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L’educació en temps de crisi
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Aquests dies vivim temps incerts. Temps de males notícies 
econòmiques i socials. Cada dia veiem que augmenta el nom-
bre d’aturats i de treballadors que surten al carrer en defensa 
dels seus llocs de treball. Llegim històries anònimes, altres 
amb noms i cognoms, de com afecta aquesta situació als di-
ferents integrants del nostre país. Llegim notícies de països 
rics on els natius comencen a enfrontar-se amb els foranis, al 
crit de la feina pels d’aquí....o simplement fora de les nostres 
terres... Sembla que la xenofòbia s’incrementi amb l’atur. Fins 
i tot és possible veure les llargues cues de gent davant de les 
oficines de l’INEM o de menjadors socials.

Ara ja els organismes internacionals com el FMI, el BCE, i, fins 
i tot, alguns economistes premiats amb el Nobel reconeixen 
obertament que això de la crisi va per llarg (fins el 2011... de 
moment)... i que encara queda el pitjor. De fet alguns econo-
mistes parlen de crisi sistèmica amb una evolució en forma de 
L (passarem, quan s’acabi, a tenir menys recursos). Diuen que 
el créixer-créixer en que es basava el nostre model ja no podrà 
continuar. Alguns parlen ja obertament de l’estreta relació en-
tre l’actual crisi econòmica i la creixent escassetat de recursos 
energètics (entre ells, el més important, el petroli).  

Tot i ser optimistes, i pensar que vivim en el millor dels móns 
possibles (la qual cosa és certa per una part dels qui vivim en 
els països del nord...), cal ser també realista o el que és el 
mateix preveure cap a on poden anar les coses. Els escenaris 
(models de possibles futurs) que surten al tenir en compte 
multitud de variables són del més variat.

En tots ells, però, l’educació té i ha de tenir un paper cabdal. Per-
què no ens enganyem, la crisi econòmico-energètica comportarà 
un canvi en els hàbits, creences i actituds de la majoria de no-
saltres...sobretot en les futures generacions. Educats com hem 
estat en la idea d’un món de recursos inexhauribles i barats, on 
el creixement era sempre possible i on el diner fàcil era obtingut 
mitjançant crèdits donats de manera alegre i indiscriminada, els 
nous temps signifiquen un canvi certament important.

Com a docents, entre els quals estic inclòs, cal que preparem 
als nostres alumnes per aquest canvi. La tasca no és 

fàcil. Dissenyar i portar a terme activitats de canvi 
actitudinal és feina feixuga. Sobretot si a més li 

afegim la necessitat de combatre creences 
i hàbits compartides per la majoria de 

la nostra societat. Tot i això, 
cal no renunciar a intentar-ho. 
Necessitat obliga. Prevenir 
abans que guarir. 

A més dels continguts curriculars establerts, en aquest cas 
l’educació hauria de servir per, entre d’altres coses:

• Donar una visió general, el menys dramàtica possible, de 
quina és la situació i quins són els escenaris previsibles 
en funció de les dades. Aquesta visió ha de ser ajustada 
a cada nivell.
• Fomentar hàbits de cooperació en la consecució d’ob-
jectius - enlloc dels ja habituals de competició - i el treball 
en equip.
• Incorporar dins del currículum, bé de manera transversal 
o vertical, aspectes relacionats amb l’agricultura orgànica, 
la ramaderia ecològica i la permacultura.
• Fomentar la idea que una crisi també és una oportunitat 
de canvi.... i aquest canvi pot ser a millor si se sap gestio-
nar la situació.
• Veure a “l’estranger” no com un enemic sinó com a por-
tador de diferències que poden ser útils. En una crisi, de 
manera semblant als gens davant les malalties, la varietat 
millora la possibilitat de trobar noves sortides. 
• Dotar els alumnes d’estratègies de resiliència que els 
permetin afrontar noves situacions problemàtiques amb 
una actitud positiva.
• Prioritzar continguts i hàbits relacionats amb el manteni-
ment bàsic de la salut, la  millora en la gestió dels recursos 
i el respecte al medi que ens envolta.
• Fomentar actituds crítiques davant la informació que es 
rep, allunyant-se de les creences i apostant per la reflexió 
en base a dades el més objectives possibles. 
• Fomentar la participació en iniciatives que impliquin un 
descens en el consum pel consum.
• Combatre les actituds intolerants i dictatorials, fomen-
tant-ne les tolerants amb la opinió dels altres. Fomentar 
sempre el diàleg empàtic i la reflexió abans que les accions 
irreflexives i viscerals.

Si un dels objectius de l’escola és l’educació integral, orientada 
al desenvolupament de capacitats que facilitin a les persones la 
integració i l’adaptació en una societat complexa i canviant.....
lluny d’un paper passiu, els docents tenim ara una responsabili-
tat (compartida també amb els ens públics i els pares) que hem 
d’assumir. El contrari seria deixar els nostres alumnes sense 
cap recurs davant dels canvis que ens esperen. 

Ferran Claudín
Regidor d’Educació
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El dia 12 de febrer es va complir el 200 aniversari del naixe-
ment de Charles Darwin i el 24 de novembre es compliran els 
150 anys de l’edició de la seva obra “L’origen de les espècies”. 
Aquest important naturalista va marcar la nova trajectòria de la 
biologia amb els seus estudis sobre l’Evolució i sobretot, amb el 
descobriment de la Selecció Natural.

Cent cinquanta anys després, sembla increïble que encara es-
tiguem discutint sobre aquelles teories i creant enfrontaments 
científics, ideològics, religiosos i polítics.

Resulta quasi còmic (però no ho és) que en un país com els 
EEUU, la nació científicament més avançada de la Terra, s’hagi 
prohibit en algunes escoles poder parlar de l’evolucionisme.

Segons dades publicades recentment, un 48% dels americans no 
creuen en aquesta teoria. Així doncs, no ens pot estranyar que 
hi hagi diferents iniciatives legislatives a diferents Estats nord-
americans - des d’Alabama fins a Florida - que mostren el seu 
rebuig a les idees evolucionistes. A Europa també podem trobar 
moviments en aquest sentit encara que de forma minoritària.

Sigui com sigui i sempre respectant les diferents postures en-
vers el tema s’estan realitzant arreu del món tota una sèrie d’ac-
tes al voltant de la figura de Darwin. 

Una activitat adreçada a aquells que encara no ho veuen molt clar 
és la següent: un macroexperiment bastant curiós i si més no in-
teressant. La proposta sorgeix de Jennifer Worthington, de l’Open 
University (Regne Unit). Segons ella, el públic ha de poder veure 
amb els seus propis ulls com funciona l’evolució. Per aconseguir-
ho només cal sortir al jardí de casa seva  i observar els cargols.

Evolution Megalab, que és com es diu el projecte, té com a res-
ponsable a Espanya a Xavier Juan, professor de l’IES Sant Quirze 
del Vallès. Aquest experiment es realitza amb la participació vo-
luntària de joves de tota Europa i la seva tasca és la d’observar i 
anotar com es camuflen els cargols dels seus depredadors. Així 
es pot comprovar com van canviant de colors segons les neces-
sitats i les temperatures del lloc on es realitzen les proves.

L’objectiu final és documentar els canvis realitzats en aquestes 
bestioles durant les últimes dècades.

Aquest experiment pot ajudar a eliminar alguns dubtes i si més 
no fa que els participants s’ho passin molt bé i de camí realit-
zin un treball de camp prou interessant.

Araceli Ropero
Professora
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Rosa M. Pastor
Professora

Galilei
els orígens de la ciència moderna

Fa quatre-cents anys de les primeres observacions astronò-
miques realitzades, amb telescopi, per Galileo Galilei i la pu-
blicació, per Johhannes Kepler de l’Astronomia Nova. És per 
aquesta raó que l’any 2009 ha estat declarat Any Internacional 
de l’Astronomia (AIA 2009).

Val a dir que l’Astronomia, la ciència més antiga, ha jugat un 
paper fonamental en la cultura, durant segles. En 1609 Galilei 
va apuntar, per primera vegada el telescolpi cap el firmament 
realitzant  descobriments asombrosos per a l’època. Aquest 
escrit té la intenció   de resaltar el que va fer i significar Galilei 
per a la ciència moderna:

Galileu Galilei (matemàtic, físic, enginyer i astrònom) va viure 
entre els anys 1564 i 1642; estudià a la Universitat de Pisa 
(1581) i impartí classes de matemàtiques a Pisa, Florència i 
Pàdua. Va dedicar la seva vida a l’estudi de diversos problemes 
de mecànica, dinàmica, inèrcia, balística, magnetisme i astro-
nomia. Va formular diversos principis físics (o de filosofia de la 
naturalesa ,com se’n deia aleshores) com la llei de la distància 
en la caiguda lliure dels cossos i el teorema del moviment uni-
formement accelerat. Va inventar màquines o instruments com 
la balança hidrostàtica i va construir el telescopi astronòmic 
mitjançant el qual va descobrir els satèl·lits de Júpiter (1610), 
i va fer diverses observacions sobre Saturn i les taques solars. 
Prèviament havia observat una nova.

El 30 de maig de 1597 es va adherir a la teoria copernicana 
segons la qual la Terra i els demés planetes giren al voltant del 
Sol. Per aquest fet, l’any 1615,  va ser denunciat al Sant Ofici 
i comdemnat a presó (no és cert que en sentir la sentència 
pronunciés la frase Eppur si muove!, encara que sí es pot dir 
que si non e vero,  e ven trobato) Val a dir que no va complir la 
sentència, tot i que restà en llibertat vigilada (eren molts els 
seus admiradors i seguidors, fins i tot dins la pròpia Església, 
el Papa no va ratificar la sentència).

La importància de Galilei, però, és el canvi de paradigma que 
suposa en la història de la ciència;  se’l considera en els orí-
gens de la ciència moderna. Galilei és un cas “típic” de com es 
passa d’un paradigma conceptual a un altre. Simplificant molt, 
podríem dir que també és important perquè els seus treballs 
mostren com es passa d’una concepció o manera de veure 
el món a una altra de molt diferent. Galilei, que en molts as-
pectes encara té un pensament aristotèlic, representa l’inici 
de la concepció moderna de la física. Va defensar i practicar 

l’observació i l’experiència, però a més, des del punt de vista 
teòric, i aquest és el canvi fonamental, ho va fer no com una 
simple recol·lecció i descripció de fenòmens físics, sinó que els 
ordenà d’acord a la raó matemàtica, la qual explica la relació 
que hi ha  entre els fenòmens.

En la seva obra “Saggiatore” diu el que ja va anticipar Leo-
nardo Da Vinci “La filosofia està escrita en aquest gran llibre 
que contínuament està obert davant els nostres ulls, però no 
es pot entendre si abans no fem per entendre el seu idioma 
i per conèixer els símbols en el que està escrit. Aquest llibre 
està escrit en llengua matemàtica, i els seus símbols són tri-
angles, cercles i altres figures geomètriques, sense les quals 
és totalment impossible entendre humanament una paraula, 
i sense els quals ens agitem, vanament en un laberint” Per 
primera vegada s’expressa la física des d’ un punt de vista 
exclusivament quantitatiu, abandonant tota consideració qua-
litativa pròpia del platonisme i l’aristotelisme. El moviment es 
descompon en elements simples i mesurables. La base de 
tots els fenòmens és la quantitat, la relació numèrica, geomè-
trica, matemàtica.
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Joan Miró i Ferrà
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Joan Miró i Ferrà (Barcelona, 1893 - Palma, 1983) fou un pintor, escultor, gravador i 
ceramista català.

Miró fou un dels artistes surrealistes més coneguts, i utilitzava sovint elements del 
subconscient en la seva pintura. En nombrosos escrits, va declarar el seu menyspreu 
per la pintura tradicional i el desig d’utilitzar altres mètodes d’expressió.

Biografia

Va néixer el 20 d’abril de 1893 a la ciutat de Barcelona. Va estudiar comerç i va treba-
llar durant dos anys en una drogueria, fins que una malaltia el va obligar a retirar-se a 
la casa familiar de Mont-roig del Camp. Al seu retorn a Barcelona ingressa a l’Acadè-
mia d’art dirigida per Francesc Gal, on va conèixer les últimes tendències artístiques 
europees. Durant la Guerra Civil, va col.laborar amb el Comissariat de Propaganda.

Mogut per la comunitat artística que s’agrupava al barri de Montparnasse, des de 
1920 es va mudar durant diverses temporades hivernals a la ciutat de Pars, on va de-
senvolupar un estil únic, influït per poetes i escriptors surrealistes. Els seus treballs 
surrealistes són considerats dels més originals del segle XX.

La guerra de successió no va acabar l’any 1714:al territori català es van construir unes guerrilles que feien la vida impossible 
a les tropes borbòniques. La figura mes destacada d’aquesta resistència fou sens dubte Pere Joan Barceló més conegut per 
Carrasclet.

En aquest context d’incursions guerrilleres es creen les esquadres l’any 1719 amb la finalitat de combatre els partidaris austrí-
acs. Les dites esquadres depenien de les autoritats locals i estaven constituïdes per mossos armats que tenien el propòsit de su-
focar la guerrilla en qüestió. Eren milícies de paisans que van ser un fracàs, exceptuant aquelles que havia creat Anton Veciana.

Aquest personatge era partidari de Felip V i la seva activitat en favor dels interessos borbònics li va reportar un cert reconeixe-
ment després del 1714 essent nomenat batlle de Valls. El nostre botifler va crear les seves esquadres l’any 1721 amb la deno-
minació de Escuadras de paisanos armados amb actuació a Valls i a Cardona. Quan el Carrasclet intenta amb els seus companys 
accedir a Valls topà amb aquests mossos d’esquadra que el van poder aturar.

Joan Mendoza
GES

Isabel Díaz
Català A

Els orígens
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l’agressivitat en els nens 

El català

Per a un experiment sobre agressivitat es van agafar a trenta 
mil nens i va avaluar mitjançant entrevistes estandarditzades, 
l’agressivitat de cada un d’ells. Després es van repartir equita-
tivament en tres grups iguals.

Es va avisar els pares del primer grup i se’ls va dir: “durant els 
propers sis mesos, permeteu l’agressivitat del seu fill. Deixin 
que es desfogui no el castigueu per ser  agredit”.

Al segon grup se’ls va dir: “durant els pròxims sis mesos no 
permeteu l’agressivitat del seu fill. Castigueu-lo immediata-
ment i sempre”.

Al tercer grup se li va demanar que actués com volgués .si 
volien permetre-ho, que ho permetessin i si volien castigar, que 
ho fessin. 

Al cap de sis mesos es va tornar a avaluar l’agressivitat dels 
nens i van veure que al primer grup on se’ls hi havia permès 
ser agressius, aquesta havia augmentat clarament 

Al segon grup que se’ls havia castigat, l’agressivitat va aug-
mentar una mica i es va poder observar que molts d’ells van 
substituir l’agressió física per l’agressió verbal i que fins i 
tot alguns d’ells  havien après a 
barallar-se en silenci per a evitar 
el càstig.

Al tercer grup, que els pares podi-
en fer el que volien, l’agressivitat 
es va disparar.

Això mostra que la disciplina errà-
tica i inconscient és la que més 
agressivitat produeix. El pare/
mare que amenaça i amenaça 
però no compleix i que de sobte 
es treu la sabatilla cap als nens 
que s’estan barallant, és la més 
provocadora de descontrol i de 
conducta agressiva.

No sé si tothom 
tindrà la mateixa im-

pressió respecte als mitjans de co-
municació però a mi en fa l’efecte que 
no hi ha massa d’interès en parlar un 
català gramaticalment correcte.

Malauradament, observem constantment que no hi ha cap ti-
pus de cura quant a la correcta pronunciació de les paraules. 
Sens dubte han millorat molt respecte als barbarismes em-
prats però encara els queda un llarg camí per parlar un català 
força més acceptable.

Crec que s’haurien d’esforçar bastant més ja que amb el seu 
exemple podrien influir sobre moltes persones. La correcta 
pronunciació dels mots per part seva als mitjans faria que en 
molts casos paraules que no es diuen bé passessin a formar 
part de la parla habitual sense cap tipus d’incomoditat. Tots 
hem experimentat alguna vegada una certa sensació d’estra-
nyesa al pronunciar correctament paraules com : medul·la, elit, 
viking, etc, i això no hauria d’ésser així. 

Voldria des d’aquí demanar una mica més de responsabilitat 
per part d’aquest mitjans de manera que en futur no massa llu-
nyà tots puguem parlar molt millor sense haver-nos ni adonat.

Jabbi Ebrima
Català A

Sió
Català C

e
d

u
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a
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Formes de reduIr-la

als mitjans de comunicació
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Pot ser que hagi reconegut fa poc, la importància de tenir un 
pla. Pot ser que aquest treball respongui més a un referent 
autobiogràfic, pot.., però està clar que”hi ha un bagatge de 
coneixements aplicats, hi ha un bibliografia consultada, o sigui 
una experiència rebuda, transmesa (feedback.. efecte boome-
rang) reconvertida, i tornada a transmetre...” polaritzat cap a la 
dimensió de l’afectivitat, la sociabilitat i la sensibilitat”... Puig 
Rovira i Jaume Trilla.

Com qualsevol tipus d’activitat educativa, una classe a l’esco-
la, l’activitat esportiva s’ha de preparar adequadament i per 
tant no deixar via lliure a la improvisació ...o sí.

La improvisació és un tret molt important a tenir en compte a 
l’hora d’enfrontar-se a un repte esportiu, l’estratègia i la part 
tàctica del moment esportiu ens demostren el delicat equili-
bri... “el desenvolupament psíquic és comparable al creixe-
ment orgànic, tot consisteix en una marxa cap al equilibri”, 
Jean Piaget.

La meva intenció és poder transmetre de quina manera podem 
introduir en el joc, tot el que he mencionat abans.

L’activitat que descriuré més endavant es realitzarà amb nens 
que es situen dins l’etapa de 7 a 12 anys,  on apareixen tres 
modificacions importants respecte a l’estadi precedent:  la so-
cialització, el pensament i la intuïció. Han adquirit certa capaci-
tat de reflexió, que els permet coordinar les seves accions amb 
les dels altres, certa capacitat de cooperació, pensen abans 
d’actuar, “ha de considerar la sensibilidad como actividad prác-
tica de los sentidos” K. Marx.

Anàlisi de la situació de partida.

• Grup Docent: entrenador i dos monitors. Un vetllarà per la con-
secució dels objectius plantejats, el monitors s’encarregaran de 
la dinàmica, a cadascun el correspon el seguiment d’un grup.

• Característica del lloc: Espai obert, climatologia estable i agra-
dable, que permeti portar roba lleugera (dessuadora, pantalons 
curts). Les sensacions tàctils s’han de manifestar al llarg de 
tota l’epidermis. La vegetació hauria de ser abundant, ja que 
seran els arbres i arbustos els que determinin referències i re-
forcin el benefici de contacte amb la naturalesa, on hi hagi un 
arbust espinós... cap allà! El terreny irregular, però no massa. 
Això produeix en l’organisme una sèrie de contraccions isomè-

triques i isotòniques simultànies i preparatòries. L’esport està 
ple d’aquestes situacions: bloqueigs al volei, o la coneguda en-
cegadora al futbol, (cama estesa per davant, tronc semiflexionat 
buscant la pilota que porta l’adversari).

• Objectius Generals: Contribuir i possibilitar el desenvolupa-
ment de les següents capacitats en els alumnes:

 > La gènesi de la interacció.

 > Utilitzar i maximitzar els mitjans al nostre abast.

 > Conèixer les nostres limitacions.

 > Descobrir sensacions noves.

 > Aguditzar els nostres sentits.

El joc: PIRATES EN ACCIÓ

• Dos grups de sis o set alumnes.

• Elements necessaris: brúixola, mocadors o benes, campana 
trompeta o qualsevol element sonor. 

• Desenvolupament del joc: en cada grup, un dels nens estarà a 
càrrec d’una brúixola, un altre es taparà els ulls amb el mocador 
o bena, la resta s’agafarà de les mans entre si i amb el que dugui 
la bena. A la localització del primer objectiu, recolliran les consig-
nes cap a l’altre objectiu i una bena d’un altre color (deixaran la 
que portaven abans), a més a més la brúixola i la bena canviaran 
d’alumne; els recorreguts entre els grups es creuaran de manera 
intencionada. Bé, tot segueix així fins a cobrir almenys tanta quan-
titat d’objectius com alumnes tingui cada grup. Quan s’arribi a la 
meta es farà sonar la campana. Fi del joc.

• Consideracions particulars: analitzem doncs, els diferents 
moments que presenta el joc que he proposat i la seva futura 
repercussió en una situació tàctica esportiva.

• Pel que fa al nen que duu la brúixola, el fonamental no és que 
sàpiga utilitzar-la, ( encara que si en sap , millor), l’important 
és la conducció del grup i la responsabilitat que això comporta; 
concentració en la consecució d’una primera meta que suposa 
l’accés a la segona, l’elecció del camí mes ràpid, i l’establiment 
d’un llenguatge concret de dretes i esquerres, dalt i baix.

El joc
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Perspectives de futur dels models tradicionals d’educació en el lleure
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• Quant al nen de la bena, dificultat. Impedim 
que el nen hi vegi, per tant, això suposa una 
situació d’inestabilitat provocada. És neces-
sari que el nen s’alimenti de les informacions 
que poden aportar la resta dels sentits, l’agu-
desa del sentit es desenvolupa interactuant 
amb les altres. En el cas del nostre joc, vam  
estimular la seva autoconfiança i la confiança 
amb els altres.

• En referència al moment que els nens van 
agafats de la mà, seran ells mateixos els que 
patiran més les limitacions, les seves ubica-
cions darreres. El nen de la bena, origina un 
avanç lent, o sigui que aquí el temps no de-
pèn de la majoria; en canvi la seva participa-
ció serà fonamental en els encreuaments de 
recorregut amb l’altre grup, alliberaran tota 
l’energia continguda. 

En aquest moment és quan els diferents colors de les benes 
tenen sentit, significa que es troben en una situació del camí 
determinada. Els objectius que he plantejat estan vinculats al 
desenvolupament de la integració i la cooperació. Sobre tot el 
de la gènesis de la interacció; aquí no solament faig esment a 
la capacitat de relació amb els altres, sinó, també en allò que 
Piaget denomina: la marxa contínua i paral·lela entre els aspec-
tes psicològics i orgànics, la relació ment i cos..

• Utilitzem els mitjans al nostre abast. Aprofitem tots els ele-
ments, el coneixement del entorn..

• Portar els ulls embenats resulta un obstacle, hem d’arrosse-
gar el nen, però també podem treure’n profit d’aquesta situa-
ció. Hi ha una absència d’informació de la vista, centrem doncs 
la nostra atenció en l’audició. Cal motivar el seu mecanisme de 
reajustament ( equilibri) i la informació que el nen pugui captar 
a través d’aquest..

• Descobrir sensacions noves. Tota l’activitat fins ara ens ha 
aportat sensacions, i considero que en l’apartat de l’avaluació 
és quan veurem reflectida la labor.

• Aguditzar els sentits, utilitzar-los i associar-los. Aquí l’apre-
ciació és personal. El gust, podem per exemple, fer menjar 
una amanida i saber quines verdures la componen. Per arribar 
a aquest nivell de coneixement, hem d’haver experimentat el 
sabor d’almenys dos o tres dels seus components. Sol re-

petir-se el mateix procediment amb la resta dels sentits. En 
canvi amb el tacte, pot ser que l’estímul no sigui directe i que 
de totes maneres ens doni informació (una brisa freda, o la 
sensació de temperatura elevada a mesura que ens apropem 
a la font de calor).

Bé, la pregunta és: què volem i quina relació pot tenir el de-
senvolupament d’aquesta activitat dins d’aquest marc natural, 
envers d’un interior com por exemple, un gimnàs?

I la resposta és: tan sol variar les formes d’acció de les qual ja 
es té domini, d’una forma creadora. 

La majoria de les accions en el joc són sensoriomotrius. La 
familiarització i pràctica d’aquestes accions, constitueixen ele-
ments que permeten accions tàctiques complexes..(observa-
ció i avaluació, condició física: força, resistència, flexibilitat. 
Habilitats tècniques: estereotips utilitzats en l’activitat, hàbits, 
seqüències de moviments. Habilitats tàctiques: destinades a 
assegurar el millor rendiment, economia d’esforços; maneres 
d’operació: interpretats en termes d’ètica esportiva, utilitzar de 
forma racional i assenyada la normativa imposada en benefici 
propi i/o col·lectiu).

• Finalment l’autoavaluació. Aquesta té lloc en acabar l’acti-
vitat i es comenta l’experiència. Els nens parlen sobre el seu 
comportament. El grup docent en pren notes i rectifica la nor-
mativa si es creu convenient.

Javier Carduz
Català B
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Xavier Costa
GES

Grup d’Alumnes
Tall i Confecció

EL TAI BOXING és una modalitat de combat extrem. Es va 
fundar a TAILÀNDIA i s’ha anat expandint per tot el món.

És un dels millors i més complets esports, amb una efec-
tivitat del 100%. Amb ell treballaràs el cos, recuperaràs 
l’autoestima i tindràs els coneixements òptims d’autode-
fensa amb un curt període de temps, actualment neces-
sari per afrontar la vida quotidiana, malauradament és 
una necessitat per tenir una tranquil·litat interior.

És un esport que poden practicar tant homes com do-
nes, nens o nenes; per mantenir-te en forma o bé per 
competir i ser un gran campió.

Jo, personalment, el vaig estar practicant durant 12 anys 
i va ser una experiència molt positiva tant físicament 
com mental. He estat a molts gimnasos i només en un 
d’ells m’he trobat com a casa: al gimnàs Alpha Gym de 
Breda que es troba a l polígon industrial Can Guilleumes 
(segur que el coneixes). Aquí hi trobaràs un equip de pro-
fessionals que et tractaran com cal i et mereixes; moltes 
activitats adequades a la teva personalitat.

No ho dubtis, prova-ho. Comprendràs del què estic parlant.

Som alumnes del curs de tall i confecció i, en aquests 
moments,  estem aprenem com es fan els patrons per a 
confeccionar les mànigues d’algunes peces de roba.

Les mànigues tenen múltiples combinacions. Algunes po-
den semblar que estan passades de moda però, amb el 
temps, tornen a estar de plena actualitat. Algunes, fins i tot 
semblen divertides...

Només cal que us animeu a portar roba amb mànigues 
atrevides. I, esperem ser nosaltres les modistes que us les 
confeccionem.

Tai Boxing

Tipus
de mànigues
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Hem de reconèixer que els que tenim la sort de viure a la fal-
da del Montseny som uns privilegiats. Tenim unes muntanyes 
fantàstiques, riques en vegetació i fauna i que fan del nostre 
entorn un lloc envejable. Però… què passa? Quan arriba el cap 
de setmana i volem gaudir de tot aquest paratge natural que 
ens envolta, resulta que hi ha massa cotxes, massa gent i la 
passejada que suposadament havia d’ésser tranquil·la i rela-
xant acaba en un: “marxem cap a casa, aquí no s’hi pot estar, 
ens han envaït els forasters”.

Jo tinc la solució a aquest problema. M’agrada molt la natura 
però encara m’agrada més si la puc gaudir fent esport al mateix 
temps. Sóc una amant de la bicicleta de muntanya. Gràcies a 
ella he descobert camins i llocs realment increïbles, aquí, al 
costat de casa, en el nostre Montseny.

Quan sóc dalt la bicicleta és com si el temps s’aturés. Començo a pedalar muntanya amunt, concentrada i en silenci. De sobte, 
sento sorolls. Són els ocells que aixequen el vol al notar la meva presència. Més tard, veig un esquirol que travessa el camí. És 
preciós! Petit però amb una cua enorme. També puc veure conills de bosc. N’he vist de grisos i de marrons. Són grossos i amaguen 
les orelles. Fan molta gràcia. De sobte, en el camí hi ha una gran clariana. M’aturo i gaudeixo de la vista: Caram! Si que sóc amunt! 
Ni me n’he adonat… El dia s’aixeca i el cel està preciós. No hi ha gens de calitja. Puc veure el mar i els vaixells. És impressionant. 
Sóc aquí dalt i he pujat amb la meva companya inseparable, la meva bicicleta estimada. Ha valgut la pena l’esforç físic, de debò. 

Apreneu a gaudir de la natura com ho he fet jo, amb el vostre esforç físic, amb ganes de superació. És quan de debò t’ho passes 
bé. Deixem els cotxes a casa el cap de setmana. La muntanya és molt gran. Els que vivim aquí hem de gaudir-la d’una altra ma-
nera. Què millor que anant-hi en bicicleta? Us ho recomano.

Sense cap mena de dubte, la pujada a les agudes per castellets, és l’ascensió més espectacular i alhora dura del Montseny. 
L’excursió té un durada d’entre 1:45 - 2:15 hores.

Cal evitar els dies plujosos ja que l’itinerari passa per trams rocosos, i podríem patir un ensurt. No us descuideu de portar aigua 
i alguna cosa per picar...

El punt d’inici comença a 1,5 km de Sant Marçal, per la carretera de Santa Fe (àrea d’aparcament). Travessarem la carretera i 
enfilarem un corriol tot caminant per una bonica fageda, aquest ens durà a un collet (coll Saciureda). A partir d’aquí el camí és 
més rocós, però no menys bonic.

Seguiu les marques per no perdre el camí i quan arribem al peu de l’agulla podem traçar una variant i arribar al cim tot seguint la 
carena (els passos son força aeris); d’altra banda si no sou tan agosarats, seguiu les marques i us portaran al cim.

Marta Esteve Riera
Català C

Francesc Puig
Català C

Anar en bicicleta

Descobreix les agudes

pel Montseny

del Montseny
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Viatges

El tereré
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Sens dubte, les aigües “marañenses” tenen un dels paisat-
ges més macos del Brasil. Estan situades al litoral oriental de 
Marañao. Aquest “jardí natural” té una impressionant bellesa 
exòtica i un increïble desert de dunes de fins a 40 metres. 
Dunes meravelloses i llacs blau turquesa. Vist des de dalt 
s’assembla a una gran sabana volant per l’aire, fet que li 
dóna nom de jardí extens. 

Aquest parc nacional, “Das Sabanas” és un paradís ecològic 
amb 155.000 hectàrees de dunes, rius i llacs. El seu paisatge 

es enlluernant: plans immensos de sorra com si es tractés d’un 
desert i aigües pluvials que van formant llacs per tot el parc. 
Quan entres o fas acampada al jardí, no pagues cap taxa.

El visitant pot banyar-se en aquest llacs que són un autèntic san-
tuari de la natura o a les platges poblades amb abundant fauna 
i flora. Es pot accedir als rius amb vaixell. Les seves aigües són 
fosques i tranquil·les, amb moles peixos, i ple de palmeres. Tot 
això forma un paisatge preciós, sens dubte un bon lloc per a 
passar autèntiques vacances.

M’agradaria compartir amb tothom una 
mica de la cultura o més aviat dels cos-
tums que té la gent d’un petit país anome-
nat Paraguai.

El tereré no és una beguda... bé sí. És un 
líquid i entra per la boca, però no és una 
beguda. Al Paraguai ningú no beu tereré 
perquè tingui set. És més aviat un costum.

El tereré és exactament el contrari de la te-
levisió. Et fa conversar si estàs amb algú 
i et fa pensar quan estàs sol. Quan arriba 
algú a casa teva la primera frase és hola i 
la segona: TERERÉ?

Això passa a totes les cases. A la dels rics i a la dels pobres. 
Passa entre les dones serioses i les que no ho són tant; entre 
els homes seriosos i els immadurs. Passa entre els avis d’un ge-
riàtric i entre els adolescents mentre estudien. És pràcticament 
l’única cosa que comparteixen els pares i els fills sense discutir 
ni fer-se retrets.

Quan tens un fill, li comences a donar tereré quan el demana, i 
d’aquesta manera se sent gran. Els pares, per la nostra banda 
sentim un gran orgull quan comença a fer-ho.

Quan coneixes a algú per primera vegada, sempre demanes si 
et vol acompanyar a casa a prendre un tereré. La gent pregunta, 

quan no hi ha prou confiança: amb llimona, 
molt fred o no ?. el convidat respon: com el 
prenguis tu!

D’herba no en falta mai a les cases, però si 
se t’acaba inesperadament, la pots demanar 
a un veí i segur que te’n dóna. L’herba no es 
nega mai a ningú.

En aquest país, es comença a ser gran el dia 
que tens la necessitat de prendre un tereré 
sol. No és casualitat. El dia que un noi o una 
noia pren el seu primer tereré sense que hi 
hagi ningú més a casa, és perquè ha desco-
bert que té ànima (o qualsevol altre esdeve-

niment important en la vida de cadascú).

Un senzill tereré és ni més ni menys que una demostració de 
valors; és el respecte per respectar els torns de parla mentre 
l’altre escolta; és la modèstia de qui prepara el millor tereré; 
és la generositat de donar fins al final. És la hospitalitat de la 
invitació; és la justícia d’un per un.

És l’obligació de donar les gràcies almenys un cop al dia; és 
l’actitud ètica, franca i lleial de trobar-se sense més pretensions 
que compartir.

Així doncs , ja ho sabeu.....un tereré no és només un tereré. Així 
que... aneu preparant l’aigua que jo vinc de seguida. !!

Fatima Cassiano
Català A

Elva González
Català A
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Rebecca Porques
Castellà I

Filipinas

l
l
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s

Filipinas es un archipiélago compuesto de 7.107 islas distribuidas 
a lo largo de 1.840 km. de Norte a Sur. Es una parte de las Indias 
del Este, un bato grupo de islas del Sud-Este asiástico, con Taiwan 
en el límite Septentrional y Borneo en el Sur. Los tres grupos prin-
cipales de islas de Filipinas son Luzon, Visayas y Mindanao.

Luzon es una isla de contrastes. Los distritos más modernos de 
Filipinas, incluyendo la capital, Manila, están en Luzon, pero tam-
bién algunas de las tribus más ancestrales como los Ifugo de Cor-
dilleras. El visitante de Luzon puede ver los más modernos coches 
de lujo pasando a un carro tirado por un búfalo o modernos rasca-
cielos situados a corta distancia de primordiales volcanes.

Visyas es famosa por la afectuosidad de sus habitantes, un ras-
go compartido por otras regiones meridionales en el mundo.

Mindiano ofrece algunos record Guiness como: la ostra más gran-
de del mundo, el águila más grande del mundo, el pico más alto 
de la nación y la ciudad más grande del país. Mindiano es también 
donde se concentra la población musulmana de Filipinas.

Con una extensión de 300.780 kilómetros cuadrados, Filipinas 
es considerado un país de dimensión media, correspondido a 
una tercera parte del país que fue pionero en su colonización, 
España, y ligeramente mayor que las islas británicas. Manila 
está a solo 1 hora y 40 minutos de Hong Kong en avión, y a 
7 horas y media de Sidney. Los vuelos a Europa suelen tardar 
unas 17 horas y 15 minutos a la costa oeste americana.

Filipinas tiene muchas cosas que ofrecer a sus visitantes: una 
mezcla de lo viejo y lo nuevo, una diversidad de arte y cultura 
y una gente muy simpática y cálida. Bendecida por la naturale-
za, Filipinas ofrece también mucho a la gente de acción... sitios 
extraordinarios para el buceo, bosques que recorrer, montañas 
que escalar y cuevas que explorar.

Los europeos descubrieron Filipinas cuando Fernando Maga-
llanes, el portugués que zarpó de Esapaá, amarró en Cebu en 
1521. De todas formas, la colonización no empezó hasta que en 
1565, Miguel López Legazpi estableció una base española en la 
ciudad de Manila.

La conquista de los españoles fue rápida e íntegra debido a la 
desorganización de la sociedad filipina. Sólo los musulmanes 
en el Sur y algunas tribus inaccesibles de las colinas fueron 
capaces de resistir la influencia española. Los colonizadores es-
pañoles trajeron consigo una nueva religión, el Cristianismo, un 
nuevo lenguaje, nuevas leyes y el comercio marítimo.

A pesar de diversas rebeliones contra los españoles, fueron los 
Estados Unidos de América quienes rompieron la hegemonía. 
Desafortunadamente eso significó el inicio de una nueva coloni-
zación en 1901 a cargo de los americanos.

Los americanos trajeron consigo su sistema educativo, su siste-
ma legal y plantaron las semillas de su propio estilo de gobierno. 
En 1935, Filipinas se convirtió en un país miembro de la Com-
monwealth American. Todo esto finalizó en 1946 con la coloniza-
ción japonesa. Después de la guerra del pacífico, Filipinas obtu-
vo su independencia y se proclamó la República de Filipinas.

Halo-Halo es la palabra filipina para indicar “mezcla”. Sirve 
tanto para designar un postre filipino como para describir a los 
filipinos. Parecen asiáticos, escriben y hablan inglés como los 
americanos, rezan como los españoles, y tienen un aspecto in-
ternacional.

El clima es tropical con solo dos estaciones: la seca y cálida, de 
Noviembre a Junio, y la lluviosa de Julio a Octubre. Los filipinos 
te dirán que hace frío de Diciembre a Febrero.

Aunque existan más de 100 dialectos regionales, el idioma re-
gional de las filipinas es el filipino, y el inglés es la  segunda 
lengua. Todas las transacciones de negocios, gubernamentales 
o legales son documentadas en inglés.

Filipinas es, en porcentaje, el tercer país de habla inglesa en 
el mundo.

La moneda oficial es el Peso.
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Canelones

Zermatt
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El año pasado una amiga me invitó a visitar su país y sin pensár-
melo mucho hice las maletas y nos dirigimos a Canelones, un 
departamento de Uruguay. 

Una zona preciosa rodeada por las aguas del Río Uruguay, el 
Río de la Plata y el océano Atlántico. Esta zona denominada,  la 
suiza de América del Sur destaca por sus costas y  playas. 

Canelones es un Departamento de Uruguay localizado hacia el 
sur del país junto a Montevideo, la capital. Abarca un territorio 
que va desde el área conocida como Arroyo Carrasco, cerca del 
principal aeropuerto de Uruguay al Arroyo Solis Grande.

Canelones, toma su nombre del arbusto Rapanea laetevirens, 
llamado canelón por su parecido al árbol de la canela. Sus 
primeros vecinos se afincaron en 1726 y el poblado creció lue-
go de un loteo realizado hacia 1730. Villa Guadalupe, nombre 
original de Canelones, comenzó a tomar forma definitiva con 
la llegada de inmigrantes canarios y gallegos en 1774. Su cre-

ación formal se produjo en 1783, cuando ya tenia 70 casas, 
capilla, casa capitular y cárcel. La proximidad con Montevideo, 
centro geopolítico de la banda Oriental, convirtió  a Guadalupe 
en escenario histórico. 

Hoy es conocido especialmente por sus playas y sus numero-
sos balnearios que ofrecen a los visitantes todo tipo de terapi-
as y entretenimientos. 

Hay un amplio rango de opciones y posibilidades para los visi-
tantes, no importa la edad o las preferencias. Esta área puede 
ser perfecta para relajarse y perder el estrés pero también para 
salir de noche, bailar, y divertirse.

Si en cambio preferimos la naturaleza, canelones tiene varia-
dos y pintorescos paisajes naturales. En definitiva, podemos 
encontrar un poco de todo para pasar unas estupendas vaca-
ciones. Desde aquí os animo a visitarlo. Estoy segura que no 
os decepcionará.

Zermatt es un encantador pueblo, enclavado en el cantón del 
Valais, al suroeste de Suiza. Está situado a 1.620 m. de alti-
tud, en el fondo de un pequeño valle sin salida a los pies del 
Cervino ó MATTERHRN de 4.478 m. (según dicen, la montaña 
más bella del mundo, yo también lo creo). Es una montaña muy 
bonita, esbelta, vertical, cubierta de nieve y tiene una silueta 
piramidal, un encanto. 

A la izquierda del Cervino está el Mont Rose, el pico más alto de 
Suiza (4.634 m.). En un atardecer, ver una puesta de sol desde 
los bosques que rodean Zermatt, te hace comprender porqué le 
han puesto a ese pico el nombre de monte rosa. En unos minutos, 
pasa del blanco de la nieve a un rosa luminoso espléndido.

Zermatt, está cerrada a la circulación, solo se puede llegar a 
través de un bonito tren cremallera de montaña, capaz de trepar 
por una vía de tren de las más empinadas del mundo, pasando 
por el borde de precipicios que te dejan sin aliento. Las calesas 
tiradas por caballos, son los taxis de allí. Esperan el tren apar-
cadas como los taxis de aquí y te llevan donde tú les pidas. 
La estación está unida a la iglesia y desde allí parte la calle 
principal del pueblo. 

En Zermatt se puede esquiar durante todo el año y la calma 
es absoluta. Las calesas pueden llevarte hasta los pies del 
teleférico, a ti y a tus esquís.

El pueblo está a caballo entre Suiza e Italia y la frontera Italia-
na, y dista escasamente unos diez  Km. desde Zermatt. En esa 
zona, solo se puede pasar la frontera por las pistas de esquí. 
Hay 394 Km. de pistas y se puede pasar de una nación a la 
otra, con el mismo forfait, no hay carreteras, ni senderos. 

Los Alpes son muy altos, la zona está rodeada de varios picos 
de más de 4.000 m. Desde Zermatt, a través de un sendero 
que atraviesa el bosque, se llega a Findeln, una pequeña al-
dea muy linda, donde las casas son de madera, muy antiguas 
y típicas del cantón de Valais. 

Es posible que al cruzar el bosque encontremos gamos que 
no salen huyendo asustados, sino que siguen tranquilos su 
camino. No temen a los humanos y si les ofreces algo de co-
mida, la cogen de la mano, se la comen y continúan su ruta. 
No están domesticados, viven libres en estado salvaje y pero 
están acostumbrados a la presencia del hombre.

Rosario Cardoso
Instrumental

Mª Teresa Navarro
Photoshop

La Suiza de Uruguay
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Santi Casanovas
GES

Alguns bolets apreciats

c
u

in
a

Ou de Reig 
Monjola

Barret de 8-20 cm, primer he-
misfèric i finalment aplanat, 
amb el marge recte i lleuge-
rament acanalat. La cutícula, 
que és separable, és llisa i 
lluent, un xic  lubrificada en 
temps humit, de color taronja 
vermellós viu, que més tard 
s’engrogueix.

Fong micorrizogen que viu en boscos tèrmics de planifolis, as-
sociat bàsicament amb suros, alzines i castanyers, en llocs 
nets i il·luminats orientats a llevant, amb clara preferència pels 
sòls silícics i saulosos.

Es un excel·lent comestible, i el bolet més apreciat a casa nos-
tra. Es pot menjar tant fregit com cru, tallat a llesques fines i 
macerat amb oli d’oliva. En cas de menjar-se l’ou, s’ha de tenir 
la precaució d’obrir-lo i comprovar que sigui de color taronja.

Rossinyol
Rebozuelo
Cabrilla

El barret, de color groguenc, 
groc-daurat o ataronjat, és pri-
mer convex, després aplanat-
deprimit i finalment en forma 
d’embut; el seu marge és on-
dulat. Les làmines són del ma-
teix color que el barret. El peu 
és atenuat a la base i també 
del mateix color que el barret.

Boscos de latifol·lis i coníferes, des de la primavera fins a la 
tardor. És un tipus de bolet comestible i molt buscat.

Tòfona negra

Esporòfor en forma de tuber-
cle de 2-8 cm. El peridi és 
completament negre, com el 
carbó, i està recobert de ber-
rugues poligonals molt dures, 
estriades longitudinalment. 
La gleva primer és blanca, 
més tard rogenca, i en plena 
maduració és de color negre 
vi. Fong micorrizogen que viu 
associat a planifolis, sobretot 
amb alzines i roures, en sòls calcaris i generalment pedrego-
sos. També es cultiva, associat amb avellaners i roures, prèvi-
ament inoculats.

És un excel·lent comestible, molt cercada i apreciada. S’utilitza 
per condimentar diferents plats i carns, i també embotits, ja 
que és molt aromàtica. Un sol bocí és suficient per donar gust 
a un guisat.

Gírgola

Barret de 5-15(35) cm, molt 
excèntric i variable, normal-
ment en forma de petxina, 
amb el marge primer incurvat i 
després recte, sovint ondulat. 
La cutícula, que és separable, 
és llisa i brillant, de color molt 
variable, beix, gris clar, gris ne-
grós o gris.

Fong paràsit o sapròfit que viu 
en soques i branques de po-
llancres, bàsicament de planifolis morts o debilitats, en boscos 
de ribera, parcs i jardins. Fructifica a l’estiu i a la tardor, És 
comú; es troba des del litoral fins als Pirineus.

És comestible i molt apreciat. En els darrers anys se n’ha difós 
molt el consum ja que es cultiva a gran escala. Això permet 
trobar-ne al mercat durant tot l’any.
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Coca

Tarta de galletas

INGREDIENTES

6 huevos
150 gramos de azúcar
1 sobre de azúcar “vany”
2 sobres de levadura especial (de pastelería)
1 vaso de mantequilla fundida
4 vasos de harina
1 yogurt con gusto de plátano
un poquito de sal

ELABORACIÓN

· Batir bien los huevos con el azúcar “vany”
· Añadir la mantequilla y el yogurt mientras
continuamos batiendo
· Añadir la harina, la levadura
y una pizca de sal para suavizar el gusto.
· Poner la mantequilla y la harina en un molde
antes de ehar la mezcla.
· Poner al horno a 180º durante 30 minutos

¡Y A COMER CON SALUD Y ALEGRÍA!

INGREDIENTES PARA 4 - 8 PERSONAS

400 gr. de leche condensada
800 gr. de leche entera
2 cucharadas soperas de harina fina de maíz
400 ml. de nata
400gr. de galletas tipo María
2 cucharillas de café soluble
1 cucharadita de canela en polvo
½ vaso de vino de moscatel o ron
200 gr. de chocolate granulado

ELABORACIÓN

· Poner en la olla la leche condensada, la leche entera,
la harina de maíz, el café, el licor y la canela. 
· Mezclar bien y cocer a fuego suave quedando
una especie de crema pastelera.
· Dejarlo enfriar y añadir a la nata.
· Coger un molde y ir colocando una base
de crema de chocolate granulado
· En la siguiente capa colocamos las galletas.
· Hacemos otra capa de crema
y por último hacemos otra capa de chocolate.
· Hay que dejarlo varias horas en la nevera
hasta el momento de servir.

¡Probadlo, está buenísimo!

Nora
Castellà I

Fatima Cassiano
Castellà II

de yogurt
Chile

INGREDIENTES

500 g de carne de ternera
500 g de carne de vaca
2 cucharadas de aceite
¼ l de caldo
guindilla
sal
un diente de ajo
una cebolla
500 g de tomates
2 pimientos
una lata o bote de judías blancas
una lata o bote de judías rojas

ELABORACIÓN

Cortamos la carne. En una sartén ponemos dos cucharas 
de aceite y freimos todo. Después cocemos el caldo durante 
media hora. Ponemos chile, sal y lo mezclamos todo. Corta-
mos la cebolla, los tomates y los pimientos. Ponemos a freír 
el aceite. Los ingredientes los colocamos en una olla muy 
bien mezclados y lo tapamos. Al final añadimos una lata de 
judías blancas y rojas y lo dejamos cocer durante un rato.

Grazyna Skorski
Castellà II

con carne
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pastís

INGREDIENTS

200 gr. de llard
1 ½ tasses de sucre (330 gr.)
2 clares d’ous
1 ou sencer 
½ cullereta d’essència de vainilla
1 i ½ cullereta de pell ratllada de taronja 
3 tasses de farina (360 gr.)
4 culleretes de llevat “Royal”
¾ de cullereta de sal 
1 i 1/4  tasses de llet
La recepta del dolç de 7 minuts

PREPARACIÓ

· Es bat el llard fins que estigui cremós.
· S’afegeix el sucre a poc a poc i se segueix batent.
· S’afegeixen les clares d’una en una, l’ou sencer
i es bat tot bé. Després, tot seguit s’incorpora
l’essència de vainilla i la pell de taronja.
· Es tamisen junts la farina, i el llevat i la sal
i s’ajunten amb la preparació anterior combinant amb llet .
· Es col·loca en un motlle de 18 cm. de diàmetre
i en un altre de 22 cm, tots dos enllardats anteriorment.
· Es couen al forn moderat durant uns 40 minuts. 
Un cop cuits, s’uneixen els dos pastissos amb el dolç
de préssec i es cobreixen els dos
i la superfície amb el dolç de 7 minuts.
· Per finalitzar es guarneix amb les espelmes d’aniversari.

Alejandra Galarza
Català A

d’aniversari

INGREDIENTES

4 huevos cocidos
2 patatas cocidas
1 zanahoria cocida
1 cebolla
Guisantes naturales, congelados o de lata
Pepinillos salados o frescos
200 gramos de choped
Mayonesa y sal

ELABORACIÓN

· Lo cortamos todo en trocitos pequeños, ponemos sal.
· Cocemos la verdura
· Mezclamos la verdura una vez fría con los huevos cocidos,
los pepinillos y el choped
· Una vez mezclado todo en una fuente de servir,
añadir la mayonesa.

¡BUEN PROVECHO!
Valentina Mazharova

Castellà I

Ensaladilla rusa

INGREDIENTES

- Un pescado tipo merluza o besugo
- Perejil
- Pimiento rojo
- Un vasito de arroz por persona
- Aceite
- Cebolla
- Tomate
- Col
- Zanahorias
- Berenjena
- Yuca
- Yagato (vegetal parecido al tomate)
- Pimienta negra
- Un poquito de sal
- Un par de ajos

ELABORACIÓN

· En una fuente colocar el pescado relleno con el perejil,
sal, ajo y la pimienta.
· Mientras, hacer un sofrito con el tomate, la cebolla, el pimi-
ento y el resto de las verduras. Todo ello se ha de dejar pochar 
lentamente durante una media hora.
· Cocer el arroz en una olla aparte.
· Hornear el pescado relleno con un poco de aceite unos diez 
minutos.
· Para finalizar, mezclar las verduras con el arroz.
· Se presenta el pescado rodeado del arroz con la verdura.

¡Qué aproveche!
Ndamba Danfakha

Alfabetització dones II

Pescado
al horno
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La cocina marroquí

INGREDIENTES

Un pollo de unos dos quilos cortado en cuatro trozos.
Un par de tomates cortados
Una cebolla
Media taza de aceite de girasol
y otra media de aceite de oliva
Unos ajos picados
Dos tazas de agua
Especias: sal, bharat (especie parecida al pimentón),
jengibre, azafrán.

ELABORACIÓN

Usar la Tajen marroquí (especie de cacerola) y introducir el pollo. 
Añadir la cebolla, el ajo, los aceites, las especias y el agua.

Pasado un cuarto de hora agregar los tomates picados y espe-
rar a que todo reduzca y se ablande el pollo. Si es necesario se 
puede añadir un poco más de agua y rectificar las especias.

De esta forma tan fácil hemos elaborado un plato delicioso y 
fácil, pero al hablar de la cocina marroquí no podemos olvidar 
nuestra repostería, así que os presento el turrón al caramelo 
de sésamo y cacahuetes

INGREDIENTES

Un vaso de sésamo dorado en una sartén
Un vaso de cacahuetes dorados
Dos vasos de azúcar
Dos cucharadas soperas de miel
Dos cucharadas de zumo de limón

ELABORACIÓN

Engrasar bien una bandeja lisa y un rodillo.
Poner el azúcar a fundir lentamente
Añadir al azúcar, el sésamo, los cacahuetes,
la miel y el limón.
Mezclar los ingredientes rápidamente
antes de que se endurezca el caramelo.
Echar la preparación en la bandeja que tenemos preparada
con antelación y extender la masa con el rodillo.
Cortar a cuadritos y dejar enfriar.
Espero que lo probéis y estoy segura que os gustará.

Ouefae El Yaagoubi
Castellà I

Me llamo Ouefae EL Yaagoubi, soy marroquí, casada y tengo un niño. Vivo aquí en Sta. Mª de Palautordera y me gustaría hablar 
un poco de la cocina de mi país. La cocina marroquí es una de las cocinas más sensuales del mundo porque ataca directamente 
a los sentidos con olores y sabores que muchas cocinas internacionales no son capaces de conseguir. Una de las comidas tra-
dicionales es el “tajin de pollo”.

Rollitos de pollo
INGREDIENTES

- Un pollo
- 6 cebollas
- una ramita de perejil
- pimienta negra
- un poco de sal
- un poco de aceite
- una ramita de canela
- un pimiento amarillo
- 6 huevos
- varias hojas de pasta de arroz

ELABORACIÓN

· En una cazuela poner un par de vasos de agua y echar todos 
los ingredientes.
· Cuando el pollo esté tierno hay que sacarlo y desmenuzarlo.
· En la salsa que ha quedado en la cazuela echamos los huevos 
uno a uno y removemos.
· Pasamos la salsa por la escurridora para sacar el posible 
líquido que quede.
· Extendemos la  hoja de pasta y la rellenamos con el prepara-
do de la cacerola y el pollo.
· Por último hacemos diferentes rollitos y los colocamos en una 
bandeja de horno.
· Horneamos unos minutos. ¡Listos para comer!

Latifa Chaïri
Alfabetització dones II
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La mitologia grega és un conjunt de llegendes que provenen 
de la religió d’aquesta antiga civilització de la Mediterrània ori-
ental. Els grecs, encara que no practiquessin la religió de la 
manera que avui es coneix oficialment, coneixien aquestes his-
tòries, les quals formaven part del seu patrimoni cultural.

La mitologia grega és radicalment complexa, farcida de déus, he-
rois o semidéus i monstres que passen infinitat d’aventures de 
tota mena. Malgrat tot, hi ha una certa jerarquia en les divinitats 
gregues; així, per exemple, Zeus és el déu suprem (poques vega-

des qüestionat de forma directa), els dotze déus olímpics presi-
dits per Zeus, les vuit divinitats selectes, les divinitats siderals i 
de la natura, i el gran nombre de divinitats al·legòriques; així com 
les divinitats primordials (que rarament eren objecte de culte).

Així doncs, malgrat que “l’arbre diví” mai no fou definit plena-
ment pels escriptors i poetes que assajaren de “donar-li for-
ma”, s’hi preveu un déu suprem, mantes divinitats rellevants, i 
un conjunt d’éssers divins menors que representen la natura i 
la humanitat en general.
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Yusuf
Català A

Lucia
GES

L’asterisc

Mitologia grega

L’asterisc (*) és un signe de puntuació poc usat. S’introdueix al 
text per referir-se a una nota a peu de pàgina, una paraula cen-
surada, al signe de multiplicació, etc. Però té altres usos més 
moderns, i també, de més antics. Per exemple, en missatgeria 
instantània i xats s’usa per corregir un text anterior mal escrit i 
que pot donar lloc a confusions.

En lingüística actual té dos usos diferents: pot indicar una for-
ma incorrecta segons la norma de la gramàtica o, en parlar de 
llengües antigues, una forma reconstruïda, de la qual no es té 
constància escrita sinó que s’ha deduït per comparació o altres 
mètodes similars.

Tot i així, l’ús original, nascut a l’Edat Mitjana i mantingut, és 
el d’indicar la data de naixement d’una persona (mentre que la 
creu indica la mort): era un símbol de l’escut d’armes.

Kecouta
Alfabetització vespre

Atxíiiiisssss!!! Jesús!

La forma occidental de respondre a l’esternut amb Jesús! data de l’any 591, quan Itàlia era assotada per una malaltia epidèmica 
els primers símptomes de la qual eren els esternuts.

Per això, el papa Gregorio I va fer que els cristians diguessin alguna invocació com Jesús! o Salut!  per a tractar d’espantar la 
terrible malaltia. Amb això s’iniciava la tradició romana de saludar amb una benedicció l’esternut, amb la intenció d’eliminar del 
cos possibles malalties.

Shona
Alfabetització vespre

Mandinga

Mandinga (mandinka) és una llengua africana de le branca 
Mandé dins la família lingüística del Congo-Níger.

La parlen 1,2 milions de persones al Senegal, Gàmbia (on és la 
llengua principal) i Guinea-Bissau. S’assembla molt a la llengua 
Bambara.

Algunes paraules mandinga són préstecs de l’anglès, com per 
exemple bukoo (de book, llibre) o tabuloo (table, taula). Direc-
tament de l’àrab vé la salutació mandinga: Salaamalekum (la 
pau estigui amb tu) i moltes altres paraules de la vida religiosa 
ja que l’Islam és majoritari en aquesta ètnia.
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Los gatos
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Muchos tenemos como mascota un gatito, otros los vemos pa-
sar continuamente a nuestro alrededor y unos cuantos los sufren 
aunque no quieran. Está claro que todos los conocemos y hemos 
vivido rodeados de ellos pero, ¿realmente los conocemos?

Veamos si sabemos tanto de ellos como pensamos.

Sabias que…

1. Los gatos no pueden percibir los sabores dulces.

2. La lengua del gato está formada por pequeños “ganchos”, 
que les son útiles para atrapar y desgarrar el alimento.

3. La aspirina es tóxica para los gatos.

4. El gato puede percibir sonidos aproximadamente dos octa-
vos más altos que el hombre.

5. Los gatos tienen cinco dedos en cada una de sus patas 
delanteras, y sólo cuatro en las traseras.

6. El gato posee 32 músculos en cada oreja, funcionando és-
tas como una especie de antenas parabólicas dirigibles hacia 
la fuente del sonido.

7. La dieta del gato debe contener cierta cantidad de grasa, 
puesto que su organismo no la produce.

8. La visión nocturna del gato es alrededor de seis veces mejor 
que la del hombre gracias al Tapetum Lucidum, una estructura 
del ojo compuesta por células capaces de funcionar como es-
pejos, amplificando el más tenue rayo de luz.

9. Los recién nacidos tienen los ojos azules. Transcurren varios 
meses hasta que alcanzan su color definitivo.

10. La mayoría de los gatos carece de pestañas.

11. Se creía que los gatos eran incapaces de distinguir los 
colores. Sin embargo, estudios recientes demuestran que pue-
den ver el azul, el verde y el rojo.

12. El ancestro del gato doméstico es el gato salvaje africano, es-
pecie que todavía existe, aunque evolucionada, en la actualidad.

13. El gato apareció en la Tierra antes que el perro y que la 
mayoría de los animales que han llegado a ser domésticos; en 
cambio, fue uno de los últimos en ser domesticado.

14. Un gato tiene cuatro hileras de bigotes a cada lado de la 
cara; cuando el animal está tranquilo, permanecen de lado, 
mientras que se disponen hacia atrás si está en posición de 
ataque o defensa.

15. El ronroneo no siempre significa tranquilidad. El gato tam-
bién ronronea cuando está enfermo o asustado, y se dice que 
lo hace para tranquilizarse a sí mismo.

16. Además de hacerlo con la nariz, los gatos huelen con un 
órgano, llamado de Jacobson, situado en la parte superior de 
la boca. 

17. La mandíbula del gato no puede moverse lateralmente.

18. Los gatos pueden “vocalizar” en torno a cien sonidos dife-
rentes, mientras que los perros sólo diez.

19. Un gato puede saltar una altura siete veces superior a la 
suya propia.

20. La cola es un órgano fundamental para el legendario equi-
librio del gato; funciona como una pértiga en manos de un 
funámbulo.

Y por último, para aquellos a quienes no les gustan dichos 
animalitos hay que recordar que en el antiguo Egipto, matar 
un gato era un crimen castigado con la muerte. Los gatos eran 
momificados, y pequeños ratones puestos en sus tumbas.

Conxi Heredia
Instrumental

Curiosidades de nuestras mascotas
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Bé, els contes estan omnipresents en les nostres vides, però algú 
sap realment d’on vénen els contes? Realment, tothom està con-
vençut que els contes existeixen des que l’ésser humà té neces-
sitat de comunicar-se. És per això que totes les cultures tenen els 
seus propis contes i llegendes.

Però els primers contes documentats com a tals, els trobem a 
l’orient, ja cap a l’any 4.000 abans de Crist (fa més de 6.000 
anys!), escrits en papirs.

En aquests contes, per exemple, ja hi apareixen fades que fan re-
gals als nadons acabats de néixer o porten desgràcies a prínceps 
(com un conte d’un príncep condemnat a mort, datat pels voltants 
del 1.500 a. C.) en molts dels contes actuals, de fet, encara s’en-
treveuen molts motius orientals, ja sigui en formes de vestir, en 
llocs, o en formes de pensar.

I tot i tenir tants anys, aquests contes ja començaven de forma si-
milar als actuals. “Hi havia una vegada un rei d’Egipte que no te-
nia cap fill...” o “Fa molts, molts anys, en un llunyà país d’Orient, 
on el sol s’alça cada matí amb la seva cara d’or i foc, va existir 
un rei molt poderós i cruel...” són inicis d’alguns d’aquests con-
tes més antics.

De fet fins i tot l’obra d’Isop amb mes de dues-centes faules està 
considerada molt influenciada per la cultura persa antiga.

Així, el primer recopilatori de contes del que es té notícia és preci-
sament Oriental, traduït al castellà el 1261, es titula “Calila i Dim-
na”, però ja se’n té referència  
per part d’un rei de Pèrsia pels 
voltants del segle VI d.C.

Aquests contes van recórrer 
Europa explicats per joglars, 
comerciants i mariners. De fet, 
alguns contes encara vénen 
de més lluny, com per exemple 
el conte de la ventafocs, on la 
sabata petita que només pot 
dur ventafocs congenia perfec-
tament amb la tradició xinesa 
de la bellesa dels peus petits. 
La primera versió europea que 
se’n té constància prové ni 
més ni menys que d’Escòcia.

Durant l’edat mitjana van apa-
rèixer molts contes de tradició 

oral, dels que n’hi ha milers i milers de versions repartides per tot 
el món, totes igual de vàlides. Després de “Calila i Dimna” trobem 
un altre recull de contes ... “Les mil i una nits”.

“Les mil i una nits” va arribar a Europa pels voltants dels XVI, i no 
és més que un recull enllaçat de contes perses, assiris, egipcis i 
jueus. Aquest llibre relata la història d’una noia, que per salvar-se 
de la crueltat del rei, cada nit li explica un tros de conte, deixant-lo 
inacabat. I així és com en aquest llibre s’enllacen històries tant 
fantàstiques com el “Cavall volador”, “Simbad”, “Alí babà i els 40 
lladres”, “Aladí i la llàntia meravellosa” o “El lladre de Bagdad”.

Aquests contes influeixen moltíssim en la mentalitat europea, tant 
que arriben també a ses versionats en la cultura popular. No va 
ser fins el romanticisme quan autors europeus comencen a re-
collir contes de tradició oral purament europea. Contes com “En 
Patufet” o “La caputxeta vermella”, parteixen d’aquesta base. 
Aquests contes, no cal dir-ho, han estat sempre alterats segons 
les ideologies culturals i socials de les diferents èpoques que han 
viscut, així que difícilment en podem considerar mai un d’original.

Finalment, cal dir que d’un temps ençà a la cultura dels contes 
europea s’hi estan incorporant, cada vegada més, contes proce-
dents de l’Àfrica i d’Amèrica. Molts contes americans parteixen de 
variants dels contes europeus, però molts d’altres ho fan de les 
cultures precolombines.

Meta, Shona, Diallo
Alfabetització vespre

Els contes
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Milions de persones arreu del món tracten de combatre l’astènia 
amb el consum generalitzat de suplements vitamínics, encara 
que n’hi hauria prou de seguir una dieta rica en verdures, cereals 
i fruites per a fer-hi front

La primavera no només comporta al·lèrgies i asma bronqui-
al, també imposa a moltes persones la indesitjada i constant 
companyia del cansament, una sensació molesta i sense motiu 
aparent que respon al nom d’astènia. El descans continuat, que 
hauria de ser el millor remei, i el més econòmic, no hi serveix 
de gaire. Una alternativa cada vegada més freqüent és el recurs 

als suplements vitamínics. 
No obstant això, els últims 
estudis realitzats sobre 
els beneficis d’aquestes 
vitamines no evidencien 
aquests resultats. Per con-
tra, sí que revelen que el 
seu consum continuat pot 
ser perjudicial per a la sa-
lut. En la majoria de casos, 
la dieta equilibrada és la 
millor medicina per a afron-
tar la debilitat i l’insomni, 
propis de l’astènia. 

L’astènia més freqüent és 
la que apareix sense cap causa justificada en les dues èpoques 
de l’any associades a canvis de clima més bruscs, la primavera 
i la tardor. Sense malaltia de base associada, dura unes set-
manes i desapareix sense necessitat de tractament. En opinió 
d’alguns científics, els canvis de la ionització de l’atmosfera po-
drien ser els causants d’un descens en el nivell d’endorfines, 
les conegudes, en llenguatge col·loquial, com a hormones de la 
felicitat. Les endorfines actuen com a resposta a estímuls com 
ara l’exercici físic i se les associa amb sensació de benestar, 
retard en la percepció de cansament, augment del llindar del 
dolor i increment de la vitalitat. 

Per fer front a l’astènia no s’ha dissenyat cap tractament eficaç 
reconegut. Per això, la majoria dels afectats sol recórrer a l’ús de 
vitamines, tònics, estimulants suaus que incorporen carnitina, 
arginina, àcid aspàrtic, citrulina, deanol, ginseng o hipèric, entre 
altres components. 

Sempre que l’astènia siga lleu (de primavera o tardor), el més 
aconsellable és combatre-la amb una dieta equilibrada rica en 
verdures, cereals i fruites. Començar el dia amb un bon esmor-

zar i acabar-lo amb un sopar lleuger dues hores abans d’anar al 
llit és de gran ajuda. Una bona hidratació i fer exercici moderat a 
l’aire lliure, a més de mantenir una actitud positiva i optimista, 
completen la millor de les receptes. S’ha comprovat que el bon 
humor i les rialles estimulen l’alliberament d’endorfines. Tot i 
això, caldrà visitar el metge si un quadre d’aquestes característi-
ques s’intensifica durant més d’un mes. 

Però no només l’astènia és causa del consum generalitzat de 
suplements vitamínics. Milions de persones arreu del món de-
senvolupat prenen vitamines, minerals, enzims, pigments vege-
tals, a més d’antioxidants, amb propòsits tan diversos com ara 
prevenir el càncer i l’arteriosclerosi, buscar una major longevitat 
i salut, compensar hàbits inadequats de vida, anul·lar l’efecte 
dels radicals lliures o prevenir l’Alzheimer i altres malalties dege-
neratives. Aquests compostos es troben amb certa facilitat tant 
en preparats farmacològics com, cada vegada més, en produc-
tes alimentaris enriquits. 

De moment, a Espanya no hi ha estadístiques fiables que expli-
quen el volum de consum de suplements vitamínics i minerals. 
I el nombre de treballs publicats n’és molt escàs. Els estudis 
estimen que, en algunes comunitats autònomes, entre un 9% i 
un 28% de la població consumeixen de forma freqüent aquest 
tipus de suplements. Als Estats Units es calcula que la ingesta 
afecta del 20% al 46% de la població; la mitjana europea se 
situa al voltant del 20%. 

Tot i aquest consum elevat, són molts els dubtes raonables so-
bre el benefici que tenen. De les investigacions efectuades, algu-
nes de poca evidència científica, s’extrauen conclusions massa 
discordants com per a donar un missatge clar al consumidor. 
L’estudi més cridaner dels realitzats fins ara, publicat el 2007 
en la prestigiosa revista JAMA (Journal of the American Medical 
Association), planteja dubtes sobre els pretesos efectes bene-
ficiosos sobre la salut d’una àmplia selecció de vitamines (be-
tacarotè, vitamines A, C, E i seleni) administrades per prevenir 
diverses malalties. Segons l’estudi, els suplements amb betaca-
rotens i vitamines A i E organitzades com a preventius s’associ-
en a índexs més alts de mortalitat. En el cas de la vitamina C i 
el seleni, no es demostra cap relació. 

Dels resultats es conclou que el consum generalitzat de suple-
ments vitamínics durant llarg temps i sense indicació mèdica pot 
arribar a ser perjudicial. En la majoria de casos, la dieta aporta 
pràcticament tots els nutrients necessaris per a l’organisme. No-
més en situacions excepcionals, i per consell mèdic, està justifi-
cat l’ús de suplements en forma de vitamines i minerals.

Oscar Calha
GES

Els límits
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Lleis absurdes dels Estats Units

Faty
Alfabetització vespre

Rita Fontoura
Català A

Missouri

Sabies que...
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• 1. Els homes solters de 21 i 50 han de pagar un dòlar a l’any. • 2. No és il·legal accelerar. • 3. Els menors no poden comprar pistoles, 

però són lliures de comprar escopetes.• 4. Les banyeres de quatre potes que s’assemblin a les potes d’un animal estan prohibides. • 

5. Els menors poden comprar paper de liar i tabac, però no burilles o encenedors. • 6. Espantar un nen va contra la llei. • 7. És il·legal 

proporcionar cerveses o qualsevol altre producte tòxic per als elefants • 8. Es prohibeix ballar en el poble de Purdy. • 9. Quatre dones 

no poden llogar un apartament juntes.

El que va fer que s’internacionalitzés la senyal SOS d’emergèn-
cia va ser la seva senzillesa? Des de 1908 el SOS ha estat en 
tot el món un senyal d’emergència davant una desgràcia impor-
tant. Aquestes tres lletres van ser triades per les organitzacions 
de radiotelegrafia implicades perquè eren molt fàcils de trans-
metre i reconèixer en el codi Morse. Enviar un SOS és qüestió 
senzillament d’emetre tres punts, tres ratlles i tres punts.

La frase “la suerte está echada” (Allea iacta est”, en llatí, és 
atribuïda a Juli Cèsar, que la va dir en creuar un riu. Després de 
la conquesta de la Gàl-lia i la derrota de Vercingetorix, el Cèsar 
decideix tornar a Roma, on el senat havia estat parlant en contra 
d’ell, dient que la seva guerra era il·legal i que havia de deixar 
el seu càrrec. Encara així, el Cèsar decideix anar a Roma, però 
creuant el Rubicon, un riu per on no podia travessar un exèrcit 
romà ja que era il·legal. El Cèsar es va avançar, va travessar el 
riu i a l’altre costat va dir “Alea iacta est”.

La Torre de Pisa (a Itàlia) és una errada arquitectònica? El cas 
és que no va ser intencionat, però resulta que una de les grans 
errades de l’arquitectura és una de les majors atraccions turísti-
ques del món. La causa està en la cimentació de la torre, o més 
aviat, en la falta de base. La torre té 55 metres d’altura, però els 
seus fonaments només en tenen 3 de profunditat. Immediata-
ment després que es comencés a construir, el sòl va començar 
a cedir. Això va ocórrer al 1173, i des de llavors el sòl ha estat 
cedint lentament. Quan es va acabar, les plantes superiors s’ha-
vien construït de manera diferents de com apareixien als primers 
plànols, amb la finalitat de fer contrapès a la incipient inclinació. 
Això va succeir en els últims anys del segle XIV.  Els canvis van 
tenir efecte, perquè en els últims sis-cents anys la famosa Torre 
de Pisa ha estat inclinada, però sense estavellar-se. En aquests 
moments, els historiadors i tècnics de construcció s’estan cre-
mant les celles, preguntant-se si seran capaços d’evitar una ma-
jor inclinació i conservar la torre intacta altres vuit-cents anys.

Joaquin Martínez
Instrumental

Bons consells

Això és el que ens donen els següents refranys. Ens sugge-
reixen allò que cal fer en determinades situacions i també 
normes de conducta.

Aquests només són uns quants però si voleu podeu trobar-
ne de molt interessants al diccionari de locucions i frases 
llatines d’Antoni Peris (Enciclopèdia Catalana).

A bona son, no hi ha llit dur

A camí llarg, passa curta.

A la casa que hi ha un vell, no hi faltarà un consell.

A la mort, ni témer-la ni buscar-la: cal esperar-la

A la primera perdó; a la segona, bastó.

A la tercera va la bona

A les penes, punyalades

A qui té males puces, no li vagis amb murgues.

A sant que no li tinguis devoció, no li facis oració.

Actua com cal, que amb la moneda que caquis et pagaran.

Al bé, buscar-lo; al mal , espantar-lo.

Al mal costum, trenca-li la cama.

Al pa, pa; i al vi, vi; i l’aigua, clara.

Al so que toquen, balla.

Amb paciència es guanya el cel.
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Laura Heredia
Instrumental

Montse Pagès
Català C

Y la respuesta...

Història del Seat 600

Hagamos un pequeño repaso por aquellas preguntas sin res-
puesta que muchas veces nos hemos hecho.

La respuesta no la hemos encontrado pero si encontramos 
una pequeña sonrisa. Veamos…

1º ¿Por qué el pan de molde es cuadrado, si el choped, 
salami, mortadela… son redondos? ¿Quién tiene la culpa de 
esto, los tranchetes?

2º ¿Por qué en las películas de miedo siempre aparece una 
puerta cerrada de la que sale mucha luz por la rendijas, qué 
hacen los espíritus ahí detrás, fotocopias?

3º ¿Por qué cuando llegamos a lo alto de una montaña nos 
ponemos las manos en las caderas?

4º ¿Por qué abrimos la boca cada vez que miramos al techo?

5º ¿Por qué cuando nos sonamos los mocos abrimos el 
pañuelo y miramos lo que hemos echado? ¿Qué esperamos 
encontrar? ¿Berberechos?

6º ¿Por qué cuando nos cuelgan el teléfono nos quedamos 
mirándolo como si el teléfono tuviera la culpa?

7º ¿Por qué cuando echamos una carta al buzón no pode-
mos evitar mirar por la ranura e investigar qué hay dentro? 
¿Qué esperamos encontrar, un cartero enano?

8º ¿Por qué abrimos los ojos cuando estamos a oscuras? 
¿Qué creemos, que tenemos superpoderes?

9º ¿Por qué hay tanta gente que cuando come un helado de 
cucurucho, a la mitad, muerden el piquito de abajo, no saben 
que por ahí les va a chorrear?

10º ¿Por qué cuando un aparato eléctrico no funciona no se 
nos ocurre otra cosa que apretar con más fuerza el botón de 
encendido?

11º ¿Por qué cuando alguien se va a poner gotitas en los ojos 
abre la boca de esa manera tan extraña? ¡es colirio, no tequila!

12º ¿Por qué cuando nos enfadamos nos cruzamos de bra-
zos? ¿Qué ganamos con ello?

13º ¿Por qué cuando tenemos miedo nos metemos debajo de 
las sábanas? ¿Creemos que un cuchillo no las atraviesa?

Busquen la respuesta, seguro que será divertido.

El 27 de juny de 1957 començà la fabricació del SEAT 600 a Es-
panta i amb ell l’inici de la motorització massiva. El primer model 
de 600 valia aproximadament 65000 pessetes, amb les portes 
que s’obrien del revés. El SEAT 600 segueix essent símbol d’una 
etapa clau de la història. Tant important va ser el seu èxit, que 
l’enginyer Italià d’Ante Guiacosa fou el primer sorprès. Al 1968, a 
la revista Motor Mundial confessava que buscava un motor econò-
mic, lleuger i capaç de satisfer les necessitats dels italians.

Després van dissenyar el 850 per substituir el 600 i la gent va 
demostrar que el Seat 600 tenia corda per estona.

Segons el seu inventor, amb l’únic problema amb el que es tro-
bava en fabricar-lo era la refrigeració. La solució que proposava 
era que la corretja del ventilador estigués ben tensa a més de 
procurar que no hi hagués incrustacions al radiador.

El Seat 600, el 600D, el 600E i el 600L Especial, segueixen 
circulant per vies i fent camí a una història en la que ells en són 
una part fonamental.

En comprar un d’aquest cotxes, et donaven un complet joc d’eines 

format per 13 peces i un manual totalment detallat que explicava 
perfectament tots els secrets mecànics d’aquest cotxe. Malgrat 
el protagonisme que va adquirir en els seus millors anys, el 600 
va quedar oblidat. Per sort, actualment, ha passat a ser un clàssic 
i a ser considerat una peça clau de la història del país.
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Amar
Alfabetització vespre

Sant Jordi

El nom de Jordi ve del grec i significa: “agricultor, que treballa la terra”. Tot i la popularitat de Sant Jordi, es coneixen molt poques 
dades sobre ell, i quasi totes les seves notícies es basen en llegendes i tradicions que han anat passant de boca en boca durant 
els segles. Tots els historiadors i escriptors de llibres de sants, solen coincidir en que fou un soldat romà, nascut en el segle III 
a Capadòcia (Turquia) i que va morir a principis del IV, probablement a la ciutat de Lydda, l’actual Lod d’Israel. 

Els seus pares, segons la tradició, eren camperols i tenien molts diners. En d’altres versions de la història de Sant Jordi, es diu 
que el seu pare era militar i que per això el seu fill va voler seguir les seves passes.

La leyenda del dragón 

El naixement d’un nen

La leyenda más difundida de San Jorge es sin duda la del dragón, en la cual se nos presenta a nuestro santo como un soldado 
o caballero que lucha contra un ser monstruoso (el dragón) que vivía en un lago y que tenía atemorizada a toda una población 
situada en Libia. Dicho animal exigía dos corderos diarios para alimentarse a fin de no aproximarse a la ciudad, ya que desprendía 
un hedor muy fuerte y contaminaba todo lo que estaba vivo. 

Al final ocurrió que los ganaderos se quedaron casi sin ovejas y decidieron que se le entregara cada día una persona viva, que 
sería escogida bajo un sorteo. Un buen día, le tocó la “suerte” a la hija del rey, pero, cuando el monstruo iba a comérsela, San 
Jorge la salvó. Es por ese motivo que en Catalunya, San Jorge ( Sant Jordi) es el patrón de los enamorados. La leyenda de San 
Jorge fue escrita en el siglo XIII por Santiago de la Vorágine en su célebre obra “La Leyenda Dorada”.

Quan arriben les criatures a les cases amb aquell pa a sota el 
braç, l’omplen d’una gran innocència i alegria. Tota la família 
es mobilitza, i passa llargues estones contemplant aquell nadó 
tan perfecte i únic en el seu bressol. Tothom hi diu la seva, 
que si sembla que vol obrir els ulls, que si jo diria que somriu, 
o què deu somniar, i quan plora, tots comentem si ha quedat 
amb gana o si no sap agafar el son.

Però entre plors i rialles el nen va creixent i encara ni ens 
n’hem adonat, que el nen ja camina, aleshores, tota la casa va 
en dansa, ja que ell amb el seu gran desig de descobrir-ho tot, 
aixeca un gran enrenou, fins i tot, algunes vegades els avis han 
de fer un gran esforç per poder-los atrapar.

Hauríem de mirar de gaudir dels nostres fills o néts tot el 

temps possible, perquè passa molt de pressa i quan menys 
ens n’adonem, el nen ja té set anys. No per això és una edat 
menys gratificant, sinó ben al contrari, ja que el nen amb les 
seves converses i respostes moltes vegades plenes d’una gran 
lògica, ens sorprèn cada dia.

Ha arribat però l’edat de l’adolescència, una etapa un xic difícil. 
El noi o noia, no ens fan gens de cas, i aquell pare, al que sem-
pre havia admirat tant, tot de cop es converteix en el seu gran 
rival i llavors jo diria que no vol escoltar cap dels seus consells, 
ni més ni menys, que per portar-li la contrària.

Però tot i així, jo no em cansaré mai de repetir: no només les 
criatures porten una  gran alegria quan arriben a les cases, 
sinó que també aporten un aire renovador de pau i de vida.

Kecouta
Alfabetització tarda

Magda Rigola
Anglès II

de sant jordi
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Música africana

Una de les  característiques de la vida africana era la importància que se li donava a la música i al ball. Hi havia musica cerimonial 
per a les festes i ritus religiosos, proclamacions de reis o recreacions d’episodis històrics d’importància, música diferent per a 
preparar una guerra. L’estil de cant dels africans es caracteritzava per la seva intensitat i l’ús d’efectes especials com el falset, 
crits, gemecs, i notes guturals. Durant l’espectacle musical, els espectadors participaven cantant la tornada de les cançons, fent 
palmes, fent cops al terra amb el peu o fins i tot ballant. Entre el 1720 i el 1750, l’esclavitud va estendre’s entre les colònies 
americanes. Això va comportar una gran demanda de música  més animada en els oficis religiosos. Els nous càntics del moviment 
eren himnes que utilitzaven poemes religiosos en substitució dels salms bíblics.

Meta
Alfabetització vespre

Gospel

El gospel (de l’anglès gospel: evangeli) és un gènere musical 
desenvolupat a partir de la dècada del 1930 del segle XX, vin-
culat a l’espiritual i inspirat en himnes religiosos, i que combi-
na la lírica del cristianisme amb la melodia i el ritme similar al 
blues i el jazz.

ORÍGENS: Els orígens de la música gospel es troben en les 
societats de l’oest d’Àfrica que van ser deportades pels euro-
peus colonitzadors i els comerciants d’esclaus entre el 1619 i 
el 1865. La majoria d’esclaus provenien de l’àrea on actualment 
es troben Senegal, Guinea, Gàmbia, Sierra Leone, Libèria, Gha-
na, Benín, Nigèria, Camerun i parts del Congo.

Faty
Alfabetització vespre

Cançó
boliviana

Camperols bolivians
que som els productors. 
Hem treballat sempre però sempre som pobres
des que surt el sol fins que arriba la nit. 
Suportant sol i pluja fins que arriba la mort.
Però ha arribat l’hora en que tots hem vist
que aquest sistema no serveix i hem de canviar.

Elvira Arriarán
Català A

m
ú
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ic

a

No tienes tú la culpa si en tus
manos tu amor se deshojó como una rosa:
Vendrá la primavera y habrá flores…
El tronco seco dará nuevas hojas.

Las lágrimas vertidas se harán perlas
de un collar nuevo; romperá la 
sombra un sol precioso que dará a las
venas, la savia fresca, loca y bullidora.

Tú seguirás tu ruta; yo la mía
y ambos, libertos, como mariposas
perderemos el polen de las alas
y hallaremos más polen en la flora.
Las palabras se secan en los ríos
y los besos se secan como rosas,
pero por cada muerte siete vidas
buscan los labios demandando aurora.

Mas…¿lo que fue? ¡Jamás se
recupera! ¡y toda la primavera
que se esboza es un cadáver más
que adquiere vida y es un capullo más
que se deshoja!

Nati
Anglès II

Lo
inacabable
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Begoña Fernández Beltrán
Anglès I

Sau

B
o
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 t
u A la terra humida escric

Nena estic boig per tu
Em passo els dies esperant la nit.

Com et puc estimar 
Si de mi estàs tan lluny;
Servil i acabat boig per tu

Sé molt bé que des d’aquest bar
Jo no puc arribar on ets tu
Però dins la meva copa veig
Reflexada la teva llum me la beuré
Servil i acabat boig per tu

Quan no hi siguis al matí
Les llàgrimes es perdran
Entre la pluja que caurà avui

Em quedaré atrapar
Ebri d’aquesta llum
Servil i acabat boig per tu
                                                                         
Sé molt bé que des d’aquest bar
Jo no puc arribar on ets tu
Però dins la meva copa veig
Reflexada la teva llum, me la beuré
Servil i acabat boig per tu                                       

Al primer concert que vaig anar, va ser el del grup de roc Sau, a 
Granollers. Un dissabte anava amb el cotxe i per la ràdio vaig es-
coltar sentir la tràgica notícia de la mort de Carles Sabater (can-
tant del grup). Va ser el dia 13 de Febrer de 1999, després del 
concert que serviria per començar la presentació de la seva gira 
XII. Una aturada cardio-respiratòria va segar la vida d’en Carles. 

Tothom va plorar la seva mort i es va organitzar El Clam, que 
és un club d’amics que els agrada Sau i que comparteixen 
plegats tot allò relacionat amb el grup i sobretot, mantenir viu 
el seu record.

El Clam va organitzar una trobada el dia 15 de Febrer a Llança, 
en record seu. Jo aprofito aquestes quatre ratlles per recordar 
els deus anys de la mort d’en Carles Sabater.

Qui no ha sentit mai alguna de les seves cançons?, la més 
emblemàtica va ser “Boig per tu”. Qui no s’ha enamorat amb 
aquesta cançó?

Alfabetització 
tarda
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Les noies de la classe d’alfabetització del grup tarda 
també volem posar el nostre granet de sorra a la revista 
de l’escola, però com que tot just fa un parell de mesos 
que estem estudiant, de moment, ens atrevim amb una 
cosa facileta. Hem decidit presentar-nos totes:
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Ilham
Castellà I

Svetlana Palanciuc
Castellà I

Olga Palanchuc
Castellà I

El cambio

Hoy voy ha hablar de un tema interesante: los inmigrantes; 
precisamente, hablaré de mi caso.

Me llamo ILHAM, tengo veinticinco años. Soy de nacionalidad 
marroquí y desde hace ocho meses vivo en Cataluña.

Soy licenciada en Dirección de Empresas. He efectuado va-
rias prácticas en empresas instaladas en Marruecos. Tambi-
én he trabajado en una empresa francesa que se llama Ciel 
(sociedad de logísticos). Es una empresa muy conocida en 
el mundo logístico.

Vivía una vida sencilla y feliz con mis padres y mi hermano 
pequeño. Actualmente estoy casada con el hombre que he 
elegido voluntariamente, aunque tenía la obligación de venir 
con él a Cataluña.

Actualmente no trabajo, y esto es una situación a la que no 
me he acostumbrado. Por ahora mi mayor interés es apren-
der la lengua castellana. Estoy segura de que reconstruiré mi 
vida porque soy una mujer fuerte y ambiciosa que no desa-
provecha nada. Un día, conseguiré mi objetivo: trabajar como 
una mujer integrada en esta sociedad sin ningún prejuicio y 
con respecto mutuo. 

Como dice el proverbio: “Si quieres, puedes”

Esta es la máxima que tenemos que saber y en la que tene-
mos que creer.

Gracias

Soy Svetlana Palanciuc y vivo en Cataluña desde hace un año como consecuencia de la reagrupación familiar. 

Soy de Moldavia y estoy casada. Tengo dos hijas, la mayor esta estudiando en 3 ESO en IES Reguissol, y la menor hace sexto 
en el CEIP Fontmartina.

Me gusta mucho Cataluña y en especial Sta. Mª de Palautordera pero aún no domino bien los idiomas así que me esfuerzo en 
ello y espero escribir mejor para el próximo curso.

¡Hola!

Soy Olga Palanchuc y hace casi ocho años que 
vivo en España. A mi me gusta mucho el pueblo 
de Santa Mª de Palautordera.

Me gusta sus gentes, su amabilidad, su sinceri-
dad, sus costumbres y su forma de ser porque 
en mi país las relaciones entre los trabajadores y 
el jefe son distintas (hay que guardar las distanci-
as y tienes que vestir de forma muy formal).

Aquí las personas que conozco son muy abier-
tas y alegres con ganas de ayudar y transmitir 
su cultura. Las personas con las que yo trabajo 
también se interesan por la cultura de mi país.

Por estas y otras razones me siento muy bien 
acogida en este país y en el que es mi pueblo, 
Santa María de Palautordera. Estoy contenta de 
estar aquí aprendiendo muchas cosas nuevas.

Quiero expresar mi gran agradecimiento a todas 
las personas que conocen y también a aquellas 
con quien trabajo para terminar diciendo: ¡Yo 
adoro Palautordera!

en santa maria
de palautordera

en santa maria de palautordera

Mi vida

Una moldava 
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Patricia López

Instrumental

Magda Rigola
Anglès II

Una historia de piedras

El mar

v
a

r
is

Un experto asesor de empresas en 
Gestión del Tiempo quiso sorpren-
der a los asistentes a su conferen-
cia. Sacó de debajo del escritorio 
un frasco grande de boca ancha. 
Lo colocó sobre la mesa, junto a 
una bandeja con piedras del ta-
maño de un puño y preguntó: - ¿Cu-
antas piedras piensan que caben 
en el frasco?

Después de que los asistentes hici-
eran sus conjeturas, empezó a me-
ter piedras hasta que llenó el fras-
co. Luego preguntó: - ¿Está lleno?

Todo el mundo lo miró y asintió. 
Entonces sacó de debajo de la 
mesa un cubo con gravilla. Metió 
parte de la gravilla en el frasco y lo 
agitó. Las piedrecillas penetraron 
por los espacios que dejaban las 
piedras grandes. El experto sonrió 
con ironía y repitió: - ¿Está lleno?
Esta vez los oyentes dudaron: - Tal vez no. - ¡Bien!

Y puso en la mesa un cubo con arena que comenzó a volcar 
en el frasco. La arena se filtraba en los pequeños recovecos 

que dejaban las piedras y la gra-
va. - ¿Está bien lleno? preguntó de 
nuevo.

- ¡No!, exclamaron los asistentes.
- Bien, dijo, y cogió una jarra de 
agua de un litro que comenzó a 
verter en el frasco. El frasco aún 
no rebosaba.

- Bueno, ¿qué hemos demostra-
do?, preguntó.

Un alumno respondió:
- Que no importa lo llena que esté tu 
agenda, si lo intentas, siempre pue-
des hacer que quepan más cosas.

- ¡No!, concluyó el experto: lo que 
esta lección nos enseña es que 
si no colocas las piedras grandes 
primero, nunca podrás colocarlas 
después. ¿Cuáles son las piedras 

grandes en tu vida?. ¿Tus hijos, tus amigos, tus sueños, tu 
salud, la persona amada? ¿o son tu trabajo, tus reuniones, tus 
viajes de negocio, el poder o el dinero? La elección es tuya. 
Una vez te hayas decidido..., pon esas piedras primero. El resto 
encontrará su lugar. 

Quan després d’un llarg hivern arriba l’estiu, divisa de nou la immensitat d’aquell mar blau de les nostres costes. Jo diria que és 
realment un luxe, ja que aquell nostre mar mediterrani, que per cert, ningú ha pogut descriure millor que en Joan Manuel Serrat en la 
seva cançó, ens dona aquella sensació de llibertat, tan necessària per a totes les persones de terra endins, entre elles nosaltres.

És per això que quan ja s’ha acabat l’estiu, i retornem a les nostres feines i rutines de cada dia, ho fem, però amb aquella certesa 
que tornarà a arribar l’estiu i podrem gaudir contemplant novament el mar.

No és d’estranyar doncs, que aquella persona que ha nascut davant del mar, no pugui apartar-se gaire temps de les seves costes, 
sense enyorar-lo.
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El Ramadà
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El mes del ramadà és el novè mes lunar i comença el dejuni 
amb l’aparició de la lluna de Sha’ba (vuitè mes al calendari 
lunar islàmic).

Els pilars del dejuni

Els pilars del dejuni a l’Islam, ja sigui al mes del Ramadà, o en 
altres mesos, són els següents:

1. Abstinència de tot allò que trenqui el dejú (ja sigui beguda, 
menjar o relacions sexuals) des de l’alba fins a la posta de sol.

2. Tenir present la intenció. S’ha de tenir present a la ment i al 
cor, sense la necessitat de dir res oralment. 

Qui ha d’estar en dejuni?

El dejuni és un deure del musulmà adult, que no pateixi cap 
malaltia mental, que estigui sa, i que no es trobi viatjant, tant 
si es home com dona. Pel que fa a aquesta darrera, ha d’estar 
fora de la menstruació.

Així doncs, no pot dejunar el malalt mental, ni el menor, ni el 
viatjant, ni la dona durant la menstruació, ni les embarassades 
o lactants que pateixen pel seu bebè, ni els avis dèbils.

Casos especials

• El menor d’edat no està obligat a dejunar, però els pares 
l’han d’aconsellar que ho faci perquè s’acostumi 
a fer-ho i no li sigui tant dur quan sigui més gran. 
Lògicament d’una manera sana i sense que tingui 
conseqüències.

• Es permet esmorzar durant el ramadà als se-
güents casos:
- els avis dèbils que poden veure empitjorar la salut
- els malalts crònics i que no tenen la possibilitat 
de recuperar els dies esmorzats.

• Els que duen a terme feines molt dures i no 
tenen la possibilitat de trobar una altra feina.

Tots els casos anteriors estan obligats a donar 
menjar en compensació a un pobre per cada dia 
que no hagi fet el dejuni i no tenen la obligació de 
recuperar-los.

• Aquells a qui se’ls permet esmorzar durant el 
Ramadà i han de recuperar els dies esmorzats:
- els malalts que la seva salut pot empitjorar amb 
el dejuni.
- en casos de tenir gana o set severs que puguin 
repercutir molt greument en l’estat de la salut.
- al que es troba de viatge se li permet esmorzar 
quan viatja la mateixa distància per la que se li 
permet escurçar les oracions i resar-les juntes.
És a dir, la del Duhur amb la del ‘Asr 2 i 2 Rak’atas 
en comptes de 4 i 4; les del Magrib amb les de 
‘Isha 3 i 2 en comptes de 3 i 4 Rak’ats.

Khalid
Català A
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Crosswords

a
n

g
l

è
s

Find 9 countries from the world

Find 14 tools

Brazil, Japan, France, Australia, Iceland, Portugal, England, Spain, Italy.

Hammer, Pliers, screwdriver, wrench, monkey wrench, file, saw, drill, soldering 

tool, slide caliper, multimeter, insulation tester, cutter, desoldering pump.

Barber, supermarket, chemist, greengrocer, butcher, stationer, fishmonger, bo-

okshop, optician, boutique, bank, travelagency, tailor, hairdresser, toyshop, sho-

eshop, florist, baker, jeweller, kiosk, cafeteria.

Trainers, hat, shirt, shoes, jumper, tie, trousers, boots.

Sergi Francesc / Anglès I

Jordi Gómez / Anglès I

Begoña Fernández Beltrán / Anglès I

Teresa Sabé i Marissa Sánchez / Anglès I

Find 21 shops

Find 8 clothes
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This is life / Això és la vida

a
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s

Oh the wind whistles down
The cold dark street tonight
And the people they were dancing to the music vibe
And the boys chase the girls with the curls in their hair
While the shy tormented youth sit way over there
And the songs they get louder
Each one better than before

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?
Where you gonna sleep tonight?

So your heading down the road in your taxi for four
And you’re waiting outside Jimmy’s front door
But nobody’s in and nobody’s home ‘til four
So you’re sitting there with nothing to do
Talking about Robert Riger and his motley crew
And where you’re gonna go and where you’re gonna sleep tonight

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

And you’re singing the songs
Thinking this is the life
And you wake up in the morning and your head feels twice the size
Where you gonna go? Where you gonna go?
Where you gonna sleep tonight?

Oh el vent xiula fluix
El carrer fred i fosc aquesta nit
I la gent ballant al ritme de la música
Els nois empaiten a les noies amb els cabells arrissats
Mentre la joventut  tímida i perduda seu per allà
I les cançons van punjant de to
Cada una millor que l’anterior

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?
On dormiràs aquesta nit?

Baixant per la carretera en el teu taxi de quatre
I t’esperes a fora davant de la porta del Jimmy’s
Però no hi ha ningú i ningú hi serà fins a les quatre
Així que t’asseus sense res a fer
Parlant d’en Robert Riger i el seu grup
I on aniràs i on dormiràs aquesta nit

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?
On dormiràs aquesta nit?

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?
On dormiràs aquesta nit?

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?

I tu cantes les cançons
Pensant que això és la vida
I t’aixeques al matí i tens el cap a punt d’explotar
On aniràs? On aniràs?
On dormiràs aquesta nit?       

Alumnes d’Anglès III

Amy macdonald
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A better man / Un home millor

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord I fear the cold
Feel I’m getting old
Before my time

As my soul heals the shame
I will grow old through this pain
Lord I’m doing all I can
To be a better man

Go easy on my conscience
‘Cause it’s not my fault
I know I’ve been taught
To take the blame

Rest assured my angels
Will catch my tears
Walk me out of here
I’m in pain

As my soul heals the shame
I will grow old through this pain
Lord I’m doing all I can
To be a better man

Once you’ve found that lover
You’re homeward bound
Love is all around
Love is all around

I know some have fallen
On stony ground
But love is all around

Send someone to love me
I need to rest in arms
Keep me safe from harm
In pouring rain

Give me endless summer
Lord I fear the cold
Feel I’m getting old
Before my time

As my souls heals the shame
I will grow old through this pain
Lord I’m doin’ all I can
To be a better man.

Envia a algú que m’estimi
necessito que m’abracin                                                           
allunya’m del mal
sota la pluja

Dóna’m un estiu interminable
Senyor tinc por del fred
sento que m’estic envellint 
abans de temps

Mentre la meva ànima cura la vergonya
envelliré a través d’aquest dolor
Senyor faig tot el que puc
per ser un home millor

No sigueu durs amb la meva consciència
perquè no és culpa meva
encara que sempre m’han ensenyat                                 
a carregar-me-la

Estic segur que els meus àngels
m’eixugaran les meves llàgrimes
treu-me d’aquí
estic patint                                              

mentre la meva ànima cura la vergonya                                      
envelliré a través d’aquest dolor
Senyor faig tot el que puc
per ser un home millor

Un cop trobis aquell amant
tornaràs a casa
l’amor està a tot arreu
l’amor està a tot arreu

Sé que alguns 
s’han equivocat
però l’amor és per tot arreu

Envia a algú que m’estimi                                   
necessito que m’abracin
allunya’m del mal
sota la pluja

Dóna’m un estiu interminable
Senyor tinc por del fred
sento que m’estic envellint 
abans de temps

mentre la meva ànima cura la vergonya
envelliré a través d’aquest dolor
Senyor faig el que puc
Per ser un home millor.

Alumnes d’Anglès II

Robbie Williams
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Refregit

o
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in
ió

Aprofito l’ocasió i aboco les intrigues que em passen pel cap. 

De quina forma tan diferent pot arribar a afectar la situació ac-
tual de recessió, o més ben dit de crisi oberta, a les diferents 
famílies i persones, segon sigui la seva forma de guanyar-se la 
vida. Els que estan directament lligats als sistemes productius, 
ja sigui indústria o construcció i tots el seus derivats, ara veuen 
reduïda la seva font d’ingressos, i fins i tot perilla la seva conti-
nuïtat. Per altres, als qui tant els fa si plou o fa sol, els surten 
les oportunitats de sota les pedres.

El motiu d’aquest escrit és exposar la iniciativa que m’ha passat 
pel cap, per millorar l’aspecte dels carrers del barri.

En primer lloc plantarem arbres, arbustos i gespa de la bona, a les 
voreres dels carrers que encara no estan enrajolades, així no ens 
embrutarem les sabates de fang i merda de gos quan anem cami-
nant pel carrer. Pobrets animals on faran les seves necessitats, 
si ja no queden parcs on puguin córrer i esbargir-se. Quasi tots te-
nen el cartellet “gossos NO”. És clar, si els amos dels animalets 
tinguessin cura de recollir allò que els hi pertoca, no caldria.

En segon lloc penjarem banderetes de colors dels cables de telè-
fon i pintarem els pals de verd i marró com si fossin arbres ben 
eixerits. Semblarà que sempre estem de festa major.

En tercer lloc havia pensat connectar llumetes als cables 

d’electricitat. De dia faran joc amb els ocells que s’hi posen; i 
de nit il·luminaran els carrers, així ens hi veurem i evitarem els 
risc d’ensopegar.

Pel que fa als gossos abans esmentats i d’altres presoners, 
cridaners com ells sols, els portarem a classes de cant. Quan 
passem pels carrers, en lloc de bordar i llançar-nos el seus ala-
rits ens amenitzaran amb balades i cançons de moda. De nit ens 
adormirem amb cançons de bressol.

Per acabar substituirem els malmesos graons d’obra de les esca-
les públiques, per escales mecàniques automàtiques. D’aquesta 
manera les persones les podrem fer servir, i a mes compliran 
amb el D.A.C.

Senyor alcalde no tingueu tant de pudor en fer servir els diners 
del PlanE per condicionar el vostre barri, que també és dels al-
tres veïns. On és el nou institut?, el que havia de donar continu-
ïtat al projecte educatiu de la Tordera, i havia de descongestionar 
el Reguissol. On són les inversions públiques que en temps de 
crisi han de mantenir l’economia del país?

Llorenç Pons
Català C

Utopia o Realitat
Tots som ciutadans amb drets i obligacions, però nosaltres 
només volem els drets. Som una societat que no ens respon-
sabilitzem de res, i sempre passem la patata calenta als al-
tres. Tenim fills, però que els eduquin a l’escola, els tenim amb 
nosaltres el cap de setmana i tenim moltes ganes que sigui 
dilluns per que vagin a l’escola.

Senyors l’educació dels nostres fills és feina nostra. A l’escola 
els donen continguts, nosaltres els eduquem per ser persones  
del nostre món, no oblidem que els nens i nenes aprenen dels 
adults (nosaltres).

Ve una crisis econòmica, hem gastat més del que podíem, hem 
comprat per sobre del valor de les coses, i com tothom ho fa, 
jo no seré menys que ningú. Però, això sí, és culpa del govern 
o dels bancs. És responsabilitat nostra l’economia de casa. 

No podem cobrar dos i pagar quatre. Jo no vull un govern que 
m’hagi de dir com, quan i perquè haig de fer les coses. Vull 
ser lliure i conseqüent, vull se responsable de les meves deci-
sions. Sí és veritat que els bancs han donat de tot i més però 
som nosaltres que hem de saber comptar. 

No ens agrada com governen, però no anem a votar i no lluitem 
per res, al final ja ens està bé.

Si no m’agrada com governen, la pròxima vegada votaré amb 
més seny. Segur que també m’equivocaré, però per això no 
deixaré de votar o protestar. Tinc l’obligació de votar per poder 
defensar els meus drets.

Podríem reflexionar moltes més coses i ens adonaríem que la 
societat està canviant, però en quina direcció?

Carme Majó Mestres
Català C
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Susana Poveda
Català B

Alícia Salmeron
Català C

Avui dia tots volem ser eternament joves, o sinó, ho volem apa-
rentar. Dissimulem l’edat amb estiraments de pell, implants, 
règims alimentaris, etc. La joventut s’ha convertit en un bé en 
sí mateix i la vellesa es veu com una derrota.

Però l’acceptació de l’envelliment és una condició bàsica de 
la salut psíquica i cada vegada estem menys preparats per 
assumir-la. Saber envellir vol dir no sentir-se víctima del pas 
del temps, adonar-nos que es un procés i forma part del cicle 
de la vida. 

El veritable mal de la vellesa no és tant la debilitació del cos com 
la indiferència de l’ànima. 

Però com mantenir la capacitat de sorpresa, de curiositat i d’ad-
miració de la nostra infància, així com l’entusiasme, la genero-
sitat i la possibilitat d’estimar de la nostra joventut? Com con-
servar alguna esperança després de tants anys d’experiències i 
potser de tantes decepcions? 

M’agrada imaginar que la meva vellesa serà una edat de sere-
nitat, de renúncia de tot el que és accessori per viure, de com-
prendre per fi els estranys designis que han encaminat els meus 
passos i on les meves lluites amb els altres i amb mi mateixa 
hauran quedat enrere. 

En qualsevol cas, com a Casablanca, sempre ens quedarà París. 

En bombardegen constantment amb tractaments de tot tipus, 
liposuccions, lipoescultures, anti-estrés, anti-acné, etc…

Només has de veure la tele o escoltar la ràdio o bé llegir qual-
sevol revista o diari, no hi ha ni un mitjà de comunicació on no 
surtin anuncis relacionats amb l’estètica, a més tota molt bon 
preu i finançada.

Tot comença quan són jovenetes, les depilacions amb cera és 
el normal. Després n’han sortit d’altres mètodes com la depi-
lació làser, parlaré més d’elles perquè ells tot just s’estan en-
dinsant en aquest món. Continuem amb tractaments anti-acné, 
anti-estries, per després d’un embaràs anti-flaccidesa. I aquí no 
acaben, al revés. S’amplien les nostres ganes de sentir-nos o 
veure’ns millor, i podem optar per cirurgia de mil coses, peel.
lings facials i corporals.

Es veu que el làser és increïble “ho repara o arregla tot”, només 
cal tenir diners, també tenim al nostre abast (si no t’ho cobreix la 
seguretat social per problemes d’esquena) la reducció de mama 
i sinó al contrari les implantacions de silicona.

Tot això està molt bé sempre que siguem conscients que el nostre 
cos, a mida que passen els anys va canviant, el que passa és que 
moltes persones no accepten aquesta metamorfosi i és quan hi 
pot haver una patologia i en aquests casos el recomanable seria 

anar primer a un psicòleg i més encara si una filla ens demana 
essent una pubilla que es vol fer no sé què, que d’aquests casos 
n’està ple. Això és un fenomen preocupant, ja que les nostres 
filles es fixen en les actrius i models que surten a les revistes. Se 
les hauria d’informar que aquestes persones viuen d’una imatge 
i que a part de la seva genètica es cuiden molt, anant al gimnàs i 
amb una dieta equilibrada. És molt més fàcil operar-se de qualse-
vol cosa que no fer un esforç per aconseguir-ho.

També existeixen els casos en que una mare veu que el seu/
seva  fill/filla està patint realment per un complex i és ella qui 
l’anima a operar-se, dintre d’un problema greu, amb totes les 
garanties i sense escatimar en el preu, perquè altre problema 
és quan ens volem estalviar quatre euros i anem a clíniques en 
que ni tant sols tenen una titulació.

Jo conec moltes persones operades de quasi tot el que he co-
mentat i crec sincerament que els resultats no sempre són tan 
espectaculars com prometen i s’han de sotmetre a una segona 
intervenció, com per exemple la rinoplàstia, moltes vegades et 
canvien la teva expressió i ja no sembles tu.

Resumint, només diré que la batalla contra el nostre cos està 
perduda, ens hem d’acceptar i intentar millorar-lo esforçant-
nos amb constància i tenir molt clara on està la línia que 
travessa la patologia.

Per tots els que tenim

L’estètica

més de quaranta anys

des del meu punt de vista
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Durant els 25 anys de TV3 han passat 3 trios molt singulars. 

El primer que va fer acte de presència era de Canet i varen “trincar” més d’un convidat posant-lo en alguna situació compromesa. 
Fent algun “gag”. Finalment i, posats a fer, varen crear una productora de nom Gestmusic.

El segon trio (Tricicle) va passar sense pena ni glòria, va anar a un hotel de 3 estrelles molt peculiar que quan tocaves el timbre 
sortien uns quants per servir-te la clau de l’habitació o si passaves per un dels passadissos sortia una dona que tenia ganes de 
fer el llit amb tothom qui hi passés. Però la cosa no va quedar aquí. Varen anar a una illa deserta a fer de nàufrags i arreglar-se la 
vida. Els va semblar poc i, es van posar darrera la pantalla per fer explotar de riure la gent amb una sèrie que es deia Dinamita.

L’últim trio és d’Arbúcies capital i ha estat a la junta de cert Club. Un estiu varen obrir les portes de casa seva als seus convidats. 
D’entre les visites, cal destacar la mullada a l’aigua que li varen fer al Màgic Andreu o la del mal d’estómac que li varen fer venir 
al Pere Tapies. 

L’última aparició que han fet aquest tres personatges singulars i guerrillers va ser al programa del Gorgori que diuen que el vi 
és més que vi .

Convé no deixar-se endur per les modes i escollir sistemàticament el 
model més car, o el més popular; però tampoc no hem de pensar que, 
en l’actualitat, un telèfon mòbil només serveix per a fer trucades. El més 
recomanable és, abans de fer la compra, pensar quines funcions ens 
agradaria que tingués el nostre telèfon mòbil ideal. Amb aquest punt de 
partida és més fàcil anar al venedor perquè ens assessori i ens ofereixi 
el model més indicat. Sempre, això sí, sense obviar la capacitat de la 
nostra butxaca. 

Cada usuari té unes necessitats molt concretes, determinades per 
l’edat, la formació tecnològica, les capacitats físiques, les necessitats 
professionals o d’oci, les possibilitats econòmiques i les inclinacions 
estètiques. A una persona gran que desconegui les noves tecnologies, 
el més probable és que no li compensi un aparell de les característiques 

d’un iPhone o una Blackberry, terminals molt complets, molt cars i amb multitud de funcions. Potser serà millor pensar en un 
terminal enfocat exclusivament a telefonar i a enviar missatges SMS. En canvi, un professional que tingui una feina que l’obligui 
a tenir una mobilitat contínua, necessitarà un telèfon molt complet que li permeti enviar i rebre correus electrònics, fotografiar i 
gravar vídeos, a més de navegar per Internet. I entre aquests dos perfils es troben, de segur, la majoria de les persones.

Carme Cabello
Professora

Salva Majó
GES

Els trios a tv3

Un mòbil
per a cada persona
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Rosa Heredia
Català C

Injustícia
Quan vaig decidir anar a matricular-me al curs català C la professo-
ra em va comentar que les persones que han fet l’ESO surten amb 
aquest títol, però que com que no feia gaires anys que aquesta 
llei hi era, millor que truqués a la Secretaria de la Generalitat per 
informar-me de quin era el meu nivell.

Després de trucar a dos o tres telèfons diferents, parlar amb tres 
o quatre noies i escoltar cinc o sis vegades la mateixa cançó, aconsegueixo parlar amb la responsable del tema. Li pregunto quin nivell 
de català tinc segons els estudis que he fet ( fins a aquest moment jo tenia l’esperança que em diguessin que tenia el nivell C). Em va 
preguntar quins eren el meus estudis , quin any vaig acabar-los i vàries preguntes més. 

Molt amablement em diu que em correspon el nivell B. Li dono les gràcies i abans d’acomiadar-me em pregunta : Supo-
so que has estudiat tots els anys a Catalunya? (En aquest moment vaig tenir un mal pressentiment). Li vaig comentar que no, 
que havia cursat a Catalunya des de 5è d’EGB però que sempre havia aprovat el català i la prova era que tenia el títol de l’ESO.  
Llavors em va explicar que si no havia cursat tots els anys de primària i secundària  a Catalunya, encara que quan acabés l’ESO tingués 
aprovada l’assignatura de català amb un 10 no obtindria cap títol. Trobo que és una injustícia que realitzant els mateixos estudis que 
tots els meus companys i havent aprovat sempre el català ara em diguin que ells tenen el nivell B i jo no.

La part positiva de tot això és que aquest desengany em va fer venir més ganes de treure’m el títol de català  C  perquè així ningú no 
em digui mai que després de viure a Barcelona des que tenia 10 anys i fer part de la meva vida en català, no tinc el títol mínim oficial.

Tornar a l’escola
No parlo de fer-ho després de Nadal o setmana santa, ni per un 
curs nou o per l’oportú anunci d’uns grans magatzems... No! 
Parlo de més temps, com quasi trenta anys després. Us en re-
cordeu de l’EGB? Doncs, em refereixo a aquella època.

Durant aquests temps he fet cursos de formació i actualització 
professional, de temes específics i d’altres autodidactes, i, re-
centment, com no, per internet (on-line). La majoria per necessi-
tats del guió i la rutina de la feina. També he vist “les mates”, “el 
caste”, la història... i la resta de les habituals, les de tota la vida.

Fa poc he descobert les “Ci-Te” i el “TR de Bat” (que no s’es-
panti ningú, és el treball de recerca de 2n de batxillerat). Això 
últim, com us podeu imaginar, per necessitats familiars. Fent 
costat als meus fills!

Personalment, ja no me’n recordava del que era preocupar-se 
per una conjugació verbal, per un pronom o per saber quin és 
el complement directe o l’indirecte. Tampoc de com fer una re-
dacció i explicar una excursió en bicicleta o escriure un text per 
presentar un treball. Si m’ho haguessin dit, no m’ho hagués 
cregut!! I aquí estic. Fent-ho.

I , el més significatiu, el millor de tot, el que més “em preocupa” 
(i ho poso entre cometes perquè m’entengueu) és que m’ho es-
tic passant d’allò més bé!

Potser és que m’estic fent gran, o serà que em sento una 
altra vegada petit. No ho sé. El que mai m’hagués imaginat 
és que “tornaria a l’escola”, seuria davant d’una pissarra, en 
una cadira i amb una tauleta, totes dues petites. Sí, com les 
d’abans. Que tindria una senyoreta i companys de classe, que 
em posaria neguitós quan em toqués explicar coses davant 
de tothom. I aquí estic, a l’Escola d’Adults, com un nen, millo-
rant i aprenent el català.

És fantàstic gaudir i aprendre, sobretot si n’ets conscient. Des-
connectes de la rutina diària, aprofitant un temps que pensa-
ves que no hi era. Veus que hi ha més gent com tu , i et sent 
bé. A més a més, a l’escola ja no t’obliguen a fer els deures. 
Els fas perquè tu vols. Et donen suport amb tot el que fas, et 
publiquen el que escrius, et conviden a festes, i a més et por-
ten al teatre i d’excursió! Què més vols?

Si pots, no t’ho perdis. TORNA A L’ESCOLA.
Xavier Martín

Català C
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Eutanàsia

Cada any surt el tema de legalitzar l’eutanàsia a la nostra societat però no ens posem d´acord.

Legalitzar i no penalitzar l’eutanàsia és una necessitat que té la societat . L´estat ha de donar llibertat a cada persona perquè faci 
el que ell vulgui. Hi Ha molta gent malalta, que té una malaltia incurable i cada vegada estan més malament perquè va progres-
sant i degenerant, encara que tingui bones cures. Aquests malalts estan en un llit postrats sense cap sentit, i el que fan és patir 
ells i fer patir als que estan al seu voltant. És una llarga espera, de segons, minuts, dies, mesos, anys...qui sap el temps.

A mi, em sembla que tothom pot decidir sobre si mateix. Si vol viure en un estat lamentable o vol morir dignament. O sigui que 
tothom té dret a l`eutanàsia voluntària. Falta que la nostra societat ho reconegui com un dret de cada ciutadà.

Olga Borrell
Català B

Marta Garcia Vera
Català B

Per què hi ha guerres

Potser hauríem de preguntar-nos si alguna vegada han deixat d’existir. Les guerres han acompanyat la humanitat al llarg de la seva 
història des dels primers temps, en que les conquestes de noves terres les provocaven i obtenien la submissió dels seus habitants, 
fins ara , on salvaguardar els interessos energètics dels països industrialitzats és la primera causa. La guerra ha estat sempre un 
negoci. Hi ha guerres, com la Palestina, que ha estat aturada durant molts anys i ara ha tornat a revifar-se, fent-se infinitament in-
terminable. La gent, pobra, que difícilment sobreviu, veu com passa la seva vida i la guerra forma part d’ella. Guerres hi han hagut, 
n’hi ha i n’hi haurà en aquest segle i ben segur en els següents i qualsevol motiu serà suficient per fer-la esdevenir.

Hem de reflexionar sobre el tema i caldria que ens preguntéssim ¿podem lluitar contra ella?. Deixo anar la pregunta i només 
desitjo que el meu somni sigui el de tothom, poder arribar a viure en un món sense guerres i en pau.

Laura Toribio
Català C

Sentiments i realitat

Estic a l’atur. Estic a l’atur per culpa de la famosa crisi, tinc 41 anys i no he sabut mai que és no treballar. Portava 22 anys seguits 
sense parar de treballar, per mi la feina sempre havia sigut el més important, tant pel fet de realitzar la tasca que m’agradava, 
com per la independència econòmica que em suposava. Sempre pensava que si algun dia em quedava sense feina, m’angoixaria 
de tal manera que no pararia fins trobar-ne una altra de seguida.

Però ha succeït tot el contrari. Estic gaudint de l’atur com no m’ho podia imaginar, ara puc acompanyar els nens a l’escola, des-
près anar-los a recollir, portar-los a extra escolars..., cosa que mai ho havia pogut fer. Sempre treballant! Sempre depenent de la 
família: l’avi que els portava a l’escola, el tiet que els recollia ... . I el què és més important, el canvi que han fet els nens només 
perquè la seva mare estigui més temps amb ells! Per mi, han canviat les prioritats, ara primer son els meus, gràcies crisi.

al segle xxi?
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