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   CAPÍTOL 7: 

 

   PROBLEMA DEL  

   COET+ ESCRITS  

   DIVERSOS. 
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   I així obtenir motivació per a continuar encavant el meu treball. 

 

   ¡què saben els altres del que em passa!?. 

 

   Ho tinc tot tan apamat que m’aborreixo si no sé disfrutar dels 

petits moments i participar en el circ de la vida. 

 

   Nous horitzons o guanyar la partida a la passivitat. 

   Vull reptes pels què lluitar: segurament es transformaran en 

individuals. 

   Fer cas omís als que no em poden aportar res. Al no trobar 

ningú que em guïi en termes temporals m’ho haig de muntar com 

puc. 

 

   Fer la vista grossa a certs temes que no m’incumbeixen. Cal un 

càstig a qui s’ho creu i puc ésser jo mateix qui reparteixi i a la 

vegada tenir algú superior que em posi al meu lloc. 

 

   La teoria és molt fàcil...poar-ho en pràctica en un lloc on no 

existeix la reflexió és ja més difícil. 

 

   21/09/10. 

 

   Si em sotmeto a opinions i comentaris fàcils del meu entorn 

estic perdut. Intento saber com arribar a nivells alts de reflexió i 

interiorització i treball cerebral que “se me antoja” necessari per a 

prendre part en aquest món. Quan penso en els pares sento una 

sensació angoixant i “heavy”. 

 

   Si tot s’ajuntés o col·lapsés i no hi hagués suficient força com 

per a esquivar tal cop d’efecte estariem perduts. 

 

   Hi ha gent inaccesible i això implica poca atenció cap a ells que 

no sigui lo corrent. La millor manera de que et quedin grabades 

les coses és experimentar-ho en carns pròpies. 
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   23/09/10. 

 

   Perquè hem de carregar amb la imatge que donem a l’exterior?. 

   A mesura que ens anem fent grans hem de complir amb feines 

que no ens agraden...millor trobar un lloc on estiguem a gust. La 

sorpresa arriba quan menys t’ho esperes. 

 

   Existeix el mal moral i el físic. 

 

   Els pirates informàtics poden desestabilitzar el país; caldria 

ésser honest amb els gastos i pagar quan és necessari sense 

prentendre fer beneficis “a toda costa”. 

 

   Cmom és lògic les partícules lleugeres són més fàcils d’obtenir 

a temps baixos, mentre que pesants costen més de produïr. 

 

   Treure les forçes d’on sigui és la máxima de l’esportista. 

 

   La frontera mai podrà creuar-se: sempre hi haurà un estadi 

intermig (que no vol dir un estorb). 

 

   Viure del “bypass” no és lògic. 

 

   La vida independent té la seva part bona (seré lliure i em 

dedicaré a les meves coses “absolutely free”) i la seva part dolenta 

(si m’emancipo no podré parlar sempre que voldré ni tenir 

companyia...a més potser m’oblidaré dels meus pares i del seu 

“care”). 

 

   Sabem que l’activitat humana és variada (per això hem arribat 

fins on hem arribat). No sempre és possible assolir els límits o 

fronteres (és a dir anticipar-me als fets i imposar un camí a 

seguir). 

 

   Fer el “crack”...si ningú s’implica a establir cap via de pas hauré 

de ser jo qui prengui les regnes. 
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   Si consumim un cigaló: 

 

   Velocitat   =litres/ temps =k.a.t 

   d’ingestió 

   

                                     acceleració    temps de 

                                     cinètica         reacció 

                                     corporal        

 

            quantitat  

            d’ingestió 

            en litres/temps 

            en què s’ingereixen 

 

 

   Me situaré on em toca // potser a algú no li agradarà. A vegades 

estic sotmès a humiliació i això em converteix en un ésser frágil. 

   Com que ara per ara estic controlat no suposo cap perill per a la 

societat. 

 

   “I’m gonna leave one piece of my heart in Greece; I just adore 

it!”. 

   Diferents enfocs i tendències perquè tot científic creu en una 

sola teoria per explicar molts dels esdeveniments científics? (per 

poder ésser crític cal saber diferents punts de vista). 

   És que tot s’erigeix en un sol pic que pot orientar una cadena 

d’esdeveniments lligats que porten a un mateix fi. 

 

   Vermell (λ↑) mentre que blau i violeta (λ↓). 

 

   Home de poques paraules; hi ha moments en què hom no vol 

perdre el fil del seu raonament i es converteix, ho sàpiga o no, en 

un “guru” per a algú (potser situat molt lluny d’allà). 
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   (1)Tractar amb gent més jove que jo o amb més grans que jo? 

 

   (2)Records d’infantesa. 

 

   (3)Velocitat: per a calmar-me no són necessàries les drogues 

però sí medicament adient.  

 

   (4)De què estem parlant? 

 

   (5)”Get sticky to somebody”≠ compenetració. “It’s my 

advantage”. 

 

   (6)La mare manté el tipus. 

 

 

   Si faig de “ragib” me quedaré amb l’esquelet (apart d’aborrir 

l’alimentació). 

 

   Sembla que tot raonament o conceptualitat és rebutjat/da per la 

majoria. Segons com puc posar els punts sobre les i’s. El benestar 

momentani ocasionat del rebotar-se contra alguna persona és fals. 

 

   Molt important: no more niñatos que no han sortit de l’ou i que 

a Barcelona se conceben com vividors o bloodsuckers dels pares. 

 

   Ni al començament ni al final!! (tornant del viatge de Grècia 

mon germà em donà matrícula d’honor!! No sap la confiança que 

em donà!!. 

 

   

   Mescla racèmica: de mostres o dissolucions determinades (són 

enantiòmers, i depenent de si estan en igual % o si impera més un 

que l’altre no hi haurà activitat òptica o n’hi haurà, 

[respectivament]; la polarització de la llum es demostrarà cap a 

l’esquerre o la dreta: dextrògir (D) o levògir (L)).  

   La imatge especular d’una molélca es refereix a la que es 

reflecteix en un mirall; no són superposables sinó enantiòmers. 
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   Estereoisòmers: isòmers amb només un centre quiral però no 

enantiòmers;  

   

 

                                                                   El carboni protagonista  

                                                                   del qual sorgeix                

                                                                  l’enantiomeria. 

  

  

  

  

  

                        Si tenim una molécula amb més d’un centre 

                        quiral parlarem de diastereòmers. 

 

   En els quarks dels nuclis i isoespin també pot assimilar-se tal 

assimetria D o L. 

 

    

   Per experiència, no es pot tenir tot controlat. Sempre hi haurà 

alguna cosa per resoldre; “si el problema té solució ja no és 

problema, i si no en té tampoc (ja que és algo amb què haurem 

deconviure). 

 

   Quan una partícula no és ni carn ni peix...: e : no té càrrega però 

sí spin!! (l’únic que se m’acudeix és que potser és bipolar i per 

això rota amb l’eix desplaçat i podem qualificar-lo amb spin, 

encara que no té càrrega neta). 

 

 

   Cal ésser realment voluntariós i creatiu per a generar cada dia 

un motiu pel què lluitar. 

 

   Viure fora de la terra materna implica fer cas omís de la seva 

crida. 
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   Evolució natural≠ intervenció del creador. 

   Potser la mà de Déu radica en posar en funcionament tot el 

parament que la evolució ha ideat o preparat en el moment oportú. 

 

   Nozick            diu que totes les possibilitats se realitzen encara 

que no en ordre coherent; conseqüentment totes les teories 

subjacents tenen raó de ser. 

 

   Segons el meu entendre, si convençes a la multitud et fas més i 

més gran i acabes amb l’atzucac de la teva sabiduria o bellesa 

física, per la qual cosa se’t reconeixerà. Però, per experiència 

pròpia si no tens sort o necessites fer més per a aconseguir 

popularitat a certa escala, no vull donar el gust a la gent de 

veure’m frustrat i derrotat: algun camí ha d’existir on pugui 

ubicar el meu saber!!. 

 

   Cada nova etapa és com un susto per a passar a falmiliaritzar-

me posteriorment i continuar amb la línia nova. 

 

   Reforma laboral+ maquines i – plantilles; resultat: baixos 

costos. l’Estat afluixa $ als ajuntaments per fer 4 o 5 obres o 

serveis públics per a fer callar als veïns. 

   Despido perquè així cobren indemnitzacions. 

   Corrupció: $. 

 

   Quan a la cuina domèstica hi ha un “pinche” (els homes) que 

ajuden a la mare, i si aquesta es crema (tant amb oli ruent de 

paella com al escórrer les verdures del foc...) hi ha comentaris 

òbvis que mereixen respostes “talants”, ex: <<crema aquest 

mànec? Doncs toca-ho i veuràs!!>>. 

 

  He superat alguna barrera: l’alcoholisme, la por a viatjar...i tot el 

que això comporta. 

   Ara estic supercontrolat i no vaig suelto com una fulla d’arbre 

(seria molt fort no tenir cap suport; podria optar per a fer broma 

de tot, cosa que no va amb mi). 
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   Quin plaer parlar amb gent amb problemes!! fa que els meus 

desapareguin per qüestió de magnitud. 

   Congeniar amb algú succeeix quan sóc consequent amb el meu 

interior i no em forço amb estirabots. 

 

   Hi ha actituds o tòpics que jo no puc desfer ja que seria anar 

massa a l’arrel (amb lo que es perdria la calma sense cap fruit 

palpable). Només puc arribar a un límit, després del qual em poso 

a treballar com una fulla d’arbre o angoixa, amb lo que s’entén 

que no es pot aconseguir algo amb només un intent: cal pràctica i 

“una flor no fa estiu”; d’altra banda, si has aconseguit arribar a 

una fita que per tu és important, pots aplicar: “el que tuvo retuvo”. 

 

 

   PROBLEMA DEL COET: 

 

                          on   vcp= velocitat de sortida del coet 

                                 vgc= velocitat d’expulsió del combustible  

                                         (que ajuda a pujar). 

                                 ΔM= massa que perd al pujar  

                                         (ja que gasta combustible). 

 

                                           
  

  

  

  

  
    

GCV


      CPV


 

 

 

    Δ GPVV


= = GCCP VV


−    en valor absolut, CPV


< 
GCV


 

   Pi= m.vcp   Pf= (m-ΔM). Vcp- ΔM.vgp 

 

   Ara, tPPF ifext −= /)(  

   I substituïnt i cancel·lant: 
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   ././. dtdmVdtdVmF GCCPext −=  

   on dtdmtm // =  

 


