. Suposo que no hi 
ha pressa, pero portem cuasi 4 mesos junts, i es clar, ja hi han ganes...Portem setmanes tocant-nos i tal, pero mai 

haviem arribat a fer-ho. Avui ho hem intentat, i no ha sortit gens bé. M'ha fet mal. Es un noi que m'encanta, aquest no 
és el problema, llavors, què puc fer? TT 

Re: M'ha fet massa mal la 
primera vegada... 

13/12/2012 - 21:01:13 Nom: ninona  

Re: M'ha fet massa mal la 
primera vegada... 

13/12/2012 - 21:18:49 
Nom: No paro de 

menjar-me el cap! 
gràcies per respondre:)es tornarà a intentar... això esta clar.. ja vurem què passa:S 

ADV; em tallo:/ AJUDA 13/12/2012 - 21:23:29 Nom: ...enfin 

Hola, sóc una noia de 14 anys, els meus pares es van separar fa 5 messos, ho he passat bastant malament, em porto 
bastant malament amb el meu pare, i amb me mare ja no tenim la fantàstica relació que teniem avans... Jo era (o sóc, 
no ho sé) amable, gens egosita, ni egocèntrica, penso massa en els demés, em fa feliç veure gent feliçEls meus pares 

són molt estrictes amb les notes i aquest trimestre he suspés 4,doncs me mare s'ha enfadat, i m'ha castigas sense 
quedar, entre setmana, (no puc veure el meu novio, però que no només es un novio, es el meu millor amic, en el que li 
explico tot, portem 1 any, i no veure'l em mata) Estic d'acord en el que em castigui, però ja ho passo bastant malament 

en el institut, a casa no estic gens bé, amb el meu pare estic fatal, no vull veure'l, però m'ovliguen... (això es massa 
resumit, es molt més fort, el meu novio és de aquelles persones que mai exageren, ni res, es de aquelles que ho troben 

bé i tal, però diu que es massa per el que estic passant..)Llavors, desde que em van 
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Re: ADV; em tallo:/ AJUDA 13/12/2012 - 21:42:26 Nom: Claudia 

Jo tinc la mateixa situació que tu, els meus pares es van separar fa 5 anys pero tampoc vui veure al meu pare gens, i 
abans també em tallaba i sentia que tota la rabia que tenia disminuís però hi seguia estant.A la llarga em vaig adonar 

de que no conseguia res, sinò que mal en mi mateixa, sempre tens que mirar en positiu, parar un moment i pensar tot el 
que tens i les persones que estan allà sempre; la teva mare sempre estará però enten que ella tambe ho esta pasant 

malament i no li has de tenir en compte encara que et foti molt..Tens que ser forta, i no deixar mai de somriure per tu, i 
per tots els que t'estimen. Aniiiims guapa! 

Re: ADV; em tallo:/ AJUDA 14/12/2012 - 22:06:38 
Nom: Laura 

(@lauraiglesias6) 

Tu intenta tranquilitzar-te, explical.si als teus pares el que et passa, segur que et faràn cas.PERÒ MAI, MAI per la rabia 
no deixis de menjar, si ho fas et portarà més problemes dels que tens ara.A mi em va pasar una cosa semblan... En fi 

segueix endavant tu pots! 

Re: ADV; em tallo:/ AJUDA 15/12/2012 - 17:59:23 Nom: Parla-ho 
Si no et cau bé el teu pare parla-ho amb la teva mare i intenta trobar una solució com per exemple:-Quan t'enfadis truca 

algu que et caigui bé (el novio, una amiga,etc.) i parla fins tranquilitzarte.Anims 

CONDONS ON 13/12/2012 - 21:31:33 Nom: TC 
Utilitzo sovint amb el meu novio condons de la marca ON, els venen al mercadona, pero trobo raro que valguin només 

3€, i un cop se'm va trencar un.Si els heu utilitzat,els recomaneu?? Son de fiar? 

Re: CONDONS ON 14/12/2012 - 15:57:06 Nom: noi! 
no he provat els condons dels qe parles.. pero els qe faig servir io son els de la generalitat,, els venen en parades de 

tren lavabos publica, biblioteques.. o els donen a les xerrades de sexualitat als instituts.. a la xerrada de sexualitat la tia 
sel va ficar a la ma i no es va trencar 

Primera vegada :$ 13/12/2012 - 21:37:40 Nom: N u g g e t . 

Holiii! :DSurto amb un noi desde fa un temps, i no crec que triguem molt a fer-ho ja que ell ho ha intentat varies 
vegades. Jo no l'hi he deixat, pero no perque no volgues, sino per vergonya...Tinc dubtes, potser ridiculs, pero...per 

exemple: millor que em depili el "Xirri" (ajaja)? Em fa cosa que començi a tocar i es trobi alla pels o algo nose... Tambe 
em fa vergonya pels meus pits, perque potser amb el sosten sembla que en tingui mes de les que tinc realment, i no 

vull que senporti un disgust, pero qixo ja no crec q pasi perq les tetes ja me les ha tocat i eso pero nose em fa me cosa 
lo altre jajja. Bueno espero que algu em pugui ajugar. GRACIES 

Re: Primera vegada :$ 13/12/2012 - 21:51:32 Nom:  ell t'hauria d'estimar per qui ets, no per si tens o no tens les tentes d'una mida o un altre, o el cony amb pels o no. 

Re: Primera vegada :$ 13/12/2012 - 21:53:04 
Nom: No paro de 

menjar-me el cap!  

reina, jo tampoc ho he fet, soc la del missatge de mes envall,(tema: m'ha fet massa mal la primera vegada...), si es 
veritat que fa una mica de cosa que es trobin pels allà abaix, pero si tampoc no t'has depilat mai el xixi, pots fer-te 

només les ingles! un petó! 

Re: Primera vegada :$ 14/12/2012 - 16:06:23 Nom: asdfs 
dona, no vagis amb el bosque verde per allà... jajaj depilat una miqueta, encara que no sigui amb cera ni amb màquina 

arrenca-pels... fes-t'ho amb cutxilla o tallals una mica amb les tisores o nose... jajaja visca la imaginacio! 

Re: Primera vegada :$ 15/12/2012 - 17:09:26 Nom: Anònima19 
No facis cas a la de 'alt meu!!!! No ho facis amb cutxilla ni amb tisores perquè et sortirà com una barbà? Doncs igual... :( 

Fes-ho amb cera encara que et faci mal... a la llarg no et farà tant de mal i no tindras tants cabells. 

Confondre els sentiments 13/12/2012 - 22:12:59 Nom: no ho entenc 

Fa cosa de 6 mesos ho vaig deixar amb el meu ex, amb el que portavem poc mes d'un mes junts perque em vaig donar 
compte que havia confos els meus sentiments ja que feia un any que erem millors amics. Gairebe no vam parlar amb 

tot l'estiu i ja l'havia oblidat, pero al tornar a l'escola el veig CADA DIA. Em fa cosa estar amb ell i parlar-hi, pero 
ultimament hem parlat una mica per el whatsApp i el Facebook, i la veritat el trobo a faltar, pero em fa cosa tornar a 

parlar amb ell com abans perque em dona la sensacio que tornara a passar algo de mes que amics i no vull... què puc 
fer? NECESSITO AJUDA 
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Re: Confondre els 
sentiments 

14/12/2012 - 13:42:45 Nom: frenfjierni 
fes els tests de adolescents.cat! i ademes..trobes qe tagrada? i trobes qe tornareu a tenir algo? doncs qin motiu tens 

per a pensa si tornar o no? no ta fet mal ni sa liat en cap altra mentres vau tallar no? pues toorna dona i sigueu felisos:) 

qe coññññññññññ faig?:$ 13/12/2012 - 22:44:04 Nom: lalalalala:3 
bueno qe vaig cumensar a parlar amb un amic meu molt mes qe avans i CREC ke vam cumensar a tenir algo. ja feia un 

quan de temps ke magradava un poc pero ara alguns am diuen ke jo li agradu pro crec ke asta pillat per una altra i 
surten..i doncs ara io astic ralladiiiiiiiiiisima i nose qe fer..vv' qe faig? lolvido? o qe? bf ajudeume. 

Re: qe coññññññññññ 
faig?:$ 

14/12/2012 - 11:13:58 Nom: ruwheriw Si es el teu amic li pots dir que se li mola alguna o algu ... o sino li demanes a un amic seu que li tinguis confiansa 

Re: qe coññññññññññ 
faig?:$ 

14/12/2012 - 13:51:59 Nom: la rallada..vv'' 
ja li he preguntat i segons ell li agrada una altra pero esqe algun dels seus amics diuen qe te dubtes entre jo i laltra i no 

sap qe fer:$ a qi em crec? 

He mentit als meus pares 
per no anar a l'institut... 
Hem sento fatal, ajudeu-

me... 

14/12/2012 - 15:01:39 Nom: Anònima19 
Hola macos/es, li tinc "por" o "panic" a les mates, de fer el ridicul, perquè la professora em crida... I els hi he dit als 

meus pares que no hem trobo bé, pero hem sento fatal, hem sento com una merda... Ajudeu-me... que puc fer? 

Re: He mentit als meus 
pares per no anar a 

l'institut... Hem sento fatal, 
ajudeu-me... 

14/12/2012 - 15:54:59 Nom: Precious*_* Tia.. si odies les mates un o les entens y tu cures o sino no vas i si la profe et diu algo te pires de classe.. 

Re: He mentit als meus 
pares per no anar a 

l'institut... Hem sento fatal, 
ajudeu-me... 

14/12/2012 - 16:09:08 Nom: Anònima19 No puc... és la cap d'estudis... 

Re: He mentit als meus 
pares per no anar a 

l'institut... Hem sento fatal, 
ajudeu-me... 

14/12/2012 - 16:10:51 Nom: Precious*_* Pues despues de clase vas y li dius senyoreta yo m'esforcare pero no em faigi paassar ridicul sisplau... 

## Liar-se## 14/12/2012 - 15:41:30 Nom: Precious*_* 
Gente ! bon dia cariñetees meus.. avere, jo dema he quedat amb un bomboncito vale? i ens liarem pero moi.. no me liat 

mai.. ! que tinc que fer?Prrimer pico i despues ens toquem les llengues o algu?Amoors merci als que contesteuOs 
amoo moltt 

Re: ## Liar-se## 14/12/2012 - 16:15:48 Nom: Juuuditt  
Reina, abans de començar amb llengua comença pels picos desprès com que us anireu animant dons aquí actues i 

comença a liarte fins arribar amb llengua.Vinga espero que et serveixi. Petons maca 

Re: ## Liar-se## 14/12/2012 - 16:37:27 Nom: Precious*_* Moltes gracies videtaa 

ideea per ser guapa.. 
(ajuda per les fees) 

14/12/2012 - 15:57:28 Nom: Precious*_* Mira miamor.. si ets tan fea no surtis de casa.Os Amooo 

Re: ideea per ser guapa.. 
(ajuda per les fees) 

14/12/2012 - 16:02:42 Nom: .- gent idiota, gent idiota everywhere. 

Re: ideea per ser guapa.. 
(ajuda per les fees) 

14/12/2012 - 16:08:19 Nom: Precious*_* Ya, per aixo em quedo a casa.. 
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Re: ideea per ser guapa.. 
(ajuda per les fees) 

14/12/2012 - 16:39:38 Nom: inutils 
Mira maca, tu si que no hauries de sortir de casa perquè no hi ha cosa més lletja que la que acaba de ser publicada per 
tu. Crec que a un concurs de lletges et podrien donar per professional perquè per molt cuidada que semblis per fora per 

dins deus estar més podrida que el cervell del WERT. Així n'aprenguis>:0! 

Re: ideea per ser guapa.. 
(ajuda per les fees) 

14/12/2012 - 16:45:20 Nom: jooooo Jaajaaj l'has cagat noia, aqjajaaj has llegit l forum de d'alt?Em sembla qe t'has passat bastant... 

MODELITUUH SERSYY 14/12/2012 - 16:13:30 Nom: Precious*_* 
Hola, Jo bueno soc molt guapa:$ i de gran vui ser model y tal...Vosaltres coneixeu gent de 13-14 anys que aigi anat a 

una agencia de maniquins i eso??Si algo deixeu msn i us agrego y parlem o algooOS AMOOOO XXA*** 

PER A LA QUE HA 
ESCRIT EL FORUM 

D'IDEES PER SI ETS FEA 
14/12/2012 - 16:35:03 

Nom: 
CDFTVGYBHNJMK 

MIRA NENA, COM POTS SER TAN GILIPOYAS?ACABES DE TIRAR A LA BASURA LAUTOESTIMA DE LA MEVA 
MILLOR AMIGA IDIOTA! CASI HAVIA CONSEGUIT MILLORAR LA SEVA AUTOESTIMA I PER PRIMER COP ES 

COMENSAVA A SENTIR BÉ AMB ELLA MATEIXA FINS QUE ARRIBES TU I LA CAGUES!S'E SENT BÉ EE, FOTEN 
A LA GENT I AIXÍ SENTIR-TE BÉ AMB TU MATEIXA? PERQUÈ ESQUE SEGUR QUE ETS UN FETO DE MERDA, TU 

SI QUE NO HAURIES DE SORTIR DE CASA!!!DE FET, JA L'HAS CAGAT NENA, PERQUÈ COM ET TROBI ET 
PARTIRÉ LA PUTA CARA I T'ARRANCARÉ LES ORELLES!ON CONY VIUS I COM ET DIUS? IMBECIL DE MERDA, 

TINC AMICS PER TOTA CATALUNYA I UN D'ELLS SAP TRUCS DE HACKER, AIXÍ QUE VES EN COMPTE, 
PERQUÈ POTSER DESCOBREIX QUI ETS I NI A MI NI A LA MEVA COLLA LIS IMPORTARA ANAR ON VISQUIS 
PER FOTRE'T UNA BONA PALLISA! I M'ASSEGURARÉ DE QUE DESCOBREIXI TOT DE TU!GILIPOYAS, JA ET 

POTS CAGAR DE POR JA, QUE D'AQUESTA NO EN SORTIRAS I CONSEGUIRÉ PARTIR-TE LA CARA! 

Re: PER A LA QUE HA 
ESCRIT EL FORUM 

D'IDEES PER SI ETS FEA 
14/12/2012 - 18:06:25 

Nom: LoveCatalunya 
(@Barcelona) 

EM fas un fabor?em dones el link del psot,esuq eel vull legir i no el trobo sisplau 

Re: PER A LA QUE HA 
ESCRIT EL FORUM 

D'IDEES PER SI ETS FEA 
14/12/2012 - 18:09:06 

Nom: LoveCatalunya 
(@Barcelona) 

Hoo he trobat 

Re: PER A LA QUE HA 
ESCRIT EL FORUM 

D'IDEES PER SI ETS FEA 
14/12/2012 - 21:00:23 Nom: geyuhfbdjh I tu qui cony ets, "loveCatalunya" 

millor amiga? OBRIU 
SIUSPLAU u.u 

14/12/2012 - 16:41:53 Nom: sdhvadvbda 

hola.. bueno acabo de discutir (mes o menys) amb la meva millor amiga perque ahir se li va escapar el gos (que era la 
seva reponsabilitat) cuan el portava a passejar i el van atropellar, m'ho ha dit i li he preguntat i li habien ficat bronca (A 
mi m'haguessin dit de tot pero en fi -.-' els meus pares son els meus pares) y m'ha dit que no li han castigat, no li han 
ficat bronca, es mes, no li han dit res. jo li he dit que em semblava raro y i ma dit "es que a ver tampoco es culpa mia 
sabes? estamos todos tope de mal" i jo li he dit que com habia passat tot en realitat i ha mirat el missatge i nisiquiera 
m'ha contestat i jo pensan.. borde de merda.. desde que es va cambiar de cole hem perdut força confiaça, a veure 

seguim quedan i a l'estiu en hoo passem geeenial les dues juntes!! pero nose.. desde que s'ha cambiat de cole s'ha 
tornar borde i malcriada, des de que vaig começar a fumar jo (PD: no ho feu es lo pitjor que podeu fer en la vostra vida 

us ho dic jo) i jo ja estaba eganchada ella per ferse la guai ho  
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Re: millor amiga? OBRIU 
SIUSPLAU u.u 

14/12/2012 - 19:32:13 
Nom: 

fdsfsdfohweiurfgwei
rg 

si per ella fossis la seva millor amiga, crec jo que no estaria borde amb tu.. nose.. petons guapa :) ja ens explicaras! 

Re: millor amiga? OBRIU 
SIUSPLAU u.u 

15/12/2012 - 01:48:01 Nom: dqe2r3wdqdf 

Bueno,doncs que es molt dificil fer-li obrir els ulls, si s'ha tornat així es per males influències, intenta decobrir qui són i 
fes-la reaccionar a partir d'aquí. A mi em va passar mes o menys el mateix amb una amiga que anava a un altre insti, i 
a partir de molta insistència, molts textazos perquè reflexioni, trucades infinites ,al final va funcionar, i ara ja no es com 

era abans de que passes tot això, però es molt millor del que era amb les males influències.I tu tranquila que amb 
paciència es soluciona tot, que no et ratllis massa per això que es passa malament, que si es la teva millor amiga 

seguriisim que ho solucioneu i sino ja hi haurà algu millor que ocupi el seu lloc.Doncs molts ànims i pel que vulguiis aquí 
estic! Ja ens explicaras!Pettonnss 

Re: millor amiga? OBRIU 
SIUSPLAU u.u 

15/12/2012 - 16:28:31 
Nom: la del 
missatge! 

moooltes gracies a les dues!(: la veritat es que li he dit com em sentia y li he dit bé dons el que m'habeu recomenat dirli, 
la veritat es que no s'ho ha pres pas malament, m'ha entès i ho hem solucionat. A més la veritat es que jo m'he 

desfogat i ara estem mes bé que mai, enserio moltes gracies!! peetons(: 

AJUDA, ALGU SAP ON 
TROBAR PELUCHES DE 

HUEVO KINDER?? 
14/12/2012 - 16:46:18 

Nom: noia 
invisibleeeeeee :))))) 

hola nois, resulta k faig amic invisible i la persona k ma tocat li encanten els huevos kinder, algu sap si al open cor o tal 
hi ha daquests o si no on trobar-los??moltes gracies 

mal d'amors!!!!!!! 14/12/2012 - 17:42:44 Nom: lolo99 
hola persunetes bunikes!!!! tinc un prublema el cas eske astic perdudament enamurada dun tio ( fet importan: ell ja sap 
que me lestimu pero ns si sen recorda XD) el cas es que una de les meves millors amigues tambe va per ell i vull lluitar 

per aconseguirlo i no se com fero!!!!!!!! un cop de ma sispli!!!!!! :) 

Re: mal d'amors!!!!!!! 14/12/2012 - 18:48:23 Nom: abc99abc 
Hauràs de vigilar el que fas per apropar-te més a ell però sobre tot pot ser que la teva amiga s'enfadi amb tu ( no li 

restreguis per la cara). 

Re: mal d'amors!!!!!!! 14/12/2012 - 18:58:10 Nom: lolo99 
la cosa es que ella ja sa que magrada i ja em parlat del tema i em kadat que passi no ens enfadarem!!! jajajaj pero ella li 
tira la canya i be no e la culpa de sentir el que sen pero em fot mol!!!!!!! i ns magradaria saber com tirarli la canya pk no 

soc un experta que diguem!!!! 

Helena crespi 14/12/2012 - 17:49:39 Nom: Anònima19 
Hola nois! Cada quan fa twittcam l'Helena? Es que ahir el vaig enganxar però començava a les 8 i el vaig agafar que 

eren i 20 o algo així. On el puc veure un altre cop? MersiiP.D. No tinc twitter. 

algu sap com liar-se? 14/12/2012 - 18:05:23 Nom: Anooonima133 
Boooooooon dia adolescents, em podrieu dir com es fa per liar-se? esque alguns nois m'han dit de quedar per fer-ho 
pero jo li he dit que no per por a fer-ho malament o que em noti que no se fer-ho..Graaaaacies adolescents, petons! 

Re: algu sap com liar-se? 14/12/2012 - 19:02:49 Nom: liz00 us neu fent pikitos i la cosa se anira animant i despres la cosa marxara sola!!! 

Re: algu sap com liar-se? 14/12/2012 - 19:17:49 Nom: Arii no hi ha cap truc, simplement surt sol! no et preocupis que segur que anirà molt bé quan ho facis :) 

Re: algu sap com liar-se? 14/12/2012 - 21:24:26 Nom: Anooonima133 Mooltes gràcies:) 

prblema al cony... 14/12/2012 - 18:19:50 Nom: rogogo 
pos que ahir s'em va acabar la regla pero per anar a dormir em vaig posar un tampo per si de cas qedava algo i no me 
enrecordat fins ara qe em feia molt mal el forat.. fa 1 hora qe me le tret pero em cou moltissim el forat i ho tinc vermell 

pero no son fongs... qe puc fer?? dema e qedat amb el meu novio i em fa molt mal, consells siusplaumersi 



554 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: prblema al cony... 14/12/2012 - 19:02:16 Nom: Anònima19 Compra't el chilly aquell o rentat amb sabó per a la zona íntima. 

Amic invissible 14/12/2012 - 18:39:13 Nom: abc99abc 
Per l'amic invissible m'ha tocat la meva millor amiga, per molt que tinguem gustos molt semblants nose que regalar-

li.PD: El presupost es de 5€ aprox.Adolescents teniu idees?Merci macus! 

Re: Amic invissible 14/12/2012 - 19:18:53 Nom: 123456789 Un colleret o braçelet ,de BF que li agrada mésss 

Que li puc regalar a la 
meva cosina de 10 anys? 

URGENT 
14/12/2012 - 19:09:28 Nom: Anònima19 

Hola! Avui la meva cosina celebrava el seu aniversai, i jo no he anat a l'institut, i se m'ha oblidat completament d'anar-
hi, del reglal i de tot, hem sento super malament, que li puc regalar?Jo avia pensat un pijama o alguna cosa 

semblant.Gràcies. 

Re: Que li puc regalar a la 
meva cosina de 10 anys? 

URGENT 
14/12/2012 - 19:53:09 Nom: cla. com que encara es petita li pots regalar un gorro i una bufanda de llana, és super cookiee 

Re: Que li puc regalar a la 
meva cosina de 10 anys? 

URGENT 
14/12/2012 - 20:00:19 Nom: Anònima19 Gràcies :) Però necessito més idees perquè ella no és gaire friolera. Mersii :) 

Quant li medeis a un noi 
de 16 anys? 

14/12/2012 - 19:36:11 Nom: Yep Volia saber quines son les medides de un noi de 16 anys, i si hi ha diferència amb un de 18 

Re: Quant li medeis a un 
noi de 16 anys? 

14/12/2012 - 19:40:12 Nom: Holeeeee Les medides del seu penis 

Cuan us morrejeu us 
queden saliva al voltant del 

llavis? 
14/12/2012 - 19:42:19 Nom: Yeep 

cuan us morrejeu us queda saliba al voltant dels vostres llavis? com us les treieu per no ofendre a l'altra persona? 1. 
amb la manica 2. te les menjes 3. Altres, si us plau contesteu,de quina manera petons:) 

Re: Cuan us morrejeu us 
queden saliva al voltant del 

llavis? 
14/12/2012 - 19:56:16 Nom: noia97!^^ 

si men qeda poca normalment pues pasuu sas i cuan no mira me al trec o la xupo ajjai sino pues cuan m'acabu de liar 
ens abracem i mentres ens abracem disimuladament amb la ma me la trec i no s'entera de res el noijo u fiag aixi pero 

suposu qe hi ah em metodes doneu idees qe yo tambe tinc curiositatespero averta ajudat petons adolescent !^^pd: si el 
noi/a es lia be normalment no to deixa tot ple de saliva l'unic qe sempre en qeda... 

Re: Cuan us morrejeu us 
queden saliva al voltant del 

llavis? 
14/12/2012 - 22:17:32 Nom: Arii yoo me la trec amb la maniga, no passa rees:) 

Re: Cuan us morrejeu us 
queden saliva al voltant del 

llavis? 
14/12/2012 - 22:17:53 

Nom: 
Lamésguapadelmón

$: 
shi*-* 

Re: Cuan us morrejeu us 
queden saliva al voltant del 

llavis? 
15/12/2012 - 14:18:06 Nom: martaaa (: 

Jo kuan m'estic morrrejant amb el meu novio, si me keda poka saliva, amb la llengua mu trec i si n'hi a molta, amb la 
maniga, pero sense ke es nnoti molt (: 
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:( 14/12/2012 - 19:47:15 Nom: ajuda 

hola adoleccents mira io tinc el problema de k coemnso a notar k la meva amiga i io ens estem separan... i io aixo no 
vui k passi no estic preparada encara, ellla cada cop em diu menys les cosses i nose ia no es la mateixa avans sempre, 

sempr estavam juntetes i ara pff.. va amb les de la seva classse i clar io em kedu alla.. kasi margi i no magrada gens, 
siusplau ajudeume, pk ames io soc mol moll timida i no agafu confiansa moll facil.graces sdisplau ajudaPD: les amigues 

seves em cauen bb sobretot una pero i a una k destaca i k crec k no li caic bbb.PD2: perdo per les faltes 

Re: :( 15/12/2012 - 00:15:44 Nom:  
Intenta parlar amb aquesta amiga, però abans intenta esbrinar perquè heu arribat aquest extrem parla amb seu entorn 

proper a veure que en treusAlgo xat Guillem (17) o correu gad9595@gmail.com 

LA HISTORIA MES 
RIDICULA DEL MON 

(REAL) 
14/12/2012 - 20:03:06 Nom: EFWFEWF 

Em Dic Abdul i vaig a un credit d'economia. Al principi erem 7 alumnes pero la gent va anar marxant del credit fins que 
vam quedar 2 persones. La meva companya va fer el truc del "que dormis bé" i va marxar a la meitat de classe. El meu 
professor es un mussol afeminat i no va poguer impedir que la nena marxes. Vaig esta una llarga temporada anant sol 
aquest credit fins que un dia es va unir una nena. Avui la nena no ha vingut, no se si m'ha abandonat o esta malalta, 

pero el professor ha passat llista i nomes hi era jo. hahahhahahahah quin mussol mes podrit. El tio tenia 5 persones a la 
llista i nomes hi vaig jo, ha començat a dir tots els noms en veu alta sabent que no hi eren perque van abandonar la 

classe. hahahhah. 

Re: LA HISTORIA MES 
RIDICULA DEL MON 

(REAL) 
14/12/2012 - 20:27:52 

Nom: 
sensecomentarisjaje 

JAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJ
JAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJ
AJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJ
AJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJA
JJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJA
JAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJ
JAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJ
AJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJ
AJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJ
AJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJ
AJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJJAJAJJAJAJAJAJAJJAJAJAJAJAJAJAJJ

AJAJAJAJAJJA 

Ungles 14/12/2012 - 20:51:29 Nom: Ungles 
Des de que era molt petita sempre me mossegat les ungles i estic cansada d'aixo perque les mans et queden horribles. 

Que puc fer per no mossegarme-les tant? siusplauu :( 

Re: Ungles 14/12/2012 - 21:00:06 Nom: abc99abc 
Podries fer que cada vegada que et mosseguesis una ungla treure't alguna cosa. Per exemple: diners de la paga (A mi 

m'ha funcionat!) 

Re: Ungles 15/12/2012 - 00:04:59 Nom: CH 
lo que faig jo es pintarme-les de color transparent o colorines i com que em fa fàstic no m'ho mossego..i si no hi han uns 

liquids a la farmàcia que tenen mal gust :) 

Re: Ungles 15/12/2012 - 00:05:03 Nom: CH 
lo que faig jo es pintarme-les de color transparent o colorines i com que em fa fàstic no m'ho mossego..i si no hi han uns 

liquids a la farmàcia que tenen mal gust :) 
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Web per adolescents! :D 
És un mix de tots els 

nostres gustos! 
14/12/2012 - 20:58:59 Nom: Pingosa:) 

Hola a tooots:)!!He fet una pàgina web; hi haurà de tot, desdce videos, fins a descarregar música, fins a noticies 
interessants que hagi trobat a adolescents.cat i arreu...també podreu descarregar-vos pelicules, i fins i tot us podria 

interessar alguns consells. També podeu contactar amb mi quan volgueu! està tot a la web!Uniu-vos-hi! 
;)pingamix.webnode.esPingaMix...li he posat aquest nom perquè al meu institut estan amb que allo es diu pinga ¬¬' i jo 

vaig i segueixo el rotllo...>.< I lu de mix ja crec que sabeu el q vol dir...en fiii 

Per aquell que un cop va 
fer un tema que es deia 

Aleix.Tot cachonda. 
14/12/2012 - 21:00:57 

Nom: 
MarinaTotCachonda

. 

Aleeeeeeeeix^^ Tens face? pasamee'l!!q jo tamb vaig pujadeta jejejej a la de 9 8 7 6 5 4 3 2 
1....000000000000000000000000000FACES ABAIX!! 

m'agrada molt... :$ 14/12/2012 - 21:29:09 Nom: teletubila 

Tinc 14 anys no m'he liat mai, pro d'aqui poc tindre la oportunitat, o aixo crec perq he quedat uns dies amb el noi que 
m'agrada. Diuen que jo tambe li agrado, pero tinc por de que em digui que no, o de liarme malament, tot i que tambe es 
la seva primera vegada, crec. El cas es que els dos som molt timpids i se que no es llençara, i ho he d fer jo. Ja portem 
mes d'un any tontejant i crec que ja seria hora.. No? :$ que faig? I si ho faig malament? I si em diu que no? Lo ideal es 

que es llences ell, pro potser pensa com jo. M'agrada molt i tinc por de cagarla...Petons adolescents ;) 

Re: m'agrada molt... :$ 14/12/2012 - 22:37:08 Nom: aloha! 

jo crec que si t'ha dit per quedar es que li agrades.. bueno tu no et llancis al coll quan el vegis, i si ell se t'apropa i aixo 
ja ho veuras... la veritat es que surt sol, no et preocupis, si no estas nerviosa es IMPOSSIBLE que et surti malamenttu 
imita el que faci ell;)molta sort amooooor:) ja ens diras que tal;)per a mes preguntes no ho dubtis, es gratis, anonim i 

sense registres:http://ask.fm/yousaygoodmorning 

relacions per facebook:S 14/12/2012 - 21:29:20 Nom: io 
Adolescents! Nose que fer... m'agrada molt una noia que e conegut pel facebook, a vegades posem cam... i mai 

enamorat molt, pot funcionar aquesta relació? li dic que m'agrada?Gracies i petoons:)! 

Re: relacions per 
facebook:S 

14/12/2012 - 22:21:31 Nom: aloha! 

ooohhhhh... jo tambe vull enamorar-me!deepenen del lloc on visqui la noia, si us estimeu i aixo el amor ho pot tot no? 
pero si viu molt lluny sera bastant dificil, pero no s'ha de perdre mai la esperança:) si creus qe pot funcionar perque us 

veureu sovint endavant, pero sino millor que no, perque us podeu fer mal...molta sort:)tambe pots preguntar-m'ho a 
:http://ask.fm/yousaygoodmorning 

ASK 14/12/2012 - 21:48:36 
Nom: 

a.skjbqaskvjbqlkvjb 
pregunteu el que vulgau amors:) 

Re: ASK 14/12/2012 - 22:15:09 Nom: aveure.. on ho preguntem? 

Re: ASK 14/12/2012 - 22:16:35 Nom: LA DEL TEMA uppppss... www.ask.fm/yousaygoodmorningES GRATIS, ANONIM I SENSE REGISTRE! ANIMEEEU-VOS 

Botigues On-line de roba 
urbana:) 

14/12/2012 - 22:09:06 
Nom: 

Kukushumushuuu 
Hola adolescents, em podrieu dir botigues on-line que conegueu de roba urbana, (que no sigue inside), que estigui 

guapa i que sigui barata? Graciieeeeeeeees:D 

Re: Botigues On-line de 
roba urbana:) 

14/12/2012 - 22:18:15 Nom: aloha! pull and bear, stradivarius, bershka, pimkie, 
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De amiga a enemiga... 
BUUF 

14/12/2012 - 22:19:50 
Nom: Laura 

(@lauraiglesias6) 

L'any passat era moolt amiga de una nena, ens feiem molt i sempre anavem juntes, fins i tot havia deixat una mica les 
altres per anar amb ella. Doncs el primer dia de aquest curs, vaig arribar a la classe i pensant que ella també selagraria 
de veurem li vaig fer una abraçada gegant. Ella em va apartar de mala manera i em va dir que perquè ho feia, que no 

era la seva amiga i que en realitat no ho havia set mai... Jo em vaig posar molt deprimida... em sentia molt colpable per 
deixar a les altres de racó per aquella idiota, no m'ho perdonarien mai...Des de aquell dia em fa la vida impossible, (al 

menys les altres em van perdonar): Quan jo estic esmorzant sem mira em cara de que fas menjant tant... Jo li faig mala 
cara, ja no ser que fer...Just, avans de ahir una amiga seva que em cau bestant bé em va dir que, el nen que li agrada a 
ella va per mi, i per això no bé amb mi, perquè a l'estiu li va demanar per sortir i li va dir que no perquè anava per mi... I 

per això m'odia tant...NO SER QUÉ FER!! Jo no vull probl 

Re: De amiga a enemiga... 
BUUF 

14/12/2012 - 22:32:14 Nom: aloha! 

pero de que va aquesta tia! deixes les teves amigues de banda x ella i ara et fa aixo? tu suda, continua la teva vida, 
perque gen que ve a fer mal n'hi ha molta ja ho veuras... i ella et te celos, per el que sigui, perque tu ets mes maca, 
llesta , original, tens al noi que a ella li agrada... mira, jo penso qe fins que no hi hagi maltractament psicologic o fisic 

sudis d'ella.. si vols menjar menja perque pensa que ella va a fer mal, i que s'alimenta del teu sufriment.. ja veuras que 
si no li fas ni cas al final igual et demana perdo i toot... tu siguis foorta pero si passa de nivell parla amb els teus pares i 
profes ehh.. gent com ella a patades! pero ccom a tu no, per aixo t'odia.. molta sort amoor:)si tens mes preguntes no ho 

dubtis, es gratis, anonim i sense registre:http://ask.fm/yousaygoodmorning 

Re: De amiga a enemiga... 
BUUF 

14/12/2012 - 22:34:53 
Nom: Laura 

(@lauraiglesias6) 
Moltes gràcies per enviar el missatge 

Re: De amiga a enemiga... 
BUUF 

14/12/2012 - 22:39:48 Nom: aloha! de reeeeeees:) per el que vulguis 

Re: De amiga a enemiga... 
BUUF 

15/12/2012 - 13:51:26 Nom: jfalfañ 
mira,jo si fos tu amb aquesta nena ja no m'hi parlaria i no se com encara pots dir-li "amiga" si de veritat hagues sigut 

amiga teva no t'hagues fet aixo... 

Re: De amiga a enemiga... 
BUUF 

15/12/2012 - 15:43:06 Nom: Passa Jo passaria d'aquesta noia!!no es culpa teva i això ho tindria de saber!!Anims guapa! 

Re: De amiga a enemiga... 
BUUF 

15/12/2012 - 21:24:41 Nom: Anònim23 Tu fas el que vols, si fos realment la teva amiga no et faria això!A ENVIDIA MA-TA MA-TA!Petons 

Ei...Els que es diguin Aleix 
o Pau que obrin^^ 

14/12/2012 - 22:34:42 Nom: Put@^^ Holaaap:) plisplissi et dius aleix o pau deixa un missatge amb face^^en 3, 2, 1...000000000!!|^FACES FACES FACES!! 

Re: Ei...Els que es diguin 
Aleix o Pau que obrin^^ 

15/12/2012 - 21:25:34 Nom: Anònim23 Stas fatal noiaa!! 
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Estic fatal amb mi, algú 
sap aconsellar bé? 

14/12/2012 - 22:43:33 Nom: noiadèbil 

Hola, gràcies per obrir. Jo sóc una noia, tinc 14 anys, tinc un bon cos, una cara que no és pas lletja del tot i sóc rossa 
(encara que ser bonica físicament és secundari). Però, a part, tothom qui em coneix bé diu que sóc molt madura per a 
la meva edat, que tinc una sensibilitat molt aguda i sé percebre coses que a altre gent els hi costaria, i trec molt bones 
notes. No sóc superdotada, ho vull deixar clar. Ho sento si fins ara he semblat presumptuosa, no era la meva intenció, 

però amb això vull fer veure que em sé valorar a mi mateixa, i que no és aquest tipus de problema el que em 
preocupa.Jo no m'he fet mai el primer petó ni he tingut parella mai, al igual que molts i moltes adolescents que 

freqüenten aquestes pàgines. Però en el meu cas, els consells que sol donar la gent no em funcionen, no em puc 
només preocupar de viure la vida amb els amics i que ja arribarà sol. El motiu és que a la ciutat on he anat a viure 

(perquè abans vivia en una masia al mig del bosc) la gent de la meva edat és molt superficial 

Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

14/12/2012 - 23:05:46 Nom: barçaa:) 

Primer de tot, tranquila, mira jo t'explicu la meva història. Tinc 16 anys, quan en tenia 14 parlava amb un noi de la meva 
edat el qual la nostra relació va acabar perquè jo em vaig centrar molt en un noi que tenia 3 anys més que jo(17 anys) 
em pensava que era l'amor de la meva vida, fins que em va deixar de parlar perquè tenia nòvia. Ara actualment encara 
no em parlu amb el meu antic amic, que actualment la majoria de les noie es moren per estar amb ell, l'altre va deixar la 

seva nòvia i s'ha centrat amb els estudis. I jo, ara estic feliçment en una relació de 6 messos amb el meu nòvio. M'he 
adonat que siguen tu mateixa, disfrutan de la vida, que sí, disfrutar de la vida és el millor que pots fer. No busquis mai 
l'amor, espera que t'arrivi ell sol. Doncs aixó que m'he adonat que puc fer tot el que em proposi, aquesta es la primera 

relació que tinc, i creu-me a valgut molt la pena. Amb 14 anys, per més madura que siguis, ets tan sols una nena. NO et 
creguis aquelles persones que ara es creuen molt superiors a 

Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

14/12/2012 - 23:06:31 Nom: aloha! 

bua... m'encantaria respondre't tinc la resposta perfecta! pero ara no puc fer-ho, nomes em queden segons de bateria, i 
lo que t'he de dir es molt llarg... si esperes fins dema et respondre:) per recordar-m'ho posam per exemple al meu ask( 

ask.fm/yousaygoodmorning) qualsevol parida tipo: soc la noia d'adolescents... i m'enviaran una notificacio a 
l'ordinador... sento fer-te fer tot aixo.. pero sino no m'enrecordare hahahahahah un peto noia, no et preocupis, dema et 

responc 

Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

14/12/2012 - 23:06:40 Nom: LWWY*-* 

Hola maca, primer de tot dir-te que jo estic en una situacio molt semblant a la teva, no se si ho he entes malament pero 
estas dient que per no estas sola has de ser una mica falsa? no em mal interpretis ehh que ho dic en bona intencio. 

DOns jo en el meu insti tambe estic una mica sola i per no estar-ho he tingut que fingir coses que son falses, vaig deixar 
de fer-ho un temps i em vaig quedar sola de veritat, i ho vaig tornar a intentar, i no es tracta de ser fals o no si no de 

adaptarte a le spersones del teu voltant sense canvoar el teu caracter.respecte a lo del noi, mira a mi m'agrad aun noi 
desde fa 3 anys pero fins fa poc no m'he adonat que l'estimo de veritat i tambe estic trista perque no li corresponc, pero 
segur que trobaras a algu quan menys t'ho espersis, i no et dic que l'oblidis pero no et posis trisa i intenta disfrutar que 

en teoria quan estas enamorada et sents motl feliç, estiges contenta per la simple rao que estigui ambt u perque 
almenys tu parles amb ell i sou amics, jo amb el noi que m'a 
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Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

14/12/2012 - 23:44:10 Nom: Noiadèbil 

Gràcies a les tres per aquests consells, el problema és que jo ja he vist la notícia aquella d'adolescents.cat on diu que el 
que haig de fer és gaudir de la vida i no desitjar tant tenir parella perquè ja arribarà sol, però aquest consell no em 

serveix perquè no gaudeixo de llibertat per ser tal i com sóc allà on visc, i només puc gaudir de la meva vida adolescent 
quan puc quedar amb les autèntiques amistats, i creieu-me que se'm fa molt complicat. No sé de quina manera podria 

gaudir la vida amb la vida pobre que porto. I jo ja he acceptat que els de l'institut siguin així, fins i tot hi ha persones que 
em cauen en part bé, però si em deixo anar una mica de seguida faig saltar les alarmes i quedo malament. Perquè el 
pitjor que tenen aquestes persones és que no accepten a les persones tal i com són, i es creuen que han establert un 
model de persona perfecta (que no existeix). Jo ja m'he acostumat a que les coses són així i empassar-me els mals, i 

també he après a que no sóc inferior a aquelles persones, simple 

Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

15/12/2012 - 13:04:19 Nom: Anònima19 
Hola guapa, mira si vols m'envies un missatge a : andreagomez850@gmail.comI jo et donaré consells i ànims o el que 

fagi falta. 

Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

16/12/2012 - 22:39:45 
Nom: Deprimida:( 

CLARA 

tiia em sento super identificada amb tuu! estic cansada de la merda de rutina de cada dia, en la merda dinstitut que vaig 
a de ser perfecte, i si ets tímida com jo ho tens fatal, ara em sembla que estic perden les que pensava que eren les 

meves millors amigues, i es molt dur. I esque ara men adono que ni estic a gust amb les meves amigues de tota la vida, 
ara es diferent, han canviat, ara son les mes populars, i jo clar, soc la amiga tímida que no es popular, que quan no tens 
ningu amb qui quedar, per no aborrirse queden amb tu, pero quan queden elles a tu no et diuen res, i fins ara he estat 

sega, no men adonava, pero ara penso reaccionar, i mes igual si amb les amigues que mo passo be de veritat son unes 
friquis, i els grans es riuen delles, mes igual, prefereixo fer el primo i passarmo be a portar sempre la mateixa rutina, de 
parlar sobre els pantalos que li ha copiat aquella puta del brandy, a la altra pija, a mi la veritat, tots aquests temes me la 

sudan (parlant malament) i les amigues amb les que els h 

Re: Estic fatal amb mi, 
algú sap aconsellar bé? 

17/12/2012 - 02:01:35 Nom: noiadèbil 

Tot i que en part m'alegro, com tu, de no ser la única adolescent que pateix aquesta situació i fa que em senti 
acompanyada, no puc evitar entristir-me perquè sé que no és agradable viure en aquesta situació. En el meu cas, fins i 
tot, tinc uns pares comprensius, que si volgués sortir em deixarien, però estant com estic se'm treuen les ganes de tot, i 
no sóc de sortir gaire. Com has dit tu, suïcidar-se no és la solució, i a més faries molt de mal als que et rodegen. No, jo 
crec que la solució per sortir de la depressió és buscar petits instants en la vida, o records, que et facin donar-te corda. 
Amb donar-te corda em refereixo a que et facin somriure, i que et facin fer plans futurs que t'agradaria fer per tornar a 
somriure. És clar que és fàcil de dir, i difícil de fer estant en el nostre estat emocional, però jo des d'avui mateix m'he 
posat a donar-me corda i a pensar coses que podria fer a partir d'ara per fer-me somriure. Pot ser apuntar-se a una 

activitat que t'agradi de debò, lluny de la ciutat per conè 

¡ASK! 14/12/2012 - 22:51:53 Nom: Nosé 
Bueno, sé que passareu d'això, però os volia demanar que em si podeu entrar al meu ask i fer preguntes, si pot ser, 

preguntes normals i no tonteries, vale? Gràcies i un petó.http://ask.fm/IamAC8 

Per a qui es digui Aleix 
que obri aquest missatge!! 

14/12/2012 - 23:06:39 
Nom: 

TuuPornografica 
Passeu face baix a baix en 3, 2, 1, ooooooooo!GOGOGOGOGO!! 
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Re: Per a qui es digui Aleix 
que obri aquest missatge!! 

14/12/2012 - 23:10:11 Nom: shksvskfvs et deixo el msn ok guapa? holasocunadesesperadaquebuscaunaleixquesudademi@hotmail.comfins despres maca 

Es normal? Obriu porfa! 14/12/2012 - 23:27:42 Nom: Anònima19 

Holaa nois/es!!Jo sóc verge, i només hem vaig liar un cop a 6è, i a ara tinc 15 anys... I bueno com tot adolescents tinc 
dubtes de sexualitat...Bé, jo quan ho faci per primera vegada, només vull penetració vaginal i punt, però crec que les 

demés vegades també, no vull ni tocaments ni res... O sigui, a veure, carícies, petons, abraçades, i això si, hem 
refereixo a lo altre ( masturbacio i aquestes coses)Ho veieu normal? Hi ha algu que pensi igual?Mersii :) 

Re: Es normal? Obriu 
porfa! 

14/12/2012 - 23:58:23 Nom:  
No es gaire normal, perquè primer han d'haver uns preliminar perquè el teu cos es posi a to i sigui més fàcil i 

satisfactoria la penetracio. Recorda que les noies tardeu mes amb posarvos ¨caxondes¨per tant no es normal que 
nomes vulguis penetracioQualsevol cosa obra'm xat (Guillem) o correu gad9595@gmail.com 

DISCOS BCN? 14/12/2012 - 23:43:07 Nom: sfgiuoeksxz Holaa:) soc de bcn, em podrieu dir algunes discos de bcn a partir de 15-16 anys que hagueu anat?mersii 

Re: DISCOS BCN? 15/12/2012 - 10:49:47 
Nom: 

sdlkjgbadlkjgbsla 
♦♣¤ KÃ±o K PAES jo ptA las comepollas el up and retrasaico mental jai ¡! 

Nois gays o bisexuals 15/12/2012 - 00:07:51 Nom: gay14bcn Hola , tinc 14 anys i soc de Barcelona , m'agradaria coneixer nois de Barcelona de 14 a 16 anys . 

Re: Nois gays o bisexuals 15/12/2012 - 00:22:56 Nom: no nom jo no se si soc gay o bi o hetero pero em podries dir el teu face si en tens? ;) 

Re: Nois gays o bisexuals 15/12/2012 - 13:06:23 Nom: ghha Doneu facebook pliis :) 

Re: Nois gays o bisexuals 15/12/2012 - 15:05:40 Nom: goiat jo soc bi tincs 15 anys i soc de barnacatalunya6969@hotmail.com 

Re: Nois gays o bisexuals 15/12/2012 - 20:37:41 Nom: scfdgfb https://www.facebook.com/alex.parrillabringas 

Necessitada: LAURA 15/12/2012 - 09:19:08 
Nom: Soc LA xoni 

de la Laura 
Wueno em diiuen Laura i el meu xoxino va necessitat, necessito a algu k majude no demano 3 o 4polvets sino domes 
ne demano 1 aspero comentaris de xics o xiques k me vulgen alegrar mi xooxoo Gràcies !!!! i ajudeu al meu XOXO!!!!! 

Re: Necessitada: LAURA 15/12/2012 - 11:44:17 Nom: vbnjhknl ttuiiei@gmail.com 

Re: Necessitada: LAURA 15/12/2012 - 14:03:30 Nom: noiiiiiiiii agrega xavi_surtidet@hotmail.com 

Re: Necessitada: LAURA 15/12/2012 - 16:04:42 Nom: Avorridissim dchm9669@gmail.comEnvia'm un correu el més ràpid que puguis. 

Re: Necessitada: LAURA 15/12/2012 - 23:42:39 Nom: okkkkgt e pero agrega plis 

Re: Necessitada: LAURA 16/12/2012 - 10:38:51 Nom: ieppa digas el teu nom a tuenti i tagregu prrr 

qualsevol cosa, aquí em 
teniu adolescents:) 

15/12/2012 - 10:50:30 Nom: so(su)ciedad 
Si voleu desfogar-vos, no sabeu com resoldre els vostres problemes (amor, amics, família...) aquí em teniu 

adolescents. Això si, tot el que m'expliqueu quedarà entre vosaltres i jo.only.laauraaa@hotmail.com 

Re: qualsevol cosa, aquí 
em teniu adolescents:) 

15/12/2012 - 10:53:38 Nom: mari0na nse ki ets, pro ets la polla laura :) (soc la mari0na) petons segueix aixi 

Re: qualsevol cosa, aquí 
em teniu adolescents:) 

15/12/2012 - 11:01:11 Nom: so(su)ciedad gràcies carinyo:) 

Us puc ajudar! 15/12/2012 - 10:55:53 Nom: Anònima19 Holaaa :)Si necessiteu ajuda us puc ajudar si m'envieu un correu a : andreagomez850@gmail.comMoltes gràcies :) 
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Ajudeu.-me, confosio 
TOTAL 

15/12/2012 - 11:06:22 Nom: dcv 

hola! mireu, el meu millor amic i jo l'any pasat ens vem distenciar molt ja que ell tenia novia( una molt amiga meva) i a 
mi m'agradava un amic seu, a mi, amics seus m'han dit que va començar a sortir amb la meva amiga perque em volia 

ficar gelosa ja que jo li molava pero no s'atrevia a dir-mo i que per aixo em tractava "malament", aqest curs jo he anat a 
estudiar a fora i ell tambe i nomes ens podem veure quan hi ha pont o per nadal etc ja que desde on esta ell a on visc hi 
ha 6 hores. Crec que sento algo per ell pero no se com saber-ho del tot segur.. em crescut junts duran 16 anys i ara no 

se si me'l estimo com algo mes que un amic.. com puc saber si em mola? necessito ajuda...siusplau ajudeu-me.. el 
proxim dia que el veure sera el 22! 

Re: Ajudeu.-me, confosio 
TOTAL 

15/12/2012 - 12:18:11 
Nom: 

asdasdasdasdasdas
dasd 

Doncs el dia 22, si no s'acaba el món xd, ja es veurà, segons com t'hagis sentit, com t'ho hagis pasat... ja ho veuras tu 
sola.Tothom ha estat confós algun cop i al final ja sap el que vol.Quan quedeu ja t'aclariràs, tranquil·la.Sort :)Tx. 

Levelbyfolletti:$ 15/12/2012 - 11:34:13 Nom: dfasdgtfsdac Hoooooooolaaaa!! me dic Xxavii i estic calentoorro i vull follar*.* dixeu msn:$ 

ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 12:51:11 Nom: xd67 
Es cosa meva o en aquesta societat només s'escolta reggaeton i merdes d'aquestes? Algú escolta bona música (Arctic 

Monkeys i per l'estil)? 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 13:01:04 
Nom: 

Wishyouwherehere 

com que reggeton? No! Mai! No vull que em surti pus per les orelles xd. No, a mi m'encanten Red Hot Chilli Peppers, 
Nirvana, Pink Floyd, Guns'n'Roses, Green Day...i molts grups de Roc Català, com ara Lax'n'Busto, Obrint Pas, Gossos, 

Cesc Freixes i molts altres grups. Fem un món millor amb bona música! 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 13:07:30 
Nom: 

asdasdasdasdasdas
dasd 

uueeeeeeeeeeeeeee! Algú que té els mateixos gustos musicals que jo! 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 13:16:52 Nom: Anònima19 
Visca el Rock n' Roll!! Jo sempre porto camisetes de Guns n' Roses, kiss, nirvana, ac/dc... etc.This is jungle, welcome 
to the jungle!! :)Jajajjajajajaja També, lax'n'Busto ahhhh i Europe (es pronuncia, "yurop" ) JajajajajaPetooons :)P.D. Sí, 

la majoria de gent no valora el que hi havia als anys 70-80- i 90 !! :(Ara sii, petooons :) jajajaja 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 14:12:46 
Nom: 

Wishyouwherehere 
Visca!! Més gent que sap apreciar!! El Rock & Roll no morirà mai!:D 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 14:53:26 Nom: Annaaaa!!! 
Ehhh! Jo també escolto música semblant!!!Cesk Freixas, La Pegatina, Bongo Botrako, Malakaton, Obrint Pas, La Gossa 

Sorda, Xeic... i molts altres grups catalans!!! 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 16:46:45 Nom: light yagami Escolteu també genis com en Jim Morrison amb The doors, o Jimi Hendrix amb Jimi Hendrix expirience! 

Re: ALGU AMB BONS 
GUSTOS MUSICALS? -.- 

15/12/2012 - 22:37:20 Nom: @zeta1995 Per fi algú que no mira raro ni crida bojos als que escoltem Arctis monkeys, the strokes etc... N'hi han de ven poques.. 

Música 15/12/2012 - 13:17:56 Nom: ajflak Algú em pot dir grups de música catalans estil Amelie, Vuit, Terapia de Shock...Gràcies 
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Re: Música 15/12/2012 - 13:29:00 
Nom: 

asdasdasdasdasdas
dasd 

Amelie, Teràpia de Shock, Vuit, Txarango, La Pegatina, Els Catarres, Lax'n busto, Els pets, Sopa de cabra, Gossos, 
Obrint Pas, La Gossa Sorda, Els amics de les arts, Sau, Manel Whiskyn's, Antònia Font, La Troba Kung Fú, Albert Pla, 
Love of Lesbian, Skalariak, Bongo Botrako, At Versaris, AlQuadrat, Eskassa LLibertat, Pirat's Sound Sistema, Orxata 

Sound System, Brams, Aspencat, Canteca de Macao, Kayo Malayo, Kòdul, Feliu Ventura, Strombers, Betagarri, 
Skaparates, The locos, Dr. Ring Ding, Buhos, Dr. Calypso, Xeic!, Cesk Freixas, Los delinqüentes, Macaco.N'hi ha més 

però no m'enrecordo :) 

Re: Música 15/12/2012 - 14:15:40 Nom: fghjkl eskassa llibertat amunt!! jajajja 

Re: Música 15/12/2012 - 14:39:09 
Nom: 

asdasdasdasdasdas
dasd 

són de terrassa:3 

estic enamorada o només 
es atracció? 

15/12/2012 - 13:34:11 Nom: :( 

Aquesta es la meva pregunta... no se si m'agrada un noi de veritat, o només perque es guapo, perque de veritat ho és i 
molt. I no se, de vegades parlem, no molt, pero quan s'apropa a mi sempre em dona abraçades i algun petó i es molt 

carinyós, pero tambe ho es amb altres i no se, pero estic segura que mai podria estar amb ell T.T Os passa el 
mateix?PD: Perdoneu les faltes 

VULL UNES 
"COOMVERSE" ON ME 

LES COMPRO? 
15/12/2012 - 14:06:34 Nom: mimilalalupsii On em puc comprar unes sabates "comverse" de botiges qe estiguin borra el carrer major?siusplau contesteu, gracies! 

Re: VULL UNES 15/12/2012 - 14:37:13 Nom: CH "coomverse"?? voldràs dir CONVERSE... ¬¬ 

HISTÒRIA TRAUMANT :( 
JA NO SÉ QUÈ FER!! 

15/12/2012 - 14:07:57 Nom: El d'economia 

Em Dic Abdul i vaig a un credit d'economia. Al principi erem 7 alumnes pero la gent va anar marxant del credit fins que 
vam quedar 2 persones. La meva companya va fer el truc del "que dormis bé" i va marxar a la meitat de classe. El meu 
professor es un mussol afeminat i no va poguer impedir que la nena marxes. Vaig esta una llarga temporada anant sol 
aquest credit fins que un dia es va unir una nena. Avui la nena no ha vingut, no se si m'ha abandonat o esta malalta, 

pero el professor ha passat llista i nomes hi era jo. hahahhahahahah quin mussol mes podrit. El tio tenia 5 persones a la 
llista i nomes hi vaig jo, ha començat a dir tots els noms en veu alta sabent que no hi eren perque van abandonar la 

classe. hahahhah. 

Re: HISTÒRIA 
TRAUMANT :( JA NO SÉ 

QUÈ FER!!TA 
15/12/2012 - 14:26:59 Nom: miliko Taburreixes molt eh!!;)El abdul es un forever alone 

Ulleres (ojeres) 15/12/2012 - 14:34:18 
Nom: 

sdanfxovkjqnawrxvf
ksn 

Hola adolescents, us volia preguntar que si sabeu alguna manera que es puguin disimular les ulleres sense cap tipus 
de maquillatge. Dormir no em funciona, perquè dormu més de 13 hores i igual les tinc... Gràcies:) 

Re: Ulleres (ojeres) 15/12/2012 - 15:41:11 Nom: nanananaaaaa diuen que si et fiques el cubets de glaç sota els ulls a les ulleres se't marxen.. 

Re: Ulleres (ojeres) 15/12/2012 - 17:13:31 Nom: Anònima19 A mi hem passa = però no dormo 13 hores jajjaAmb cremes deuen anar-se però ho he de mirar.Proba amb pepino. 

PARTIT LA MARATO 15/12/2012 - 14:52:40 
Nom: MIKEL, ET 

VEURE PER CUART 
COP, SEGUR! 

hola adolescents!!volia preguntar que, el partit de la marato del dia 16 a les 11.30h es gratuit? s'han de comprar amb 
antelacio? o com va? esqe no m'entero i m'agradaria molt anar..gracies! :D 
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Re: PARTIT LA MARATO 15/12/2012 - 15:34:56 Nom: Nena Kd. 
Si és per la Marató, que consisteix en recaptar diners, com et passa pel cap preguntar-te si s'ha de pagar? Fa fastic que 
hi hagi persones que facin activitats de la Marató sense pensar en el significat que tenen. Podries pensar en un noi amb 

cancer i no amb un noi que surt a Polseres Vermelles. 

LA MARATÓ DE TV3 15/12/2012 - 15:01:54 Nom: FEWFEWF 
si vols ajudar a la maratotv, es molt facil! nomes cal que entris en aquest video i si encara vols ajudar mes posali un 

likehttp://www.youtube.com/watch?v=tL5n6SfRyqY 

Re: LA MARATÓ DE TV3 15/12/2012 - 15:38:59 Nom: ansansansans 
tu ets ximple...no t'aprofitis del nom de la marato per fer que els teus estupids vidios tinguin mes visites ¬¬Sense 

rancunies.. si vols visites dis-ho clarament i no intentis mentir 

Re: LA MARATÓ DE TV3 15/12/2012 - 16:00:03 Nom: ccdscsa no es cap mentida, els diners que aconsegueixi els enviare a la marato 

video: i'll be ok -mcfly 15/12/2012 - 15:48:47 
Nom: video: i'll be ok 

-mcfly 
Mireu-lo, siusplau:http://www.youtube.com/watch?v=eR91XYFXFiY&feature=youtu.beEspero que us agradi!I si no és 

demanar molt... poseu-li me gusta, compartiu-lo o subscriviu-vos al meu canal! 

Estic molt avorrit. Alguna 
noia vol conversa 

15/12/2012 - 16:26:26 Nom: Avorridisim 
Hola. Estic avorrit a més no poder. Hi ha alguna noia que vulgui conversar? Podem parlar de qualsevol tema. Deixeu el 

vostre correu aquí.Gràcies!!! 

Re: Estic molt avorrit. 
Alguna noia vol conversa 

16/12/2012 - 19:59:38 
Nom: Alba 

(@MekaChan1D) 
Jo estare encantada de parlar amb tu!Agrega'm: martukidirectioner1D@hotmail.com 

necessito ajuda... 15/12/2012 - 16:53:27 Nom: - 

Hoola!Tinc un problema. L'any passat vaig començar a sortir amb un noi un any més gran que jo. Al cap de 4 mesos ho 
vam deixar, però al poc temps vam tornar, quan ho vam tornar a deixar, per diferents motius, vam voler tornar... jo el 

seguia estimant, però ja no era el mateix, així que ho vam tornar a deixar. Fa uns dies que, el veig i començo a tornar a 
sentir el mateix, i si m'imagino que puc tenir alguna possibilitat, doncs sé que faria qualsevol cosa per ell, per 

demostrarli que he madurat, i que l'estimo moltíssim.Creieu que el segueixo estimant? O que simplement tinc bons 
records d'aquella relació?Gràcies:) 

Re: necessito ajuda... 15/12/2012 - 17:07:18 Nom: DWK 

Mira,Jo vaig tallar amb un noi, perquè vivíem en pobles diferents i de dues hores de viatge. Encara, que vaig tallar en 
ell, perquè també ja no sentia el mateix per a ell. Quan el veia era com si em seguís agradant, però després d'un temps 

vaig arribar a la conclusió de que el que sentia per ell era afecte ( cariño ). El meu consell és que no tornis amb ell, 
perquè abans ja havíeu trencat algunes vegades i no serà el mateix i tornaràs a patir.Fes el que et demani el cor, però 

sempre pensant abans d'actuar.Sort :) 

Re: necessito ajuda... 15/12/2012 - 17:30:00 Nom: - Et faré cas, moltes gràcies :D 

Swag*-* 15/12/2012 - 16:59:42 Nom: Swag*-* Me podeu dir botigues de l'estil Swag? Graciiess:D 

Re: Swag*-* 16/12/2012 - 11:29:51 Nom: hejsvjsfs que **** es swag? 

Com saber si ets lesbiana? 15/12/2012 - 16:59:56 Nom: :S 
Hola,Com sabeu si no sou lesbianes si mai ho heu provat. Es ha dir, he sortit amb nois i m'agradaven molt, però, com 

saber si t'agraden les noies si mai t'has besat en una. Estic confusa, vosaltres que em aconsellaria u 
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M'estima? Ajuda plis! 15/12/2012 - 17:07:54 Nom: vdbhejk 

Sóc noia.D'aquí uns dies farà 4 mesos que estic amb un noi, amb el qual ja hi havia estat 4 mesos però el vaig deixar, 
perquè corrien rumors que no m'agradaven, i sé que no se n'ha de fer cas, però tampoc sentia el mateix, així que el 

vaig deixar. Vam està 4 mesos separats, ell va estar amb una noia i jo igual, però al final vam parlar i vam tornar perquè 
no ens havíem oblidat. A mi em té super enamorada, i m'agrada i l'estimo molt, però a vegades penso que ell no sent el 
mateix per mi. Tots els seus amics em diuen que n'està molt de mi,que li agrado molt i tal... i ja hi vaig parlar un dia amb 
ell d'aquest tema i em va demostrar que m'estimava...Em diu coses molt maques, i quan xerrem estic segura de que li 

agrado, però tinc por de perdre'l (ell em va dir el mateix. Les meves amigues diuen que si no li agradés ja m'hauria 
deixat i no hagués tornat amb mi!Què en penseu?Gràcies adolescents:) 

M'estima o no? 15/12/2012 - 17:32:25 Nom: escriptorajove 

Hola a tots!!! A veure.. El tema és.. que hi ha un noi de la meva classe amb el que tontejava molt i ell em deia que volia 
quedar un dia els dos sols fora de l'institut.. Jo li anava a dir que sí però una amiga meva em va confessar que feia una 
setmana o dos que s'havien liat i a ella també li havia dit que l'estimava i coses així.El cas és que jo sóc nova en aquest 

institut i m'han dit que aquest noi és el típic que a se casa han anat totes les noies del poble... Però bueno.. aquests 
últims dies ha sigut super bo amb mi i m'ha dit coses molt boniques com: m'és igual sí passa alguna cosa o no entre 
nosatres, et vull tenir encara que sigui com amiga, perquè jo et necessito.. o coses com. m'encantes.. i així. També 

m'ha confessat que desde que jo em vaig enterar de que s'havia liat amb la meva amiga ell no ha tornat a parlar amb 
ella (i és veritat) perquè m'estimava a mi. No sé si fiar-me d'ell, perquè porta unes 3 setmanes insistint dient que s'ha 

cansat de rotllos i que vol una relació seria i durar molt i mo 

Re: M'estima o no? 15/12/2012 - 17:41:45 Nom: DWK 
Mira bonica.Sent sincera amb tu, jo crec que aquest tiu l'únic que vol es "liar-se" amb tu. A mi em va passar una cosa 
pareguda i resulta que el noi que em deia aquestes coses, s'acabava de 'liar' en dues més o així. El que et vull dir, es 

que cap noi diu aquestes coses si t'acaba de conèixer. Potser m'equivoco, però jo de tu desconfiaria. 

Re: M'estima o no? 15/12/2012 - 20:32:36 
Nom: 

cbsdhcbaskjcnaskx
cnw 

Jo també conec molts així pero si que m'ho crec aquest nen... pot ser a cambiat quan t'ha conegut a tu, pot ser li 
agrades de veritat i vol algo serio amb tú :) Espero no equibocar-me 

Noies (o nois): com feu 
que siguin ells que se us 

llencin? 
15/12/2012 - 17:36:11 Nom: escriptorajove 

Necessito ajuda. Perquè mai m'he liat i hi ha un noi que estimo molt i tinc por... Ell té molta paciència amb mi i creu que 
ja m'he liat amb molts nois.. El cas és que una vegada ell hagi començat jo li podré seguir el rotllo però ell ha de 

començar. Què faig perquè ho faci ell? Com m'insinuo? 

Símptomes de que 
t'agrada 

15/12/2012 - 17:37:26 Nom: escriptorajove 
Us ha passat mai nois/noies que quan us agrada algú no li podeu mirar ni als ulls? Encara que no estigueu sortint.. O 

sigui, simplement que et posi nerviós/sa mirar-lo/la fixament als ulls? 

Re: Símptomes de que 
t'agrada 

16/12/2012 - 00:03:21 Nom: afsdgsdf si..a mi em passa.. 

proposeu-me temes per 
escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 18:04:49 Nom: ciutatvella8 

ja son dos les persones que estan escribin relats erotis i m'han entrat ganes de escriuren un!! la intencio es qe siguin un 
seguit de capitols pero proposeume temes que us interesin per exemple:-entre familiar-professor-alumna-diferencia de 

edat-cantant-fan-probar homosexualitat-sexe sadic....PROPOSEUME EL TEMA!! vinga fins aviat!visca la terra ||*|| 
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Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 18:05:50 Nom: ciutatvella8 si tinc el tema avui, l'escriure abans de les 9! 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 18:06:31 Nom: dfghjhg cantant- fan!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 18:07:21 Nom: roger17n diferencia de edat mola 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 18:20:52 Nom: tema professor alumna 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 19:01:30 Nom: SRB7SYRD CANATNT-FAN 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
15/12/2012 - 21:25:49 Nom: k et sembla? Cantant - fanel cantant un any mes gran que la fan. 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
16/12/2012 - 15:47:00 Nom: Xavi38 com més cosins més endins 

Re: proposeu-me temes 
per escriure una historia 

erotica!! 
16/12/2012 - 20:59:48 

Nom: 
mmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmmm

mmmmmm 

Sexe detallat entre homes i dona!! 

Amiga "borde" 15/12/2012 - 18:10:26 Nom: D3 

Hola,Des de fa un parell de mesos, una amiga meva ha estat molt "borde" amb tots però sobretot amb mi , som com 
germanes sempre una a casa de l'altre i tal...El que passa es que no se que fer, perquè un amic i jo l'hem pregunto si li 

passa alguna cosa, però sempre diu que no. A amb els altres ja es més simpàtica, però a vegades amb mi es molt 
borde, a vegades em tracta com si fos tonta o alguna cosa així, sempre està a la defensiva si li dic alguna cosa, i 
sempre sembla que està en un concurs per veure si ella té la raó. Estic farta i jo no duraré molt més, al final tinc la 

sensació de que explotaré.Què faig?Perdoneu-me pels errors ortogràfics.PEr 

Re: Amiga 15/12/2012 - 19:42:29 Nom: Anònim23 
Hola preciosa, no facis cas a mi em passa el mateix que tu i jo si que sé el perquè! Té enveja de tu ! Això és el que 

passa!Petons 

Re: Amiga 15/12/2012 - 19:54:41 Nom: DWK Moltes gràcies bonica... Ja m'ho sospitava, però, no hi ''entra'' al cap. 
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Re: Amiga 16/12/2012 - 12:57:19 Nom: sdsafsa 
Mira jo tinc una amiga que em passa el mateix d'avegades es bona nena però d'avegades... es insoprtable sempre vol 

tindre la raó a més te amigues de sudamerica atraves del twitter i les estima mes que a nosaltres... i ens diu coses 
lletjes com frikis o coses aixi jo me plantejatde no fer-li ni puto cas... estic molt emprenyada amb ella 

Re: Amiga 16/12/2012 - 13:15:13 Nom: A13 
Hola, i si li comentes? Crec que si sou amigues ella t'explicará realment el que li passa amb tu. Pot ser es que alguna 
vegada, sense donar-te'n compte, li deus haver fet quelcom que li hagi pogut molestar. Va que aixó es pot solucionar, 

ànims. 

Re: Amiga 16/12/2012 - 16:36:41 
Nom: 

uhhjdewdiuewijd 
Pos a mi em va pasar algo aixi va vindre una nena de fora i en 2 mesos m'ha arruinat la vida, m'ha apartat de les 

persones que minporten, i n'estic farta, mira q n soc violenta, pero lunflaree.... vv' 

Re: Amiga 17/12/2012 - 21:33:43 Nom: DWK 
Bueno al final parlaré o li entregaré una ''carta'' en la que hi he escrit com s'ha comportat, i preguntar-li que li passa amb 

mi.Però sempre que s'ho vaig a donar, no puc no m'atreveixo. Perquè clar, es pensar és la meva amiga..No se ja 
veurem ;) gràcies a totes maques 

Maquillatge, no em se fer 
la ralla dels ulls(AJUDA 

NOIES SIUSPLAU) 
15/12/2012 - 18:37:16 Nom: Noiiaaa 

Dooncs aixo, q nose em se fer la ralla dels ulls, em fa cosa, i si el llapiis toca l'ull? Sabeu el q vull diir o no?Intento ferme 
la ralla, pero no em suurt, i la punta del llapis no esta molt afinada ni res, ajudeuume siusplaau, q puc feer? 

Ajuuda!Mersiii, enserioo*-*PD: Perdo per les faltes:) 

Re: Maquillatge, no em se 
fer la ralla dels ulls(AJUDA 

NOIES SIUSPLAU) 
16/12/2012 - 00:01:57 Nom: CH 

a mi al principi em costava una mica però ja li he anat pillant el truco...has de relaxar l'ull, amb la punta força afilada 
(almenys com em va bé a mi) i anar-te pintant suaument la part de l'ull ;) 

I la part 8 del ''Trineu''? 15/12/2012 - 18:40:13 
Nom: 

fanaticatrineu!!! 

Siusplau que surti JA la part 8 del ''TRINEU''!! M'encantaa!! Plisplisplis!!:D Mersii!!Algú té el llibre ''No t'amago res'' en 
format PDF? Es que el vull llegir virtualment però no el trobo:(15/12/2012 - 18:42:11Nom: fanaticatrineuAlgú té el llibre 
''No t'amago res'' en format PDF? Es que el vull llegir virtualment però no el trobo:(Siusplau qui el tingui que el penji! O 

que em digui on se l'ha descarregat :) Mersii!!Petoneeeeeets^^ 

Nois? 15/12/2012 - 19:16:12 Nom: *Marinitah* 
Hola, hi ha nois que vulguin coneixer noies? Però que no siguin els de sempre plis ¬¬'Passeu face!^^Em considero una 
noia bastant maca, rossa, ulls blaus, alta, no estic anorexica, esclar, pero tampoc estic grassammm...no vull coneixer i 

''follar'', vull coneixer i ser Amics, despres ja veurem...;) 

Re: Nois? 15/12/2012 - 22:29:51 Nom: 7ujfrv ttuiiei@gmail.com 

Re: Nois? 16/12/2012 - 10:33:35 Nom: asdfgterv tens tuenti? 

Re: Nois? 16/12/2012 - 10:47:45 Nom: Aleix  

Re: Nois? 16/12/2012 - 13:06:06 Nom: Noi:) https://www.facebook.com/catala.independentista.98?fref=ts 

Judith: primera part (tocare 
tots els temes que eu 

possat que us interessen!) 
15/12/2012 - 19:40:22 Nom: ciutatvella8 

http://www.adolescents.cat/forum/tema/151715/proposeu-me/temes/escriure/historia/eroticaaqui podeu apntar temes 
que us interesin i duran la historia aniran apareixen! 

( soc noia) com es la 
primera vegada? 

15/12/2012 - 19:43:46 Nom: mil magradaria saver com es la primera vegada ( soc noia) 
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Re: ( soc noia) com es la 
primera vegada? 

16/12/2012 - 13:35:48 Nom: sssssssssssa 

lo primer de tot, es precios! si estas segura de que ho vols fer i et sens respectada i el noi et despren total seguretat i 
confiança es molt maco!El pas mes incomode es quan us troveu els dos sense roba pero perxo recomano qe ja us 

hageu vist aixi abans per evitar els nervis i estar mes tranquila. per lo altre es el noi qui s'encarrega, notaras qe apreta 
molt el contacte entre la vagina i el penis i tindras la sensacio de qe no entra fins qe entri el principi del penis(es quan 
es peta l'himen). Una vegada a entrat la primera part el resta no fa mal, pero notes molta força a les parets.Si que fa 

una mica de mal, pero es el moment qe el gland(part principal del penis) entra i surt, tot i aixi es pot soportar! i la 
sensacio es molt macarepeteixo qe es precios!!consultoriadolescents@gmail.com 

Re: ( soc noia) com es la 
primera vegada? 

16/12/2012 - 20:12:30 Nom: afobaj Es com cuan s'et mou una dent, et fa mal pero no vols que te la treguin 

depilats o no 15/12/2012 - 19:54:32 Nom: ·estisad als nois us agrada mes que portem el cony depilat o no?els nois el porteu depilat? 

Re: depilats o no 15/12/2012 - 22:43:53 Nom: vgbh si, al menys a mi em posen moolt mes els depilats. 

Re: depilats o no 16/12/2012 - 15:36:59 Nom: Xavi38 

Dona, en això no pots generalitzar. Hi haurà nois als que els agradi depilat.Però també pot haver nois als qui els agradi 
una mica de pèl. Jo quan tenia 13-14 anys preferia un sexe amb pèl, perquè els pels al sexe i els pits son els trets 

sexuals que diferencien una noia d'una nena, i si hagués trobat un sexe depilat, crec que m'hagués recordat el d'una 
nena.Ara ja soc més gran i prefereixo els sexes depilats, però no em fa res trobar-ne un que no estigui depilat. El que 
no m'agrada es trobar un matoll dens a l'estil del cap del Jimi Hendrix, més que res per questions d'higiene (burxant hi 

pots arribar a trobar restes de flux, sang, pipi... i això talla el rotllo), però també perquè si he de passar-li la llèngua no hi 
ha manera d'arribar a l'objectiu. 

Problema sentimental i 
molt i molt i molt i molt i 

molt i molt i molt i mes que 
molt sentimental 

15/12/2012 - 19:58:19 
Nom: Les Bruixetes 

sesisss 
Pues el meu problema es que tinc un problema sentimental es aixo el meu problema! ajudeume el meu problema es 

que tinc problemes sentimentals com em pudeu ajudar amb aquest problema sentimental. 

Re: Problema sentimental i 
molt i molt i molt i molt i 

molt i molt i molt i mes que 
molt sentimental 

15/12/2012 - 20:02:18 Nom: nidea si no ens expliques millor de que va aixo...hi ha gent per aqui que deixa ask 

M'estic enamorant del meu 
millor amic..? 

15/12/2012 - 20:09:30 
Nom: 

Laaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaura.. 

Jo des de fa 4 o 5 mesos que estic enamorada d'un noi (en Pau) més gran que jo i el meu millor amic (en Pol) és amic 
seu i bueno ha intentat que tinguessim algu pro es que jo sóc molt tímida i a més ell estima a una altra.. Total que 

només som amics.. Al meu millor amic (en Pol) sempre l'havia trobat mono i va bó i tot això.. pro es que ara ja no és 
només això sinó que crec que m'agrada, m'encanta el seu caràcter...és super divertit, puc confiar amb ell, no es gens 

tímid al contrari, és super social,... Es que es el noi perfecte. Crec que m'estic enamorant d'ell pro en Pau encara està al 
meu cor; es que l'estava intentant ovlidant..l'intento evitar i tot això, pro es que el seu somriure em torna boja i va al meu 

insti i al conservatori amb mi, és a dir me'l trobo a bastants llocs.. Es que no sé... m'estaré ovlidant d'en Pau i 
enamorant del Pol, el meu millor amic? Que hi penseu? 
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Re: M'estic enamorant del 
meu millor amic..? 

15/12/2012 - 22:33:45 Nom: @zeta1995 

Hola adolescent, jo crec que si que t'estas enamorant del teu millor amic i crec que es per a be, que et serveix per a 
ovlidar-te de l'altre que no fa cap bé als teus sentiments. Jo t'aconsellaría que un dia quedares amb el Pol i feres algo 

raro i guay per a ell i que s'ho diguessis de sobte que creus que senteixes algo i t'agradaría coneixer-lo. I si no , envia-li 
indirectes, això sempre funciona! Un beset i sort! :) 

Per a la noia 15/12/2012 - 20:31:16 
Nom: Noi. 

Entusiasmat!:) 
Per a la noia que ho ha escritPrimer dirte que m'ha encantat. M'ha agradat molt la manera amb que ho has escrit. Tmbe 

et dic que s'ha m'ha posat mes dura que el torro d'alacant. Felcisitaats!Pd: si ara truques a la porta, M'briries? ;) 

suaderes que molin? 15/12/2012 - 20:52:07 Nom: iosnlavnbaek pues aixi si teniu o us agrada alguna suadera passeu link o digueu la marca i la descriviu meerci:) 

Re: suaderes que molin? 15/12/2012 - 21:03:10 
Nom: 

awjefdpixcmjpowcd
asx 

És de l'inside i és negra, porta la bandera d'amèrica dibuixada a un petó i posa KISS ME. A mi em mola. 

Re: suaderes que molin? 15/12/2012 - 21:51:21 Nom: ffff! 

Ten deiixo algunes!http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcR6OS_OM4-
GZ_aCdBrjCMyM7x9F4xFqotxK7sRN9vNQgiG1Qxr8http://nonon.es/web/19-174-large/oxford-university-
rosa.jpghttp://csimg.mercamania.es/srv/ES/2905522278884/T/340x340/C/FFFFFF/url/adidas-trefoil-flock-

hoody.jpghttp://t3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcTTgxIvAT-
nWDhIdyCyQxhkaSbcmey0UenSzHaY6EMBPMNsLS1a 

Re: suaderes que molin? 15/12/2012 - 22:14:21 Nom: Nooooia HOLLISTERFRANKLIN & MARSHALLCALIFORNIA REPUBLICPULL & BEARKAOTIKODCADIDASOXFORDETC. 

No van malamen els 
conseells 

15/12/2012 - 21:42:01 Nom: Lr 

Tinc una amiga que va estar sortin en un noi duran un parell de setmanes, pero ho van deixar encara que es 
continuaven agradant pero yo k se kins problemes.El cas, es que donaven mostres de que s'agradaven i aixo i tothom 

estava convençut de que tornarien a anar. Pero avui, despres de per lo menos dos semanes, ella ha asegurat a un 
amic que mai tornara en aquell noi. I ell, esta molt xafat, i pensa que ella vol anar de lio en lo seu amic, i no sap que fer 

per que no enten com ara ya no vol anar en ell. Perfaa dieume que podrien fer i li dic al meu amic, per ajudarlo, que 
esta xafadissim!! Agraeixo moltisim la vostra ajudaa!! Moltisimes graciees !! 

Es pot fingir anar borratxo? 15/12/2012 - 22:24:02 Nom: noi15anys 
M'agradaria fingir el borratxo per apropar-me a una tia pero sense anar-ho i ser conscient. Es possible? Com es fa?Algu 

ho ha fet algun cop? Gràcies! 

Re: Es pot fingir anar 
borratxo? 

15/12/2012 - 22:54:02 Nom: FRUNJAMOS Pots veure una mica per animarte y doncs fes-te el marejat suposo. 

Re: Es pot fingir anar 
borratxo? 

16/12/2012 - 20:48:52 Nom: xaval... apuntat a un curset de teatre, o... digali joder!!!!!! H-O-L-A!!ლ(ಠ_ಠლ) 

Re: Es pot fingir anar 
borratxo? 

16/12/2012 - 21:53:21 
Nom: 

avalsrvjberqgwfvgw
ee 

joder es super facil! pero jo de tu beuria! tu passaras millor..jejejje pero si vols ser concient posa aquella veu de 
tranquii..saps? joder la que surt a les pelis a les series, a tot arreu, la dels teus amics borraxos! camina com si et nessis 

a caure i riu, aixo ajudara pero si, beu una mica avans per animarte! 
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No se que fer, AJUDA...! 15/12/2012 - 23:57:29 Nom: anonima:(( 

Bé, la qüestió és que tinc un amic de tota la vida, ( el conec des de que tinc 4 anys ) i sempre havia sigut un amic 
nomès, tot i que teniem una confiança molt gran i podiem parlar obertament de sexe i del que en pensavem. De petita 

em va agradar, però ho vaig deixar estar, i fa temps vaig estar sortint amb un noi durant uns mesos. Durant aquella 
temporada ens vam fer millors amics, i tot i que em tirava alguna indirecta, no les pillava fins ara. Quan vam tallar jo i el 

meu passat novio, el meu millor amic m'anava dient de quedar i tal, jo li deia que si, que encantada de quedar, però 
llavors va sorgir el tema de que tenia novia i allà em va començar a agradar, tot i que sabia que tenia novia. Ell i jo 

quedavem per anar al parc, al cinema, fins i tot a casa seva. Ara mateix està solter, i jo també, però no se si li 
agrado...Que creieu que puc fer?PD; em volia declarar fa poc, però sabia que si em deia que no, no podriem anar a 

estudiar junts a bcn, ni compartir pis, ja que no seria el mateix...SIUSPLAU AJUDA! 

Re: No se que fer, 
AJUDA...! 

16/12/2012 - 00:02:23 Nom: LWWY Quants anys teniu? 

Re: No se que fer, 
AJUDA...! 

16/12/2012 - 00:10:41 Nom: anonimaa:(( tenim 15 anys:) 

Re: No se que fer, 
AJUDA...! 

16/12/2012 - 14:05:07 
Nom: Una 

_Altra_Persona_(; 

Hola, primer de tot, deixa facebook, parlar per aquí és estressant! Però bé, de totes maneres, et puc contestar 
ràpidament; es que estic desde el mbil i no va gaire bé...Mira, si voleu compartir pis i eso, aleshores es que encara que 

no ho noteu us deveu agradar! Compartir ps una noia i un nlisols es molt arriscast...:SI igualment, si no li agrades, 
sempre li pots dir el tipic 'si la teva resposta es no, aleshores oblida el que te dit fins ara, continuem sent els millors 

amics que erem abans,,,'Tagrada com esta la cosa? jejejje...si et diu que si, tot solucionat i puntoo!!SORT Bonica! P_:d: 
Jo tambe soc noia;)EXPERIENCIA PROPIAAAA!!!Jijijijijijijii sorrttt!!! Petonets:) 

vaig molt calent vui follar 16/12/2012 - 00:12:53 Nom: ewarsdgg aixo k les ties k bolgeu follar envieu misatge plis em bui desfugarttuiiei@gmail.com 

Re: vaig molt calent vui 
follar 

17/12/2012 - 00:55:49 Nom: Xavi38 5 a 1 

Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 00:17:02 
Nom: 

I'mProudToBeADire
ctioner 

Hey! Hi ha alguna Directioner lo prou obsessionada per poder-me informar sobre el que fan els nois?(Twitter) 

Re: Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 00:42:35 Nom: LittleThings Hola si vols segueixemee! @berta_garciabAra estan celebran el cumple del louis:$ 

Re: Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 00:49:37 Nom: Emmaaaa!! ll*ll Pregunta i respondrem!!! :)Per si vols twitter @Emma1DCat 

Re: Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 02:31:12 Nom: LWWY Estaven celebrant el cumple den louis 

Re: Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 10:07:32 
Nom: LA DEL 
MISSATGE 

Pero si el cumple del Louis és el 24..:$ (@Your_Laugh1D) 

Re: Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 10:15:17 Nom: Jo_Mateixa Soc directioner aqui tens el meu twitter per demanar-me coses: @Nevettes 
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Re: Hi ha alguna 
Directioner?:$ 

16/12/2012 - 10:15:18 Nom: Jo_Mateixa Soc directioner aqui tens el meu twitter per demanar-me coses: @Nevettes 

els meus pares fumen, 
pensen amb mi...? 

16/12/2012 - 12:36:27 
Nom: 

kjhgfdsaxcvbnyt 

Mireu, jo tinc 15 anys i els meus pares des de sempre fumen, jo també tinc els pulmons tan negres com ells? i ja estic 
farta, jo em vull cuidar i estar bé i la casa fa pudor a fum, la roba i diuen que jo hem gasto els diners per tonteries i ells 

es gasten més de 80 euros al mes per el tabac! 

Re: els meus pares fumen, 
pensen amb mi...? 

17/12/2012 - 14:44:42 
Nom: haxapu 

wfxbrpsns 
anonimatum 

Tinc una amiga que els seus pares també fumaven, i li passava el mateix que tu. Ella ho va parlar amb els dos, els hi va 
plantar cara, va dir que si no ho deixaven, s'ho passarien males, i que ja n'estava farta, i poc a poc ho van anar 

deixant... intenta-ho :) petoooons 

LA MARATÓ 16/12/2012 - 13:08:03 

Nom: 
Anònimaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa
aaaaaaaaaaaaaaaaa

aaaa 

Vull la cançó que han cantat els Amelie a les 13:00h, amb la banda sonora de I don't wanna miss a thingL'he escoltat i 
m'ha encantat! Siusplau si algu la veo a youtube o algo passeume el link:) 

Re: LA MARATÓ 16/12/2012 - 17:59:08 Nom: Anonimaiis http://www.youtube.com/watch?v=vde_YlWe2HwPd: Ès increiblement maca!:) 

exnoviu, millor amiga... 
SISPLAU AJUDA!! 

16/12/2012 - 13:41:30 Nom: anneta 13 

Primer de tot gracies per obrirJo i la meva millor amiga estavem molt unides, ens vem picar i u vem pasar molt 
malamen i tal duran un mes o dos, mentrestan vaig comensara sortir amb un tiu, em vaig liar per primer cop i tal, pero al 
cap dun tems vem tallar i jo seguía picada amb la meva millor amiga pero com que a mi em seguía importan el dia que 
vem tallar li vaig explicar tot, pero igualmen no acababem destar de les dos, llavors am el meu ex em portava be i tal i 

els seus amics em van dir que creien que encara sentía algu per mi pero jo pos no volia tornar amb ell pero em portava 
be amb ell, i llavors va comensar a tontejar amb la meva millor amiga pero amb mi tambe, i am mes ties, perque es veu 
que despres de que talles am ell esta una mica nesesitat, i crec que ara a la meva millor amiga li mola i veg k tontejan 

molt i ell ma dit k li mola i ara desde ahir em torno a parlar am la meva millor amiga i ma dit que tambe i em estat parlan 
daixo molt ratu i es nota que acabaran junts. He de reconeixer que veure 

Re: exnoviu, millor amiga... 
SISPLAU AJUDA!! 

16/12/2012 - 13:57:59 Nom: Consellera. 

Ei, hola, i segon de tot de res, no hi ha de què ;)Bé, no ho parlis amb la teva amiga, això podria empitjorar la vostra 
relació. Parla-ho amb el teu ex, però sense passar-te! Tu li has de preguntar discretament, o parar-li una ''trampa'' 
perquè ell xerri solet, m'entens?Jo només intento ajudar, però crec que el que li hauries de dir a la teva amiga és si 

quan tu i ell sortieu a ella ja li agradava ell. I, una altra pregunta, encara t'agrada ell, a tu? Pensa-ho bé, de vegades els 
sentiments són passatgers i potser tu sents que no t'agrada i després te'n penedeixes...lluita per allò que desitges!T'ho 
dic per experiència...un cop em va passar a mi i em vaig penedir i em vaig cagar en tot;PBé, doncs que tinguis molta 
sort, espero haverte ajudat! Per cert, tens facebook? O hotmail o el que sigui? Millor si es FB, però és per xerrar, així 

t'ajudo millor;)Bé, SORT I PETONETS!:) 

consultoriadolescents@gm
ail.com 

16/12/2012 - 13:43:21 
Nom: 

consultoriadolescen
ts 

qualsevol dubte, problema, si necessiteu parlar amb algo, el que volgeu amb total confidelitat i sense cap mena 
d'interes qe no sigui ajudar! consultoriadolescents@gmail.com 



571 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: 
consultoriadolescents@gm

ail.com 
16/12/2012 - 14:00:24 

Nom: 
Jo_Mateixa_La_Del_

Problemón 

Ei, hola! m'anirà molt bé, de debò! Estic feta un lio...Bé, la veritat és que jo l'he liat parda i necessito consell...ara mateix 
t'envio un missatge! 

HIMEN 16/12/2012 - 14:32:55 
Nom: noiaaaa 

:))))))))))))) 
Quan set peta l'himen què et surt?? és fastigós? fa molt de mal? 

Re: HIMEN 17/12/2012 - 16:39:08 Nom: Anònima19 Diuen que surt una mica de sang ( a algunes noies, depen) Però surt sang quan ja has acabat. 

Batxillerat a Badalona 16/12/2012 - 14:43:03 Nom: Aina_15 Sabeu d'institus que tinguin batxillerat a Badalona, es que l'any que ve començo batx. i no se on fer-lo...MERCI! :D 

Re: Batxillerat a Badalona 16/12/2012 - 21:04:58 Nom: :)): Public: La lluna, el B-7, l'albeniz..Pribats: Maristas Champagnat, Badalones, Nazaret 

Re: Batxillerat a Badalona 17/12/2012 - 13:22:50 

Nom: 
jooooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooo jejjejejej 

si vas al badalonès és per prepararte professional, pq apreten bastant, però si vols treure nota per entrar a la universitat 
que tu vulguis, vés al B7. 

Re: Batxillerat a Badalona 17/12/2012 - 13:26:21 

Nom: 
jooooooooooooooo
oooooooooooooooo

oooo jejjejejej 

ah, i no és la lluna, és la llauna!!! 

Re: Batxillerat a Badalona 17/12/2012 - 20:30:14 
Nom: 

jkj7uytkjnu7uykjhu7
y6 

La Llauna es públic, i es genial per preparar-se per la universitat, apreten molt. SORT:) 

granets 16/12/2012 - 15:29:27 Nom: ajuda K e de fer per no tenir tants granets?I k es millor deixar-los com estan o rebentar-los??:)Gracies! 

Re: granets 16/12/2012 - 15:37:03 Nom: graneets 

Deixa'ls tranquils, que sinó després et quedaran marques!Jo el que faig és posar-me crema. Ves al metge o a la 
farmàcia i informa't sobre quina pot ser la millor crema per la teva pell.Jo que tu no em posaria massa tipus d'aquestes 
potingues, perquè penso que tanta crema al cos no pot ser bo ajajaja.Però, de totes totes, no te'ls toquis, que després 

és pitjor! 

Re: granets 16/12/2012 - 19:27:35 Nom: graneeets gracies aixi o fare;)!!! 

Re: granets 16/12/2012 - 19:40:59 Nom: Jenn 

Noo,no te'ls toquis!Jo tenia molts i li vaig dir a la meva mare que volia començar un tractament , i m'hen va portar a un 
lloc d'estetica i m'hen va fer una 'limpieza' (al dia seguent després d'haver estar tocant tant la cara estava tota 

vermella,però després de dos dies tenia la cara genial!) i després de fer-me el tractament m'hen netejava la cara amb el 
'GARNIER' y cada dos semanes yo mateixa m'hen treia els 'poros' però mai els granets y després hem posava 

tomàquet durant deu minuts y al dia després tenia la cara genial!!Pd: Mai mai mai et toquis els granets! ;) 

16 anys 16/12/2012 - 15:38:11 
Nom: GAYS BIS 
TARRAGONA 

hola, tinc 16 anys, i m'agradaria conèixer gent bi i gai de Tarragona o voltants.Deixeu mails, facebooks, twitters, el que 
vulgueu^^ 
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no m'agrada 16/12/2012 - 15:38:22 
Nom: plis contesteu 

aviaaat! 

l'altre dia el meu novoi em va ensenyar la polla i la te grossa i tot aixo pero el problema es k no em va exitar gens.no 
crec que sigui normal.pero per altra banda els relats erotics si que em posen molt.tinc un problema o es normal?ell em 

posa molt pero es la seva polla la que no em posa repeteixo la te grosaa i no es problema de tamany 

Problemes seriosos, obriu 16/12/2012 - 15:42:20 
Nom: 

asdfasdfasdfasdfgv
sdfgsdfgsdf 

vull provocarme el vómit, pero no em surt, fa 2 dies ho vaig provar i no em va sortir res, nomes saliba, consells perque 
surti mes?respostes tontes no gracies:) 

Re: Problemes seriosos, 
obriu 

16/12/2012 - 15:55:40 Nom: etwrynthme I perquè vols provocar-te el vòmit??? 

Re: Problemes seriosos, 
obriu 

16/12/2012 - 15:58:56 Nom: ewceuskzx 

Diras que es una resposta tonta, ho sé, perque yo pensava el mateix que tu, soc bulimica desde deu fer mes de mig 
any, un dia vaig comensar i les coses van anar fent, hi va haber un temps que estavav obsesionada, ho feia a cada 

menjada, al cole i a tot arreu, mira ara ho he deixat ya que mestic prenen unes pastilles que fan que perdi la gana, pero 
no t'ho recomanu, i se que diras, que li importa a aquesta tia? Pero es que estas arriesgan la teva vida per res, perque 
al final no taprimes saps? Gens, potser un dia vomites i peses mig kilo menys per la nit, pero tu creus que la egnt ho 

nota? No, per aprimar, i tot dic de tot cor, s'ha de fer un regim o alguna cosa, potant, no taprimes, enserio t'ho dic, mai 
taprimaras dos kilos per potar ni res, i nose se que nop es la resposta que volies, pero no vull que et passi lu que a 

miUn petoonet 

Re: Problemes seriosos, 
obriu 

16/12/2012 - 16:30:34 Nom: bffijsijxs 
jo eh deixat de menjar avans pesava 56 kilos i ara 52, en una semana... tinc 13 anys...no ets provoquis bomit per això, 

es una tontada. :'( 

Re: Problemes seriosos, 
obriu 

16/12/2012 - 17:54:36 Nom: la del missatge  
a la ultima resposta, grácies, pero esque no vull estar aixi.... i tu ara prens pastilles perque t'ho ha dit el metge? o 

perque vols aprimarte? 

Re: Problemes seriosos, 
obriu 

16/12/2012 - 19:57:46 Nom: bpduifbvqap 
et dic el mateix que la 2a resposta una nena tenia aquet problema va a la meva classe i cada cop va a pitjor no menja 
vomita i fa coses molt extrenyes l'altre dia s'aborria va agafar un ganivet i es va fer tallspd: noo et cunixuuu però no vui 

que et pasi aixo numes fes esport veu molta aigua i no mengis molt... 

GAIS BIS TARRAGONA 16/12/2012 - 15:54:25 Nom: Gays 16 anys 
hola, sóc bi de tarragona, tinc 16 anys, i m'agradaria conèixer gent com jo.Deixeu mails, facebooks, twitters... el que 

vulgueu^^ 

Re: GAIS BIS 
TARRAGONA 

18/12/2012 - 20:19:25 Nom: Axeeeel Hola!! Et dono el meu mail axel.omnium@gmail.com 

PARTITURES PIANO 
MODERNES! 

16/12/2012 - 17:33:13 
Nom: Maaaaaaaarrr 

:)))  
sabeu pagines web on hi hagin partitures de piano modernes? tipu taylor swift, one direction,.... 

Re: PARTITURES PIANO 
MODERNES! 

17/12/2012 - 20:07:13 Nom: Toco Si vas al youtube i poses les canóns et surten ;) 

per l'anna** 16/12/2012 - 17:45:33 Nom: anoniiiiim 
Mas fallat, sabia que no podia confiar en tu. Mira que te avisar si no vas avisam... Enfi, has fet perdre el temps a 

bastanta gent la qual no tenia la culpa de la teva immaduresa. Et felicito! 

Re: per l'anna** 17/12/2012 - 19:01:16 Nom: pini crec que se qui ets 

RELATS EROTICS?? 
webb? 

16/12/2012 - 17:47:23 Nom: calientee 
una cosaa alguu sap la web aquella dels relats eroticss?? o qualsevol altre? nessecito material per masturbarmeee 

jejejeje 
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mmmmmmmmmmmmmm
m 

16/12/2012 - 18:09:13 
Nom: 

mmmmmmmmmmm
mmm 

vull més!! ho fas molt bé!! :) 

p m 16/12/2012 - 18:22:14 
Nom: 

anaaaaaasuperstyle 
OLA K TAL A TOTSS¿? SOC UNA ADOLESCENT DE BARNA I MAGRADARIA CONEIXER A GENT DE ENTRE 12 I 
13 ANYS PER PARLAR DE MUSICA O EL K SIGUIEL MEU CORREU ES:annnetta99@hotmail.esAGREGUEU GENT! 

astic gorda!!! ajudaaa 16/12/2012 - 18:30:12 Nom: mire sisi 
hola gen!!!!!!! el cas es que tinc 13 anys i peso 66kg i faig servir una 38-40 de pantalo!!!! em bull apimar!!!! cada dia baig 

a coorrer mes duna hora i mejo sa pero no baixo!!!!!a mes ara amb el nadal.... sispli consells per aprimarme!!!! mersi 
buniks!!!!! 

Re: astic gorda!!! ajudaaa 16/12/2012 - 20:11:00 Nom: Rastaman El que et passa a tu es que t'has menjat el diccionari. 

Re: astic gorda!!! ajudaaa 17/12/2012 - 08:19:04 Nom: osdepeluix 

tia jopesp igual k tu faig la mateixa talla k tu pro bueno soc alta i nomes tinc un quants mixelins , ara per nadal procura 
menjar u menig pussible de torrons o polvoron si vols nomes en els dies mes especials intenta anar ala neu k esquiar 
va moltbe o sino a patinar sobre gel aixo si sivols baixa kilos fes algun extraescolar o alguna cosa k t'agradi I COM JA 
TE DIT NO MENGIS MOLT EE .... KEDAT AMB UNA MIGA DE GANA I NO MENGIS FINCS K NO PUGUIS MESPD_: 

aquest estiu as d'esta to buenorra va k tu pots guapi !!!! 

Re: astic gorda!!! ajudaaa 17/12/2012 - 14:30:23 
Nom: haxapu 

fdgscfnjdk 
anoonimatum 

nena, tinc 13 anys igual que tu, soc alta, però no molt, i peso 64... de 2 quilos no es molt. Si vols ves a una pàgina web 
de IMC (índice de massa corporal) i te dira si stas bé, si estas massa prima o massa gorda... jo crec que estas bé, 

perque a mi em fica que estic be :) (tindràs que dir la teva mida!)ànims! jo tmb em veig gorda, però allò em diu que estic 
bé. FES-HO t'ho recomano!CATALUNYA INDEPENDENT ||*|| 

Tranquila! 16/12/2012 - 18:42:42 Nom: Ariadnaa98 
Holaa!Quan se't trenca l'himen normalment surt sang, però no passa res!I lu del dolor, potser que ja tinguis trencat 

l'himen d'anar amb bici o de montar a cavall, pero si no el tens trencat pot ser que et faci molt de mal com que no et faci 
casi res de mal. Un peto! 

GENT DE TORRELLES 
DE FOIX O QUE ESTIGUI 

APROP? 
16/12/2012 - 18:55:01 Nom: noiia97 

hi ha algu? és per coneixer a gent... deixeu face o correu.. sóc noia i tinc 15 anys, aniré a viure alla al Gener i no conec 
a ningu.. 

Ajuuuuuuuuuuda!!! 16/12/2012 - 19:03:35 Nom: ujh6ygtfr Hola adolescents!Vull fer un album al face amb diverses fotos. Vull un nom curt i original x l'album.Mercii! 

Podrieu.....? 16/12/2012 - 19:05:20 
Nom: Miss Dirty 

Glam 
Hola adolescents! Podrieu donar-li a me gusta a la meva pagina de facebook, siusplau?? :Dun 

petonett!https://www.facebook.com/Sexlovedaimonds?fref=ts 

Frases i tal...! 16/12/2012 - 19:09:36 Nom: Lauureta^^ Hola gent! Em podriau passar links o dir el nom de webs amb frases sobre l'amistat i tal! Merci! 

Re: Frases i tal...! 16/12/2012 - 21:04:24 Nom: Anna!!! Estan amb anglès, però espero que t'agradin!!!http://boardofwisdom.com/togo/?viewid=1005&listname=Friendship 

guanyar diners 16/12/2012 - 19:12:05 Nom: noiaaaaa siusplau m'interessaria que em digueu maneres de guanyar diners gracies per la vostra ajuda! 

Re: guanyar diners 16/12/2012 - 19:58:07 Nom: sfvbnm TRABALLAN 



574 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Relat eròtic: JO 16/12/2012 - 19:58:36 Nom: Anna!!! 

Això més que un relat eròtic és una descripció eròtica. Espero que us agradi.Acabava de mirar el perfil del noi que 
m'agrada, una foto sense samarreta. Estava excitada, calenta.Necessitava fer alguna cosa. Em vaig tancar amb clau a 

la meva habitació, vaig agafar el mòbil i vaig encendre la càmera per gravar el moment que viuria.Vaig treure'm les 
sabates. Després, poc a poc, em vaig descordar la camisa, i després la tanca dels sostens. Els vaig deixar caure a 

terra. Els meus mugrons estaven durs. Me'ls tocava, imaginant-me que era ell que jugava amb aquelles dues boletes 
morenes. Després vaig baixar-me els pantalons, i seguidament les calcetes. Estaven molles de l'estona d'abans. Les 
vaig llençar al terra, també. Estava completament despullada, i el mòbil estava captant les imatges, per l'eternitat.Vaig 

començar a jugar amb els pèls de la meva vulva, i sense poder esperar més em vaig començar a masturbar. Vaig ficar-
hi primer el dit petit i el cap d'una estona l'índex. No vaig poder resistir i em va sortir un  

Re: Relat eròtic: JO 16/12/2012 - 23:31:29 Nom: Relateitor!! Anna m'encanten... pero fes-los més llargs si us plau!!! 

Massatge de relaxació 16/12/2012 - 20:04:51 Nom: Anna!!! 

S’acaba de posar el sol. Tu tornes de la feina cansat, no has tingut un bon dia, entres a la habitació i veus que m’estic 
dutxant. La porta entreoberta del quarto de bany et permet veure el meu reflex al mirall. Decideixes no dir res i 

observar. Jo t’he vist però et segueixo el joc, m’estic ensabonant: primer els peus, pujo per les cames, frego els glutis i 
pujo pel meu ventre fins els pits, m’estic acariciant per tu, encara que tu no ho saps.La aigua no deixa de caure sobre el 

meu cos, regalima de cap a peus recorrent cada part del meu cos per arrossegar l’espuma formada. Em segueixo 
acariciant amb molta suavitat. Finalment estic al meu pubis, els meus mugrons es tensen, i una mà va a comprovar-

ho.L’altra mà mou suaument els pèls del pubis, com investigant què amaguen. Trobo els meus llavis, que amaguen un 
paradís de sensacions, els obro molt suaument, m’acaricio el clítoris, que està moll per l’aigua i es comença a 

sensibilitzar aviat. Poso aigua freda, una dutxa relaxant ràpida i surto de la banyera.Em pos 

Re: Massatge de relaxació 16/12/2012 - 23:27:09 Nom: Relateitor!! M'ha encantat! Promet molt, molt bé:) 

Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:13:17 

Nom: Sortida$- 
Calenta$ 

Mireu, sóc una tia de 15 anys i tinc un problema: Em corro molt sovint... Nose si és normal, però mentre estic a la 
classe, cada comentari que fan els meus companys em fa mal pensar i em poso calenta i per tant em corro. Crec que 
quan es té 15 anys és normal que mal pensis de les coses, però això de que et corris no tant... Per tant, m'agradaria 
saber si hi han més noies que els hi passa això o si algú de vosaltres em pot donar alguna solució per no mal pensar 

amb tot el que diuen els meus amics i fins i tot els profes.Ah, i a més també voldria dir que tinc una amiga que està molt 
sortida i li voldria regalar un vibrador perquè es calmès una mica. On el puc comprar?Mooooltes gràcies adolescents!!! 

Espero una resposta aviat! ;)Sortida (: 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:21:22 Nom: Calentorreees 

Som dues amigues, i també ens passa el mateix, però a més a més ens volem tirar a tots els tios que ens passen per 
davant... Crec que és lo més normal del món perquè tenim les hormones molt revolucionades... Però a més, també ens 
voldriem tirar al rodamón que viu a la plaça Catalunya.En quant als vibradors de les teves amigues, si, compral's-hi si 
ho trobes necessari, perquè és una eina molt útil per mirar una pel·ícula porno. Ho pots comprar a una botiga eròtica, 

però com no arribes a la majoria d'edat, fes-ho per internet;)Atentaments: Calentorreees 
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Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:25:47 

Nom: Sortida$- 
Calenta$ 

Oooh noies! Moltíssimes gràcies! Vieg que no sóc la única al món que està sortida!! jajajaJo també em voldria tirar a 
tots els tius que passen pel meu davant... Però enserio us voldrieu tirar al rodamón de la Plaça Catalunya? M'el he mirat 
més d'una vegada, però mai ho havia pensat...Crec que podriem ser amigues perquè ens assemblem, no? O almenys, 
podriem quedar perquè jo sola no crec que pugui amb el rodamón... Al viure pel carrer la tindrà molt dura i grossa, no 

trobeu? Ai, estic una mica indecisa i no sé si fer-ho...I per lu del vibrador, moltíssimes gràcies! Buscare algun web 
interessant... En coneixeu algun?Petooons sortides 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:30:34 Nom: Calentorreees 

Sii, podriem ser amigues!! On vius?? Tirar-se al rodamon estaria be´deu tenir experiència, però no se jo si és molt 
higienic... Podem agafar la gonorrea! Una web interessant... te la passo pel xat per privat, passem el teu 

nom;)Petoooooons 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:39:49 

Nom: Sortida$- 
Calenta$ 

Siii! I tant que podríem ser amigues! Moltes gràcies! Però que és la gonorrea?? Enserio creieu que no seria molt 
higiènic? Jo crec que disfrutariem molt. Si de cas, podríem portar toallitas per netejar-li una miqueta les parts, no 

creieu?El meu nom pel xat és chichi pelut, ja us diré per allà el meu nom real que encara em reconeixerà algú si el dic 
per aquí jijijiAla moltes gràcies sortides 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:41:48 Nom: Calentorreees Una enfermetat... Si, potser amb les toallites encara seria mes higienic... OKK!! Doncs ara parlem pel xat;) 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 20:59:19 

Nom: Sortida$- 
Calenta$ 

Ostreees... Jo no havia pensat en les enfermetats! Però no creieu que amb unes quantes toallites ho arreglariem 
tot?Ok, doncs obriu-me pel wat! (; 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 21:10:22 

Nom: 
IGHDBFSUYGHDFS 

emmm no hos conec de rres pero hos asembleu tan pero tan a mi jo l'altra dia la meva millor amiga em va explicar una 
cosa sobre un fuet i els seus pares i de seguida vaig malpensar un monton , ara em sento molt millor ja que no soc la 
unica jo tambe tinc 15 i crec que son les hormones .... no he pensat mai de tirarme el rodamon de la plaça catalunya 

pero si els models que hi ha a l'aparador del corteingles i si crec que no seria higénic ... a més el tema del amic invisible 
del bibrador estaria bé pero webs no en sepetonsssssss merci 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 21:18:20 

Nom: Sortida$- 
Calenta$ 

Ualaa! Si que hi ha gent igual que joo! jajajajaSi vols, obr'am pel privat i parlem ;)Jo també malpenso amb els fuets... no 
ets la única xdSi vols quedem a Bcn i ens tirem el que vulguis, a veure si s'apunten tambe les altres dues noies i la liem 
una mica. Jo portare toallitas, si vols, pots portar una mica de desodorant per si de cas ens tirem alguna cosa una mica 

desagradable xdPetooons guapa i sortida!(Recorda que el meu nom al xat és chichi pelut!) 

Re: Em poso calenta i em 
corro més de 10 cops per 

dia!!! Ajuda!! 
16/12/2012 - 21:24:37 

Nom: 
ewrdsfcfvgukikui 

vale va que et sembla quedar abans de que s'hacabi el mon ?magardaria coneixer contesta siusplaupetons 

ajudaa noies 16/12/2012 - 20:16:23 Nom: anonimaa* 
aver en el insti hi ha un que m'grada (tipic), total que sempre ens creuem per els pasedissos però mai m'he atrevit a dir-

li algu... i no crec que m'atrevexii 

Re: ajudaa noies 16/12/2012 - 20:23:20 Nom: hftrfcg pos ok 
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Re: ajudaa noies 16/12/2012 - 20:41:43 
Nom: 

Yosequeseunpocod
enada 

A veure... T'has d'atrevir a parlar-li, perqué potser el noi en qüestió no té ni la minima idea de que atu tagrada. Agrega'l 
al facebook i intenta coneixer-lo millor ,però , sense passarte en preguntes; no té que ser un qüestionari!Una vegada ja 

li hagis parlat, si la conversa ha sigut entretinguda , és IMPORTANTÍSSIM que quan el tornis a veure lo saludis o li 
diguis algo.... Per favor,ni set ocurrixque fer de vore que no l'has vist o evitar la mirada perque et faci vergonya... Si ho 

fas, el noi es pot sentir ofés. Amb un somriure o un "Hola" ja fas molt i no costa res fer-ho. Si el noi acaba interessant-se 
per tu, ho veuràs; si t'escomença les converses ell, si en persona et somriu, etc. Del cas contrari, si veus que no hi ha 

interés mutuu... millor que l'oblides.Sort!!!! 

Re: ajudaa noies 16/12/2012 - 20:54:22 Nom: anonima* merciii aixo es el que fare però com et deia es que soc molt timida i crec que ni per facebook...intentare 

Re: ajudaa noies 17/12/2012 - 15:59:29 Nom: berta wolk 
nena!!!! fora inseguretats!!!!! tu a per totes intenta-ho i fes aixo que ja tan dit pk a mi em va passar el mateix ho vaig 

intentar i va sortir be!!! aixi que a per toteees!!!! 

Re: ajudaa noies 17/12/2012 - 20:34:56 Nom: anomima* hahahah okk merciii buniquess 

CLÍTORIS 16/12/2012 - 20:31:22 Nom: rwymeukl5.7 
He sentit que quan et masturbes, tocar-se el clítoris dona molt plaer, però no sé que és.Algun lloc on ho expliqui? 

Informació, imatges... 

Re: CLÍTORIS 16/12/2012 - 20:57:41 Nom: Masturbadora. 
El clítoris és la ''vàlvula'', ehem, no sé com explicar-ho, seria més o menys la part que és com que sobresurt, saps? Si 

quan et masturbes com dius tu te'l toques, sents molt de plaer...:$ 

Re: CLÍTORIS 16/12/2012 - 21:00:47 Nom: Anna!!! Ahhh!! Em sembla que ja sé què és... oi que és com el "cuquet" que tenim entre els llavis de la vulva??? 

Re: CLÍTORIS 16/12/2012 - 21:27:07 Nom: La d'abans! Exacte! jajajaja, el ''cuquet''?XD 

REGALS PER ELS 18! 16/12/2012 - 21:16:18 Nom: 18 ANYS 
Hola genttttt! dintre de poc és l'aniversari d'una de les meeves millors amigues i fa 18 hem pensat de ferli entre totes un 

mural amb més de 100 fotos, però apart d'aixo li volem fer algo origial qu eno sen oblidimai! propostes sisplau! 

MILLOR AMIGA AJUDA 
SIUSPLAU! 

16/12/2012 - 21:27:10 Nom: asdfghjk! 

Hola, primer de tot, mersi per obrir:)Resulta que durant l'estiu vaig estar de rotllo amb un noi que encara a hores d'ara a 
vegades el recordo (em porto bé amb ell i tal), però la meva millor amiga està ara ella de rotllo amb ell, i avui he 

descobert que possiblement ho hagin fet (primera vegada!) i la meva amiga no m'ha explicat res (cosa estranya en 
nosaltres). La notícia m'ha afectat més de l'esperava i m'ha fet plantejar-me si encara m'agrada. El que em fa mal 

també és que no m'ho hagi dit, em sento traicionada. Li hauria de dir alguna cosa a la meva amiga? (Ella no sap que jo 
se que ho ha fet). I si m'agradés ell? Estic feta un embolic, consells siusplau! 

Re: MILLOR AMIGA 
AJUDA SIUSPLAU! 

16/12/2012 - 21:30:17 Nom: arwejohbaekjh parla amb la teva millor amiga 

Re: MILLOR AMIGA 
AJUDA SIUSPLAU! 

16/12/2012 - 21:47:58 Nom: linee primer de tot kuants anys té la teva amiga? 

Re: MILLOR AMIGA 
AJUDA SIUSPLAU! 

17/12/2012 - 20:12:27 Nom: clara:))) 
digali a la teva millor amiga que perque no t'ho ha dit i si es veritat. Primer de tot aclareu les coses. I si el noi t'agrada la 

teva millor amiga si es bona amiga sera capaç de abandonar-lo per tu. :) 

ajudaplis! 16/12/2012 - 21:35:50 Nom: lio:$ com es lia? ja se que no es pot descriure molt i que aixo es cose de les dos persones pero sisplau ajudeu-me..mersi! 

Re: ajudaplis! 17/12/2012 - 13:49:00 
Nom: haxapu 

fjdmbfn 
anonimatum 

nen/nena, no saps com liar-te????? es morrejar-se bàsicament... però si la cosa vol anar a més... doncs es lo altre, 
pero basicament es morrejar-se en l'altra persona, tocar-se el cul, ualgo, pero res mes 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: ajudaplis! 17/12/2012 - 14:14:14 Nom: ufff us feu petons i us acaricieu tot el cos. jo tambe em trec la samarreta pk als tius els posa molt 

A quina edat us eu 
desvirgat? 

16/12/2012 - 22:20:45 
Nom: sexe per 1r 

cop! 
A quina edat eu fet sexe per primera vegada? 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

16/12/2012 - 22:36:26 Nom: sonisssss jo als 13 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

16/12/2012 - 22:37:53 Nom: dsfjdsfsd 16! crec que és l'edat ideal 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

17/12/2012 - 12:53:52 
Nom: 

trinalimadelimon 
13 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

17/12/2012 - 13:35:31 
Nom: 

Clàudia_viciosa 
Als 12!(amb un tio de 15) 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

17/12/2012 - 13:35:32 
Nom: 

Clàudia_viciosa 
Als 12!(amb un tio de 15) 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

17/12/2012 - 15:17:51 Nom: jfidosfnaioern 
Perdoneu si us ofenc, però les que heu dit que vau perdre la virginitat amb 12 o 13 anys, penso que molt aviat per a fer-
ho i dubto que ho féssiu amb la persona adequada, només és la meva opinió.Jo penso que l'edat ideal, com han dit en 

un comentari són els 16/17, ja ets madur i segur.Pel que fa a mi, jo encara sóc verge (tinc 13 anys). 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

17/12/2012 - 17:53:04 Nom: cat_inde 15, la vaig perdre al maig o així i feia els anys al novembre (: 

Re: A quina edat us eu 
desvirgat? 

18/12/2012 - 10:46:44 Nom: ewe 

amb 15 x3! pero faltaven 3 mesos per fer 16un consell noies i nois, pero sobretot noies, si no voleu un embaras no 
desitjat espereuvos a tenir relacions sexuals, per la mor de deu q jo amb 12 surtia amb patins a donar voltes pel poble 

amb les amigues!tot i aixi, feu quan us sembli correcte, amb algu q us estimi i respecti, no per un calenton i utilitzeu 
proteccio! apa, sed felices x3 

AJUDA!!! 16/12/2012 - 22:24:55 Nom: INFINITYLOVE 

Tinc un novio desde fa 1 any i mitj, però avegades tenim discusions que fan pensarme si he de seguir més lluny de l'any 
i mitj.És un noi molt bo, però quan s'arranca no para...M`ha pegat 3 cops, i en un d'ells em va deixar un morat al braç, 
m'ha dit puta 3 cops per confusions seves molt chungues, m'ha acusat de posar-li els cuernos amb un amic que feia 

mínim 5 anys que no el veia. I el problema que tinc es que li he donat moltíssimes oportunitats perquè l'estimo molt i no 
li se donar el tope. Perquè estem molt enamorats. Avui em tornat a discutir i m'estic pensant si acabar amb el any i mitj, 

no se que fer.Ajuda siusplau. 

Re: AJUDA!!! 17/12/2012 - 13:56:31 
Nom: haxapu 
jdghfdffbdfi 
anonimatum 

nena...:S es una situació difícil, però jo t'aconsello que ho deixeu... ho té que entendre, que es dolent el maltracte físic, 
tant el físic com el psicològic, a mi m'han fet el psicològic i fa molt mal, i el físic... no en parlem, perquè em passa com 
tu, però l'he deixat, ho he parlat en ell, i li he dit que es molt dolent el psicològic i el físic, i li he dit que no podia seguir 
aixi, que el tenia que deixar, i em va demanar una altra oportunitat que no ho faria, li vaig donar però ho va fer i li vaig 
dir que prou, que ja s'ha acabat tot, i primer no ens parlavem, i ara tenim una relació d'amics, molt freda:) ànims nena! 
(si vols més informació o preguntar-me algo... aqui tens el meu correu: ariadnafm.99@gmail.com ànims, espero que et 

comuniquis amb mi!) 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

CARINYITOS PER FER-LI 
AL NOVIO+NO SE 

LIARME SENSE FICAR 
LA LLENGUA, AJUDA 

16/12/2012 - 23:17:07 Nom: ....................... 

Hooolaaa! Gràcies per obrirr!:)Buenoo us volia preguntar.. qins carinyitos li feu al vostre novio? esq estic de lio amb un.. 
i me l'estimo molt, i vull que s'enamori de mi, però és més gran que jo i per lo tant ho tinc una mica difícil, qins carinyitos 

li puc fer perq poc a poc vagi enamorant-se? esq fa poket q em vaig liar per primera vegada(3 mesos o aixi) i bno.. n 
soc mol experta en aqestes coses, ames sok una mica timida, i nmes matreveixu a liar.me amb ell(morreos amb 

llengua) em podrieu ajudar??:) ah sii! i tmbé doneume consells: no se fer morreos sense llengua, cm es fa? mersiiii:D 
un ptó 

Re: CARINYITOS PER 
FER-LI AL NOVIO+NO SE 

LIARME SENSE FICAR 
LA LLENGUA, AJUDA 

17/12/2012 - 19:00:49 Nom: albetta97 
posat roba sexy (espatlles destapades, peces apretades, escot...), feste la ralla (molt fosca)als ulls i miral directament, 

acariciali les parts baixes mentre el mires als ulls, fesli petonets al coll, passali la punta de la llegua (a poc a poc i moool 
suavet) pel coll i ves pujan fins arribar als llavis.que us vagi beee!!!! 

Encara estic enamorada 
del meu ex...AJUDA! 

17/12/2012 - 09:59:59 Nom: Ariadnaa:) 

He llegit un article 
(http://www.adolescents.cat/noticia/8764/estic/enamorant/altre/cop/meva/ex/estic/confus/puc/fer/by/elena/crespi)i 

necessito la vostra ajuda...Ja fa tres mesos, el meu ex va tallar en mi. Va dir que siriem amics, però no ens parlem. Jo 
vull parlar-li i ho faig com puc, per facebook, amb cartes... però no ho llegeix, i crema les cartes, i de paraula... passa de 
mi. Necessito la vostra ajuda, jo vull tornar en ell, però ell no ho sé perquè a les meves amigues no els hi parla d'aquest 

tema, ni en mi, i com a mínim m'agradaria tornar a ser amiga amb ell, ja que abans de sortir ens passàvem la vida 
junts... Doneu-me consells del que puc fer per tornar a tenir amistat amb ell, i parlar-nos! Gràcies! Petons adolescents 

:)Si voleu contactar amb mi, us deixo el meu correu: ariadnafm.99@gmail.comCATALUNYA INDEPENDENT! :) 
Gràcieeeees. 

Re: Encara estic 
enamorada del meu 

ex...AJUDA! 
18/12/2012 - 17:59:10 Nom: khgjh 

Hola!Jo estic passant per una situació semblant, però jo i ell som ''amics'', ens parlem i eso, però no gaire res més. Jo el 
segueixo estimant, però no sé si l'estimo a ell, o els records que tinc de la nostra relació.Si tu creus que estàs 
enamorada d'ell, i que lo vostre pot continuar, lluita per ell. Fes-li veure que, el segueixes estimant, i ho tens 

clarissim.Però pensa-t'ho bé, les segones vegades, normalment no tenen la mateixa màgia que les primeres... 

Re: Encara estic 
enamorada del meu 

ex...AJUDA! 
18/12/2012 - 18:06:59 Nom: khgjh 

Hola!Jo estic passant per una situació semblant, però jo i ell som ''amics'', ens parlem i eso, però no gaire res més. Jo el 
segueixo estimant, però no sé si l'estimo a ell, o els records que tinc de la nostra relació.Si tu creus que estàs 
enamorada d'ell, i que lo vostre pot continuar, lluita per ell. Fes-li veure que, el segueixes estimant, i ho tens 

clarissim.Però pensa-t'ho bé, les segones vegades, normalment no tenen la mateixa màgia que les primeres... 

MUGRONS 17/12/2012 - 13:57:21 Nom: ecss... 
olaaa el k em passa es k tinc pels al voltant dels mugrons (soc tia) es normal? amb quins metodes em puc depilar? plis 

responeugracies per adelantat 

Re: MUGRONS 17/12/2012 - 18:08:51 
Nom: 

qwertyupasdfghjklñ
çzxcvbnm 

Jo no tinc pèls allà ¬¬' 

Re: MUGRONS 17/12/2012 - 22:47:30 Nom: osdepeluix si ets humana si kes normal tenim pels per casi tot el cos , no et depilis k segur k et surten molt mes. 

alguna noia caxonda de 
reus/tgn o aprop? 

17/12/2012 - 14:15:52 Nom: ou856kj 
soc noi de 18 anys qe busca alguna noia caxondilla x parlar i coneixens..despres si va toot be pos m agradaria fer 

pornocam, i algun dia qedar en persona i coneixens de tot.jo soc de Reusel meu face (fals) 
es:http://www.facebook.com/marcos.demichelis.92si alguna noia esta interessada qe m agregui ;) 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: alguna noia caxonda 
de reus/tgn o aprop? 

17/12/2012 - 16:37:06 Nom: noia de reuus! Holaaa jo tmb soc de Reus, pero trobo que ets massa gran per mia :$ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANNEX II. TAULES 

Procés Procés concret CASOS APARICIONS % CASOS % APARICIONS 

Derivació 

Prefixació 92 163 14,51 % 2,70 % 

Sufixació 91 244 14,35 % 4,04 % 

Total derivació 183 407 28,86 % 6,73 % 

Composició 
Composició 3 3 0,47 % 0,05 % 

Total composició 3 3 0,47 % 0,05 % 

Onomatopeies 
Onomatopeies 3 21 0,47 % 0,35 % 

Total onomatopeies 3 21 0,47 % 0,35 % 

Abreviació 

Acrònims 1 2 0,16 % 0,03 % 

Afèresis 2 4 0,32 % 0,07 % 

Apòcopes 23 417 3,63 % 6,90 % 

Siglacions 7 35 1,10 % 0,58 % 

Total general 33 458 5,21 % 7,58 % 

Resemantització 

Ampliació 3 417 0,47 % 6,90 % 

Canvi 48 566 7,57 % 9,36 % 

Restricció 12 484 1,89 % 8,01 % 

Total general 63 1.467 9,94 % 24,26 % 

Incorporacions 

Incorporació de registres científics 6 125 0,95 % 2,07 % 

Incorporació caló 1 4 0,16 % 0,07 % 

Incorporació dialectalismes 6 7 0,95 % 0,12 % 

Total general 13 136 2,05 % 2,25 % 

Manlleus 

Manlleu (anglès) 69 451 10,88 % 7,46 % 

Manlleu (castellà) 117 1.396 18,45 % 23,09 % 

Manlleu (francès) 1 88 0,16 % 1,46 % 

Manlleu (italià) 1 1 0,16 % 0,02 % 

Manlleu (japonès) 2 4 0,32 % 0,07 % 

Total manlleus 190 1.940 29,97 % 32,09 % 

Conversions 

Conversió mots 5 89 0,79 % 1,47 % 

Conversió sintàctica 46 317 7,26 % 5,24 % 

Total conversions 51 406 8,04 % 6,72 % 

Calc 

Calc (anglès) 5 37 0,79 % 0,61 % 

Calc (castellà) 90 1.171 14,20 % 19,37 % 

Total calcs 95 1.208 14,98 % 19,98 % 

Total general 634 6.046 100,00 % 100,00 % 

Taula 1. Processos de creació d’argot 

5. PRINCIPALS PROCESSOS DE CREACIÓ D’ARGOT 
 

PREFIX MOTS APARICIONS 

Anti- 6 8 

Des- 6 10 

Ex- 3 26 

Extra- 2 3 

Mega- 1 1 

Re- 2 2 

Super- 72 113 

Total general 92 163 

Taula 2. Prefixació 

5.1.1. PREFIXACIÓ 
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FUNCIÓ SUFIX MOTS APARICIONS 

Apreciatiu 

Sufix -et/a 40 74 

Sufix -íssim/íssima 27 119 

Sufix -ot/a 7 7 

Total apreciatiu  74 200 

Derivatiu 

Sufix -at/ada 3 14 

Sufix -ció 1 1 

Sufix -ejar 3 7 

Sufix -er (anglès) 6 17 

Sufix -era 2 3 

Sufix -ing 2 2 

Total derivatiu  17 44 

Total general  91 244 

Taula 3. Sufixació 

5.1.2. SUFIXACIÓ 

 

 

ONOMATOPEIA APARICIONS 

Fap-fap 2 

Mua/muaks 16 

Xof 3 

Total general 21 

Taula 4. Onomatopeies 

5.3. ONOMATOPEIES 

 

 
PROCÉS MOTS APARICIONS 

Acrònims 1 2 

Afèresis 2 4 

Apòcopes 23 417 

Siglacions 7 35 

Total general 33 458 

Taula 5. Abreviacions 

5.4. ABREVIACIÓ 

5.5. RESEMANTITZACIÓ 

 

PROCÉS MOTS APARICIONS 

Ampliació 3 417 

Canvi 48 566 

Restricció 12 484 

Total general 63 1.467 

Taula 6. Resemantitzacions 

5.5. RESEMANTITZACIÓ 

 
 

 

 

 

 

 

PROCÉS MOTS APARICIONS 

Incorporació de registres científics 6 125 
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Incorporació caló 1 4 

Incorporació dialectalismes 6 7 

Total general 13 136 

Taula 7. Incorporacions 

5.6. INCORPORACIONS 

 

 

PROCÉS MOTS APARICIONS % CASOS % APARICIONS 

Manlleu (anglès) 69 451 36,32 % 23,25 % 

Manlleu (castellà) 117 1.396 61,58 % 71,96 % 

Manlleu (francès) 1 88 0,53 % 4,54 % 

Manlleu (italià) 1 1 0,53 % 0,05 % 

Manlleu (japonès) 2 4 1,05 % 0,21 % 

Total manlleus 190 1.940 100,00 % 100,00 % 

Taula 8. Manlleus 

 

5.7. MANLLEUS 

 
 

PROCÉS MOTS APARICIONS 

Conversió mots 5 89 

Conversió sintàctica sintagmes 46 317 

Total conversions 51 406 

Taula 9. Conversions 

5.8. CONVERSIÓ SINTÀCTICA 

 

 

PROCÉS MOTS APARICIONS 

Calc (anglès) 5 37 

Calc (castellà) 90 1.171 

Total calcs 95 1.208 

Taula 10. Calcs 

5.9. CALCS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
PROCÉS PROCÉS CONCRET CASOS APARICIONS % CASOS % APARICIONS 
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Emoticones 

Complicitat 5 74 2,35 % 0,39 % 

Desambiguació del sentit del missatge / 
anti AAI 

5 367 2,35 % 1,93 % 

Expressar emocions 26 1.677 12,21 % 8,82 % 

Expressar emocions / complicitat 6 170 2,82 % 0,89 % 

Expressar emocions / desambiguació 
del sentit del missatge 

5 467 2,35 % 2,46 % 

Expressar emocions / pro AAI 1 21 0,47 % 0,11 % 

Pro AAI 3 79 1,41 % 0,42 % 

Pro AAI + anti AAI 1 3 0,47 % 0,02 % 

Total general 52 2.858 24,41 % 15,04 % 

Onomatopeies 

Desambiguació del sentit del missatge / 
expressar emocions 

9 454 4,23 % 2,39 % 

Expressar emocions 10 133 4,69 % 0,70 % 

Total general 19 587 8,92 % 3,09 % 

Altres recursos 
expressius 

Repetició de signes de puntuació 2 1.174 0,94 % 6,18 % 

Repetició de vocals 1 2.134 0,47 % 11,23 % 

Text en majúscules 2 707 0,94 % 3,72 % 

Total general 5 4.015 2,35 % 21,12 % 

Elisió vocàlica 

A 2 2 0,94 % 0,01 % 

e oberta 6 70 2,82 % 0,37 % 

e tancada 7 14 3,29 % 0,07 % 

grup ue 2 6 0,94 % 0,03 % 

I 1 1 0,47 % 0,01 % 

Vocal neutra 34 794 15,96 % 4,18 % 

Neutra/o 1 2 0,47 % 0,01 % 

o oberta 3 11 1,41 % 0,06 % 

o tancada 3 31 1,41 % 0,16 % 

U 9 14 4,23 % 0,07 % 

Total general 68 945 31,92 % 4,97 % 

Reduccions 
consonàntiques 

bu>w 1 5 0,47 % 0,03 % 

gu>w 4 32 1,88 % 0,17 % 

ny>ñ 1 31 0,47 % 0,16 % 

qu>k 9 439 4,23 % 2,31 % 

qu>q 4 455 1,88 % 2,39 % 

Total general 19 962 8,92 % 5,06 % 

Abreviacions 

Contracció 1 4 0,47 % 0,02 % 

Contracció + elisió vocàlica 1 3 0,47 % 0,02 % 

Contracció + lletra interior de mot 1 3 0,47 % 0,02 % 

Contracció + reducció de grup 
consonàntic + elisió vocàlica 

2 126 0,94 % 0,66 % 

Siglació 14 341 6,57 % 1,79 % 

Suspensió + lletra interior mot 3 17 1,41 % 0,09 % 

Total general 22 494 10,33 % 2,60 % 

Omissió apòstrof, 
accents i dièresis 

Apòstrof 1 3.070 0,47 % 16,15 % 

Accents 1 3.001 0,47 % 15,79 % 

Dièresi 1 69 0,47 % 0,36 % 

Total general 1 6.140 0,47 % 32,31 % 

Omissió de 
majúscules 

Minúscula a l'inici del missatge 1 2.399 0,47 % 12,62 % 

Minúscula després de punt amb espai 1 171 0,47 % 0,90 % 

Minúscula després de punt sense espai 1 140 0,47 % 0,74 % 

Total general 1 2.710 0,47 % 14,26 % 

Ús de signes 
matemàtics amb 
valor fonètic 

 % 1 11 0,47 % 0,06 % 

Signe + 1 17 0,47 % 0,09 % 

Signe = 1 11 0,47 % 0,06 % 

x (‘per’) 5 129 2,35 % 0,68 % 

Total general 8 144 3,76 % 0,76 % 

Ús de números 
amb valor fonètic 

Total general 2 4 0,94 % 0,02 % 

Usos especials de 
signes 

Total general 13 85 6,57 % 0,45 % 

Recursos 
estilístics 

Total general 4 66 1,88 % 0,35 % 

Total general 213 19.006 100,00 % 100,00 % 

Taula 11. Processos d’escriptura ideofonemàtica 
6. CONVENCIONS GRÀFIQUES  
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DESCRIPCIÓ 
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DESCRIPCIÓ 
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L 

Bocabadat 
(sorpresa) 

:O 20 20 
no ho entenc 
(ignorància) 

>< 2 2 

somriure (alegria) 

(: 56 

1050 

Cara amb ulleres de 
sol 

(alegria/complicitat) 
(H) 1 1 

petó (afectuositat) 

* 14 

72 

.=) 3 

Cara trista 
(tristesa/decepció) 

.=( 3 
123 

:* 24 : ) 2 

:( 120 :3 34 :) 985 

Desconcertat/ 
disgustat/dubitatiu 

:S 114 114 plor (tristesa) TT 12 12 :-) 4 

Fer ullets (estar 
meravellat) 

*-* 32 

73 

posar-se vermell 
(ruboritzar-se) 

$: 3 
187 somriure (alegria) 

+ fer l'ullet 
(complicitat) 

(; 3 

339 *.* 11 :$ 184 ;) 331 

*_* 29 

riallada (hilaritat) 

.=D 2 

293 

;-) 5 

*·* 1 :D 289 
somriure (alegria) 

+ fumar 
:!) 1 1 

Fer ullets (estar 
meravellat) + 

bocabadat (sorpresa) 
*o* 2 2 D: 2 

somriure (alegria) 
+ llàgrimeta 

(felicitat) 
:') 39 39 

Indecisió/dubte 
(sentiments 
ambivalents) 

.=/ 1 

37 

riallada (hilaritat) 
+ fer l'ullet 

(complicitat) 
;D 7 7 

somriure/rialla 
(alegria intensa) 

:)) 51 51 

:/ 36 
riallada amb els 

ulls tancats 
(hilaritat extrema) 

XD 123 123 

ulls alegres 
(alegria) 

^^ 132 

136 

Llengot (befa cordial i 
còmplice) 

.=P 2 

79 
sense reacció 

(inexpressivitat) 

.-_- 1 

7 

^^_^^ 1 

:9 1 ._. 2 ^_^ 3 

:P 76 :| 4 
ulls clucs (gran 

tristesa) 
u.u 7 7 

Llengot (befa cordial i 
còmplice) + fer l'ullet 

(complicitat) 
;P 3 3 

us estimo / 
t'estimo (amor) 

(L) 22 

33 

ulls com taronges 
(incredulitat) 

O_O 4 4 

Lletra japonesa tsu 
(s'usa per semblança 
amb cara somrient) 

ツ 1 1 ♥ 11 
mirar cap a un 

costat (gest 
conciliador) 

¬¬ 21 21 

Total general 2.858 

Taula 12. Emoticones. Significat i ús 

6.1.1. EMOTICONES 
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Japonès 

*-* 32 1,12 % 

Occidental 

$: 3 0,10 % 

Occidental 

:)) 51 1,78 % 

*.* 11 0,38 % (: 56 1,96 % :* 24 0,84 % 

*_* 29 1,01 % (; 3 0,10 % :/ 36 1,26 % 

*·* 1 0,03 % (H)  1 0,03 % :| 4 0,14 % 

*o* 2 0,07 % (L) 22 0,77 % :3 34 1,19 % 

.-_- 1 0,03 % * 14 0,49 % :9 1 0,03 % 

._. 2 0,07 % .=( 3 0,10 % :D 289 10,11 % 

^^ 132 4,62 % .=) 3 0,10 % :O 20 0,70 % 

^^_^^ 1 0,03 % .=/ 1 0,03 % :P 76 2,66 % 

^_^ 3 0,10 % .=D 2 0,07 % :S 114 3,99 % 

>< 2 0,07 % .=P 2 0,07 % ;) 331 11,58 % 

¬¬ 21 0,73 % : ) 2 0,07 % ;-) 5 0,17 % 

O_O 4 0,14 % :!) 1 0,03 % ;D 7 0,24 % 

TT 12 0,42 % :$ 184 6,44 % ;P 3 0,10 % 

u.u 7 0,24 % :( 120 4,20 % ♥ 11 0,38 % 

vv' 21 0,73 % 

:) 985 34,46 % D: 2 0,07 % 

:') 39 1,36 % XD 123 4,30 % 

:-) 4 0,14 % ツ 1 0,03 % 

Total japonès   281 9,83 % Total occidental   2.577 90,17 % 

Total general   2.858 

Taula 13. Emoticones. Estils i ús 

6.1.1. EMOTICONES 
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Expressar 
emocions 

$: 3 0,10 % 

Expressar 
emocions 

:S 114 3,99 % 

Pro AAI 

.=P 2 0,07 % 

(: 56 1,96 % >< 2 0,07 % :9 1 0,03 % 

*-* 32 1,12 % O_O 4 0,14 % :P 76 2,66 % 

*.* 11 0,38 % TT 12 0,42 % Total Pro AAI 79 2,76 % 

*_* 29 1,01 % u.u 7 0,24 % 
Expressar 

emocions / pro 
AAI 

vv' 21 0,73 % 

*·* 1 0,03 % 
Total Expressar 

emocions 
1.667 58,68 % 

Total expressar emocions 
/ pro AAI 

21 0,73 % 

*o* 2 0,07 % 
Pro AAI + anti 

AAI 
;P 3 0,10 % 

Expressar 
emocions / 
complicitat 

(L) 22 0,77 % 

.-_- 1 0,03 % 
Total Pro AAI + anti 

AAI 
3 0,10 % :!) 1 0,03 % 

._. 2 0,07 % 

Complicitat 

(H)  1 0,03 % ^^ 132 4,62 % 

.=( 3 0,10 % * 14 0,49 % ^^_^^ 1 0,03 % 

.=) 3 0,10 % :* 24 0,84 % ^_^ 3 0,10 % 

.=/ 1 0,03 % :3 34 1,19 % ♥ 11 0,38 % 

: ) 2 0,07 % ツ 1 0,03 % 
Total expressar emocions 

/ complicitat 
170 5,95 % 

:$ 184 6,44 % Total Complicitat 74 2,59 % 

Expressar 
emocions / 

desambiguació del 
sentit del missatge 

.=D 2 0,07 % 

:( 120 4,20 % 

Desambiguació 
del sentit del 

missatge / anti 
AAI 

(; 3 0,10 % :)) 51 1,78 % 

:) 985 34,46 % ;) 331 11,58 % :D 289 10,11 % 

:') 39 1,36 % ;-) 5 0,17 % D: 2 0,07 % 

:-) 4 0,14 % ;D 7 0,24 % XD 123 4,30 % 

:/ 36 1,26 % ¬¬ 21 0,73 % 
Total expressar emocions 
/ desambiguació del sentit 

del missatge 
467 16,34 % :| 4 0,14 % Total desambiguació 

del sentit del missatge 
/ anti AAI 

367 12,84 % 
:O 20 0,70 % 

Total general   2.858 

Taula 14. Emoticones. Funció i ús 

6.1.1. EMOTICONES 

 

 
FUNCIÓ ONOMATOPEIA APARICIONS  % TOTAL 

Desambiguació del sentit del missatge / expressar emocions 

haha 76 12,95 % 

hehe 2 0,34 % 

hihi 1 0,17 % 

jaja 306 52,13 % 

jeje 47 8,01 % 

jiji 12 2,04 % 

jojo 4 0,68 % 

juas 4 0,68 % 

juju 2 0,34 % 

Total Desambiguació del sentit del missatge / expressar emocions 454 77,34 % 

Expressar emocions 

ams 1 0,17 % 

bff 28 4,77 % 

bua 7 1,19 % 

bua bua 1 0,17 % 

buf 24 4,09 % 

eing 1 0,17 % 

emm 6 1,02 % 

grr 4 0,68 % 

mm 22 3,75 % 

pf 39 6,64 % 

Total Expressar emocions 133 22,66 % 

Total general 587 100,00 % 

Taula 15. Onomatopeies. Funció i ús 

6.1.2. ONOMATOPEIES 
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RECURS RECURS CONCRET APARICIONS 
% SOBRE EL TOTAL 
D'INTERVENCIONS 

Repetició de signes de puntuació 
Repetició signe d'exclamació 867 13,07 % 

Repetició signe d'interrogació 307 4,63 % 

Total repetició de signes de puntuació 1.174 17,70 % 

Repetició de vocals Repetició de vocals 2.134 32,17 % 

Total repetició de vocals 2.134 32,17 % 

Text en majúscules 
Fragment de text en majúscules 592 8,92 % 

Text sencer en majúsules 115 1,73 % 

Total text en majúscules   707 10,66 % 

Total general 4.015 60,52 % 

Taula 16. Altres recursos expressius 

6.1.3. ALTRES RECURSOS EXPRESSIUS 

 

 
VOCAL ELIDIDA CASOS APARICIONS % CASOS  % APARICIONS 

a 2 2 2,94 % 0,21 % 

e oberta 6 70 8,82 % 7,41 % 

e tancada 7 14 10,29 % 1,48 % 

grup ue 2 6 2,94 % 0,63 % 

i 1 1 1,47 % 0,11 % 

neutra 34 794 50,00 % 84,02 % 

neutra/o 1 2 1,47 % 0,21 % 

o oberta 3 11 4,41 % 1,16 % 

o tancada 3 31 4,41 % 3,28 % 

u 9 14 13,24 % 1,48 % 

Total general 68 945 100,00 % 100,00 % 

Taula 17. Elisions vocàliques 

Elisions vocàliques 

 

 
GRUP CONSONÀNTIC CASOS APARICIONS % CASOS  % APARICIONS 

bu>w 1 5 5,26 % 0,52 % 

gu>w 4 32 21,05 % 3,33 % 

ny>ñ 1 31 5,26 % 3,22 % 

qu>k 9 439 47,37 % 45,63 % 

qu>q 4 455 21,05 % 47,30 % 

Total general 19 962 100,00 % 100,00 % 

Taula 18. Reduccions de grups consonàntics  
Reduccions de grups consonàntics 
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TIPUS D'ABREVIACIÓ ABREVIACIÓ CASOS APARICIONS % CASOS % APARICIONS 

contracció tbe (‘també’)  4  0,81 % 

Total contracció 1 4 4,55 % 0,81 % 

Contracció + elisió vocàlica tb (‘també’)  3  0,61 % 

Total contracció + elisió vocàlica 1 3 4,55 % 0,61 % 

contracció + lletra interior de mot dps ‘(després’)  3  0,61 % 

Total contracció + lletra interior de mot 1 3 4,55 % 0,61 % 

Contracció + reducció de grup 
consonàntic + elisió vocàlica 

pk (‘perquè’)  67  13,56 % 

pq (‘perquè’)  59  11,94 % 

Total contracció + reducció de grup consonàntic + elisió 
vocàlica 

2 126 9,09 % 25,51 % 

Siglació 

1d  12  2,43 % 

bb (‘blackberry’)  20  4,05 % 

dpm (‘de puta mare’)  1  0,20 % 

fb ‘(facebook’)  37  7,49 % 

fm (‘festa major’)  2  0,40 % 

gtfo (‘get the fuck out’)  1  0,20 % 

lol (‘laughing out loud’)  2  0,40 % 

ma (‘millor amiga’)  2  0,40 % 

mg (’me gusta’ 
facebook) 

 25  5,06 % 

ns ‘(no sé’/‘no ho sé’)  13  2,63 % 

PD  218  44,13 % 

pf (‘per favor’)  2  0,40 % 

PS (‘POST SCRIPTUM’)  1  0,20 % 

wtf (‘what the fuck’)  5  1,01 % 

Total siglació 14 341 63,64 % 69,03 % 

Suspensió + lletra interior mot 

bcn  14  2,83 % 

tgn  1  0,20 % 

tmp (‘tampoc’)  2  0,40 % 

Total suspensió + lletra interior mot 3 17 13,64 % 3,44 % 

Total general 22 494 100,00 % 100,00 % 

Taula 19. Abreviacions formals 

Abreviacions formals 

 

 

ABREVIACIÓ ORDINALS APARICIONS  % APARICIONS 

1a 3 4,69 % 

1er 2 3,13 % 

1r 10 15,63 % 

2a 2 3,13 % 

2n 20 31,25 % 

2on 1 1,56 % 

3er 1 1,56 % 

3era 1 1,56 % 

3r 12 18,75 % 

4a 1 1,56 % 

4rt 6 9,38 % 

4t 4 6,25 % 

4ta 1 1,56 % 

Total general 64 100,00 % 

Taula 20. Abreviacions ordinals  
Abreviacions formals 
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FENOMEN OMISSIÓ TOTAL % OMISSIÓ ÚS % ÚS REQUERIT 

Apòstrof 331 9,73 % 3070 90,27 % 3.401 

Accents 2.472 45,17 % 3001 54,83 % 5.473 

Dièresi 24 25,81 % 69 74,19 % 93 

Taula 21. Omissió de diacrítics i apòstrofs 

Omissió d’accents, dièresis i apòstrofs 

 

 

TIPUS D'OMISSIÓ DE 
MAJÚSCULES 

CASOS APARICIONS 
% APARICIONS SOBRE EL 

TOTAL D'APARICIONS 
 % APARICIONS SOBRE EL 

TOTAL DE LA MOSTRA 

Minúscula a l'inici del 
missatge 

1 2399 88,52  % 36,15  % 

Minúscula després de 
punt amb espai 

1 171 6,31  % 2,58  % 

Minúscula després de 
punt sense espai 

1 140 5,17  % 2,11  % 

Total general 1 2710 100,00  % 40,84  % 

Taula 22. Omissió majúscula després de punt 

Omissió de majúscules a l’inici del torn de paraula i després de punt 

 

 

 
ÚS DE NÚMEROS AMB VALOR FONÈTIC APARICIONS 

4ever 3 

a10 1 

Total general 4 

Taula 23. Ús de números amb valor fonètic 

Ús de números amb valor fonètic 

 

 
SIGNE MATEMÀTC SIGNIFICAT APARICIONS % CASOS % APARICIONS 

% ‘per cent’ 11  7,64 % 

Total % 1 11 11,11 % 7,64 % 

Signe + 
‘més’ 16  11,11 % 

‘només’ 1  0,69 % 

Total signe + 2 17 22,22 % 11,81 % 

Signe = ‘igual’ 11  7,64 % 

Total signe = 1 11 11,11 % 7,64 % 

signe x 

x (‘per’) 67  46,53 % 

xk (‘perquè’) 8  5,56 % 

xo (‘però’) 14  9,72 % 

xq (‘perquè’) 9  6,25 % 

xqe (’perquè’) 7  4,86 % 

Total signe x 5 105 55,56 % 72,92 % 

Total general 9 144 100,00 % 100,00 % 

Taula 24. Ús de signes matemàtics amb valor fonètic 

Ús de signes matemàtics amb valor fonètic 
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SIGNIFICAT SIGNE APARICIONS % CASOS % APARICIONS 

Citació  * 2   2,35 % 

Total citació  1 2 7,69 % 2,35 % 

Citació de la lletra d'una cançó (8)  2   2,35 % 

Total citació de la lletra d'una cançó 1 2 7,69 % 2,35 % 

Conté una aclaració { } 2   2,35 % 

Total conté una aclaració 1 2 7,69 % 2,35 % 

Correcció * 14   16,47 % 

Total correcció 1 14 7,69 % 16,47 % 

Estelada 

!!*!! 1   1,18 % 

//*// 12   14,12 % 

||*|| 11   12,94 % 

ll*ll 4   4,71 % 

Total estelada 4 28 30,77 % 32,94 % 

Etiqueta microblog # 14   16,47 % 

Total etiqueta microblog 1 14 7,69 % 16,47 % 

Fletxa -> 6   7,06 % 

Total fletxa 1 6 7,69 % 7,06 % 

Substitueix lletres per eufemisme 
* 15   17,65 % 

_  1   1,18 % 

Total substitueix lletres eufemisme 2 16 15,38 % 18,82 % 

Valor d'opcionalitat d'un camp (*) 1   1,18 % 

Total valor d'opcionalitat d'un camp 1 1   1,18 % 

Total general 13 85 100,00 % 100,00 % 

Taula 25. Usos especials de signes 

Usos especials dels signes 

 

 
RECURS ESTILÍSTIC CONCRET APARICIONS % APARICIONS 

Ús de k en lloc de c o q ús de k en lloc de c o q 55 83,33 % 

Deformació de mots 
Sepsi 1 1,52 % 

Guapíxima 2 3,03 % 

Total deformació de mots  3 4,55 % 

Idioma xoni  8 12,12 % 

Total general  66 100,00 % 

Taula 26. Recursos estilístics  

6.3. RECURSOS ESTILÍSTICS 
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ANNEX III. EXEMPLES 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

AJUDEU-NOS 
17/11/2012 
- 19:26:01 

Nom: 
directioneeeeer*_* 

Buenu, jo soc superextramega directioneer.One direction es la meva 
lifee i m'encanteria fer una quedada directioner a Girona!! Aqui li 
smebla bee?? COMENTEEU DIRECTIONERS I DIRECTIONER 
BOYS. oS ESTIMOODirectionators, No fa falta que digueu res 

Re: ajuda amb 
un greu 
problema! 

21/11/2012 
- 21:26:36 

Nom: noiacatorze 

holaadoncs avera, si no us parleu a cara, parleu-hi.coneixeuvus mes 
i feuvus supersuperamics i llavors digali si li aggradaria tindre 
alguu...nose no tinc experiencia pero jo es el que faria i lu mes 
normal...:) 

Re: Depilació 
aixelles! Ajuda! 

13/12/2012 
- 21:58:16 

Nom: - 
jo no m'ho faig amb cera, perque em moriria, ni amb cremes ni 
esprais ni res d'aixo, sino amb la silk-epil, la coneixes? fa una mica 
de mal al principi, ho reconec, pero amb el temps va supersuper bé! 

Exemples 1, 2 i 3. Recursivitat de prefixos 

5.1.1. PREFIXACIÓ 

 

 
TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Com olvidar al 
meu ex.. 

30/11/2012 - 
10:17:59 

Nom: degfg 

Com puc olvidar al meu ex? Esque em costa un munt, i per molt que 
fiqui de la meva part, no puc! Damunt el veig cada dia a cada hora.. i 
pff em costa molt.. Que puc fer? Es que es mig any amb ell.. tot el 
que he passat amb ell i pf.. no puc olvidar-lo.. ajudeume perfavor. 

Exemple 4. Lexicalització del prefix ex- 

5.1.2. SUFIXACIÓ 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: Regla 
insti.. 

09/11/2012 
- 09:12:44 

Nom: 
Lucíalxat 

Carol, a totes ens ha passat, no es un tema agradables però es millor tacar-ho tot o 
que el teu profe sàpiga que tens la regla brutal. Tu tranquila, crec que li hauries de 

dir i deixar-te de rallades. Un peto! 

Re: Primer 
petó... 

22/10/2012 
- 17:09:14 

Nom: 
irenaaaa 

Jo en tinc 15 i tampoc abans estaba rallada pero ara mes igual, et dire una cosa, 
ells so perdenAgregam al twitter i parlem? @free_bird 

Exemples 5 i 6. Ratllada 

5.1.2. SUFIXACIÓ 

 

 
TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Jooeeel R.C :) 
30/11/2012 - 

10:38:45 
Nom: 

SEEXOSEXOO! 
Olaa soguarri...soc maribeeling MY XOXO IS CALENTING TU 
QUERER XUPAR? OOOO'h:$$ sii que tiia ma buueno*-* 

Exemple 7. Sufix –ing 

5.1.2. SUFIXACIÓ 
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TEMA 
DIA I 

HORA NOM INTERVENCIÓ 

una amiga desde 
fa temps, no ens 
cau b, la volem 
deixar de costat 
pero ens fa 
peneta... que 
podem fer? 

19/11/2012 
- 20:52:52 

Nom: wvsdzc 

Tenim una amiga desde que som petites, pero no ens cau 
be i no encaixa amb nosaltres, no volem estar amb ella, 
perque NO ens cau be, pero la vrt esq en fa peneta... li 
diem indirectes, la marginem i segeix sen el nostre perrito, 
chupa culs. Que podem fer pq ens deixi en pau d'una 
vegada per totes?? 

Com puc fer 
veure que sóc 
més gran? 
AJUDA! 

06/12/2012 
- 17:42:28 

Nom: Noia amb problemes 
:/ 

Hola, gràcies per obrir.Mireu, esque estic enamorada d'un 
noi de 16 anys i jo en tinc 13, i ell va amb noies de la seva 
edat que són maquíssimes, sense un gra, amb cara de 
madures, cabells perfectes, cossos perfectes,...etc.Com 
puc semblar més madura? Superar a les cara-princeses i 
enamorar-lo?Siusplau, necessito algún consell perque es 
fixi en mi!Petons! 

Als 
administradors de 
publicitat 
d'adolescents.cat, 
una qüestió dels 
anuncis que veig 
ara mateix. 

24/11/2012 
- 15:24:59 

Nom: 
Independentistafinsalamort 

No poseu la maleïda de la Sánchez Camacho (que s'afaiti 
lo mostatxo), amb la frase de "Gastos sin control, 
tenemoos que frenar a Artur Mas" perquè m'estic morint de 
la ràbia intentat llegir alguns temes del fòrum sobre 
independència i que mentrestant ens poseu a l'ànega-
horse mentidera, tenint la cara de dir "Catalunya sí, 
España también" tal després de veure a milions de 
catalans a favor de la independència.De debò, si algú 
controla aquests anuncis, m'agradaria començar una 
protesta a favor de que no es posin anuncis de campanya 
per a algun partit perquè poden ser ofensius, com ho és 
aquest per a mi. 

Exemples 8, 9 i 10. Composició 

5.2. COMPOSICIÓ 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: AUXILI, 
NECESSITO 

AJUDA 

07/11/2012 
- 11:14:31 

Nom: Lucíalxat 

A veure, toca't menys i estudia més. Primer les obligacions, despres 
gaudeix. Si repeteixes, a tomar pel cul tot. Mereix lapena repetir per 
tocar-te? Jo crec qe no, noi estudia i per les nitts fap fap si vols. Els 

estudis es lo mes important en la teva vida ara mateix! Si vols 
desconectar de les clases, musica. Jo faig deures amb musica, i em 
passa mes ràpid... hi ha gent que no li va bé pero huenu! ESTUDIA; 

DESPRÉS VE TOT LO DEMES. Un peto 

Re: buscu 
algu 

29/11/2012 
- 10:34:23 

Nom: Noiia! Ola guapo:) Tinc 15 anys, si vols ens parlem pel faceebook, si? mua. 

depre, sad , 
consells 

09/11/2012 
- 19:36:12 

Nom: 
ppppppppppppp 

Doncs bé... porto uns dies que estic xof. Però molt xof!Estic trista, 
depre, amb ganes de plorar (i jo no sóc de llàgrima fàcil!), i pensant 

que la meva vida és una merda. Per què? Doncs per culpa de la meva 
puta timidesa!!!!! em fa molta vergonya parlar amb gent desconeguda i 
no sé mai què dir... I últimament estic veient com les meves amigues 
("extimides" per dir-ho d'alguna manera) es van traient la timidesa de 
sobre... però jo no puc!! No em surt!No sé què fer!Necessito consells! 

Útils, que de debò serveixin!Qualsevol cosa!Porfavor! O.O 

Exemples 11, 12 i 13. Onomatopeies lèxiques 

5.3. ONOMATOPEIES 
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PROCÉS TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Acrònim Qué faig? 
21/10/2012 
- 17:35:12 

Nom: 
Unmiinut0mas 

Hola, mireu, sóc nova a l'institut,faig 2n d'ESO i m'he començat a 
fixar en un noi de classe, amb el qual ens ''picavem'' però sempre 
de bon rotllo i acabava amb un somriure i una picada d'ullet per la 
seva part.A hores d'ara, m'he pillat per ell,i el meu beffo ho sap, 
igual que el meu ex.Sempre que parlem i tal ell m'aparta la 
mirada i em diu.. sisis.. i es fica una mica vermellet.El meu ex 
parlant amb el beffo li ha dit, que no tinc possibilitats perquè ell no 
és de relacions, i es sol liar amb noies que no són com jo (m'ha 
dit lletja entre línies vaja) no se que fer, he perdut l'esperança de 
tenir alguna cosa amb ell, i ho estic passant malament perquè 
m'agrada. 

Afèresi 
Re: 

Poseume 
xondaa!! 

21/10/2012 
- 12:57:42 

Nom: TT necesitas que et posem xonda?XOOOOONDAAAAAA! 

Apòcope 
Re: AJUDA 
SIUSPLAU!! 

15/11/2012 
- 22:09:50 

Nom: 
Catalunya 
lliure! ||*|| 

Hola! Primer de tot dir-te que tranqui que tot anirà bé. Primer de 
tot parla-ho amb elles, preguntal's-hi si realment estan bé amb tu. 
Si segeuixes notant que suen de tu, a cagar que vagin! Si no et 
volen elles s'ho perden! Busca un nou grup i nova vida! Molta 
sort! Petons! 

Siglació 
Re: AJUDA 
DRA. F. O 
ALTRES!!! 

07/11/2012 
- 11:11:20 

Nom: 
Lucíalxat 

No et pots confromar amb amistat? Si el que sents es tan gran 
com per perdre un amic, edevant! Qui te un amic, ho te tot. Pots 
intentar-ho, pero si ets timida... has d'aconseguir torneu-te 
inprescindible per ell. Aconseguir se la seva MA i després... el 
temps dirà. Si vols intenta-ho, pero un amic es millor que res! un 
peto! 

Exemples 14,15, 16 i 17. Abreviacions 

5.4. ABREVIACIÓ 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: Teenstar 
*_* 

24/10/2012 
- 19:01:43 

Nom: çELELELE 
A veure, que m'encanten, però la veu.. potser hauria d'afinar una mica 

millor, té uns galls importants, tot s'ha de dir, però m'encanta. 

Re: Algu em 
podria dir 

grups bons 
de rock-
heavy? 

08/11/2012 
- 21:58:00 

Nom: 
aaaaaaaaaasdfasdf 

ALL TIME LOW, PIERCE THE VEIL, SLEEPING WITH SIRENS, 
BRING ME THE HORIZONT, AVENGED SEVENFOLD, BULLET 

FOR MY VALENTINE. AQUESTS GRUPS SON 
ORGASMO.ESCOLTA KING FOR A DAY de Pierce the veil, es molt 

perfecte. Petons, i espero que t'agradin:) 

Exemples 18 i 19. Ampliació de significat 

5.5. RESEMANTITZACIÓ 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: DIGUEU-
ME MÚSICA 

EN ANGLÈS O 
CASTELLÀ 

25/11/2012 
– 18:15:08 

Nom: Ska Rumba 
En castellà Bongo Botrako i La Pegatina, ho peten molt!Gaudeix-

los^^ 

Re: Algu em 
podria dir 

grups bons de 
rock-heavy? 

08/11/2012 
– 21:58:00 

Nom: 
aaaaaaaaaasdfasdf 

ALL TIME LOW, PIERCE THE VEIL, SLEEPING WITH SIRENS, 
BRING ME THE HORIZONT, AVENGED SEVENFOLD, BULLET 

FOR MY VALENTINE. AQUESTS GRUPS SON 
ORGASMO.ESCOLTA KING FOR A DAY de Pierce the veil, es molt 

perfecte. Petons, i espero que t'agradin:) 

Exemples 20 i 21. Canvi de significat 

5.5. RESEMANTITZACIÓ 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

que en 
penseu? 

03/11/2012 
- 15:23:48 

Nom: 
cuxufleta:$  

Dons fa un any aproximadament que hem mola el nen que m'agrada i 
crec que jo ara també li agrado, el problema es que, no se si ara mateix 
hem veig amb ell, o podria tenir alguna cosa mes, es un any mes petit 

que jo i no se que fer, perquè tinc 16 anys i com podeu pretrendre busco 
alguna cosa mes del que pugui buscar ell, sóc molt popular a l'insti i tinc 
por que per això es vegi afectada la meva imatge, no penseu que sóc 

una creguda, és veritat. 

Re: institut... 
04/11/2012 
- 20:30:50 

Nom: 
gtbñjrtgbjtklñbjb 

D'avui en dia la gent influenciable pensa que si no ets popular no ets res, 
que si no tens més de 20 me gustas a la foto de perfil de facebook ets 
marginada,que si no vas a la moda ets friki etc...Pero el millor esque 

encara hi ha gent com nosaltres que ens conformem en tindre amics de 
veritat al nostre costat! 

xixar 
23/10/2012 
- 21:23:26 

Nom: 
fjhjkfhlkadf 

HOLA! Hi ha un noi amb el k som molt amics i ens hem liat mes dun cop 
i vam dir de fero pero al final no. Fa poc ma comensat a obrir moltissim 
pero de cop passa de mi, que puc fer? oblidarlo? follarmel? seguirli la 

corren?gracies 

Re: Hi ha 
alguna 

Directioner?:$ 

16/12/2012 
- 00:42:35 

Nom: 
LittleThings 

Hola si vols segueixemee! @berta_garciabAra estan celebran el cumple 
del louis:$ 

Exemples 22, 23, 24 i 25. Restricció de significat 

5.5. RESEMANTITZACIÓ 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Piercing 
operació! 

26/11/2012 
– 22:24:03 

Nom: 
Anònima!!:)) 

Holaa adolescents:)Una pregunta, algu s'ha agut d'operar i li han fet treure un 
piercing del tragus. Esque jo estic en aquesta situació i nose que e de fer amb ell. 

No vui que sem tapi. M'en posu un de plàstic? Mersii:) 

Exemple 26. Incorporació de registres cultes 

5.6. INCORPORACIONS 

 
 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: *_* el millor video que he vist mai 10/11/2012 - 17:36:33 Nom: vioooooletaa wow! és genial aquest paio 

Exemple 27. Incorporació del caló 

5.6. INCORPORACIONS 

 

 
TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Amics matats. 09/11/2012 - 15:32:12 Nom: Niinetta EING? cardes pena. 

Exemple 28. Incorporació de dialectalismes 

5.6. INCORPORACIONS 
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TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Marranots 
18/10/2012 
- 00:25:29 

Uri fucking 
grohl 

Un pajarito ma dit que els del forum sou mes guarros que els del xat 
d'adolescens,... que nopineuu marranots??? 

Relacio a 
distancia 

22/10/2012 
- 17:14:11 

Nom: elll es 
toot per mi 

Hola adolescents, a mi m'agrada un noi molt pero molt mataria per ell esque 
farie el que fos, estic molt nerviosa perque ell es de girona o per alla i io de 

lleida....... :( quina puta merda i ara que faig? no me digueu olvidam plis 
busqueu un recurs ell tampoc es conecta molt al face :( 

Sexeeeeeeeee 
20/10/2012 
- 22:36:09 

Nom: 
gangnam 

style 

Algu hem pot ensenyar els pasos des de que et comenses a liar fins que 
acabes hem farieu un gran favor merci adolescents seus estimaa 

ALCHOOOl 
05/11/2012 
- 20:18:18 

Nom: 
pswenjrhvu5 

Sabeu:1.Quan tarden a baixar dos cubates? I dos cubates i una birra?2.Jocs 
amb alchol, com el mai mai o botella?mersii 

Hentai (Que 
opineu?) 

07/11/2012 
- 16:17:17 

Nom: :-)... 
Perdoneu pel tema repetit m'havia equivocat.Bueno aquesta es la pregunta: 
Que opineu del Hentai?Per si algu no ho sap són com pelis porno pero de 

dibuixos animats o parodies porno de dibuixo animats ja existents. 

Exemples 29, 30, 31, 32 i 33. Manlleus 

 

5.7. MANLLEUS 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: las 
pajas i 

lirritamen 

09/11/2012 
- 10:43:20 

Nom: 
jddjdhjdhdhhdhdhd 

avera auries de pensar am el sr.txon es un video del redtube i va be ami 
mixita mol 

Re: QUE 
PUC FER 

PER 
OLVIDAR 

Lo. 

27/10/2012 
- 15:17:28 

Nom: somebody_like 
me 

Jo crec que encara l'estimes, o com a mínim, que el trobes super a 
faltar.Un consell: si ho vau deixar deuria ser per alguna cosa, no? doncs 
cada vegada que pensis amb com el trobes a faltar, pensa en aquesta 
cosa i en que ho vau deixar i; una altra cosa: oblida'l si està amb una 
altra (o li mola) vol dir que ja ha passat pàgina. Fés el mateix!!!PD. 

alguna cosa més a : enjoyoulife96@gmail.com 

Garnier 
Nutri 

Repair 3 

26/11/2012 
- 18:25:58 

Nom: 
esternocleomastoideo 

Hola adolescents,algú utilitza aquest champú? Si es així,li va bé?I 
sabeu a quin super no és gaire car o si hi ha alguna oferta?GRACIES 

=D 

Exemples 34, 35 i 36. Conversions sintàctica de mots 

5.8.1. CONVERSIÓ SINTÀCTICA DE MOTS 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: vui 
coneixer 
un noi x 
liarme 

27/11/2012 
- 22:35:24 

Nom: 
58023josjk 

de on ets vols polla? 

el meu 
novio 

08/12/2012 
- 13:28:33 

Nom: 
jdkfjañ 

fa uns dies estavam en un bote anava pet i em vaig liar amb un altre davant del meu 
novio... ell ara esta molt enfadat amb mi no se que fer joder ,esque jo me l'estimo 

moltissím... ell ara no em vol parlar no vol saber res de mi no se que fer... 

Re: 
Historia 
erotica 

real e_e 

04/11/2012 
- 22:17:11 

Nom: 
TUCULO 

yaaaaayaaa comentu per que flipo amb aixo...ESTUPID O ESTUPIDA QUE ES 
FIQUI ALA VIDA DELS DEMES:Em chupareu el pepe(cony) per q si la vostre vida 
es tan merdosa i desgraciada que eu d'anar foten merda a les dels demes es que 

sou uns primos i uns marginats...COMPRRAT AMICS;) I SI NO TENS DINERS 
POSA EL CUL A LA CANTONADA AVERA SI TEL PETAN UN RRATET I ET 
PAGAN... TOT I QUE NO HO CREC.. DEUS FOTRE FASTIC XDBONANIT 

Re: 
Sexe 

21/10/2012 
- 19:55:47 

Nom: tirii 
Dona, si només heu parlat un cop per facebook i ja t'ho ha demanat, jo diria que 

només vol sexe.Jo de tu no li faria cas, mai se sap lo cabrons que poden arribar a 
ser els nois... 

Exemples 37,38, 39 i 40. Conversions sintàctica de sintagmes 

mailto:enjoyoulife96@gmail.com
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5.8.2. CONVERSIÓ SINTÀCTICA DE SINTAGMES 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: Hi ha 
algú que li 

encanti 
escriure? 

23/11/2012 
- 15:19:03 

Nom: 
unaquetambeliagradaescriure! 

jijijiji:D 

A mi també m'encanta!El meu correu: 
enjoyourlife96@gmail.comEl meu blog (on de vegades 
escric per desfugar-me una mica... tot i que tinc escrits 

bastant millors 
^_^):http://smileandjustbehappy.blogspot.com.es/:D 

siusplau 
obriu! 

Modaa!: ) 

21/11/2012 
- 10:10:36 

Nom: Princeseta amb Vans : ) 
Hola Guapes! em podríeu dir alguun blog de moda per 

adolescents de 13-14 anys o aixi? MoltesGràcies maques!: ) 

Exemples 41 i 42. Ús estilístic d’emoticones japoneses 

6.1.1. EMOTICONES 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ FUNCIÓ 

Re: Per la 
Marina! 
Obre! 

10/12/2012 
- 18:22:50 

Nom: Maar*=) jajajaja! Tontes q souu! Us stimoo* Complicitat 

Re: Me la 
toco pel 
carrer 

22/10/2012 
- 09:58:21 

Nom: 
iouewrnhpiowu4hjr 

Salido de mielda.Comemeloh toh!No ets l'únic i soc 
tia. ;) 

Desambiguació 
del sentit del 

missatge / anti 
AAI 

Primer 
petó... 

22/10/2012 
- 16:15:21 

Nom: 
alksjdnlkjsnclkjsanld 

No he donat encara el meu primer petó, tinc 14 
anys... Em sento com si fos una noia extranya, o 

millor dit lletja.. Que puc fer? :( 

Expressar 
emocions 

ONE 
DIRECTION! 

25/10/2012 
- 14:15:25 

Nom: 
DIRECTIONER!:$ 

HOLAAAAAAAAAAAAAA!!! SOC UNA SUPER 
DIRECTIONER!!!!!EM POSSA MOOOOOLT 

CAXONDA EL NIALL!!!!! I VAIG A VEURELS A UN 
CONCERT!!! FUTEUVOS PUTES DE MERDA!!!!! NO 

ANEUUUUU!!! ELIS ELIS!!!!!! :P 

Pro AAI 

Exemples 43, 44, 45 i 46. Funcions de les emoticones 

6.1.1. EMOTICONES 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ FUNCIÓ 

Re: FOTOS 
XULÍSSIMES 
(surf, longs, 

amor...) 

21/10/2012 
- 17:08:20 

Nom: 
fjepifjwpidhj:)) 

us penseu que ha fet ella les fotos? jajajajajaja que 
ella no està dient això! que són d'internet! 

Desambiguació del 
sentit del missatge / 

expressar 
emocions 

AJUDA. 
M'estic 

quedan sola. 

04/11/2012 
- 23:10:02 

Nom: noia.  

hola adolescents, doncs mireu.. tot el meu grup 
d'amigues esta trobant novio, solament jo i una altre 

no en tenim... i tot be perque aquest estiu jo vaig 
decidir anar de tiu amb tiu encontes de quedarme amb 
un fix.. pero del que m'enamoro sempre viu lluny, i ja 
nose que fer. Elles diuen de quedar amb els novios, i 
jo no puc... perque clar n en tinc no conten amb mi. O 
si quedo amb elles tinc que aguantar veurels fentse 
petons i demes.. bf. questic ralladissima i nose que 

fer.. ajuda siusplaau.. 

Expressar 
emocions 

Exemples 47 i 48. Funcions de les onomatopeies 

6.1.2. ONOMATOPEIES 
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TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

es cosaa meva, o hi 
ha un tencament 

temporal a facebook? 

17/10/2012 
- 19:11:36 

Ppppppppp
p 

com que hi ha un tancament?!??!?! 
no em poden deixar un dia sense 

fb!!?!?!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 jajaj :D 

SER LA MILLOR 
AMIGA DE UNA 

NENA POPULAR EM 
FARA DESTACAR O 
SERE INVISIBLE ?? 

17/10/2012 
- 20:49:16 

avera.. si a tu te cau b sigues la seva amiga si no no. I ja esta coooooooony! 

TOTHOM A VOTAR 
AQUEST GRUP! 

01/11/2012 
- 23:36:34 

Nom: Chill 
Shot 

NOMES HEU DE CLICAR M'AGRADA!! no costa res 
:)http://www.naciodigital.cat/teenstar/cover/8188/francisco/mandiola/fr

ee/fallin 

Exemples 49, 50 i 51. Altres recursos expressius 

6.1.3. ALTRES RECURSOS EXPRESSIUS 

 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una relació 
seria a internet (sacepta 
messsenger i facebook 

PD: soc de color) 

08/12/2012 - 
21:42:05 

Nom: lilbru 
ya bno esq pq sapiquen elq en realiat sóc igual pero amb una 

simple cosa diferent, i gracias tu també ets precios/a 

Si us agrada la fotografia 
entreuu :) 

06/11/2012 - 
23:40:07 

Nom: 
*_______* 

Olaa us deixo la meva pag del facebookhi han fotos molt 
bones, si us agrada fer fotos podeu penjarme-les al mur de la 

pagina:)Comenteu si us ha agradaa pr certDoneu.li 
MGGraacies 

K faig...? 
23/10/2012 - 

21:46:44 
Nom: 

Anonima!! 

Holaa mireu jo vaig a 2n d'ESO i soc minusvalida, m'agrada 
molt un noi d 3r D'ESO lo dolent es k jo soc molt timida i nomes 
parlo amb el per FaceBook, xk no m'atraveixo d dirli res...Ajuda 

Siusplaaau!!!!!! 

Re: 50 sombras de grey 
26/11/2012 - 

17:19:40 
Nom: juuudit 

Jo me llegit la trilogia de llibres. va duna noia (verge)i un noi 
(sexualmn actiu duna mnera mlt peculiar) qe prmer nmes vlen 
mnteni una relasio daqet tipus pro sacaben enamorant i...no et 

dc re mes a mi man agrdat mlt:) 

Exemples 52, 53, 54 i 55. Elisió vocàlica 

Elisions vocàliques 

 

 
TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Soc una persona 
que busca amic i 

amigues 

15/11/2012 
- 22:14:05 

Nom: A qui 
l'importa!! 

Wapa,tens la foto am una noia morena? 

Re: Sexe a Tope! 
22/10/2012 
- 19:20:03 

Nom: 
Buuuf 

Mare meva jo de tu mel follaba a tots, nomes cal ke et facis un 
horari amb colors per organitzarte b 

Ajuda! Noies 
18/10/2012 
- 17:14:05 

Noia! Segu qe lii encanta^^ 

Re: buscu algu 
29/11/2012 
- 01:04:03 

Nom: noi96 
:) 

es que es un dels meus millors amics i ja i confio en ell i... wenu, 
jahus explicare si parlem ^^ :)deixa u un correu o el que sigui plis :$ 

Re: Historia erotica real 
e_e 

04/11/2012 
- 22:07:52 

Nom: vfdkg qui coñ es al fill de puta qe a escrit aixo?res dixo es vritat 

Exemples 56, 57, 58, 59 i 60.Reducció de grups consonàntics 

Reduccions de grups consonàntics 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: 
ajudaa 
noies 

17/12/2012 - 
15:59:29 

Nom: 
berta wolk 

nena!!!! fora inseguretats!!!!! tu a per totes intenta-ho i fes aixo que ja tan dit pk a 
mi em va passar el mateix ho vaig intentar i va sortir be!!! aixi que a per toteees!!!! 

Re: 
Alguna 
vegada 

heu jugat 
a la 

ouija? 

22/11/2012 - 
20:42:04 

Nom: 
osdepeluix 

ola unes amigues de una maiga van jugar ala ouija en un cementiri ala nit la nit de 
halloween pero suposok no el hi a pasat res , jo de tu no o fariaaaa ademes hi han 

molts fets reals que han acabat malament .... amb morts , suicidis , poseit per el 
dimoniPD. PUTSER ES UNA TONTARIA PERO TU VIGILIA EL K FAS ES LA 

TEVA VIDA .... anda fes cas al teus amics k et diuen k no 

regla! 
ajuda 

siusplau!! 

20/10/2012 - 
20:52:21 

Lolailo 
Bueno, ami no em ve regulada i fa 2 anys qe la tinc.. i un cop sem va retrassar dos 

semanes... nose, esperat una mica  

Exemples 61, 62 i 63. Omissió accents, dièresis i apòstrofs 

Omissió d’accents, dièresis i apòstrofs 

 

 

TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

NOOOIS QUE US 
AGRADA? 
URGENT 

01/12/2012 – 
10:37:59 

Nom: 
bhjsgbdhjkfnljrrfoif 

nois, quin mote carinyos us agrada que us digui una noia? per 
exemple amor carinyo etc.. sisplauuu ajudaa 

Re: COM PUC 
CONQUISTAR 

UN EX???? 

22/10/2012 – 
20:52:30 

Nom: phjrgòefruib 
no se guapa ma passat exactamen el mateix el que passa es 
que el meu ex no sa penjat per cap altre encara. no se que fer 

per torneu amb ell perque jo encara l'estimo... 

Re: Relat eròtic 1a 
part. 

03/11/2012 – 
11:11:58 

Nom: 
uuugahpsoiahsoi 

no se si realment cal escriure aquestes coses.personalment, 
massa poc detall i massa directe, m'explico? 

Exemples 64, 65 i 66. Omissió de majúscula 

Omissió de majúscules a l’inici del torn de paraula i després de punt 

 

 
TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Tumblr sobre 
one direction 

(obviament només 
per directioners ;p ) 

26/11/2012 - 
12:17:03 

Nom: 
Forever 

Mira! aquesta nena o com vulgueu dir-li a aquesta sara, segur que 
aquesta nena no te ni amics ni res, o segurament serà una xoni de les 

dolentes i cregudes!!! no cal que ens posem a la seva alçada, el 
temps posara la gent com ell al lloc més dolent!!! ONE DIRECTION 

4EVER!!! (L) 

Re: ditsss tiees 
03/11/2012 - 

22:28:14 
Nom: 

asofnheu 
Nena tu el que ets es una necessitada i una porca. Vinga a10. 

Exemples 67 i 68. Ús de números amb valor fonètic 

Ús de números amb valor fonètic 
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TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Ajuuuuuuuuuuda!!! 
16/12/2012 
- 19:03:35 

Nom: 
ujh6ygtfr 

Hola adolescents!Vull fer un album al face amb diverses fotos. Vull un nom 
curt i original x l'album.Mercii! 

Re: Em fa 
vergonya obrir-lo x 

xat 

20/11/2012 
- 22:35:35 

Nom: 
joojojjj,,,1 

Mercii xo el problema no es akest, en realitata es una tonteria xo per mi no 
es obrir-lo x primer cop nose sas? 

Re: si t'avorreixes 
i vols descobrir 

coses entra aquí 

18/11/2012 
- 20:49:55 

Nom: 
fdsaga 

les entrevistes te les inventes o són reals? xqe si son reals la teva pagina 
mola, encara q no conec a casi dingu..sisii vull l'entrevista a txarangoo !!:) 

Re: Pregunta a les 
noies... 

07/12/2012 
- 09:15:33 

Nom: 
happy 

una pregunta..... a quin insti vas? xk al meu tots els tios son lo contrari 
,son lletjos i asobre fan les " brometes aquestes ". 

ET BUSCO NOI 
DEL XAT: FRAN 

11/11/2012 
- 11:47:02 

Nom: 
jahosaps:) 

Et busco noi del xat!Et dius fran i tens els ulls blaus, es lunic que se xq em 
vas pasa el teu Facebook pro jo no et volia agrega xq era masa aviat, 

parlabam moltes vegades i et bull agrega xq em caus molt be!!:) espero 
trobarte! 

Exemples 69 70, 71, 72 i 73. Ús de signes matemàtics amb valor fonètic. Signe x 

Ús de signes matemàtics amb valor fonètic 

 

 

TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ 

Re: Em 
preocupa... 

07/12/2012 
- 14:28:06 

Nom: 
dtjgwsaldg!! 

en els noiis no ens precuupa l'altura d'una tiaa no+ ke sigi més baixa ke 
nosaltres ja estem contents! 

mastubació 
20/10/2012 
- 01:21:24 

Tia amb 
experiencia ;) 

Dona +plaer tocar-se el clitoris sense cap dubte! Mira ficar-se els dits a la 
vagina no donar molt de plaer i quant ho faràs amb el noi k t'agrada veuràs k 
si et toca el clitoris mentrès té la penetra et donarà molt +plaer si nomès te la 

penetra 
Espero haver-te ajudat 

Jo sempre k em masturbo em toco el clitoris si no, no tinc cap plaer 

Re: Ulleres 
(ojeres) 

15/12/2012 
- 17:13:31 

Nom: 
Anònima19 

A mi hem passa = però no dormo 13 hores jajjaAmb cremes deuen anar-se 
però ho he de mirar.Proba amb pepino. 

Re: 
ELL=TOOT 

SEXE 

25/10/2012 
- 18:06:13 

Nom: 
somebody_like 

me 

Jo, sincerament, no ho faria a no ser que estiguis segura al 100% que vols 
quedar amb ell, que et vols liar amb ell, que ell vol el mateix que tu.Fes el que 

et digui al cor, però vés amb compte!!!! :DSort! 

Exemples 74 75, 76 i 77. Ús de signes matemàtics amb valor fonètic. Signes +, = i % 

Ús de signes matemàtics amb valor fonètic 
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TEMA 
DIA I 

HORA 
NOM INTERVENCIÓ CONVENCIÓ 

NOVELES DE ONE 
DIRECTION? 

05/12/2012 
- 21:33:04 

Nom: 
ashibowsjwa 

Hola hem podeu passar links de noveles de one 
direction interesants.Gràciess //*// 

Estelada 

Re: AJUDA AMB EL 
GMAIL (CREACIÓ 

CONTA NOVA) Molt 
Important! 

19/11/2012 
- 22:42:42 

Nom: 
anoonimaa 

lo del telefon es opcional (*) si no el fiqes i apretes 
acceptar et deixe crear-lo.Sol es per avisarte quan reps 

algun correu.pttons maca :) 

Opcionalitat 
d'un camp 

Re: Cabell. 
25/10/2012 
- 17:55:06 

Nom: 
pauLAAAA. 

*mercadona xd 
Correcció 
missatge 
anterior 

Re: Busco nois que 
vulguin tenir una 
relació seria a 

internet (sacepta 
messsenger i 

facebook PD: soc de 
color) 

06/12/2012 
- 17:36:19 

Nom: kadi 
de q ens coneixem noieta*?¿¿ i no, no soc imbecil ets 

la geemma¿?¿? 

Citació 
missatge 
anterior 

Re: pq poseu noticies 
de famosos? 

20/11/2012 
- 17:27:17 

Nom: jijijiiiiiiii 
cuanta rao tia.... Qui disfruta sabent la p*** vida dels 

famosos? 

Substituir 
lletres amb 

asterisc 

DOCTORA F: TEMA 
1 

26/10/2012 
- 16:15:53 

Nom: 
DOCTORA F 

{Si us interessen 'relacions a distància' llegiu, si no 
podeu explicar-me problemes a baix}Hola a tots 

nois/es, gràcies a tots els que confieu en mi dia rere 
dia! M'heu suggerit varis temes i he escollit el de les 

RELACIONS A DISTÀNCIA.Cal començar dient que no 
solen funcionar, però evidentment hi han excepcions... 

Funcionen quan ets una mica més gran,entre 20-25 
anys, segons la mitja, però podeu fer que funcioni.LES 

CAUSES:-Si hi ha molt amor: hi ha desig, passió i 
necessitat de veure a l'altra persona. L'espera us 
consumeix i PATIU i decidiu que es millor oblidar-

vose'n que patir constantment.-Quan hi ha poc amor, 
és que hi han ganes de tenir nòvio/a i liar-se, etc. Us 

cansareu de no veure-ho's i ho deixareu.-Si hi ha amor 
del de debò i els dos feu un esforç per veure-us, per 
mantenir la relació, mitjançant la CONFIANÇA com a 
factor important [cas de sempre: la ____ li ha publicat 
al mur, segur que s'han enrotllat]. Confiança, amor i 

seguretat poden allargar una relació. Si us sentiu 
segurs, proveu, podrieu arrepentir-vose'n, i recodeu 
sempre que de vida només n'hi ha una, i no es per 
espantar-vos, però en menys de 80 anys deixareu 
d'existir i cada moment és OR. No els desaprofiteu 

;)+Si no us veieu s'acumula el desig i quan es veieu és 
la booooooooooomba!A TOTS ELS NOIS I NOIES 
AMB RELACIONS A DISTÀNCIA, FELICITATS! :) 
PODEU PREGUNTAR EL QUÈ VOLGEU SOBRE 

AQUEST TEMA/QUALSEVOL TEMA 
COMPLETAMENT DIFERENT. ALS VOSTRES 

SERVEIS. PETONS! ;) 

Substituir 
lletres amb 
guió baix i 
aclaració 

entre claus 

Re: Trista:( 
23/11/2012 
- 15:51:51 

Nom: 
234567890 

Llença't! Que l'instant és únic, no es repetirà (8)Ja 
saps, llença-t'hi, no hi perds res!:) 

Citació  lletra 
d'una cançó 

Re: Proposta per 
escriure 

CATALUNYA, NOU 
ESTAT D'EUROPA 

als bitllets  

08/11/2012 
- 20:41:49 

Nom: 
Nombrek! 

Si te l'han acceptat és perquè "en llapis i fluixet" 
gairebé no es veu. Conclusió: Acceptaran els bitllets 
perquè no s'adonaran que estan guixats-> No veuran 

el que heu escrit-> De què serveix llavors? 

Fletxa 

Re: Gent que te 
Facebook 

03/12/2012 
- 16:37:41 

Nom: tictac.. 
EL COÑO DE TU MADRE HACE PALMAS.COMTu tia, 

et penses que la gent deixara el seu face i el nom 
aqui? #CUANTAGENTTONTA! 

Etiqueta 
microblogging 

Exemples 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85 i 86. Usos especials de signes 

Usos especials dels signes 
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TEMA DIA I HORA NOM INTERVENCIÓ 

Re: Relat 
eròtic :) 

09/12/2012 - 
21:45:50 

Nom: jiwdpoax besten a kagar 

Re: MILLOR 
AMIGA 
AJUDA 

SIUSPLAU! 

16/12/2012 - 
21:47:58 

Nom: linee primer de tot kuants anys té la teva amiga? 

Re: Boxeer 
Style:) 

30/11/2012 - 
10:43:04 

Nom: Lo del 
costat de la 

tiaa sepsii*_* 
Op Op Op Op!PD:Tiia sepsii guaapoota! 

Re: m'he 
pillat de la 
meva profe 

11/12/2012 - 
20:23:14 

Nom: joder 
ostia puta gili 

laia 

yo igual tia!!!! k fort!!! estic a saco de colada de la meva profe, soc noia i 
ella tampoc es aixi guapixima pero si simpatica i super mona i maja. no et 

puc recomanar res, espera k et passi suposo.... 

Re: 
YàáTüsabe'h 

26/10/2012 - 
15:23:48 

Nom: CHONI 

Bueeena'h mishh amoreee Ös kierooo'h mushissimo (LL)Tiooos cerdoss 
estoy ennn el chàáàát de adolcentes.catesshhhtooy desnuditaa para 

vosòóòtrosshhhh muaaaaaTENGO EL COÑOOOOO COM UN 
HORNIKOO! :$$VIVAAAA ESPAÑAAAAA I PUTA CATALUÑAAAAAA 

Re: 
YàáTüsabe'h 

26/10/2012 - 
15:23:48 

Nom: 
CATALUNYAA  

tioo ho sento ehh pero esque els xonis feu pena ...us creieu guays per 
parlar idioma "xoni" quan realment tothom sen riu de valtros 0k ?a mes 
aquesta es una pagina catalana , i si no t' agrada el catala et fots i no 
entris mes .aveure si ara ets tu una tia q es ve a fotres de catalunya ... 

Exemples 87, 88, 89, 90, 91 i 92. Recursos estilístics 

6.3. RECURSOS ESTILÍSTICS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


