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ATUREM  LA CRISI

És evident que la crisi està durant massa i les solucions imposades per  Alemanya són un
fracàs: austeritat en la despesa pública, política monetària restrictiva, devaluació interna dels salaris
i reformes laborals. Hi ha suficient documentació econòmica  per  veurà que altres països sobre
endeutats que van fer servi el mateix sistema  van fracassar.

La hipòtesi que el deute  públic és un impediment per al creixement econòmic es ven a
l’inrevés, la falta de creixement fa que augmenti el deute públic. Recordareu que Romania en temps
de dictadura  no tenia deute públic i la gent es moria de gana pels  carrers.

El governador del BCE diu que farà tot allò que sigui necessari per salvar l’euro, i a les petites
empreses i els ciutadans europeus qui els ha de salvar? Fins ara els únics que hem salvat amb diners
públics han estat  els bancs, els culpables d’ aquesta crisi.

Alemanya ha imposat el seu pensament: deixar caure l’economia i la contractació laboral fins
que l’austeritat i l’estalvi puguin sanejar tots els excessos anteriors a  la crisi. La realitat és que
aquesta crisi ha estat aprofitada per Alemanya per construir una Europa alemanya en benefici propi.
Alemanya no és la solució sinó part de la crisi.

L’alternativa pot ser el que estan fent altres països, Estats Units, Japó o Anglaterra estan
injectant massivament diners amb nous canals de crèdit a les famílies, les petites empreses i una
política de despesa pública amb sectors  productius de l’economia.

Els països del sud d’Europa: França, Itàlia, Portugal, Espanya(Catalunya inclosa) hauran
aprofitar el moment actual (amb tipus d’interès i la inflació baixos) per aplicar al més aviat possible
noves mesures econòmiques més racionals i aturar aquesta crisi.

Joan  Martínez

mailto:akelamasnou@gmail.com
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SEGUIM I SEGUIREM, SEMPRE MOLT MÉS LLUNY!

El novembre de 1952, Miquel Ball i Mateu reuní un petit grup de xicots de la SEDAC
a Igualada, d’edats entre els 12 i 17 anys, i començaren a fer unes sortides per conèixer el
moviment escolta de la mà d’altres grups. Així fou com Miquel Ball i Mateu va fundar l’AE
Jaume Caresmar el dia de Nadal del 1952. Mn. Miquel Fitó, rector-arxipreste de la basílica
de Santa Maria, beneí el CAU, un local de la pròpia rectoria. Així fou, com va néixer
l’agrupament escolta Jaume Caresmar. Tres anys més tard, tenia lloc la creació de
l’Agrupament de Noies Guies, anomenat Maria Antònia Salvà.

Els primers anys d’escoltisme a Igualada foren difícils per la incomprensió de molta
gent davant de l’aire desimbolt d’aquells escoltes oberts a tots els vents i també per l’hostilitat
de les esferes oficials que veien fantasmes de subversió política en aquells xicots que
seguien una altra ruta que la imposada per les seves directrius. L’agrupament, amb Miquel
Ball al front, va capejar les circumstàncies que es presentaven i també es va assuavir la
pressió política.Noves generacions d’escoltes van prendre el relleu i el Jaume Caresmar
ha arribat als nostres dies, al cap de seixanta anys, amb vigoria i projecció de futur, i amb
l’esforç de seguir l’encàrrec ben concret i ambiciós del testament d’en Baden-Powell:
«Deixeu un món millor del que heu trobat».

Durant aquests 60 anys, han format part de l’entitat un gran nombre de persones de
la ciutat d’Igualada i de les poblacions properes. I amb el pas dels anys, l’agrupament s’ha
adaptat a cada moment, a cada generació, seguint el rumb dels seus membres; però sempre
amb el mateix objectiu: l’educació de nois i noies de 6 a 19 anys, a partir del mètode
escolta i guia. Actualment, l’agrupament és una entitat fortament arrelada a la ciutat, formada
per 200 infants, joves i 38 caps voluntaris.Durant els darrers mesos, des de l’Agrupament
escolta Jaume Caresmar i Mª Antònia Salvà d’Igualada hem realitzat diverses activitats
(presentació del documental’Els Inicis de l’Escoltisme a Igualada’, projecte 60 anys - 60
cims, gimcana dels 60 anys, Ciri Votiu, Missa del Gall, calçotada cauera, exposició del 60è
aniversari i festa de Sant Jordi - 60 anys). Aquest darrer trimestre ha estat el més intens
d’activitats, i són moltes les famílies i antics escoltes que han participat en totes les
activitats.Les activitats més destacades d’aquest aniversari van ser l’exposició dels 60
anys d’escoltisme a Igualada i la festa de Sant Jordi, en què  van participar més de 900
persones

Encara queda però un acte ben especial, que serà un dels últims actes d’aquest
aniversari tan especial. El diumenge 26 de maig, antics i actuals membres de l’Agrupament
Escolta i Guia Jaume Caresmar i Maria Antònia Salvà realitzarem l’ascensió al
Cogulló (Castellfollit del Boix), acompanyats de  famílies i amics. 
Aquesta activitat forma part del projecte 60 anys, 60 cims. Aquest projecte és l’eix
transversal d’aquest aniversari, tota una fita per aconseguir! El termini s’acaba el 31
d’agost del 2013. Ho aconseguirem? Ja en tenim 45!

Aprofitant aquesta trobada, realitzarem un acte per recordar tots els amics i
companys que, al llarg d’aquests 60 anys d’escoltisme i guiatge a Igualada, ens han
deixat. En la seva memòria, plantarem un roure a Castellfollit del Boix.
Més informació dels actes a: www.cauigualada.cat. Podeu consultar-hi el vídeo dels 60
anys, les notícies i imatges més rellevants!

http://www.cauigualada.cat
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LA VEGUERIA DEL MARESME POTENCIA ELS VINCLES
ENTRE AGRUPAMENTS

Els deu agrupaments del Maresme membres d’Escoltes Catalans van decidir realitzar una trobada
per branques durant un cap setmana del mes de març. Les unitats de Follets, Llops i Pioners van fer
sortides i activitats conjuntes amb la seva branca. Per la seva banda, els Raiers van marxar de
campaments de primavera a fer una ruta a Euskadi.

Conèixer la realitat escolta d’altres agrupaments ajuda a treballar millor el projecte escolta.  A més, és
un engranatge que permet que,
quan els  infants siguin caps,
continuïn amb les mateixes ganes
de fer activitats conjuntes amb la
vegueria i a l’associació, alimentant
d’aquesta manera el treball en
xarxa.

La branca de follets del Maresme
va anar d’excursió al Corredor. Van celebrar una Convenció de Fruites, van fer una petita caminada
fins al terreny i, un cop allà van estar fent activitats tots junts durant els dos dies. La valoració va ser
molt positiva, ja que ha creat relacions entre els follets de diferents agrupaments!

La branca de Llops es va trobar per fer la Mogollops Maresmenca, també anomenada Llopetada, que
va comptar amb quasi un centenar d’infants. A mesura que anaven coneixent la realitat escolta d’altres
agrupaments, van fer activ itats  de
coneixença a la platja, una excursió fins
a la creu de Canet i activ itats
relac ionades amb l’impacte de les
persones al medi ambient i el respecte
de la natura. Com que la sortida va ser
un èxit, els caps van decidir preparar una
sortida de cap de setmana per a aquest
tercer trimestre.

Des de principi de curs, gran part de la branca de Raiers del Maresme es van motivar a fer uns
campaments conjunts per primavera, partint de la premissa que aquesta unitat porta força anys fent
ruta conjunta per aquestes dates -cada tres anys-. Aquesta és una altra iniciativa que crea vincles
entre agrupaments. En aquest cas, els va permetre aprofundir en la cultura i tradicions d’Euskal
Herria i també fer un treball de gènere, analitzant com ens influeix la societat amb certs estereotips
que ella mateixa potencia.

Per altra banda, la branca de Pioners, després de fer el primer Marespiro el mes de gener, es van
reunir a Vilassar de Dalt per participar a la segona sortida de branca de l’any. Aquesta vegada els
Pioners de Serra de Marina van preparar un dinar per finançar un projecte que duran a terme al seu
poble i, de passada, permetre als pioners agafar forces per participar de l’entrenament davant un
possible atac zombi que havien preparat els nois i noies del cau que acollia el Marespiro.

Després d’aquest dia tan intens ja tenim ganes de participar de la sortida que farem amb la branca el
tercer trimestre! 

Vegueria del Maresme, Escoltes Catalans
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2.300 JOVES ESCOLTES I GUIES DEMOSTREN A CARDEDEU
QUE LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL ÉS POSSIBLE

Per primer cop, joves de 14 a 17 anys es troben per fer accions de servei a l’entorn i enfortir
el moviment escolta i guia del país

El 27 i 28 d’abril va tenir lloc a Cardedeu la TroPiCat, la Trobada de Pioners i Caravel·les de Catalunya,
en què van participar 2.300 joves escoltes i guies d’entre 14 i 17 anys, vinguts de les tres associacions
que formen part de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge.

La trobada tenia com a objectiu fomentar el compromís dels joves perquè s’impliquin i contribueixin a
transformar el seu entorn. Per això, els nois i noies van participar en 30 accions simultànies
d’aprenentatge i servei a la comunitat, com netejar un refugi antiaeri i un bosc, pintar els patis de les
escoles, fer un taller amb discapacitats, organitzar un mercat d’intercanvi o cuinar un àpat amb menjar
de consum responsable. La trobada també volia ser un espai de coneixença entre els joves de les tres
associacions de l’escoltisme i el guiatge català, per enfortir i unir aquest moviment a nivell de país.

En l’acte d’inauguració de la trobada, el president de la Federació Catalana d’Escoltisme i Guiatge,
Víctor Muntés, va manifestar: «Som aquí per fer dues coses: conèixer-nos millor i demostrar que els
escoltes podem fer un món millor». Per la seva banda, el director general de Joventut de la Generalitat
de Catalunya, Antoni Reig, va recordar el seu pas per l’escoltisme i el guiatge: «Avui és un dia històric
que recordareu vosaltres i recordarà el país. L’escoltisme és una escola de compromís: podem dir
que avui aquí hi ha 2.300 ciutadans compromesos amb el país, el poble i l’entorn».  L’alcaldessa de
Cardedeu, Calamanda Vila, també exescolta, va agrair a tots els assistents la seva presència al
poble. «A Catalunya hi ha molta gent que tenim la ferma convicció que cal treballar pel bé de la nostra
gent i un exemple sou vosaltres», va dir.

Tot i la pluja que no va parar de caure durant el cap de setmana, es va muntar el campament i les
activitats es van dur a terme amb normalitat. Els grups van arribar progressivament durant el matí
d’arreu del territori català i, a la tarda, l’acte d’inauguració va donar el tret de sortida oficial a la
trobada. Després, els participants es van dividir en 100 grups per fer activitats de ruta per Cardedeu.
A la nit es va fer el concert i la vetlla. L’endemà es van dur a terme les accions de servei i es va cloure
la trobada amb l’hora dels adéus.
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Ramon Asensio i Cardell

SORTIDA DE PATRULLA ISARDS
CASTELL DE BURRIAC, ANY 1955

L’amic Joan Casals, molt amablement, m’ha facilitat la sortida de
patrulla que l’any 1955 o el 1956 en Busquets, com a cap de patrulla,
l’Orensanz i ell van fer al castell de Burriac. Com era costum, va fer un petit
informe acompanyat d’un dibuix, cosa que ell dominava molt bé, on podem
observar com tots tres enfilen la forta pujada equipats amb motxilles, bordó i

cantimplora, passant per entre la pineda que manava cap al cim. Era norma que cada mes s’anés a la
muntanya i que es posés en pràctica alguna de les tècniques apreses en les reunions del Cau. No
podia faltar el fer foc per cuinar el dinar, cosa prohibida actualment. Com que no tot era perfecte,
veiem que es van descuidar els claus per muntar la tenda, però fou solucionat per mitjà de la improvisació
i fent veritat allò de que:»l’Escolta no és ximple».  Aquell dia van veure de lluny a uns falangistes
que els escridassaven. Fou com si haguessin vist el dimoni. Els Escoltes sabien que havien de procurar
evitar-los. La Falange era l’únic moviment de joventut permès al país, per això van tocar el dos
ràpidament cap a un altre indret. En aquell temps, l’Escoltisme estava prohibit i havia d’aixoplugar-
se sota la capa de l’Església. Em plau transcriure el que en Joan Casals va plasmar en el seu llibre
de ruta:

«Vàrem agafar el tren fins a Vilassar i d’allà cap a Cabrera. A mig camí del poble ens
vàrem posar a esmorzar en un lloc on teníem costum de fer-ho. En arribar al brollador, el
primer que vam fer fou buscar lloc per muntar una tenda, i a l’hora d’instal·lar-la ens trobem
que no hi havia els claus i, per tant, els vàrem haver d’improvisar. Després visitem el castell i,
quan ja estàvem a baix, veiem al cim com uns Falangistes criden i fan senyals cap a on estàvem
nosaltres i ja ens tens corrents cap a sant Mateu, on vàrem arribar mig morts a les quatre de la
tarda. Havent  dinat ja ens encaminàrem cap al Masnou, arribarem bastant cansats de la
caminada i de la  calor que va fer tot el dia. Vàrem sortir en Busquets, l’Orensanz i jo (Joan
Casals).»
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EL TREN DE LA FI DEL MÓN

El Ferrocarril Austral Fueguino (FCAF) o Tren del Fin del Mundo és una línia de ferrocarril de via

estreta, reconstruïda el 1994 per donar un servei de gran luxe, que es troba a la província de Tierra
del Fuego (Argentina).  Utilitza locomotores de vapor: una 2-6-2T, de nom Camila, comprada a

Anglaterra el 1995, una feta a l’Argentina i tres més dièsel. Els serveis comencen a l’estació Fin del
Mundo,  8 km a l’oest d’ Ushuaia. Recullen els turistes en el recorregut del Valle Pico, situat a la

Garganta Toro, i a l’estació Cascada de la Macarena, on els viatgers poden visitar Yámana durant

15 minuts.

El seu antecessor, el Tren de los Presos, va començar

a funcionar el 1909 i fins al 1952. Però una visionària

empresa anomenada Tranex TurismoS.A. decideix

reviure la llegenda creant el famós Tren del Fin del
Mundo, el qual fa només els últims 8 km del recorregut

original (antigament eren 25 km). L’ample de via

d’aquest tren és de 50 cm, 10 cm menys que l’original.

En els seus orígens, la línia es va dedicar al transport

de mercaderies a la presó nacional d’Ushuaia,
especialment fusta. Actualment opera com a  ferrocarril

turístic al Parc Nacional Tierra del Fuego, i és la via

fèrria en funcionament més austral del món.

A finals del segle XIX, a Ushuaia (Illa gran de Tierra
del Fuego) el govern federal va instal·lar una colònia

penal i els primers presoners condemnats hi arribaren

el 1884. El 1902 ja era un conjunt d’edificacions per als

presidiaris, i es va construir un ferrocarril de riells de

fusta (ample de via: menys d’un metre) per  transportar

materials, principalment roques, sorra i fusta. El 1909,

l’alcaid informa de la necessitat de millorar el servei, i posa la tracció Decauville, de 600 mm d’ample

de via. D’aquesta manera es  va connectar la presó amb el bosc,  passant per la costa i per davant del

creixent poble d’Ushuaia. Fou conegut popularment com a Tren de los Presos i es feu servir per al

transport, tant de fusta per a la calefacció i cuina de la presó com per a la construcció de la mateixa.

La via fèrria fou allargant-se cada vegada més dintre del bosc, a mida que la fusta s’anava esgotant.

Va arribar fins a la vall del riu Pipo. El 1947, el govern de Juan Perón clausura el presidi i el reemplaça

per una base naval. Dos anys més tard, el terratrèmol de Tierra del Fuego va bloquejar i destruir gran

part de la línia. El govern no es va preocupar de reconstruir-la, i el servei es va fer inviable, motiu pel

qual es va clausurar el 1952.

Ramon Asensio i Cardell



Possiblement per qui tingui alguns exemplars anterior de la revista AKELA i es remunti al 2008,
podrà trobar una proposta de sortida per aquest mateix lloc.   Des de llavors s’ha remodelat la
ruta i està perfectament senyalitzada i amb uns clarificadors rètols explicatius. Val la pena fer-la
amb família. És una proposta d’ allò més interessant. Com sabeu la vàrem fer el mes de març i
érem unes 20 persones. Els comentaris generals van ser molt positius i he pensat en descriure-
la de nou tal i com ara es potfer per si els que no vàreu poder fer-la us animeu.

RUTES DEL NOSTRE ENTORNEstiu 2013

INTRODUCCIÓ HISTÓRICA

El fenomen megalític el trobem ja a la primera meitat del cinquè mil·lenni, però és més abundant al quart i tercer mil·lenni aC.
Són monuments megalítics tots aquells construïts per enormes blocs de pedra: del grec mega (gran) i lithos (pedra).
Està localitzat sobretot a l’Atlàntic, en països con Irlanda, Gran Bretanya, Països Baixos, Bèlgica, Bretanya francesa, Portugal
i també al llevant peninsular i Catalunya. Aquest moviment cultural és autòcton de l’àrea i no prové, com en un principi es
pensà, de l’Orient.
Les formes més característiques de l’arquitectura megalítica estan representades per els menhirs i els dolmens.
Els MENHIRS (en bretó pedres llargues) són blocs de pedra monolítics col·locats sobre el terreny en posició vertical. Poden
ser aïllats (per exemple el Gran Menhir de Brisí, a la Bretanya francesa, que podria haver tingut 20 metres d’alçada), disposats
en files paral·leles (com les alineacions de Carnac o Kermario amb 1029 menhirs en 10 files de 1.100 metres de longitud) o
en cercle (anomenats Cromlech a la Bretanya francesa i Henge a Anglaterra- Stonehenge al sud d’Anglaterra-) i la seva
funció és suposadament cerimonial. Hi ha qui diu que els menhirs aïllats eren senyals: els de la costa servien a les primitives
navegacions i els de terra per marcar territoris d’influència. Al terme de Vilassar de Dalt hi tenim un petit menhir, el Cal
Camat, al peu del camí de Céllecs. També n’hi ha un  a terra un en els límits de Vilassar de Dalt i Vallromanes.
Els DÒLMENS són, en canvi,  monuments funeraris amb un nucli principal constituït per una cambra sepulcral (dolmen
simple) o be amb un corredor individualitzat d’accés (sepulcres de corredor), fins i tot n’hi ha amb un corredor amb cambra
molt gran, tots són  coberts amb lloses de pedra  i enterrats  terra. En podeu trobar a la Bretanya francesa.
De vegades un mateix corredor pot conduir a diverses cambres funeràries (West Kennet Long Barrow, al sud de la Gran
Bretanya).
A casa nostra, també tenim monuments megalítics, com sabeu. Tenim la galeria coberta de Can Gol, el menhir de Cal Camat
o Ca l’Amat i els dolmens de Céllecs i de la Roca d’en Toni, símbols de la prehistòria de la Serralada del Litoral de casa nostra
i, a més, veureu que no tot acaba aquí.

RUTA PREHISTÒRICA DE CÉLLECS

Temps: Anada i tornada unes 3 hores
Dolmen de Cél.lecs: 1,5 Km
Poblat Ibèric: 4 KmSant Bartomeu de Cabanyes: 8 Km
Dificultat: Fàcil

L’itinerari que pensem fer és pujant per la part de la vall del
Vallès. Amb cotxe entortolligarem la carretera de font de Cera,
direcció a Vilanova del Vallès. Prendrem la carretera de Vilanova
del Vallès a la Roca i trobarem, després de passar un pont,
l’entrada a la urbanització de Les Pinedes de Vilanova del Vallès.
Pujarem fins a dalt cercant la Ruta Prehistòrica. Aparcarem al
fons del carrer de la pedra de les Orenetes que és el lloc des
d’on començarem a caminar.
Una vegada aparcats, tornarem a l’asfalt principal i girarem a l’esquerra fins al carrer que s’acaba en una placeta. A mà
esquerra, pujant, hi ha unes escales. Allà hi podreu veure, dins d’un jardí, la galeria coberta de Can Gol -10 min-.
Retornarem a l’aparcament, travessarem una cadena i seguirem el trajecte senyalitzat tot endinsant-nos al bosc. Cal seguir
pel camí fins a arribar a una plaça. Agafarem un trencall a la dreta fins al fons. A pocs metres trobarem una gran pedra de
6
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Francesc Muntanya

granit, buidada de dins i amb una obertura central de forma
ogival. És la roca Foradada -15 min-.
Tornarem a la placeta, creuarem el camí principal, tot recte. Cal
pujar un xic entre els pins i, a pocs metres, al damunt d’una
petita elevació, trobarem a la nostra esquerra el dolmen de
Can Gol, un modest dolmen de cista mancat de la llosa de la
coberta -5 min-.
Tornarem al camí principal, i el seguirem per l’esquerra. Passat
un tros, hi veurem una cruïlla i anirem momentàniament cap a
la dreta. Creurem un reguerot d’aigua (torrent de Céll.ecs). Just
al costat mateix (esquerra), s’aixeca un gran bloc granític
desgastat en ambdós extrems, de formavoladissa. La forma del
conjunt evoca el vol d’un ocell. Per això es coneix com la pedra
de les Orenetes. Actualment encara és possible veure a una

balma gran unes pintures rupestres de tipus perfils que simbolitzaven homes ballant o caçant -17 min-.
Tornarem enrere cap a la cruïlla i prendrem el camí ample que s’enfila amunt (a dalt a mà dreta algú hi va fer un bolet de fusta
amb dos nans). Ara cal caminar, i a mà dreta, i senyalitzat, hi ha la pedra de les Creus (unes creus que algúva fer fa uns 50-
100 anys sobre una roca) .
Cal anar mirant i seguint el camí marcat (marques blanques i grogues),pujareu un replà i tot d’una hi trobareu unes roques a
l’esquerra; una d’aquestes té una mena d’aplanament a la part superior. No té nom però es creu que servia per trillar el gra,
per tant  podem batejar-la com la  roca del Graner -25 min-.
Més amunt i sobre  d’una petita elevació, ben al mig del camí, es troba el dolmen de Céllecs. Mot bonic i amb la pedra del
damuntun xic torta. Té un aspecte simpàtic -10 min-.
Seguim caminat  i  arribarem a una cruïlla i seguirem recte. Començarem a pujar per un desnivell força important i accidentat
però curt. Seguirem el camí, que es va fent planer. Veureu una
cruïlla que cap l’esquerra baixa a la ermita de Sant Bertomeu de
Cabanyes i a la Ruta Prehistòrica II i per la dreta començareu a
pujar cap al turó de Céllecs, un xic costerut.
Aneu avançant i arribareu a un camí força ample. Al darrere
vostre veureu el turó de Vent, el més camacurt dels quatre que
hi ha, té una torre de guaita per a focs. Si seguiu, a pocs metres
veureu un munt de roques a la dreta del camí, és la cova d’en
Vadór (Salvador) o del Dimoni -12 min-.
Més endavant, i també a la dreta, veureu unes roques que formen
una plataforma que s’aboca al precipici. És un excel·lent mirador
per veure tota la plana del Vallès i més enllà. No sé si té nom

però a mi se m’acut batejar-lo amb el nom de mirador
dels Badocs – 5 min-.
Seguirem més amunt i després de caminar un tros (no
gaire llarg) trobarem a mà esquerra un camí estret
senyalitzat amb un cartell: Poblat Ibèric»,que s’endinsa
a un bosc espès i en cosa de pocs minuts estareu
donant la volta per damunt de les muralles del poblat
ibèric de Céllecs – 3 min- Tota una emoció!. Podreu
discernir ben bé muralles, habitacions i restes de
diverses construccions.
La tornada consistirà a descabdellar el camí fet fins
l’aparcament.
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                             MÉS PAÍS I MENYS PARTIT
                                  per Joan Camps i Ortiz

L’any passat un escrit meu va tenir la xamba de ser guardonat amb
el Memorial dedicat al malaurat Jordi Gomis, patriota català que va
morir d’accident pujant a l’Aneto. Un premi molt entranyable, que va
reconèixer un dels meus articles publicat a Gent del Masnou com un

dels millors de l’any sobre la Independència de Catalunya, però per a mi va tenir major
valor que el jurat me’l concedís ex aequo, vull dir, compartit amb un article publicat al lloc
web de Jaume Barberà, periodista i director del programa Singulars del canal 33, i autor
del llibre S’ha acabat el bròquil, que ha estat best-seller mediàtic de la diada de Sant Jordi.
A la meva edat uns quants segons de glòria efímera són d’agrair.

Faig aquest preàmbul perquè el títol d’aquest escrit me l’ha inspirat un pensament del
mateix Barberà que vaig agafar al vol el 25 d’abril a la tertúlia dels Matins a TV3 on clamava:
«País sí, no partit!». Expressió que en sentir-la va distreure’m del sudoku amb el qual
m’estava barallant i que excitant la successió d’idees m’ha fet adonar de la xarxa d’entitats
cíviques que depenent de les subvencions públiques han estat instrumentades pel poder
partidista. Entitats que en ser poques anaven bé, però les vaques grasses de la bombolla
i la disbauxa dels governs successius les han convertit en la veta ideal per posar la mà al
calaix. Així, s’han infiltrat en institucions cabdals del país i així l’han sembrat de xiringuitos
patrioters a dreta i a esquerra fent-se nosa uns als altres, sota disfresses de fundacions,
associacions, ONG, sindicats, patronals o digues-li com vulguis. Així han pogut comprar
serveis de singulars agències metòdiques d’investigació privada per posar el nas on el
càrrec no els demanava a la vegada que s’infiltraven en els consells d’administració de les
caixes d’estalvi, tot per poder mantenir la impunitat mentre malversaven els fons destinats
al benestar social dels més febles, de les beques de formació, dels ajuts europeus que ara
ens  passen la factura, tot per endollar-se uns als altres en l’embolica que fa fort. Així han
tolerat l’estafa piramidal de les hipoteques i de les preferents aprofitant-se de l’estalvi dels
treballadors i la bona fe dels pensionistes. I ara es fan els víctimes, ploramiques secundats
per periodistes que s’omplen la boca dient que hi ha polítics que són honrats: doncs que
ens en publiquin el currículum i tinguem un llistat fefaent dels que hagin estat al govern de
l’estat, autonòmic, diputacions, comarcal o municipal, així sabrem a qui podem votar en
les properes eleccions plebiscitàries que ens mereixem. Amb la que ens està caient a
veure per qui podem posar la mà al foc per honrat.

Fem un repàs: és honrat repenjar-se en la sopa boba d’una llei electoral que manipula
llistes tancades que exigeixen disciplina de vot, que paga dietes per  seure al parlament i
emetre un vot obligat i que si hom decideix votar en consciència ja no surt a la fotografia de
la legislatura següent? És aquest el model d’excel·lència i de productivitat? D’això, abans
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en dèiem caciquisme! No és estrany que ara tothom de la usura mafiosa en digui banca,

entitat de crèdit, hisenda o caixa d’estalvis. Quina mena d’ofici és això de ser polític? De

xaper o d’alcavot, de criat o de sicari, d’afavorit o d’ apadrinat, d’aprofitat o de babau útil?

És ser honrat fer-se el badoc mentre el partit que et dóna la cadira menteix sistemàticament

incomplint les promeses electorals i manté la sospita permanent d’haver robat a Déu i a sa

mare? És honrat que davant l’evidència de la corrupció que embruta tots els partits, uns

s’emparin amb els altres dient-se: «Vosaltres sou més corruptes que nosaltres! Nosaltres

hem robat menys que vosaltres!» i per justificar-se es queixin de la llei de finançament dels

partits? El que vol aquesta gentussa és legalitzar el suborn, les untades, la corrupció, la

inducció al flagrant delicte, aprofitar-se de la informació privilegiada, afavorir les comissions

de sota mà, poder carregar com dietes i despesa de la funció pública les comunions, els

batejos, els casaments, els aniversaris, els creuers i les vacances, així, aprofitant el viatge

poden blindar el botí sobrant en un paradís fiscal.

T’estàs passant, m’ha aconsellat un bon amic, fent una ullada a la pantalla de l’ordinador.

Ja m’ho han dit, li he respòs jo, sóc iconoclasta, detractor, pessimista, malfiat i les orelles

no em paren de xiular d’improperis pitjors; però, digues-me: coneixes un sol polític honrat

que no hagi promès brots verds per amagar la seva estèril incompetència, anunciant-nos

ampolles mig plenes quan han assecat totes les fonts, com si una ampolla mig buida no

fos el mateix que una ampolla mig plena, quan l’ampolla que els agrada tant per la metàfora

del seu bla, bla, bla, té un forat d’on solament ells xarrupen sense cap decòrum com si fos

una mamella, goluts, aprofitant-se’n per exhaurir-ho tot, fent que on trepitgen ells mai més

no hi creixi l’herba.

Dec ser molt malpensat, potser sí! Però als fets us remeto: com s’ho ha fet aquesta

gent tan pulcra per acumular als jutjats 1661 casos de corrupció liderats pels governs

d’Andalusia, València i Catalunya? Quina casualitat que la majoria dels casos investigats

per la justícia assenyalen els dos partits que han estat governant l’Espanya heretada del

feixisme. Quina casualitat que fins i tot el rei i el seu gendre hagin estat col·laboradors

necessaris i presumptes inductors de tan vergonyós espoli que fa trontollar la pau social i

posa en perill la feble democràcia, la poca que ens queda.

Busco una bona notícia que estimuli i il·lusioni els lectors que han aguan-tat fins aquí i em

trobo amb el Consell de Ministres del 25 d’abril que, amb l’arrogància a què ens tenen

acostumats, ens promet: «Al final de la legislatura tot s’arreglarà...», ens diuen: «No hem

de patir si només són sis milions els aturats, més els que hi haurà al 2015, que aquests

també són del mal Govern anterior, amb l’excepció dels aturats a Catalunya que ens els

mereixem per la democràtica obcecació pel Dret a Decidir». Política com un mal necessari?

Potser sí! Però tants mentiders i tan lladres, NO!
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ELS FOCS D’ARTIFICI

Ben aviat en molts dels nostres pobles començaran les Festes Majors i un dels moments

més esperats és el dels castells de focs artificials.

Si mirem enrere en el temps, trobem que el seu origen està directament relacionat amb el

descobriment de la pólvora a l’antiga Xina, quan fa uns 2000 anys un cuiner xinès que

cuinava  a l’aire lliure va barrejar per accident carbó, àcid sulfúric i nitro, tots aquest productes

eren molt coneguts en la cuina de l’època. La barreja es va cremar i quan va ser comprimida

en un tub de bambú va esclatar.

No gaire més tard, un monjo xinès anomenat Li Tian, de la província de Hunan, va fer

servir la pólvora per fer els primers  focs d’artifici, que feien servir per espantar els esperits.

 Es creu que en Marco Polo va portar aquet coneixement a Europa.

La fórmula d’aquest material va ser estesa pels  Àrabs durant la seva expansió pel  nord

d’Àfrica i Espanya. Van ser els primers a fer servir armes de foc i durant l’ocupació de la

Península Ibèrica van assentar els fonaments  de la tradició polvorista també amb finalitat

lúdica.

Va ser al segle XIX quan es va introduir una de les característiques més importants, el

color, fent combinacions de clorat de potassi amb diverses  sals metàl·liques.

Així és com l’estronci en cremar-lo reacciona i es converteix en el color vermell, el coure es

transforma en el color blau, el bari en el color verd i el sodi en el groc. Amb el magnesi,

alumini i titani s’aconsegueix el color blanc i la lluentor en esclatar.

Nati Herrador
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ELS CAMPAMENTS D’ESTIU

Campaments d’estiu, com ja sabeu, és dels moments mes importants de l’any, si no el que més.
Durant una setmana i mitja ens reunim, tots junts i de grans a petits, per, simplement, conviure.  En
aquest marc de quotidianitat, i a través del vell i necessari mètode del donar exemple, és on es forja
l’escola de vida que és l’escoltisme.

No només parlo de les grans experiències, aventures i emocions que pot desplegar un campament,
doncs amb 10 dies es poden treballar sòlidament uns bons objectius pedagògics. Per als responsables,
són tot un repte que no deixa de marcar-nos la rutina : un dia només acabarà bé a base de coordinació,
esforç, puntualitat, comunicació i, sobretot, bon humor i voluntat pedagògica.

Molts, els aliens al tema, ho poden comparar amb unes convivències per format i dates. No són deu
dies amb els nens a la muntanya, per tenir-los distrets. Com en les activitats setmanals que farem fins
a final de juny, el projecte, i els valors, marquen per a tots els caps la diferència.

Si el cau fos una guarderia, no seria el cau, i cobraríem, però tots els diners del món (encara que el
conveni laboral de monitors de lleure deixa molt a desitjar) no poden pagar l’experiència d’uns
campaments i el sentiment d’autorealització compartida.I el saber que, algú, algun dia, recordarà
aquell estiu amb alegria.

Aquí all Masnou, som uns quants que hi anirem i segur que seran, com sempre, quelcom inoblidable.
Com sempre, l’Agrupament Escolta Foc Nou convida a tothom que ho vulgui a unir-se a  nosaltres:
com més serem, més riurem! I riure és la millor manera de canviar el món.

Per als joves i estudiants, l’agost sempre ha sigut el diumenge de l’any: final de
vacances (que notem tan breus com un cap de setmana), anuncia l’arribada
imminent del setembre (que, evidentment, seria el dilluns).  Com no podia ser
menys, l’escoltisme sempre ha tingut vocació d’activitat de cap de setmana, i
essent aquest metafòric, no tenim més remei que sortir de campaments.

ELS JOVES PARLEN
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Carme Giralt
Educadora social

PLA D’IMPULS A LA LECTURA

El Departament d’Ensenyament, amb l’objectiu de lluitar contra el fracàs
escolar, reforçarà el domini de la lectura a través del Pla d’Impuls de la Lectura,
en totes les àrees i matèries com a eina d’aprenentatge. Aquest pla es
desenvoluparà fins al 2014.

El Pla tindrà tres eixos principals:

· L’aprenentatge de la lectura:que desenvoluparà la capacitat de llegir, comprendre i analitzar
textos. L’objectiu és analitzar la forma d’ensenyar a llegir i amb quins materials es fa.

·

       L’ús de la lectura per a l’aprenentatge: un cop assolida la lectura desenvolupar la capacitat
d’usar-la com a eina d’accés a la in-
          formació, la descoberta i l’ampliació de coneixements.

· L’hàbit lector: desenvolupar l’hàbit de llegir i desvetllar els gustos personals per gaudir de la
lectura

.

Amb aquest objectiu Ensenyament ha constituït un grup de treball amb el Comissionat d’Universitats
per analitzar la formació humanística dels futurs mestres i professors.

També amb l’objectiu de fomentar el gust per la lectura i les humanitats el Departament organitzarà
les Olimpíades del Saber, adreçades a l’alumnat d’ESO i Batxillerat més ben preparat en l’àmbit
humanístic i científic.

Aquest pla es desenvoluparà fins al 2014 i es concretarà a cada Servei Territorial amb una actuació
per 45 àrees geogràfiques en quatre  nivells d’actuació:

· -1. Centres de referència. Els centres amb pràctiques excel·lents
Actuaran com a centres de referència  i aplicaran un Pla de lectura.Centres prioritzats per a l’Impuls
de la Lectura. Cada curs es seleccionaran centres per àrea geogràfica amb resultats baixos en llengua
en què es desenvoluparà una acció d’assessorament i formació.

2, Centres amb intenció d’elaborar un Pla de Lectura.

3. Centres d’implementació progressiva d’actuacions d’impuls de la lectura.

4. Centres ordinaris que rebran actuacions generals de suport per incorporar, de manera progressiva,
actuacions concretes per tal de millorar la competència lectora del seu alumnat.
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                                 HI HA VIDA EN ALTRES
ASTRES?

El planeta o astre candidat a albergar vida, ha de complir un mínim de condicions, de les quals les més
importants són:

                                                                                                                                               Manel Martínez

L’home sempre ha pensat en la possibilitat d’existència de vida fora de la nostra
estimada Terra. Però, és realment possible? Des d’un raonament absolut, podem
afirmar que l’únic requisit és que l’astre en qüestió disposi d’una font d’energia
però, en realitat, la quantitat de condicions ineludiblesés prou gran, tot i que no
impossible de trobar.

1. Girar al voltant d’una estrella (com el Sol), ni massa petita ni excessivament gran, com a font
d’energia.

2. Tenir un tamany que permeti una gravetat i temperatura mitjana similars a les de la Terra, per
evitar l’evaporació i afavorir a la formació de cèl·lules.

3. Que sigui rocallós.
4. Estar a una distància del seu sol que permeti l’existència d’aigua líquida.
5. Que tingui un nucli de ferro per produir un camp magnètic que faci d’escut per a les radiacions

exteriors.
6. Que tingui algun satèl·lit suficientment gros que li reguli el seu gir i serveixi per poder mantenir

una estabilitat orbital, i eviti els canvis sobtats en els seus moviments i exposicions a determinades
radiacions.

7. Pertinença a un sistema amb planetes gegants que li serveixin d’escut contra grans impactes
externs.

8. Estar situat en la zona exterior de la seva galàxia, ja que en les proximitats del centre de la
mateixa es concentren les explosions de supernoves que desprenen grans quantitats de
radiacions que farien impossible la creació de qualsevol tipus de vida.

9. Aquesta llista es podria fer interminable, però he presentat les més importants i imprescindibles
per a la possible formació de vida, en el benentès que sempre em refereixo a un tipus de vida
en  què el patró de condicions són les de la nostra Terra, i d’ací hem deduit les condicions que
haurien de considerar-se necessàries.

      10. I, per últim, tot això que us he explicat són conseqüències de les expedicions realitzades a
l’exterior amb els satèl·lits-laboratoris d’alta tecnologia i la impagable col·laboració del Telescopi
Espacial Kepler de la Nasa, institució que des de l’any 1992 està realitzant un treball
importantíssim en la investigació de les possibles formes de vida més enllà de la nostra petita
Terra, i han donat nom al sol (Kepler-62) i als planetes descoberts, (Kepler-62f i62e). Recentment
s’ha descobert un altre sol i un planeta (Kepler-69 i Kepler-69c) D’altra banda, amics, quan
parlem de formes de vida, ens referim, veritablement a elements vius, començant pels
UNICEL·LULARS que, de moment, són els únics que tenen alguns números per  ser mereixedors
de la seva existència en solitari.
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QUI MANA A CASA?
Exercir l’autoritat des del respecte i l’estimació
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Anys enrere s’acostumava a exercir l’autoritat amb autoritarisme, dos conceptes que es
confonen i no són pas el mateix, aleshores s’exercia l’autoritat des de la por o la repressió,
però actualment aquest model no serveix. Tampoc resulta vàlid un model excessivament
permissiu. Per tant, les famílies i l’escola desbordades per la manca de temps, la pressió
social i les condicions econòmiques no tenen eines útils que permetin exercir l’autoritat
amb el punt just d’equilibri entre una actitud excessivament permissiva i una actitud
excessivament autoritària.
Hi ha diferents estils educatius i diferents models de família, és clar que no existeix un
patró que pugui servir per a tothom. S’és responsable de com s’educa, però no pas del
resultat final, ja que els fills també hi tenen coses a dir i a fer.
Potser valdria la pena recuperar el millor de cada estil educatiu per poder fer-ne un de
millorat, potser en la pràctica això pot resultar molt utòpic, però quan la teoria està molt
clara la pràctica surt millor.

QUÈ NO FUNCIONA?

~ Delegar o fer recaure les responsabilitats i les decisions en mans de
l’infant. Massa sovint es demana: Vols fer, vols anar...? Si toca fer-ho,
no cal preguntar. Les coses no són sempre com un vol. És important
aprendre a fer les coses per responsabilitat.
~ L’infant no és el centre de tot, ell és un més de la família. Ha d’acceptar
el seu rol dins el nucli familiar. No és bo voler ser l’amic del fill, cadascú
ha d’assumir les funcions i obligacions que li pertoquen.
~ Sobreprotegir emocionalment, així s’evita el conflicte que suposa
madurar i créixer en aquell moment concret i s’ajorna el procés a etapes
evolutives posteriors, en les quals cal madurar altres aspectes a partir
d’habilitats emocionals que ja haurien d’estar adquirides.
~ Evitar renyar, mai donar un NO clar i ferm, que marqui un límit que no
es pot traspassar. Els límits difusos creen incertesa i inseguretat. Fins
on podré arribar? Es pregunta l’infant, i necessita una resposta concreta
de l’adult.
~ Escàs control amb una alta tolerància i un excés de permissivitat davant
els conflictes.
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QUÈ FUNCIONA?

~ Proporcionar a l’infant unes bones habilitats emocionals que li permetin
créixer amb seguretat i confiança. Entre d’altres cal reforçar l’autoestima,
la tolerància a la frustració, el respecte  envers els altres o l’acceptació
dels canvis.
~ Aplicar disciplina vol dir ensenyar a l’infant que les seves accions
tenen unes conseqüències, potser aquestes no sempre són bones ni
desitjades, ni les que un s’esperava, però això s’ha d’aprendre.
~ Aplicar la disciplina positiva per anar redreçant les situacions
millorables.
~ Saber contenir i acollir. Donar les eines per afrontar els conflictes. No
ha de ser l’adult qui sempre ho acabi resolent tot.

Una tasca continuada i constant, amb un entorn coherent, regit pel sentit comú servirà per
conviure familiarment en harmonia, però també li permetrà a l’infant aconseguir un bon
rendiment escolar, per l’estabilitat que comporta i el sentit ètic de la responsabilitat que la
família haurà difós i transmès.

GRUPS FILLS

Endavant i sort!

Lourdes Sánchez i Flamerich
 Membre del GRUP FILLS
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GIRONA, TEMPS DE FLORS

De l’11 al 19 de maig de 2013 s’ha celebrat a Girona el festival
Temps de Flors.
És la forma com la ciutat de Girona rep la primavera amb un festival
bellíssim, d’excel·lència creativa en art i artesania. En definitiva un
espectacle visual captivador de diferents llenguatges artístics,

festival dels sentits, amb interessants propostes artístiques, musicals,
gastronòmiques i turístiques.
Girona Temps de Flors transforma la ciutat en un escenari on les flors són les
protagonistes.
Enguany Girona en celebrava la cinquanta-vuitena edició, sobre la idea de posar
en valor el patrimoni monumental i històric de la ciutat a través de les flors i de l’art.
Els 142 espais expositius omplien de flors la ciutat, repartits en 50 monuments, 85
patis i 7 jardins.
Alguns dels monuments més emblemàtics de la
ciutat com el claustre de la Catedral, l’església de
Sant Martí, la casa Lleó Avinay,  els banys àrabs,
la plaça dels Jurats o els jardins dels Alemanys -
Torre Gironella, etc, cedeixen durant aquests dies
els seus espais per exposar-hi originals obres
florals. A més,  els patis particulars de les històriques
cases del Barri Vell i del Call s’obrien guarnits de
flors per a tots aquells curiosos que volien acostar-
s’hi.

En arribar podeu dirigir-vos a alguna Oficina de
Turisme, per trobar  informació de la ciutat i el plànol
de les exposicions florals, encara que també els
trobareu a diversos punts del recorregut.

Si aneu amb cotxe particular us caldrà tenir una mica de sort i sobretot paciència a
l’hora de aparcar.
Una alternativa interessant és anar-hi amb tren. L’estació és a 12 minuts, caminant,
del Barri Vell.
Sobretot cal anar amb calçat còmode, ja que  el recorregut per tots els patis i
espais florals es fa a peu, i fa pujada.
Nosaltres vàrem ser-hi el dimarts 14 de maig i vam quedar captivats per l’essència
primaveral de la ciutat de Girona .
L’any vinent hi tornarem.

Jordi Dolz
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EL FUTURO DE LAS PREDICCIONES
METEOROLOGICAS

El tiempo de observación y previsión han hecho notables progresos en los
últimos 50 años. Esta representa uno de los logros más impresionantes en
toda la ciencia. Los próximos 50 años prometen ser igualmente emocionante -
si no es que más. Los meteorólogos seguirán mejorando los productos de

información y que sean más bien específicos a determinados usuarios en campos tales como
los recursos hídricos, la agricultura, la salud pública y la gestión urbana. Estos futuros avances
se verán impulsadas por la creciente demanda para mayor seguridad y protección. Los impactos
del cambio climático también impulsará la búsqueda de un mayor clima y adaptación al cambio
climático. Una mayor comprensión del clima y del tiempo apoyará las políticas de desarrollo
sostenible.
Asimismo, contribuirá a los esfuerzos de la humanidad para interactuar manera sostenible con
el medio ambiente a pesar de crecimiento de las economías y poblaciones. Por ejemplo, mejores
pronósticos apoyará los esfuerzos para maximizar la eficiencia del uso del agua, racionalizar el
consumo de energía a través del tiempo óptimo de las energías renovables producción, y asignar
recursos con mayor precisión en la agricultura, la construcción y el transporte.
Las previsiones más específicas y confiables
facultará los administradores de recursos y
tomadores de decisiones de todo tipo para
diseñar mejor decisiones a corto plazo y largo
plazo estrategias. La mejora de las previsiones
meteorológicas permitirá a los agricultores a
adaptarse más rápidamente a la llegada de
demasiada lluvia o demasiada poca, aunque
mejor los pronósticos del clima los guiará en
la siembra de los mejores cultivos para la
próxima temporada las condiciones. Los
administradores de desastres se más
precisamente afinar la forma en que la posición
de su recursos por adelantado de posibles
inundaciones o tormentas.
Los equipos de salud pública su despliegue
será más oportuno, con eficaces campañas
de vacunación contra la intemperie y
enfermedades relacionadas con el clima. La
expansión de las megaciudades en los
próximos años será un factor particularmente
importante en la orientación los esfuerzos de
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Asesor meteorológico

los pronosticadores. Para ayudar a administrar los centros urbanos su particular vulnerabilidad
a los fenómenos extremos, muchos servicios meteorológicos observaran el clima denso urbano
por medio de redes de estaciones automáticas con sus respectivos monitores. Se tratará de
aumentar la habitabilidad de las ciudades mediante el desarrollo de productos a medida de
previsión que integran tiempo y el clima datos con los datos socioeconómicos. Estos productos
se utilizaran para administrar complejos procedimientos de evacuación y el clima afectados por
sistemas como el suministro de agua, alcantarillado, transporte subterráneo y la energía. Capacitar
a las personas a utilizar mañana más pronósticos sofisticados requerirá la construcción de los
sistemas de la habilidad de una amplia gama de individuos. Para utilizar la mejora de la información
y las previsiones de eficacia, los tomadores de decisiones, así como el público en general se
necesitan formación y desarrollo de capacidades. Ellos tendrán que obtener una buena
comprensión de cómo interpretar las predicciones probabilísticas - por ejemplo, que hay una
probabilidad de 70 por ciento de la primavera será más caliente y más seco de lo normal. La
evaluación de las estadísticas y la incertidumbre no siempre es intuitiva, pero sin esta habilidad
el clima más sofisticado y el clima modelos pueden añadir poco valor.
Por todas estas capacidades notables para convertirse en  realidad, los gobiernos del mundo y
los investigadores tendrán que colaborar cada vez más estrechamente en tiempo, el clima y el
agua relacionadas con temas y sistemas. Ellos tendrán que invertir en nuevos instrumentos
para mejorar las observaciones de seguimiento en la actualidad
variables, así como para la detección de las variables que todavía no se está midiendo, tal como
los flujos de carbono desde los océanos y los bosques. De esta manera, la comunidad se dará
cuenta de la visión verdaderamente emocionante de aplicación de la ciencia y la tecnología para

resolver algunos de mayores desafíos de
la humanidad.
Desde luego uno de los factores que
también ayudaran, muy mucho, a los
meteorólogos serán todos los medios de
comunicación, móvi les, tabletas,
ordenadores portátiles. Hay que pensar
que los servicios meteorológicos llegaran
un momento que darán aviso a Protección
Civil de algún cambio importante en la
meteorología y estos podrán por medio de
los móviles comunicárselo a las personas
en general.
En def init iva la meteorología s igue
adelante.

METEOROLOGIA
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JORDI MANRIQUE

ENGANXATS A LA PANTALLA O AMAGATS DE LA REALITAT?

Aquesta vegada vull començar la meva participació en aquesta revista deixant clar que el
que escric és la meva opinió personal. Única i exclusivament la MEVA opinió.

Fa ja un any vaig ser convidat a participar en unes xerrades que parlaven sobre l’addicció a
les pantalles, dels ordinadors principalment. Addicció que avui dia ens marca la manera en què
vivim la vida. Res no existeix si no ens ho diu Internet. Google s’ha canonitzat quan molts l’anomenen
/l’anomenem «Sant Google», ja que miraculosament sempre ens troba la informació que cerquem...o
quasi.

Des d’aleshores hem fet ja tres xerrades que són obertes al públic en general, per tal  que
tothom que volgués saber què significa estar enganxat a una pantalla ho pogués saber de boca
d’una professora, d’una psicòloga i d’un informàtic.

Aquestes xerrades no pretenen parlar ex cathedra, ni tan sols pretenen ser dogma de fe,
només faltaria. Tan sols pretén donar un punt de vista que molts pares no veuen (i permeteu-me
utilitzar la paraula pare en referència a ambdós sexes, cosa que penso fer sempre).

Són uns punts de vista que poden semblar poc importants perquè tenir-los en compte, a
molts pares, els pot fer haver de dedicar més temps als fills o, fins i tot, pot significar reconèixer
que el pare, la mare o ambdós estan tan o més enganxats que els fills; i ja sabem que  molts
progenitors miren cap a un altra banda  quan poden ser objecte d’opinió.

Però res més lluny de la realitat. Són punts de vista que poden ensenyar el futur que ens
estem llaurant, poden ser opinions que ens facin reflexionar sobre el nostre dia a dia i ens poden
ensenyar coses que no ens agradin.I és que estar enganxat a una pantalla pot ser l’origen d’un
problema social del que ens podem adonar massa tard.

Abans, quan jo era petit, una pantalla era allò que només tenia dos canals  anomenats la
primera i l’UHF, ho recordo perfectament. Avui una pantalla és una porta al món, un món sovint
desconegut que ens mostra una cara mentre ens amaga una creu que més tard podem acabar
portant. I si parlem de la tele, amb tants canals ja no sabem ni què estem mirant. Qualsevol cosa
ja ens va bé.
I les pantalles es fan cada dia més petites, i com més petites més dependents ens en fem,  amb els
ets i els uts que això ens fa assimilar com a normal, i fins i tot acceptable.

De les tres xerrades que hem fet i de les que he pogut gaudir amb les meves col·legues a
qui acompanyo per  deixar anar la meva opinió com a informàtic, el que més m’ha sorprès és el poc
interès que han demostrat moltíssims pares per  saber una mica més d’allò que els té a ells
enganxats o del que fa que els seus fills només siguin visibles a l’hora de dinar o de sopar o, fins
i tot, ni això.
Per la part que em toca, qui ha assistit a la meva verborrea, d’una manera o d’una altra, tothom ha
quedat sorprès del que els he explicat i sobretot del que se’ls ha ensenyat mitjançant un projector
que, quan funciona, és molt còmode. Molts desconeixien la meitat de les coses que se’ls explicaven,
l’altra meitat potser ho coneixia des de la part que ens ensenya la cara, no la creu, i és que si
només volem veure allò que ens interessa ens convertim en presa fàcil del que ens pot fer mal.

I no és que hagi parlat de coses que estan amagades, ni tan sols de llegendes urbanes, sinó
que se’ls destapa allò que potser fins i tot ells mateixos han volgut amagar.

En aquestes xerrades no arreglem el món ni ho pretenem. Tampoc no expliquem contes de
lladres i serenos, que deia la meva àvia. Tan sols allunyem l’usuari de l’arbre perquè pugui veure el
bosc, on trobarà tant centenars d’aquelles aus com l’ocell que mirava des debaix, com l’animal
més ferotge que s’amagava darrera d’aquell mateix arbre.

I amb tot, els pares segueixen pendents del que diu el seu ordinador o el seu telèfon
intel·ligent (smartphone), curiós anglicisme que ens demostra que molts tenen més intel·ligència al
telèfon que al damunt de les espatllesCom he dit, no som dogma de fe, no canviem el món, ni tan
sols ho pretenem. Però si  amb tot el  que s’explica en aquetes xerrades només una persona pren
consciència del que té dins la pantalla, potser estarem anant pel camí correcte.
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Mercè Hernandez

RECEPTA EXTRETA DEL BLOG
Mi dulce tentación

Ingredients:

- 100 g de mantega

- 150 g de sucre

- 1 ou

- 1 iogurt grec

- 120 g de maduixes

- 225 g de farina

- 25 g de Maizena

- 1/2 culleradeta de llevat

- 1/2 culleradeta de canyella

- Sucre per espolsar

Preparació:
Batrem la mantega, a temperatura ambient, amb el sucre fins a tenir una crema lleugera i

esponjosa. Afegirem l’ou i el iogurt i barrejarem tots els ingredients. Rentarem les maduixes,

elstraurem el peduncle,les trossejarem a daus no gaire grans i les afegirem a la massa.

Finalment incorporarem els ingredients secs que hem barrejat junts en un bol i  la farina, la

maizena, el llevat i la canyella tamisats. En una safata de forn, amb paper sulfuritzat o

Silpat, hi anem posant cullerades de massa, arrodonint-les  una mica, i separant-les unes

de les altres ja que creixeran enenfornar. Espolsarem una mica de sucre i les ficarem al

forn preescalfat, amb escalfor a dalt i a baix, a 170 º durant 20 minuts. Un cop fora del forn

les posarem en una plata per deixar-les refredar del tot.
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Josep Vendrell i Torres
         (Isard Sincer)

L’ARANYA CONSTANT
Laureà Folch i Ariete

Voleu més bona voluntat:
venir, no sé quantes vegades,
amb sol i amb tamborinades,
al Masnou des de Montgat?

Aquella pobra bicicleta,
amb milers de cops de pedal,
no sé com no va quedar desfeta
per tanta activitat brutal.

En Laureà...
és ben bé un t ros de pa,
no aquell de racionam ent ,
que et  feia m al a la dent ,
sinó d’aquell pa blanc i bo...,
com  ell no n’hi ha de m illor!

Va sem blar una cosa est ranya
quan allà al voltant  del foc
( rient  com  si fos un joc)
va dir:
M’agrada l’Aranya.
No ens va semblar malsonant
si li afegíem: Constant!




