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Després de la independència?

És evident que Catalunya camina cap a un estat propi i sobirà la falta de sensibilitat, d’intel·ligència, i el
desconeixement de Catalunya per part del govern espanyol ens han dut a la situació actual. El procés
és irreversible, la societat catalana ha dit prou a tantes provocacions i frustracions amb les institucions
espanyoles. Queda un procés  que pot durar anys; però el més important és que sigui un procés
consensuat pel poble de Catalunya, amb una consulta democràtica i popular.

Hem de començar a treballar pel dia després de la independència, quin model d’estat  volem ? Seria
absurd seguir amb les mateixes estructures actuals, són inoperants. Partits amb llistes tancades i unes
prebendes insostenibles, burocràcia administrativa obsoleta, un sistema educatiu anacrònic i un sistema
judicial digne del tercer món.

No podem deixar aquest procés en mans dels polítics, això és feina de tots, joves jubilats, adults i teixit
associatiu del país. Som davant d’un moment històric i els millors dels nostres no formen part dels
partits polítics. És difícil articular un projecte  d’aquestes dimensions,  però els partits polítics han de ser
tutelats per la societat civil. Hi ha molts interessos en joc i, conseqüentment, limitacions perquè res no
canviï en profunditat.

Dependrà del compromís que volguem assumir cada un de nosaltres en aquest procés històric. D’aquesta
actitud en pot sortir un model de país modern, sostenible, atractiu per invertir-hi i un lloc on treballar,
investigar, estudiar i viure segons els nostres principis.

Joan Martinez

mailto:akelamasnou@gmail.com
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Enguany fa un any de la primera reunió dels caps interessats a fer el que és avui l’Esclat.
S’ha de destacar que la majoria de gent que vam assistir-hi aquell dia som avui Caps de
l’agrupament (actualment disset).
Des del primer moment tots hi vam participar amb molta il·lusió per crear projectes necessaris
per als infants i els joves. Tot això no hagués pogut funcionar sense l’ajuda dels nostres
Veguers (Ana i Víctor) i dels membres de l’equip pedagògic (Mariona i Sergi) que ens van
donar suport i ajuda en tot moment.
Al nostre poble manquen activitats culturals juvenils i volem incitar aquest col·lectiu a viure
de forma alegre i austera. Els nostres infants (Follets i Llops) són els dos grups més potents
que tenim actualment, però per ser el primer any estem contents de tenir nens també a
Raiers i a Pioners ( aquests últims tenen ganes d’esdevenir caps).
Pel que fa al color del nostre fulard (verd, taronja i negre) representa els colors de la
naturalesa, del dia i la nit. I el que representa el nostre logotip és la llavor que creix, és a dir,
cadascun de nosaltres creixem en tots els sentits i adquirim experiències extraordinàries
dia a dia.
En ocasions hem tingut l’oportunitat de treballar amb altres agrupaments de la nostra
vegueria però també amb entitats juvenils i culturals del nostre poble; i hem ofert activitats
innovadores al nostre poble ,també per donar-nos a conèixer.
Estem molt contents de participar en aquest projecte tan necessari per a Llavaneres. Tenim
ganes de continuar omplint les places que falten a Raiers i a Pioners (tot i que és una tasca
difícil) i de continuar evolucionant.
El dissabte 16 de febrer hem fet el nostre primer any i s’han realitzat activitats com
manualitats, gimcanes, exposició fotogràfica, conferències i molt més.
Ja és un fet, ja hem fet un any i esperem que en siguin molts més!
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Més de 500 caps a l’assemblea d’EC a Lleida, on s’aproven les línies de

treball dels propers 3 anys

El novembre passat va tenir lloc a Lleida, al pavelló de
Vidre, l’Assemblea General Ordinària d’Escoltes
Catalans, en què  van participar més de 500 caps i
membres dels equips de tota l’associació. L’AGO ha
destacat per l’aprovació del pla triennal 2012-2015, que
marcarà les línies de treball d’EC els propers 3 anys.
L’aposta per la construcció del país des de l’escoltisme,
la millora en la visibilitat de l’escoltisme català i la
innovació educativa, són els tres principals punts.
A més, també s’han escollit dos nous càrrecs a la junta
permanent. Marina Jordan i Joan Guisado van ser
escollits caps dels àmbits pedagògic i de vegueries
respectivament. Per la seva banda, Laia Tapias i Elena
González van ser reescollides per un any més al
capdavant dels àmbits econòmic i de relacions
exteriors respectivament. L’assemblea també ha servit
per presentar el nou agrupament de l’associació al
Maresme: l’AE L’Esclat, de Sant Andreu de Llavaneres.
Aquest 2012 l’assemblea ha estat acollida pels tres
agrupaments escoltes (AE) d’escoltes catalans a la
demarcació de Ponent: l’AE Alosa (Lleida), l’AE Lo
Mòtit (Alcarràs) i l’AE Taciplà (Alpicat). El seu paper
d’amfitrions ha consistit en coordinar bona part de les
tasques d’organització. La nit de dissabte, la pluja va
impedir que es realitzés la cercavila que havia de dur
als assembleistes fins a la festa, que sí es va celebrar

sense problemes al pavelló de La Bordeta. L’expresident del Parlament de Catalunya, Ernest Benach,
recentment nomenat president de la Fundació Escolta Josep Carol, ha estat l’encarregat de dur a terme
la cloenda de l’assemblea.
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Fem una cadena de favors!
Us proposem que us animeu a participar en una iniciativa de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya
que volem que serveixi per despertar la consciència col·lectiva del major nombre de persones
possible, més enllà dels agrupaments i de les persones que en formen part, i que arribi a cada petit
racó dels nostres barris i pobles. Consisteix a realitzar una cadena de favors en què  cada persona
haurà de fer una petita acció d’ajuda a una altra, cal tenir  molt clar que aquesta altra persona que
ha rebut el favor haurà també de fer-ne un a una altra persona diferent, per seguir així amb la
cadena.
La cadena de favors és una iniciativa que hem engegat a través de l’eix del curs, un eix global
transversal que planteja un tema ideològic de fons i que ens permet, a tot el moviment, fer
sensibilització i treball. Aquest curs 2012-2013 l’eix del curs és Valor humà, capital social. Volem
donar recursos i alternatives al model econòmic i de consum que s’imposa a la nostra societat,
basant-nos en una economia social en la qual el punt de partida i objectiu principal han de ser
les persones. Els temes que es tracten són: el consum responsable, bancs del temps, banca ètica
i alternatives de finançament, cooperativisme, autonomia energètica, auto producció, allargar la vida
útil dels objectes, consciència col·lectiva,etc.
Per què una cadena de favors?
El motiu és ben senzill, és una acció que pot ser molt simple i de curta durada, quelcom ben fàcil, és
més aviat un gest, una manera de fer visible que vivim en societat i que més enllà de compartir un
espai podem compartir els nostres coneixements, les nostres habilitats i les nostres aptituds.
Si mirem  més enllà del nostre melic trobarem una persona que de ben segur rebrà amb els braços
oberts la nostra ajuda i que, alhora, veurà que també té quelcom a aportar.
Com ho haig de fer?
1.- Primer de tot hauràs de triar quina persona vols ajudar. L’experiència és molt més enriquidora
si és una persona anònima o pràcticament desconeguda, tot i que no ens hem de tancar portes,
i pot ser també algú del nostre entorn.
2.- L’acció pot ser més preparada (li arreglaré l’aixeta al senyor Quico) o totalment espontània
(veig una dona embarassada molt carregada i li ofereixo ajuda per portar les coses a casa seva).
3.- Un cop prestada l’ajuda, és molt important explicar que això forma part d’una cadena de
favors i que aquesta persona haurà d’ajudar algú i seguir, així, amb la cadena.
4.- Per últim, hem de fer d’aquesta experiència un espai d’intercanvi comunitari. A continuació trobareu
un petit retallable (feu-ne fotocòpia si ho desitgeu) per  donar-lo  a la persona que rep el favor, i que
aquesta també el traspassi quan arribi el moment. Es tracta de fer arribar QUÈ HEM REBUT, QUÈ
HEM DONAT i d’ON SOM, tot utilitzant l’etiqueta #cadenadefavors (a Twitter, Instagram,etc.) o enviant
un correu electrònic a: cadenadefavors@escoltesiguies.cat. Tota la informació que anem rebent
apareixerà al web: www.escoltesiguies.cat/cadenadefavors.
La suma de petits gestos pot esdevenir un gran canvi...Endavant!

mailto:cadenadefavors@escoltesiguies.cat
http://www.escoltesiguies.cat/cadenadefavors
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VALLROMANES
SORTIDA DE CLAN. 28 i 29 DE JULIOL DE 1962

En aquesta sortida hi van participar dues colles: la de Novells i la
d’Aprenents. Era un temps en què encara no ens havia arribat el mòbil ni
l’ordinador. Els informes s’escrivien a mà, sucant la pluma al tinter o amb la
pluma estilogràfica, i la comunicació a distància es feia a través del Morse,
com veurem més avall. El plat fort d’aquestes trobades era l’acampada. Abans

 El Castell de Sant Miquel

d’anar a dormir s’acostumava a fer un bon foc, ara prohibit pels perills d’incendi al bosc. Era el moment
que, tots al voltant de les brases, aprofitàvem per iniciar el gran diàleg. Em plau transcriure a continuació
l’escrit que en Jordi Godàs va fer en dos fulls de paper de barba i que signava  com  a Gat enèrgic.
Nosaltres n’hi dèiem tòtem, d’aquestes signatures. Després de passar un cert temps dins l’Escoltisme,
podies escollir el nom d’un animal, i els que formaven el clan et posaven l’adjectiu, que acostumava
a  tenir certa relació amb el tarannà de la persona.

‘’Sortim en Casals, Vendrell, Carles, Rossell (Manel), Godàs. Marxem primers la colla
Novells, a les 7 del vespre, per fer llenya per la vetllada de la nit, i som a temps per contemplar
la posta del sol, queés maca, amb un colorit meravellós. A tres quarts de 10 arriba la colla
Aprenents, a les 10 sopem, i tot seguit comença la vetlla en què es diu:e «Crist no va manar anar
a missa cada festa.,en canvi, l’Església ens ho assenyala com a obligació.  Creus, doncs, que és
necessari o podríem passar sense la missa?» Vàrem estar d’acord des del primer moment que a
missa és millor anar-hi per les festes.
Ens llevem a les 7 del matí i anem a missa de 8 a Vallromanes, esmorzem a la font de sant Josep
i,  com  bons germans, ens passem els entrepans i hi fem una mossegada, a cada un d’ells.Aquest
acte l’anomenem l’esmorzar de la pau. Després anem a la font de can Patna i ens volem banyar,
però les basses són buides i només  podem prendre una dutxa. A la tarda, al turó de Munnà, es
parla sobre el Concili Ecumènic. La tècnica que hem practicat  a la sortida ha sigut el Morse, que
ha sortit molt bé.

Gat enèrgic
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Potser ara no hi donem importància, però en aquell temps tot ho escrivíem en català, encara
que hi haguessin faltes ortogràfiques. La qüestió era fer país. A l’escola no s’ensenyava la nostra llengua,
estava prohibit.

Ramon Asensio i Cardell

L’Església de Vallromanes
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LES PEDRERES

Tots hem sentit a parlar de les pedreres, fins hi tot algú encara ho recorda.
De fet eren un important negoci per a la nostre comarca, una terra de granit i
sauló.

Que sàpiga, encara ens queda una pedrera gran amb explotació a la zona
d’Òrrius, que es pot veure quan passem per la zona, anant cap al túnel de Parpers,

o si amb cotxe agafem la carretera d’Argentona a Òrrius, passat el poble i abans d’arribar al cim, a la
dreta.

De fet, molts recordareu una altra pedrera ben gran, la de can Salvat a font de Cera. Les pedreres
van ser una font de riquesa durant anys i molta gent venia de fora per treballar-hi. La majoria de pedreres
eren més aviat petites i estaven escampades per la Serralada Litoral.

Pel  nostre voltant en queden  diverses ja abandonades, que fa temps que no funcionen. Totes
tenen, millor o pitjor conservades, la caseta d’eines, una barraca de pedra amb teulada rodona.

La feina de picapedrer era, de fet, molt dura i exigia molts esforços  físics als treballadors, un del
més pesats era moure els grans blocs de pedra sense cap màquina. Tot es feia de corrons. El transport
es feia amb carros, més endavant amb camions.

Els mateixos homes que extreien la pedra també la treballaven, a la mateixa pedrera, estalviant-
se així el transport de la pedra en brut, que hauria comportat molt més pes. Per la nostre zona es feien
principalment llambordes per a carrers i carreteres.

Un bon picapedrer havia de saber veure la lleva de la pedra, o sigui, els plans d’estratificació,
per evitar que entreballar-la es trenqués inesperadament. També havia de tallar les pedres ben
escairades, que no fossin guerxes, per això l’escaire era una de les eines mes importants.

En el treball de la pedra hi havia feines senzilles que requerien menys habilitat, com fer pedres
dels carrers, empedrats, desbastat dels blocs, etc. Les eines bàsiques per a aquestes feines eren
l’escaire, el punxó i la maceta. En canvi, els picapedrers mes hàbils feien les peces de més compromís
(arcades, escales, finestres) i fins i tot veritables escultures.

La pedra s’obtenia en llocs accessibles, normalment en carenes i pendents de les muntanyes.
Calia primer trencar-la en blocs, per la qual cosa  s’utilitzaven diverses tècniques: fusta, tascons o
pólvora.

La tècnica de la fusta (ja utilitzada pels egipcis) consistia en obrir una tasconera o canal d’uns
30-40 cm d’ample i 20 cm de fondària amb forma d’embut. S’hi posava fusta de figuera i es remullava
durant uns quans dies. La pressió de la fusta, en expandir-se trencava la pedra.

Si es feien sevir tascons de ferro s’obria la pedra uns 2-3 cm d’ample i 3-4 cm de profunditat,
introduint-hi els tascons de ferro, de progressives dimensions, fins que la pedra cedia.

La pólvora ja és una tècnica mes recent. Es feia inicialment un forat d’uns 1,5 cm de fondària
que es continuava amb la barrina moguda a mà. S’hi posava aigua i fang per estovar una mica la roca.
Fet el forat, s’hi passava el ratlladorque feia dues ranures de dalt a baix del forat. Abans de la voladura
es posava, al forat, pólvora que es comprimia amb fang ben compacte. Després s’encenia la metxa i es
procedia a la voladura del rocs.
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FRANCESC MUNTANYA

Als voltants de les pedreres hi havia edificacions petites destinades a guardar les eines i a
reparar-les, ja que es malmetien amb freqüència.  Una d’aquestes casetes és el refugi la Fereria del
Vedat que l’ADF de Teià es va dedicar a recuperar al final dels anys 90. En aquest edifici hi havia un
gran obrador on el ferrer escalfava les eines de ferro per reparar-les.

CAMINADA
Aquesta vagada us proposem anar a veure una de tantes perderes abandonades del nostre

entorn. La pedrera de l’Edo situada al terme de Teià, per un camí molt bonic. La passejada és  apta per
a tothom, curta i sense cap dificultat.

Durada: 2 hores
Dificultat: baixa

Sortiu del Masnou i enfileu cap a Teià, pujant la riera fins a Cambray (+0,40 h). Agafeu  el camí
que trobareu just al costat de l’entrada del pàrquing. Seguiu-lo i arribareu, en pocs minuts, a una carena
que barra el pas, gireu a la dreta. Veureu uns cavalls que ens queden a mà dreta del camí.

Aneu pujant i no feu cas d’un camí més petit que, per la dreta, s’endinsa al bosc. Seguiu i
després d’aquest camí, en un giravolt, sortiu del camí principal per la dreta i entre pins. Amb +10 minuts
haureu arribat a una placeta, aneu a mà esquerra. Al fons veureu el petit hemicicle de la pedrera de
l’Edo. Realment veureu un petit amfiteatre de pedra granítica desigual.

Tornats a la placeta, agafeu a l’esquerra i, de seguida, trobareu la caseta de les eines, petita, de
pedra amb la teulada rodona. Seguint amunt, entre pins,  arribareu en uns +12 minuts a un camí ample.
Cap a la dreta va baixant cara a mar. Trobareu una bifurcació amb un camí que baixa. Seguiu tot recte
pel  sender en què aneu. Un xic mes avall comença a pujar fins a creuar-se amb el camí de Sant Mateu,
pel  Cementiri de Teià (+12 minuts).

Baixeu a la dreta i ben aviat arribareu a la porta principal del  Cementiri (+ 20 minuts) i d’allà en
7 minuts a la riera i en 40 més al Masnou.

Com veieu la proposta és més que fàcil i pot fer-la a tothom.
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VALORS PER VALDRE  per Joan Camps i Ortiz

sistema electoral pervers que els blinda i n’afavoreix el cinisme, la demagògia, la mentida i la corrupció.

Ens cal regenerar els valors perduts, afeblits o oblidats i poder plantar cara a la hipocresia

generalitzada de tot. I de tothom, evidentment! Però sobretot dels governants irresponsables i

incompetents que no paren de tapar-se les vergonyes els uns als altres.

Reflexió necessària per assolir una societat civil decidida a desempallegar-se de persones que

haurien de ser exemplars i ni tan sols saben semblar-ho, començant pel cap de l’Estat, que ha

convertit la sacra corona espanyola en una monarquia d’opereta i acabant pels tripijocs judicials

pendents, que segueixen esquitxant tota la classe política i que encotilla la judicatura tot minvant la

independència de la justícia en l’estat democràtic.

Quan encara ressonen les astracanades vodevilesques i havent amagat tant com ha pogut el

reprovable escàndol del seu gendre, el rei Joan Carles I ha permès que la TVE li cuinés una entrevista

amb Jesús Hermida, en la qual el controvertit personatge ha deixat el periodisme a l’altura del

betum.Un espectacle patètic amb el qual el Rei i l’Hermida han ensenyat el llautó d’una incompetència

professional deplorable. Ni el guió-qüestionari del periodista ni les respostes del monarca mereixerien

l’aprovat d’un graduat escolar en un final de curs de Primària. La societat civil no pot anar enlloc amb

saltimbanquis que només serveixen per  pervertir la democràcia .

Són tants els vicis induïts per la manipulació del marc constitucional del 1978 i el baix grau

d’exemplaritat de la classe política i de l’alta funció pública que al final han corromput la majoria de

comportaments individuals. La qual cosa ens obliga a tots reconèixer-ho íntimament i aplicar-nos

humilment la corresponent teràpia. La crisi que ens toca viure és insuperable si no baixem

voluntàriament el llistó de les nostre exigències, ja que de res ens serveix donar les culpes als més

culpables. Sigui poc o sigui molt o uns més que els altres, tots som subsidiaris de l’error d’haver

estirat més el braç que la màniga. És evident que no hem de tolerar que el tsunami polític segueixi

arrasant, són ells els que s’han de imposar el dic de contenció a la impunitat de tanta corrupció

manifesta, però fem tots l’esforç d’assumir el compromís individual o com a mínim la part que ens

toca. Contemporitzem sense rubor el dramatisme de la situació real i les seves conseqüències

immediates i cerquem els valors per valdre, a veure quants en troben que acompleixin la condició

d’eina per a la regeneració de la moral perduda.

És moment per a la reflexió, no podem seguir tolerant els abusos del poder que,

sota el paraigües constitucional, ens imposa un règim de partits sectaris que

actuen com les màfies del crim organitzat i que pretenen enquistar-se en un
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 Ens cal estimular l’esperit i motivar totes les nostres forces, així doncs, cal oblidar tot el que ja hem

perdut que, per molt que sigui, és ja irrecuperable. En canvi fixem-nos en quant  podem encara perdre

si seguim submisos, tolerants i passius, covards davant el declivi moral dels que lideren el poder. Cal

que assumim amb dignitat la supervivència de les nostres vides i la continuïtat de la nostra espècie

donant tot el valor afegit que ens dóna el privilegi de ser persones humanes. Aquest privilegi ens hauria

de fixar un codi deontològic universal de comportament, com els deures complementaris a la Declaració

Universal dels Drets Humans. Els drets, és clar,  han de ser una garantia prioritària per als més febles

però el codi dels deures hauria de ser imposició inapel·lable pels que per intel·lecte, per diners o per

posició ostentin algun segment de poder, el qualmai hauria de ser vitalici per a ningú.

A l’hora de prioritzar les qualitats més preuades de la condició humana, m’adono que les virtuts essencials

són precisament aquelles de les quals no en tenim cap mèrit. Si hem nascut físicament saludables,

notablement intel·ligents i en una família ben estructurada que ens ha estimat, hauríem d’admetre que

des del naixement estem em deute amb tots aquells éssers a qui la natura, arbitrària,  ha posat al món

amb situació relativament més precària. El ventall és molt ample, però la societat competitiva ha pontificat

que els triomfadors no deuen res a la bona sort, ja que si no ho són per la gràcia de Déu ho són perquè

s’ho han guanyat a pols. Hem d’admetre el que tenim de regal i no ignorar els incomptables éssers que

han vingut al món amb l’estigma de la mala sort.Tots estarem d’acord que no és el mateix néixer a la

clínica Teknon que en una cabana de l’Àfrica sahariana, no és el mateix néixer a Pedralbes que néixer

al barri de Sant Cosme, sent equitatius els afortunats haurien de ser formats i educats per a preservar

els drets humans dels altres i els dissortats haurien de poder exigir-nos l’estricte compliment del codi

ètic per a compensar les seves mancances.

Som molts els afavorits de privilegis sobrants, els quals podríem compartir o, en bona part, desprendre’ns,

per afavorir a aquells que gairebé no en tenen cap. En el moment crític que ens trobem, no cal anar lluny

a cercar-los, ja que cada dia els tenim més a prop de casa.  Cadascú de nosaltres estem moralment

obligats a fer examen dels valors que hauríem d’exercir d’acord amb la pròpia consciència. Als més

espavilats ens aniria bé reforçar l’empatia, posar-nos en la pell de l’altre, com la manera pràctica

d’estimular la generositat, la solidaritat i l’altruisme. Valors que no tenen res a veure amb la caritat ola

carrincloneria paternalista que ens permet tranquil·litzar la nostra consciència. Però també hi ha valors

per als més desafavorits, com la força de la feblesa, que estimula el sentit de la supervivència, cercant

primeres oportunitats quan mai no n’han tingut cap, o per saber valorar la més insignificant segona

oportunitat pels que havent viscut en l’abundància, l’han malbaratada. Els febles han de ser més valents

i menys submisos i els forts hem de ser més altruistes i més generosos.



SABÍEU QUE...

12

Primavera 2013

ELS ESTELS

Molts científics han fet servir

els estels per dur a terme

diverses investigacions;

sobre els llamps, parallamps,

planador, paracaigudes,

parapents, i en investigacions

meteorològiques.

Nati Herrador

Per parlar dels orígens dels estels ens hem de remuntar alsvoltants de l’any 1200  aC, a

l’antiga  Xina.S’expliquen diverses llegendes, com la d’un barret de bambú d’un camperol

que esva endur el vent, la vela d’un vaixell o, potser, l’obra del  filòsof  MO TI que va

construir un estel amb forma d’au, i que va estar volant tres dies com els ocells.

La primera referència escrita es remunta a l’any 200 aC, quan el general xinès HAN HSI, de

la dinastia HAN, va utilitzar un estel per ajudar al seu exèrcit a creuar la gran muralla que

envoltava  l’imperi que volia conquerir.

Van tenir diverses utilitats, van ser utilitzats molt sovint pels pescadors i  com a dispositius

militars. Els moviments i els colors dels estelsconstituïen missatges que es comunicaven

en la distància, entre destacaments militars.

Per als Xinesos fer volar estels és un exercici de meditació, els materials més utilitzats per

a la seva elaboració són el bambú i la seda.

Els estels es van estendre des de la Xina per tota la seva àrea d’influència, així van apareixent

en països del sud-est asiàtic com Corea, Malàisia, Indonèsia, Birmània, el Japó i l’Índia, a

través de la qual va arribar a l’oest, península aràbiga i al nord d’Àfrica.

Va arribar a Europa per les invasions Mongoles i les rutes  comercials  pel Cap de Bona

Esperança, així com pels contactes amb el món Àrab.
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Perspectives de futur

Com sempre, continuem endavant.

Havent començat amb bon peu el segon trimestre del curs 2012-2013,
després de compartir amb l’Agrupament Escolta El Nus (de Sant Pol
de Mar) la nostra sortida a la neu anual i participar a la Rua del Masnou,

a l’Agrupament Escolta Foc Nou (el nostre) les coses continuen en moviment. A l’horitzó
se’ns plantegen, més enllà del nostre treball setmanal, dues grans fites.

Al març, coincidint amb les vacances escolars de Setmana Santa, totes les unitats sortiran
4 dies de campaments de primavera i, amb això, ja tenim a tots els caps amunt i avall
preparant-ho tot amb el temps que la feina i els estudis ens deixen.

- En el cas de Follets, els més menuts (6-7-8 anys), compartiran campament i experiències
amb els seus petits homòlegs de Teià (l’A.E. Mintaka).

-  En el cas de Llops (9-10-11 anys) i Raiers (12-13-14 any) han decidit marxar per separat
i sols per poder treballar bé els objectius pedagògics i la cohesió dels infants/joves.

- Finalment, els Pioners (15-16-17 anys) s’han embarcat en un gran projecte que els durà a
descobrir Euskadi, fent contactes amb grups d’escoltes d’allà.

Just superat tot el tràfec de campaments, s’acosta (potser impacient) la ja tradicional Fira
de Primavera, enguany ja la 35enaHavent-la hagut de replantejar per raó d’uns reglaments
cada cop més restrictius amb la vida associativa de la societat, no canviarem però ni de
dia, ni de lloc: 20 i 21 d’abril, el cap de setmana abans de sant Jordi (també patró dels
escoltes). Continuarem  amb la majoria de parades tradicionals, per a totes les edats, i hi
incorporarem (estigueu atents) una bona activitat per als joves del poble el dissabte a la
tarda (com no podia ser d’altra manera).

I no ens aturem! Ja veieu (i molts sabeu) els que ens fan fer en nom de l’educació en el
lleure i el voluntariat. Em pregunto perquè no hem decidit trencar la dinàmica que a primera
vista sembla tan absorvent...

 ...potser perque mai ho veurem com un sacrifici, sinó un plaer, així com una inversió de
futur: educant, deixarem un món millor del que l’hem trobat. I això defet, i commemorant la
diada del pensament escolta (22 de febrer), és l’esperit del nostre moviment
.

Francesc del Arca Hernàdez,
Cap de Llops i Cap d’Agrupament del Foc Nou.
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Carme Giralt
Educadora social

Per un país de tots, l’escola en català

El 10 de desembre del 2012, davant l’ajuntament del Masnou es llegia
el manifest en defensa de l’escola catalana:

«Per un país de tots, l’escola en català

L’avantprojecte de Llei orgànica de millora de la qualitat de l’educació, coneguda com a llei
Wert, presentada en els darrers dies, suposa un pas més en l’estratègia del govern espanyol
per trencar el model educatiu català, vigent des de la transició i bandejar d’arrel el model
d’immersió lingüística.

Avui podem dir que l’escola catalana té un model educatiu consolidat i reconegut
internacionalment, basat en la no-separació dels infants i joves per raó de llengua, que fa
possible el coneixement de les dues llengües oficials. I que cap nen i nena a Catalunya
acabi la seva escolarització obligatòria sense dominar-les les dues per igual i per tant amb
les capacitats suficients per expressar-se correctament en qualsevol d’ambdues.

Aquesta llei ens porta a un passat predemocràtic, és a dir: el control doctrinal de l’educació,
la recentralització del sistema, la marginació de les llengües no castellanes, amb especial
malvolença contra l’escola catalana i els programes d’immersió lingüística que ha representat
un dels millors èxits del nostre sistema educatiu en els darrers 30 anys.

Aquest text és un atemptat a la llengua, a la cohesió social i a la promoció d’igualtat
d’oportunitats que ha presidit l’escola catalana.

La gravetat del moment és màxima perquè mai ens havien proposat que esborréssim 35
anys d’escola democràtica catalana i, per tant, exigim al Govern la màxima contundència
en la defensa d’un patrimoni pedagògic que hem construït entre tots. Així mateix, volem
cridar a tots els centres escolars i educatius de Catalunya a un pronunciament unànime i a
l’oportuna mobilització de tota la societat civil catalana en defensa de la nostra escola.»

L’Escoltisme de casa nostra sempre ha defensat la llengua catalana, avui i des de les
pàgines d’aquesta revista que dóna veu al nostre poble, a la pàgina l’ESCOLA ENS PARLA,
voldria demanar-vos a tots els que ens llegiu queus sumeu a la lluita per la defensa de la
nostra escola.
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CURIOSITATS DEL SISTEMA SOLAR
SATURN

Benvolguts amics,
La ciència en general, i en el nostre cas l’astronomia en particular, és un pou
de sorpreses.

Si llegiu el contingut d’aquest article, veureu que quan l’home, pretenciós per naturalesa, es pensa
que ja ho sap tot o que ja n’ha vist de tots colors, sempre surt un ciri encés per algun racó que li
demostra el contrariAvui comencem una sèrie que tinc la pretensió que sigui agradable per a tothom
o, almenys, pels encuriosits pel firmament que cada nit ens visita i ens atrau pels seus misteris i
meravelles.
La majoria dels planetes del sistema solar van ser descoberts gràcies als telescopis. El primer en
ser vist amb aquest instrument va ser el planeta Urà, quan encara només es coneixien Mercuri,
Venus, la Terra i Mart, els que l’home podia veure a ull nu.
Des del descobriment del telescopi, es va començar a explorar el sistema solar i tota la resta de
l’univers. A mesura que augmentava la sensibilitat òptica d’aquells aparells, es van poder anar
descobrint més i més característiques i detalls dels objectes observats; limitats, això sí, per la
qualitat i la precisió dels instruments esmentats.
Avui, gràcies a la possibilitat d’enviar màquines quasi perfectes a grans distàncies i grans velocitats,
dotades d’instruments d’altíssima sensibilitat i de gran capacitat d’anàlisi, tenim la sort de ser
testimonis de fenòmens, característiques i curiositats dels astres estudiats.
Tots coneixem, més o menys, el planeta Saturn, sí, el dels anells. Doncs bé, no fa gaire, les naus
Voyager van fotografiar unes formacions geomètriques al pol nord d’aquest planeta ; més tard, la
sonda Casini, dotada d’instruments d’altíssima precisió, ha captat imatges d’aquelles formacions
gasosesi els descobriments han estat sorprenents. De moment, només els podem qualificar de 
CURIOSITATS , ja que científicament no tenim una explicació que sigui avalada pel món dels savis.
Es tracta d’unes formacions circumpolars, (al pol nord) en què la segona en direcció nord-sud està
distribuïda formant un hexàgon perfecte. Si un dia llegiuen algun lloc que ja s’ha descobert què és,
si us plau, digueu-m’ho. Si jo en sé  alguna cosa més, us prometo que us ho faré saber també.

 Fotografia del pol nord de Saturn                                       Explicació angulars

                                                                                                   Manel Martínez
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Pensaments i Creences
Què és un pensament?          Què és una creença?

El pensament és l’activitat i creació de la ment, seria tot allò que arriba a existir mitjançant l’activitat de l’intel·lecte. Podem dir que els
pensaments són producte de l’activitat menta. Per tant, un pensament és producte de l’activitat mentaLes creences són pensaments que es
reforcen en el temps. Pensaments repetits, una i una altra vegada, es converteixen en creencLes creences dirigeixen la nostra conductaMoltes
creences, per no dir quasi totes, són heretades:  dels nostres pares, de les nostres circumstàncies, del nostre entorn, de la nostra societat,
de com hem estat criats i educats.Amb aquestes  influències que poden ser d’un passat recent o llunyà es va formant la nostra manera de
pensar i les nostres creences.
Les creences personals i primerenques que venen de com hem estat educats i criats, acostumen a tenir relació amb la nostra vàlua
personal, i el fet de ser o no ser mereixedors d’amor.
Cal destacar que el sistema de creences, tant les personals com les posteriors (de l’entorn en què vivim, culturals), neixen de la interpretació
que fem del que veiem, vivim i percebem; i no tant dels fets en síNo ens afecta la realitat sinó la percepció que tenim d’aquesta realitat.
Posteriorment al llarg de la vida rebem milions d’estímuls, però el nostre sistema nerviós central, mitjançant el òrgans dels sentits, funciona
de tal manera que selecciona i processa tan sols aquells estímuls que reforcenel que ja crèiem sobre nosaltres mateixos.
Ara vull destacar un parell d’efectes que tenen el pensaments i les creences a la nostra vida.

·  Pensaments creen salut
·  Les creences dirigeixen la nostra conducta:  Actuem segons pensem i sentim

Podem afirmar que el nostre cos està influenciat i de fet estructurat pels  nostres pensaments i creences. Els pensaments positius creen
cèl·lules sanes i els pensaments negatius al contrari.
Si els pensaments incideixen en la nostra salut física i, a més a més, el nostra comportament o manera d’actuar també depèn d’ells,potser
caldria revisar-los… Necessitem posar al dia les nostres creences i comportaments per crear salut i tenir una vida més plena (equivalent de
felicitat).

El nostre poder resideix en el present
El nostre poder per canviar, revisar, actualitzar pensaments i creences resideix en el present. Sentint sentiments autèntics – positius- i
escollint pensaments més animadors i encoratjadors, per tant més sans.
Cal revisar, sobretot,  els pensaments autodestructius i el seus sentiments associats (com jo no valc res, no puc, o soc un fracàs), ja que
aquests pensaments i les emocions reprimides associades ens predisposen al malestar físic i al malestar personal. Ambdós  per no
aconseguir l’anomenada vida plena i per no assolir els nostres objectius.
Observar i revisar creences i maneres de pensar ens ajudarà a saber si aquestes s’adapten a les nostres necessitats i aspiracions o, ans el
contrari, entorpeixen el nostre creixement intern i interfereixen a la nostra plenitud de vida. Si anem descobrint que no estan en sintonia amb
el nostre projecte de vida, hem de rebutjar-les per, posteriorment, obrir-nos a nous punts de vista, noves idees o filosofies.
És important saber que les creences tenen arrels més profundes que els pensaments, i que senzillament no podem treure-les a voluntat, ja
que moltes creences són del tot inconscients, i al nostre intel·lecte no li és fàcil d’arribar-hi. La majoria de nosaltres no som conscients de les
creences destructives que ens afecten.

No són nostres i no sabem que les tenim
No és fàcil, però no és impossible... Cal constància com en la preparació física, exercitar musculatura – exercitar pensament i sentiments.
Tenim la capacitat de modificar la nostra ment (pensaments) de diverses maneres. Una d’elles, i que vull compartir, és prenent consciència.
Prendre consciència és adonar-nos del que estem fem però no és tansols això.
Hi ha tres passos per prendre consciència:

· Entrar en consciència: Invocar aquella part de nosaltres que  dirigeix el nostres pensaments, la consciència.
· Mitjançant l’ entrada en conscieència passem a l’adonar-nos-en, del que estem fem, i que ens està impedint gaudir de salut física

i satisfacció personal.
· Entrar en consciència i aquest adonar-nos-en aconsegueix que pensem en què estem fent.

La suma d’aquestes passes és el saber que séSaber que sé és diferent del saber.Sabem coses que no utilitzem, i no posem la pròpia
experiència al servei de la nostra vida. És un saber que no genera un saber superior i més útil.
Ho exemplifica molt bé l’actitud de l’adolescent: «Vés amb  compte amb...» I contesta: «Ja ho sé» Però ho fa, i es fa mal. Ho sap, però no
li serveix saber-ho.
Dissortadament, les persones adultes que ens creiem madures també ho fem:,»Ja ho sé...», i no en fem cas, no utilitzem aquest saber. No
entrem en el saber que sabem.
Un altre forma de revisar pensaments i creences el trobem en el propi procés de la vida. Escoltant l’experiència, la intuïció i el que ens dicta
el cor.
I per acabar...
Recorda que les idees i creences, que tenim sobre nosaltres en particular i en la vida en general, són les que conformen la nostra realitat.
Segons som, creiem i sentim, així percebem i reaccionem en el nostre entorn.
Com hem dit, el que creu una persona està molt influenciat  per la cultura en què viu. Les creences compartides  perpetuen el tipus de
societat en què vivim.

La societat funciona per creences compartides i  a vegades perjudicials
Les creences vénen d’un passat recent o llunyà, el poder del canvi és en el present, per tal que més endavant el futur sigui millor: per a mi,
per a la societat, per al món Actualitzar creences és prendre consciència del nostre paper i així millorar la nostra salut com a persones i com
a societat.

Montserrat Bes  - Psicòloga Grup Fills
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LES COL·LECCIONS

Col·leccionar és un plaer perquè provocasentiments diversos, és un desig
de tenir  i conservar coses. Aquest món es tan ampli que es fa impossible
classificar-lo amb uns mateixos criteris
El col·leccionisme estimula la idea de l’ordre, de la conservació i, fins i tot,
una noble ambició:  augmentar la pròpia col·lecció.

Sobre com col·leccionar no hi ha regles, és quelcom personal, cadascú ho fa com  millor li
sembla, però la sensació de felicitat que se sent justifica, si més no, el fet d’iniciarla col·lecció,
valorant cada peça que s’aconsegueix. Es fa perquè agrada i apassiona.
Un col·leccionista és una persona que gaudeix ordenant, mirant, classificant, tocant el
material de la seva col·lecció. El que cal és que sigui gratificant i no arribar mai a l’obsessió,cal
tenir un límit. La col·lecció finalitza quan un ho decideix. A més, cal tenir en compte les limitacions
òbvies, tant d’expositors iespai com econòmiques.

Dit tot això, us explicaré una petita historia:
Hi havia una vegada un nen de 8 anys, a Barcelona, als anys seixanta. A sota de casa hi tenia
unforn i la seva mare l’enviava als  matins a comprar l’esmorzar que després havia de dur a
l’escola. Aquest nen cada dia volia el mateix: coca de forn amb sucre i una rajola de xocolata
que anava en un sobret de color vermell, amb sorpresa dintre: un cromo Nestlé de la col·lecció
Las Maravillas del Universo.

JORDI DOLZ

Quantes rajoles havia de comprar per enllestir aquesta col·lecció! Cinc cromos a la setmana,
vint cromos al mes, durant  l’època escolar.
Il·lusionat, es llevava d’hora els diumenges, per anar al Mercat de Sant Antoni, a Barcelona,
acompanyat del seu pare, a canviar els cromos repetits, amb el tingui i el falti, llenguatge
propi dels nens de l’època. Així es com aquest nen es va iniciar al món del col·leccionisme i va
poder completar diversos àlbums Nestlé, i d’altres, que hores d’ara encara guarda amb una
estima especial.
Per tant col·leccionar és també recordar i crec que mereix aquest reconeixement.



METEOROLOGIA

18

Primavera 2013

En estos últimos meses se ha hablado de un ciclón llamado Sandy que ha
afectado a toda la parte oriental de Estados Unidos, Caribe, Cuba y ha llegado
a su fin en Canadá. Ha durado más de quince días y dejado a su paso más de
un centenar de muertos, aparte de los daños personales.Me he acorado de que
aparte de los ciclones los americanos quieren ponerle nombre a las borrascas
y por ello titulo:

Una de las principales empresas norteamericanas de meteorología, Weather Channel, ha decidido
«bautizar» a las borrascas que puedan originar grandes temporales de lluvia, nieve o frío en Estados
Unidos durante el próximo invierno. La decisión ha dado lugar a una fuerte polémica dentro y fuera
de Estados Unidos, no exenta en muchas ocasiones de una componente comercial, en torno a su
conveniencia y sobre, hasta que punto, una compañía privada debe llevar a cabo esa iniciativa.
El hecho de poner nombres a algunas perturbaciones atmosféricas no es nuevo. El caso más
conocido es el de los ciclones tropicales. Es una práctica que se inició durante la Segunda Guerra
Mundial por parte de meteorólogos norteamericanos para facilitar la distinción entre distintas
perturbaciones de este tipo y que, años más tarde, fue oficializada por la Organización Meteorológica
Mundial que desde entonces es la encargada de establecer a nivel mundial las listas de nombres
que se utilizarán en la denominación de los ciclones en cualquier parte del mundo. Por su parte, la
Universidad Libre de Berlín comenzó en 1954 a dar por su cuenta nombres a borrascas y anticiclones
que afectasen a Europa, Así, figuranen los mapas que emiten y son seguidos ocasionalmente por
algunos Servicios Meteorológicos y de forma más significativa por medios de comunicación, sobre
todo en situaciones con problemas meteorológicos significativos. A través de este procedimiento

El hombre puso nombre... a las borrascas
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José Miguel Barrachina
Asesor meteorológico

cualquier persona que  lo desee puede apadrinar y poner su nombre a cualquier borrasca o anticiclón
mediante el pago de unos pocos cientos de euros. En cualquier caso, un desarrollo más amplio de
estas cuestiones puede verse en una entrada anterior de este blog.

Ejemplo de mapa de superficie elaborado por la Universidad Libre de Berlín con nombres de
borrascas y anticiclones «bautizados»

El argumento principal que sustenta estas iniciativas es que de este modo las perturbaciones
atmosféricas se hacen mas cercanas al público, que a su vez presta mas atención a las informaciones
y avisos que se puedan dar sobre ellas facilitando además una mejor memoria histórica de las
mismas. Weather Channel profundiza en estos razonamientos argumentando que esta práctica
puede ser muy importante de cara a facilitar una mayor cercanía y concienciación del público
norteamericano ante situaciones invernales críticas. Sin embargo, otras empresas y meteorólogos
norteamericanos discuten seriamente estos planteamientos.

Confieso que no soy partidario de estas iniciativas pero sobre todo de la forma en que se plantean.
Un primer punto de debate es si realmente el poner nombre ayuda a conseguir esa mejor información
y concienciación o, una vez pasada la novedad, se dejaría de prestar atención a ese nombre y se
convertiría en una información inútil. El tema necesitaría un profundo debate entre muchas partes
antes de tomar una decisión definitiva.

En cualquier caso, lo que me parece fundamental es plantearse hasta qué punto una iniciativa de
este tipo debe llevarla a cabo una empresa con carácter comercial. Algo así da lugar a muchas
dudas y preguntas pero sobre todo a una reflexión fundamental: las perturbaciones atmosféricas no
son patrimonio de ningún país concreto y menos de una empresa determinada. Con frecuencia son
transnacionales, pueden nacer en un sitio y morir en otro. De este modo, ¿Se puede imponer un
nombre a otro país, que no tiene porqué aceptarlo, pero con los medios de comunicación empujando
a ello ya que el nombre está puesto y difundido previamente por ellos mismos? ¿Qué criterios
existen para nombrar a unas borrascas y no a otras? ¿Cuándo comenzar a nombrarlas y cuando
dejar de hacerlo? ¿Y si esa borrasca sufre una trasformación que la lleva a un estado de mayor o
menor riesgo? Y si otra institución u empresa decide nombrarlas de otra manera ¿Cómo se manejaría
la situación? ¿Y si en Estados Unidos no se coordinan adecuadamente las informaciones del Weather
Channel con las del Servicio Meteorológico norteamericano, que no tiene porqué seguir la iniciativa?
Y si una borrasca de Estados Unidos se dirige hacia Europa: ¿Debe seguirse el nombre dado por
Weather Channel o el que le ponga la Universidad Libre de Berlín?

Pienso que una acción de este tipo no es un juego y puede tener múltiples repercusiones nacionales
o transnacionales o incluso inconvenientes en relación con tareas de protección civil. Por tanto, en
el caso de que se estimara su oportunidad e interés, debería ser la Organización Meteorológica
Mundial la que, al igual que en el caso de los ciclones tropicales, adoptara esta decisión a través
del consenso de los Servicios Meteorológicos de todo el mundo y todo ello con criterios perfectamente
establecidos y reglamentados. Es verdad, y ese es el gran problema, que a la OMM le puede llevar
años tomar una decisión de este tipo pero el tema ya está ahí en marcha y el debate abierto. Al
menos algo debería decir al respecto porque, hoy por hoy, es la única voz autorizada para hacerlo
y porque se hace ya necesario que alguna institución internacional se posicione sobre esta práctica
que tiende a extenderse sin ninguna coordinación ni control.
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La carrera de les finestres o els ditets a la pantalla

Fa ja una pila d’anys, parlant del temps informàtic, que va néixer un sistema operatiu anomenat
Windows. Fins aquí no descobrim massa cosa i no entrarem en qui va copiar a qui.
En tot aquest temps aquest sistema vilipendiat per molts, admirat per d’altres, utilitzat per quasi
tothom, ha evolucionat d’una manera espectacular.
Abans, amb aquells vells ordinadors amb els processadors 386 o  fins i tot amb un 286obríem finestres
des d’un Windows, el qual havíem d’executar després de carregar el, no menys famós en la seva
època, programa MS-DOS. Tot es prenia el seu temps, però aleshores en teníem prou. No teníem les
presses d’avui dia. En aquella època parlar d’Internet era parlar de quimeres. Pensar en tenir més
d’un ordinador a casa era una cosa de ciència ficció i, fins i tot, alguns pensaven que tenir un ordinador
personal ja ho era.
Avui dia ja ningú recorda aquells temps. Ara és impensable un ordinador sense internet. És estrany
que a una casa no hi hagi, almenys, dos ordinadors en xarxa i connectats a internet amb l’ADSL, que
sovint critiquem però sense el qual no tindríemcap interès per la informàtica.
I com que els senyors de Microsoft ho saben, varen pensar que utilitzar un Windows 7 que ja tenia
més de tres anys no era lògic i ens regalen un nou sistema anomenat Windows 8, que no sembla ser
més que la versió 7 però amb un aspecte diferent, que els de Redmon en diuen renovat.
Amb aquest sistema entrem dins el món on el teclat pot passar a un segon terme perquè podem
treballar amb el nou Windows directament sobre la pantalla sempre que aquesta sigui tàctil,cosa que
ja es podia fer abans si es disposava d’aquest perifèric, però ara ens ho venen com una novetat
increïble i meravellosa. Ara bé, si realmentvolem treballar amb el mètode tàctil, tocant la pantalla
enlloc d’utilitzar el teclat, més val que no ens agafi menjant xurros amb xocolata o patates fregides
d’aquelles ben olioses perquè aleshores fins i tot l’antivirus ens avisarà que l’estem empatxant.
Amb aquest canvi de Windows ens venen que el sistema és més segur, cosa que no dubto,però
continuem necessitant antivirus.
Ens diuen que és més estable, sempreque tractem bé l’ordinador i no hi instal·lem tota la porqueria
que ronda per Internet, l’ordinador sempre ha estat molt estable.
Ens volen convèncer que és més pràctic treballar amb el nou sistema que no pas amb el vell, quan el
que és realment pràctic és treballar amb el que tots tenim per la mà mentre faci la feina per la qual
tenim l’ordinador.
I tot això tenint en compte que si no disposes de connexió a Internet l’ordinador t’estarà tocant la
moral amb missatges avisant queno s’ha trobat ves a saber quina actualització, o que si no troba
la connexió a la xarxa, sense tenir en compte que hi ha usuaris que no volen Internet.
Tampoc no sembla que hagin tingut en compte que si tot el seu funcionament el basen en Internet,
què passarà quan hi hagi una avaria i no puguem navegar? Ja us ho dic jo, que o bé anem a una
altra banda per connectar-nos o ens quedem sense treballar. I amb la qualitat de l’ADSL que tenim
per aquests barris tampoc no seria estrany que ens passéssim algun dia de braços plegats.
I ja us avanço que això és la punta de llança i que la propera notícia, que ja corre pels nostres
barris, és que tot haurà d’estar penjat al «núvol», tant documents com programes i aplicacions.
I ja us avanço que això és la punta de llança i que la propera notícia, que ja corre pels nostres
barris, és que tot haurà d’estar penjat al «núvol», tant documents com programes i aplicacions.
I tot això sembla tenir només un objectiu: que MS torni a facturar una bestiesa per la venda del nou
sistema operatiu. El preocupant no és que MS augmenti, altre cop, els seus beneficis, cosa que
personalment m’importa un rave, sinó que d’aquí tres o quatre anys, si no abans, sortirà qualsevol
altre sistema operatiu que ens voldrà convèncer que el Windows 8 no serveix i que l’hem de
canviar.
Doncs senyorsde MS, des d’aquí els dic que, com a informàtic que sóc, n’estic fins als pebrots de
tant canvi de coses que ja funcionaven.

JORDI MANRIQUE
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LA CUINA DE CASA Primavera 2013

MERCÈ HERNÀNDEZ

GALETES DE de la LENI’S COOKIES
Receptes extretes, i provades, del web de Leni’s Cookies (carrer de Camil Fabra, 3, El Masnou)

RECEPTA BÀSICA DE GALETES DE MANTEGA
INGREDIENTS:
- 500-515 g de farina (farina normal, sense llevat)
- 250 g de mantega. Ha d’estar fora de la nevera per aconseguir una  textura de
pomada(quan més bona sigui més bones serán les galetes, i no serveix la margarina).
- 125-150 g de sucre de llustre tamisat (NO serveix triturar el de tota la vida)
- 10 * Cullerades soperes de llet (pot ser semidesnatada)
* Si hi voleu afegir aromes o essències, podeu substituir una cullerada de llet, per una cullerada d’essència o aroma(per
exemple de vainilla líquida)

PREPARACIÓ:
-Barregeu en un bol tots els ingredients i treballeu-los amb les mans (la calor farà que es barregi la mantega més
homogèniament).
-La consistència de la massa ha de ser suau i fer la sensació que s’enganxarà al marbre, però sense fer-ho.
- Feu-ne una planxa de 4 o 5 cm de gruix i emboliqueu-la molt bé amb paper transparent de cuina.
- Deixeu la planxa  mitja hora a una hora a la nevera, fins que s’endureixi una mica (ha d’estar ben freda).
- Amb un corró aplaneu-la fins que tingui un gruix de 0,5 cm i talleu-la amb els motlles.
- Escalfeu-les al forn de 18 a 22 minuts, a 180 º (fins que adquireixin aquest color daurat característic).
Ja teniu les vostres galetes a punt per decorar!
Una de les maneres més fàcils de decorar-les és amb xocolta fosa: mig sucades, o amb uns bocins de fruita seca enganxats,
o decorades fent fils i/o dibuixos ; tant amb xocolata negracom de llet, o blanca, o les tres alhora!
   Les podeu decorar amb PASTA FONDANT (que és com una plastilina de sucre) que s’ha de tallar i deixar assecar al
damunt de les galetes (es pot fer a casa; però comprar els ingredients, fer-la i fer segons quins colors, no es fàcil). La podeu
comprar feta (la Leni’s en té) i si en sobra es pot guardar força temps, sempre molt ben tapada. L’heu de deixar assecar al
damunt de les galetes unes 48 hores per que s’hi enganxi.
   També les podeu decorar amb GLAÇA,amb una mànega i diversos brocs. Però trobar la consistència adequada per a la
glaça és una mica complicat, ja que mai surt igual. La glaça es pot dividir en tres consistències: dura, mitjana i de farciment.
La consistència dura seria per fer,per exemple, els cabells dels infants, flors de sucre, detalls...
La consistència mitjana seria per fer les línies dels dibuixos, escriure....
La de farciment seria per, com el seu nom indica, omplir l’espai lliure que hem delimitat amb la glaça mitjana.
 Recepta de la GLAÇA:
-300 g de sucre de llustre (NO es pot fer servir el normal)
-1 clara d’ou
Preparació:
- Barregeu-ho bé amb una cullereta fins a obtenir una pasta
homogènia i espessa.
-Es pot tenyir amb colorants alimentaris.
-La glaça es pot diluir fins a obtenir la consistència desitjada amb
aigua o suc de llimona (si voleu donar-li un sabor més fresc).
Trucs per trobar-li la consistència:
-Glaça dura: noteu resistència quan la barregeu (de vegades fins
i tot fa mal la mà), si alceu la cullera amb la glaça, la forma no es
desfà, es manté amb pics durs.
-Glaça mitjana: aneu afegint a la glaça dura gotetes d’aigua, fins que al lliscar sobre la base amb una cullereta es mantingui
un dibuix lineal.
-Glaça farciment: aneu afegint gotetes d’aigua a la glaça de consistència mitjana, fins que en aixecar la cullereta i deixar-
la caure,es comptin 12 segons i quedi completament pla el dibuix.
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L’ABELLA RIALLERA
Jaume Rosell i Fonoll

Aquella rialla
que natural eixia

de la teva simpatia
era plena d’alegria

i el goig de la menudalla
que, com una godalla,

de l’herba pansida
segava la mala florida.

La mel surt del rusc
i amb el deliciós gust

regalima la dolcesa de la vida!

Dels minyons...
el germà gran,

que amb laboriós encant,
en tu trobaven el guia.

A L’Abella,

per a tu encisera,
t’hi volies assemblar;

quan et vam anomenar,
et diguérem:
«Riallera!»

Josep Vendrell i Torres
      (Isard Sincer)



AMICS ANTICS ESCOLTES Primavera 2013

ACTIVITATS  2013

  Març. Diumenge dia 17. Ruta prehistorica de Céllecs (Vilanova del Vallès. A les 09.00 sortida
des de la plaça Marcel·lina Monteys del Masnou, amb cotxes particulars, cap a Vilanova de la Roca, a
prop de Vallromanes. Si no podeu portar cotxe, hi ha un nombre limitat de places disponibles per
acompanyar-vos-hi a les 09.30 hores. Es prega  puntualitat.
Durant el trajecte es donarà esmorzar, a càrrec de l’organització.
Per a més informació podeu contactar amb: Francesc Montaña al telèfon 629 098 764 o bé a
francesc.montana@angelini.es.

                 Roca Foradada                  Roca de les Orenetes

Caminada que, sortint del barri de la Pineda de Vilanova del Vallès, puja al turó de Céllecs, passa pel
turó de Mataró amb la seva torre de guaita, dolmen de Céllecs, Plat de Molí, pedra de les Creus, pedra
de les Orenetes, roca Foradada, dolmen de Can Gol II i Dolmen de Can Gol. Temps: 3h 30 minuts.
Fàcil. Activitat oberta a  tothom.

XIIa  VOLADA D’ESTELS

Abril.  Diumenge dia 14, des de les 9 del matí i fins a les 2 de la tarda . Davant delbaixador d´Ocata,
platja del Masnou.Taller d’estels i volada d’estels. Xocolatada  per a tots els participants. Activitat oberta
a tothom.

XVa ACAMPADA  ESTEL·LAR

Maig. Dissabte 25 i diumenge 26. Farem la nostra acampada estel·lar al càmping El Vedado a Vallromanes
(ctra. del Masnou a Granollers Km 7, telèfon 93 7529026 ) . Preu adults:25 €. Nens menors de deu anys:
15 € .Esmorzar i dinar a càrrec de l’organització.

COM FER-SE’N SOCI
Si voleu forma part de la nostra associació poseu-vos en contacte amb nosaltres per correu
electrònic a:

akelamasnou@gmail.com
O deixeu les vostres dades a l´apartat de correus núm. 74,   08320 El Masnou
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