
C:\>Avís: 
 
C:\> Aquest programa ha estat preparat 
C:\> amb un sistema operatiu experimental, 
C:\> l’autor demana disculpes per  
C:\> les anomalias que es puguin presentar. 
 
 
 
C:\>Iniciar 
C:\>  
C:\> 

inicio 



inicio 

C:\>cargando 
C:\> 
C:\> 
 









F ¿Qué quieres hacer? 

D  Fiestas Favoritas 

s Documentos falsos 
c   Buscar Chorradas 
ñ   Matar el tiempo 
a Marca - Diario Deportivo 

p  Juegos  

l  Fotos de Cachondas 

m Apagar esta cosa 

M Chatear 
j Chorradas 
u   Cotilleo 
a Hablar mal del gobierno 
k     Salir con una pava 
d Salir con un pavo 
f Lugares de copas 
ñ    Matar a tu Jefe 
s   “E-milio”   
m   Irse de Tapas 
l Salir de marcha 
p   Cuadrar horario 
l Abrir programa siglo XX 
c Liga 2000 
p   Siesta 2000 
f Planifique ya sus vacaciones  

F ¿Qué quieres hacer? 

p   Siesta 2000 



La cagaste 
 

Error Fatal  
 

Vas a tener que reiniciar 
o dale una patada a la CPU 

 
 
 

  Aceptar 



Ni caso 
 

Se arregló solo 
sigue trabajando. 

 
 
 

Aceptar 



F ¿Qué quieres hacer? 

D  Fiestas Favoritas 

s Documentos falsos 
c   Buscar Chorradas 
ñ   Matar el tiempo 
a Marca - Diario Deportivo 

p  Juegos  

l  Fotos de Cachondas 

m Apagar esta cosa 

M Chatear 
j Chorradas 
u   Cotilleo 
a Hablar mal del gobierno 
k     Salir con una pava 
d Salir con un pavo 
f Lugares de copas 
ñ    Matar a tu Jefe 
s   “E-milio”   
m   Irse de Tapas 
l Salir de marcha 
p   Cuadrar horario 
l Abrir programa siglo XX 
c Liga 2000 
p   Siesta 2000 
f Planifique ya sus vacaciones  

F ¿Qué quieres hacer? 

l Abrir programa siglo XX 



 

Les imatges que 
més ens van 

impactar del nostre 
segle XX 

 
 
 cargando................................................. 



 
Escollir opció 

 
 
 

 Començar       Sortir 

Les imatges que més 
ens van impactar del 
nostre segle XX 



Dels 40’s  als 60’s 



La imatge que ens va 
acompanyar els 
primers anys de la 
nostra vida 



I la veu que també 
ens va acompanyar 
30 anys 



Imatges fosques de 
la nostra infantesa 



També hi van 
haver imatges 
que ens van 
alegrar la vida  



Imatges de la gent 
del seu temps  



Imatges de  
“oficiales y 
caballeros” 



Imatges que ens 
van captivar 



Imatges de la vida 
universitària 



Imatges de joventut 



I van aparèixer 
les noies 

La cagaste 
 

Error Fatal  
 

Vas a tener que reiniciar 
o dale una patada a la CPU 

 
 
 

  Aceptar 



 
Recuperando......  

 



I van aparèixer 
les noies i 



A les hores van 
començar els 
casaments 



 
Vols continuar 

 
 
     Si     No 

Les imatges que més 
ens van impactar del 
nostre segle XX 



Dels 70’s  als 
90’s 



Una imatge prou 
esperada va 
canviar-ho tot 



Imatges d’un 
canvi 



Imatges d’un 
altre canvi 



Imatges per no 
dormir 



La cagaste 
 

Error Fatal  
 

Vas a tener que reiniciar 
o dale una patada a la CPU 

 
 
 

  Aceptar 



 
Recuperando......  

 



La vida segueix 



Imatges de 
diàleg i seny 



Imatges d’un 
somni fet realitat 



Imatges de les 
nostres sortides  



.......... sempre 
democràtiques  



.......... ja faci fred 



.......... o calor  



.......... haguem 
d’estar al sol  



.......... o a l’ombra  



Mentres hi hagi un 
bon dinar ......  



...... entreteniment  



...... i descans  



Imatges d’una 
nova generació en 
marxa  



Imatges del 
penúltim cap 
d’any del segle 



Imatges de 
l’última sortida al 
segle XX 



 
Escollir opció 

 
 
 

 Començar       Sortir 

Les imatges que més 
ens van impactar del 
nostre segle XX 



F ¿Qué quieres hacer? 

D  Fiestas Favoritas 

s Documentos falsos 
c   Buscar Chorradas 
ñ   Matar el tiempo 
a Marca - Diario Deportivo 

p  Juegos  

l  Fotos de Cachondas 

m Apagar esta cosa m Apagar esta cosa 



 
m   Abrir otra vez 
 
m   Cerrar y abrir 
 
m   Cerrar del todo 
 
m No hacer nada 

 



La cagaste otra vez 
 

Error Fatal  
 

Se va a apagar de todas 
formas 

 
 
 

  Aceptar 



¿A que jode cuando uno tiene prisa y 
este cacharro no se acaba de cerrar?  



Ya puedes apagar el equipo 



Apaga ya!!  




