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La universitat de Salamanca reparteix una guia del sexe
entre els seus alumnes
CRA/TELO 20:23
CRA/823/SEXO
La Universitat de Salamanca reparteix aquests dies entre els seus
alumnes, una guia realitzada pel personal docent del centre, que pretèn
ajudar als joves a tenir una vida sexual saludable. Aquesta guia, s'està
repartint entre les delegacions d'alumnes, les biblioteques , associacions i
instituts, així com pels centres de salut, de la província.

PUJA MÚSICA
Aquesta guia del sexe, ha estat promoguda pel Gabinet de Sexualitat i
Relacions de la parella que pertany al Servei d'Orientació a l'universitari
que la Universitat de Salamanca va crear fa més de quatre anys.
Des de la universitat, s'han mostrat sorpresos per la bona acollida que ha
tingut la iniciativa, i pel seguiment de la guia que els joves salmantins
estan tenint.

PUJA MÚSICA i S'ACABA!!!
Al Campus Ràdio, com sempre, no ens quedem amb la primera
informació que ens arriba, i és per això, que després d'una duríssima
tasca de documentació i sobretot de producció, hem aconseguit contactar
amb l'home que ha fet de model per les fotografies pornogràfiques que
ilustren aquesta guia ... Es tracta del senyor, Fermín Cacho Aparato, que
havia estat actor de pel·lícules porno però que actualment es dedica a fer
de model de fotografia. Senyor Cacho Aparato, bona tarda.
Cristóbal: Hola buenas tardes amigo Albert, como estàs?
Albert: Bé, bé gràcies ... i vostè què tal?
Cristóbal: Beuno, yo como siempre, fantástico, namás hay que verme ...
es que estoy que me rompo ... vamós que porque no me llego, sinó me
hacia el amor a mí mismo.

Albert: Clar, clar ... senyor Cacho Aparato, expliquim com ha anat
aquesta sessió fotogràfica amb la gent de la universitat de Salamanca?
Ha quedat bé la guia?
Cristóbal: Bueno, por supuesto, ha quedado genial. No ve que salgo yo?
Al principio hubo algunos problemas con el tamaño ...
Albert: Ah! va tenir problemes de tamany? O sigui que vosté no és tan
superdotat com diu la llegenda!
Cristóbal: No, no me has entendido. El problema de tamaño no fue con
mi miembro, sinó con el tamaño de la guía. Al principio, querian hacerla
tamaño folio, pero cuando vieron mi foto de perfil, se dieron cuenta que
les faltaba papel, y al final decidieron hacerla tamaño cartulina ...
Albert: Perdoni que l'interrompi senyor Cacho Aparato, però és que haig
de fer una trucada, per cert em pot donar la seva adreça?
Cristóbal: Para que la quieres para enviarme una cinta con el programa
gravado?
Albert: Sí, sí ....
Cristóbal: Pués,mi dirección es Calle San Fernando, numero 28,
segundo segunda, de Salamanca ...
Albert: Un segon eh?, no pengi ...
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Albert: Sí ... caçafantasmes? ... miri hi ha un fantasma en temes sexuals
al carrer San Fernando, numero 28, segon segona de Salamanca .... el
passen a buscar? ... molt bé .
Senyor Cacho Aparato, no es mogui de casa que ara de seguida rebrà el
nsotre regal eh?
Cristóbal: Vale, gracias, Albert. Ya te mandaré yo una foto mía firmada
vale?
Albert: Sí, sí, enviïme-la que me la posaré a l'habitació.

