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REFERENTS

La dinàmica del dia a dia de la societat no deixa temps per pensar si el que estem fent és el

correcte, possiblement és el que volen que fem, reflexionar poc sobre les nostres actuacions i sobretot

cap a on anem, quin serà el futur de la societat i de les nostres famílies.

Davant de decisions importants, siguin personals, de treball, etc., inconscientment busquem

referents que ens ajudin a la presa d´una bona opció, potser un amic o familiar, com també un

personatge públic que interposa el bé col·lectiu davant del personal.

Fa la sensació que tot és vàlid i acabin sent normals actuacions que en un altre temps farien

avergonyir institucions i persones. Estem validant comportaments d´institucions com el Parlament

europeu, i càrrecs institucionals de rellevància, que en una societat madura no haurien de ser admesos.

És urgent restaurar el bon fer col·lectiu, sigui des de les institucions, l’escola, la família, les

empreses, etc. Venim d´un llarg camí recorregut, on els valors i l’honor tenien el seu lloc. Eren uns

referents, i serà molt difícil crear una societat justa i sostenible sense aquests referents.

Joan Martínez
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PER QUÈ MARINALEDA?

Clan és l’any de crear. Per tal de poder fer tot allò que ens interessava, vam decidir dividir el
curs en els tres trimestres i assignar a cada trimestre una temàtica determinada: sexualitat amb
perspectiva de gènere, autosuficiència i consciència/participació Social. Després de visitar un parell
de projectes autogestionats (Irehom i Can Masdeu), amb motiu de l’eix del segon trimestre, l’autogestió,
vam decidir enfocar i destinar els campaments de primavera a fer una descoberta més extensa d’un
projecte d’aquestes característiques.El destí va ser Marinaleda.

Marinaleda és un poble situat a la província de Sevilla que l’any 1979 va dur a terme una
revolució que eliminava tota influència franquista i s’assentava en un sistema autogestionat dins del
marc de les possibilitats municipals.

El 1980 s’inicien les lluites per millorar les condicions laborals i el 1984 es duu a terme
l’expropiació del cortijo el Humoso (els terrenys al voltant del poble de 1.200 Ha) per part dels jornalers.
El 1991 es cedeix el control al poble i sis anys més tard es crea la Cooperativa Humar, que gestiona
les terres.

La seva manera de funcionar és molt diferent d’altres pobles agricultors. Han aconseguit
col·lectivitzar les terres i crear la Cooperativa Humar amb l’objectiu d’acabar amb el benefici privat.

Per tal d’aprofundir en el tema, les claneres vam decidir realitzar diverses entrevistes a diferents
persones del poble; d’aquesta manera obteníem més opinions d’aquest sistema. Per exemple, ens
van ensenyar les cases i com funcionava la seva gestió. Així a grans trets, es donava el domicili a qui
ho necessités; a canvi, totes les persones que formarien el nou carrer s’havien de construir les cases
elles mateixes (per fer-vos una idea, quan vam visitar Marinaleda 27 persones/famílies s’estaven
construint les seves pròpies cases).

Marinaleda té els seus pros i els seus contres, però, per sobre de tot, ens va ensenyar que tot
i seguir formant part de l’Estat, els veïns i veïnes del poble s’autogestionaven el màxim possible. Per
altra banda, també volíem veure la viabilitat per extrapolar aquest sistema a ciutats grans com Barcelona,
però després de diverses opinions vàrem veure que era més complicat.

Tot i això vam aconseguir el nostre objectiu, conèixer altres realitats, alternatives al nostre
modus vivendi, i ho vam aconseguir.

Claneres de l’AE Wé-Ziza
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GAIREBÉ 400 NENS I NENES ACAMPEN A CARDEDEU
PER CELEBRAR UNA TROBADA ESCOLTA

Els i les follets (infants de 6 a 9 anys) d’Escoltes Catalans es reuneixen cada tres
anys a la Folletada, un espai de coneixença acompanyats de 130  caps.

Aquests objectius pedagògics es
van assolir a partir d’una ambientació en
la qual un grup d’exploradors va explicar
als follets que cada 5 anys s’obre un portal
que obre les portes a diferents mons. Els
exploradors van demanar  ajuda als nens
i nenes per descobrir tots els mons,
d’aquesta manera els nens i nenes han
descobert el món del circ, el món dels
sentits, el món de la música, el món del
dibuix…

Tot i la pluja, aquest cap de setmana, gairebé 400 infants d’entre 6 i 9 anys i els seus caps
(107 monitors majors de 18 anys) han acampat a Cardedeu (Vallès Oriental) per celebrar una
trobada escolta anomenada Folletada (Trobada de Follets d’Escoltes Catalans). Cada tres anys,
els caps de follets de l’Associació organitzen un cap de setmana conjunt perquè els infants siguin
conscients que formen part del gran moviment que és l’escoltisme i comparteixin vivències amb altres
infants.

La Folletada, com totes les activitats escoltes, persegueix uns objectius pedagògics
adaptats a l’edat dels nens i nenes. En aquest cas, els eixos eren descobrir i respectar el propi cos
i que els nens i nenes siguin protagonistes de l’acció, és a dir, els follets podien triar quines activitats
feien i, per tant, responsabilitzar-se de la seva experiència en la Folletada, així com moure’s des de la
curiositat i conèixer diferents activitats.
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EDUCAR: COM I PER QUÈ?

«Educar és acompanyar en
el descobriment de la vida»

Educar comporta ajudar a créixer, guiar, contenir, acollir, escoltar, renyar des de l’afecte i
l’estimació. És un llarg procés que s’inicia en néixer i que s’allarga uns quants anys.
Quan parlem d’educar els infants, què volem dir...?

- L’infant necessita que l’adult li transmeti seguretat i confiança,  per  tant  cal  tenir  les  idees  molt
  clares per poder-les transmetre amb control. Les pautes i les rutines ajuden a establir una regularitat
  i una constància que permeten posar ordre en un món caòtic i desorganitzat segons com el percep
  l’infant.
- Els límits aporten marcs de referència per saber què puc fer i què no, fins on puc arribar..., però
  cal que tinguin coherència, n’hi ha d’haver pocs, però han de ser clars i que sigui possible complir
  los.
- Saber  aplicar  la  disciplina  positiva  per  buscar  la  implicació  de  l’infant.  Els somriures,  les
  abraçades, els petons, les recompenses, la valoració són grans aliades.
- Exercir el rol de pare o mare amb autoritat, no de forma autoritària.
- Assumir el paper que correspon, no delegar el rol ni la presa de decisions a l’infant.
- Entendre que els infants van creixent, per tant l’adult ha d’adaptar la manera de fer en funció de
  l’edat, les capacitats o el moment evolutiu.
- Reflexionar sovint sobre la tasca educativa: què s’està fent, per què, com, per poder revisar allò
  que funciona i allò que no funciona.
- Trobar estones de distensió, relaxació, joc per  evitar  caure  en  la  trampa  de  la  provocació  que
  sovint posen els infants per avaluar si l’adult està capacitat per exercir de pare o mare!
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COLL DE CLAU
Sortida de Secció, gener 1959

Les muntanyes de Sant Mateu foren l’escenari de les primeres activitats
excursionistes de l’Agrupament Mare de Déu de la Ruta. No hi havia despeses de
desplaçament i teníem la natura a tres passes.  Fou una sortida amb motiu de les
promeses de dos minyons. Veiem que en Joan Casals, que havia sigut minyó de
la patrulla Isards i que posteriorment va crear la patrulla Llops i en va ser el cap
quan es va fundar l’Agrupament l’any 1954, ara n’és el cap de Secció.  A la foto 1

observem un manuscrit  d’ell mateix, cosa normal en totes les sortides, fet en català, llengua prohibida
en aquell temps. A la foto 2, la mantejada típica, amb motiu de les promeses dels minyons Jordi
Godàs i en Vilella. A la foto 3, un dels dibuixos d’en Joan Casals, que ja començava a despuntar com
a bon ninotaire, mostrant la «guerra de bombardes», joc típic a moltes de les sortides. Foto 4,  promesa
dels minyons Jordi Godàs i Vilella. La cerimònia és presidida per en Joan Cassi, com a cap
d’Agrupament; en Joan Casals, com a cap de Secció; i en Joan Iglesias i en Tió, com a ajudants. Em
plau transcriure aquella redacció feta a mà d’en Joan Casals:

«Aquesta sortida va ser molt completa
ja que hi va haver una mica de tot.
Sortim a missa de 2/4 de 7 del matí
amb tota la Secció i tots junts cap al
turó de Monnà a on vàrem esmorzar.
Després d’això ens arribem fins al lloc
definitiu . Distribuïm les dues patrulles
i cada una es busca un racó de
patrulla. Han de construir-se una
barraca sense cordills.  La patrulla de
l’Isern en fan una de molt bona tipus
«Zulú» que encara que es podia
perfeccionar estava molt bé. Mentre
feien les barraques va arribar en Cassi

(era el cap d’Agrupament) . Llavors vàrem preparar el
lloc de la promesa i després de parlar amb els dos que
la feien, vàrem anar per feina. En Vilella i en Godàs a
partir d’aquell  moment formen part de la gran germanor
escolta. Després la mantejada de costum i a dinar per
patrulles. A la tarda vàrem fer proves atlètiques i una
guerra de pinyes  molt ferma que va semblar la batalla
de «Lepanto» , amb alguns ferits i tot, però sense gaire
importància.»

Ramon Asensio i Cardell
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EL MASNOU ES CASA TEVA (?)

Visca el Masnou, poble de jubilats i prou.

Visc al Masnou, on si ets jove has de complir la llei al peu de la
lletra per muntar qualsevol cosa, si no, no cal, i si el polític de torn
es pot fotografiar amb tu, no cal ni que compleixis la legalitat.

Visca el Masnou, on l’Ajuntament posarà un escenari gegant a la platja, al ple centre del
poble,  però no a la Nimfa, als afores, perquè alguns veïns i excuses («és un cop a l’any»)
valen més que d’altres.

Visc al Masnou, al costat de l’estació d’Ocata, però hauré de marxar quasi a Premià per
tenir una festa major amb concerts que m’agradin, així de representatiVa és la programació
i els pressupostos.

Visca el Masnou, regne dels enxufes i el postureo.

Visc al Masnou, on fer la pilota és més efectiu que una instància, i on la censura moral i
els prejudicis influeixen en la política de joventut, imposant un model d’oci i cultura enfocat
al «quedar bé» davant l’electorat.

Visca el Masnou, i el seu port sense oci de qualitat.

Visc al Masnou, on si t’agrada la música en directe, només trobaràs acústics, i si ets músic
oblida’t d’endollar un amplificador al teu poble si no és per casualitat, ja que no hi ha llocs
ni interessa a les autoritats res que se surti del que està de moda.

Visca el Masnou, poble dormitori.

Visc al Masnou, on esforçar-se per millorar les coses no serveix de res, i cada cop m’agrada
menys.

El Masnou, casa teva?

Francesc del Arca Hernàndez
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RUTES DEL NOSTRE ENTORN

ARBÚCIES-SANT PERE DESPLÀ
«Arbúcies, gent d’astúcies, mata valons»

UN XIC D’HISTÒRIA

El nom Arbúcies apareix
citat per primera vegada en un
precepte del rei franc Carles el
Calb de l’any 862. Pos-
teriorment, la construcció del
castell de Montsoriu, a finals del
segle X, i la fundació del
monestir benedictí de Sant
Salvador de Breda, l’any 1038,
van suposar la sanció oficial
d’aquest poblament i la im-
posició de la xarxa de relacions
feudals.

Especialment signifi-
catius d’aquest període són els
dos principals monuments amb
què compta.

La vila d’Arbúcies està situada al fons de la llarga i profunda vall d’Arbúcies
que hi ha entre el Montseny i les Guilleries i per on discorre la riera d’Arbúcies,
que és un afluent directe del riu Tordera. En la part sud  i oest es troba el Montseny
i bona part del Parc Natural del Montseny, i per la part nord i est hi ha les Guilleries.

Es tracta d’una població molt coneguda com a lloc d’estiueig i per les seves nombroses fonts
d’aigua, plenes d’històries fantàstiques sobre «dones d’aigua» (aloges, goges, encantades, paitides,
nimfes de llacs), éssers femenins que habiten en llocs on hi ha aigua dolça: llacs, estanys, rius,
balmes o fonts. Com a residents en zones d’aigua se les considera posseïdores de virtuts, simbolitzant
la vida i la fecunditat.

Arbúcies: el castell de Montsoriu i l’església romànica amb restes de pintures preromàniques
de Sant Pere Desplà.
 

El castell de Montsoriu, considerat per molts especialistes com el millor castell gòtic del nostre
país, constitueix indubtablement una de les millors mostres de l’arquitectura militar medieval catalana.
La seva història va lligada a la nissaga dels vescomtes de Cabrera (una de les més notòries de la
Catalunya medieval). L’origen del castell se situa a les darreries del segle X i l’època de màxima
esplendor, en el període comprès entre les darreries del segle XIII i el segle XIV, moment en què
es finalitzaren les obres de construcció dels tres recintes i la construcció es convertí en la residència
de la família vescomtal.

Una altra important mostra artística d’aquest període és l’esmentada església romànica de
Sant Pere Desplà, amb unes interessants pintures preromàniques. Pocs indrets de Catalunya poden
gaudir d’unes mostres pictòriques del segle X tan ben conservades.

L’explotació forestal fou una de les activitats econòmiques més importants, destinada en el
seu moment a la construcció de naus i galeres a les drassanes de Barcelona. El segle XVII li és molt
convuls, amb fam, guerres i pesta. Tampoc cal oblidar la incidència del bandolerisme durant aquest
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Francesc Muntanya

segle, amb la presència de bandolers tan significats com Joan Sala i Ferrer —Serrallonga— executat
el 8 de gener de 1634 a Barcelona.

En el segle XVIII, i en el context de la guerra de Successió, es produirà un fet èpic a la
població: l’anihilament d’un regiment de valons per part dels sometents d’Arbúcies i dels pobles veïns,
a l’indret conegut com a penyes de Guerau Sala, prop del turó de Montcortal. Això succeí concretament
el 13 de gener de 1714, sota el lideratge d’Isidre Pujató i de Francesc Puig. D’aquest fet nasqué la
popular dita: Arbúcies, gent d’astúcies, mata valons. L’exèrcit borbònic no va perdonar aquesta derrota
i l’1 d’abril de 1714 una força de prop de 5.000 homes es va dirigir a Arbúcies per saquejar-la i cremar-la.
 

Ja al segle XIX, Arbúcies va patir la
cruesa de la guerra del Francès. L’any 1809
les tropes franceses prengueren i
saquejaren la vila, i successos posteriors
obligaren la població arbucienca, l’any 1810,
a abandonar la vila i a refugiar-se a la vall
de Santa Fe i a d’altres indrets del
Montseny.

PROPOSTA

Dificultat: Fàcil
Durada: 2 hores
Distància: 8 Km

Arribats al poble sortirem del centre d’Arbúcies i agafem el carrer Segimon Folgueroles fins a
trobar la carretera de Viladrau. A l’alçada de la urbanització de la Joia del Montseny, just en el fort
revolt que marca la carretera, prenem una pista de terra a mà dreta que segueix el marge esquerre de
la riera.

Seguim la pista forestal deixant diverses cases. En un moment donat la pista fa un fort giravolt
fins a una casa en runes, que veiem a mà esquerra, i enfilem la muntanya per un bosc d’alzines
sureres. L’itinerari segueix fins a arribar a la casa del Castell, on trobem un encreuament de camins.
Prendrem el de més a l’esquerra, indicat com a camí particular.

Seguim aquesta pista que transcorre per la part obaga del turó, travessant la perxada de Can
Ferrer i, passats uns 15 minuts, trobem un encreuament a l’altura d’una casa. Agafem la pista de la
dreta, que puja suaument fins a trobar la carena. Sense abandonar la pista continuem caminant uns
15 minuts més, creuem un sot i arribem a un pla poblat d’alzines i suros.

En aquest punt el camí planeja per sobre la carena. De seguida arribem a la casa de Can
Ferrer i just a tocar veiem l’absis de la capella romànica de Sant Pere Desplà. Hem arribat a la nostra
fita.

Aquesta capella romànica està documentada des de l’any 923 però l’edifici original és anterior,
ateses les pintures preromàniques, força malmeses, que hi ha al seu interior. És un temple de nau
única, capçat per un absis semicircular amb una finestra central de doble esqueixada.

Arribats podem admirar la magnífica balconada que ofereix la carena cap a la vessant gironina
del Montseny. Tornarem pel mateix camí.
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MESTRES I LLIBRES DE LA VIDA

Joan Camps i Ortiz

A l’abril vaig acarar-me amb la vuitantena, tercera etapa de la vida

quan la memòria immediata condiciona el pensament en extrems de

fer-me anar d’aquí allà per una cosa i en arribar-hi no saber el perquè sóc allà i el perquè

coi hi he anat. Contràriament, la memòria capriciosa em rebobina flaixos de la infantesa

amb una precisió virtual gairebé cinematogràfica. El primer record em ve de quan començava

a menjar sol i, empenyent la taula amb els peus, vaig tombar la trona, una cadira de color

blanc que plegada era alta i podia menjar a la taula amb els pares, i desplegada era com

un pupitre de nan amb cadira inclosa. Com si fos ahir també recordo els vuit anys, que per

ser nen ja no em van voler a les Escolàpies, i el meu pare em va portar a l’Acadèmia

Montserrat i es va posar a regatejar amb en Ramon Marcos, director del col·legi  que

aconsellava matricular-me per fer el batxiller: «És que miri» -li digué el pare-  «nosaltres

som treballadors i seixanta pessetes al mes no les podem pagar, sap? Si aquest xicot

m’aprèn bé les quatre regles, llegir i escriure, com jo als dotze anys, ja en tindrà prou per

anar a treballar i guanyar-se la vida». Aleshores, ambdós van acordar que jo estudiés el

«comerç» per la mòdica mensualitat de trenta pessetes. M’ho van posar fàcil, a mi als tres

anys la meva mare ja m’havia ensenyat a llegir i al col·legi de les monges jo ja sumava,

multiplicava i dividia, o sigui que pràcticament ja no em caldria estudiar més. Però amb el

professor Marcos, a qui vaig admirar per la seva mestria i odiar a la vegada pel seu

incontrolable caràcter irat, vaig tenir temps i oportunitat d’aprendre moltes més coses,

perquè en aquella escola el centenar d’alumnes de tots els cursos estàvem a la mateixa

aula, i des del primer dia i des del meu pupitre vaig assimilar en bona part les classes

d’àlgebra, de llatí, de gramàtica, d’aritmètica, de geometria, de regles d’interès i de tenidoria

de llibres que el senyor Ramon impartia magistralment explicant amb veu alta a la pissarra

als nois més grans, fins que un mal dia, en haver complert els tretze anys, vaig voler cridar

per fer prevaldre la meva raó contra la del senyor Marcos davant de tots els alumnes i ell,

en una reacció furibunda, em va expulsar del col·legi. Per aquesta raó el meu últim any

d’escolarització fou a La Salle de Premia de Mar, amb la gran sort de tenir per mestre el

germà Miquel Estivill. Ell va elevar al màxim la meva autoestima i va transmetre’m el valor

d’aprendre llegint, ja que a l’any següent, en complir catorze anys, vaig entrar d’aprenent

a la fàbrica de porcellana de Montgat filetejant amb pinzell els plats i les tasses. Una feina

de molt poques aspiracions que vaig deixar a temps, endinsant-me en la indústria gràfica,

en la qual he estat expert de tot el seu ventall i evolució tecnològica.
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Des d’aleshores he rebut saber i coneixement de molta gent, però a Ramon Marcos i a

Miquel Estivill, els dec el meu desenvolupament autodidacte.  Aquest escrit és de

reconeixement a ambdós grans mestres, però també als autors dels llibres que més han

influït en mi: no havia complert els dotze anys quan la mare va trobar-me fullejant una

novel·la que hi havia a casa i, prenent-me la de les mans, em va dir: «Tu no tens encara

edat per llegir aquestes coses».  El meu pecat original va ser llegir  Bel amí, de Guy de

Maupasant, la  meva primera novel·la, on Georges Duroy, un jove ben plantat mobilitzat a

Algèria, retorna a París sense un cèntim a la butxaca, i un amic de la infància, periodista

de prestigi, li dóna feina de columnista i l’integra en el seu cercle en l’alta societat, i ell,

desagraït, el traeix seduint primerament l’esposa de l’amic i en morir aquest de tuberculosi,

en lloc de mantenir-se fidel, s’encapritxa de la filla d’ambdós fins a casar-s’hi. La lectura

d’aquesta obra va accelerar la meva adolescència i aguditzar el masclisme de l’època, una

experiència incitant i aberrant per haver començat la casa per la teulada. Ja amb setze

anys, a la impremta on treballava vam imprimir El fenomen humà, del jesuïta Teilar de

Chardin, una visió teològica censurada per l’església catòlica ja que desmentia Adam i

Eva i el pecat original. Als vint-i-tres anys, sent ja un ateu recalcitrant, un amic catòlic em

va regalar el Criteri, de Jaume Balmes, una lliçó magistral per avaluar objectivament la

veritat de totes les coses, però feble de credibilitat en els capítols esforçats a demostrar

l’existència de Déu. Quasi al mateix any, quan ja podia llegir en anglès, en un viatge a

Londres vaig comprar The Spanish Civil War, un relat molt precís i imparcial de la guerra

civil espanyola de l’autor Hugh Thomason que remarca la perversitat de la nostra guerra

civil. La llei de Parkinson, de C. Narthcote Parkinson, coneguda també com «la piràmide

invertida», llegida el 1962, em va il·lustrar sobre els efectes perniciosos de la burocràcia

que hi ha enquistada en quasi totes les institucions governamentals. Finalment vull citar El

príncep, de Maquiavel, un retrat exhaustiu del cinisme i la inevitable corrupció del poder en

la política. Amb aquesta motxilla de llibres em resulta molt difícil trobar una lectura que

encara em sorprengui, però aquest Sant Jordi m’ha vingut a les mans un llibre que ha

captivat amb escreix la meva atenció. L’autor és el masnoví Esteve Pujol i Pons, prolífic i

premiat autor pedagògic que, amb el títol Pensaments d’un educador, fa un extracte

exhaustiu de tot allò que alimenta l’esperit i la bondat humana, un llibre que l’agafis a

l’atzar per on l’agafis, sigui pàgina, paràgraf o ratlla, és una veta de saviesa ineludible.

Sense deixar res en el tinter, Esteve Pujol i Pons alliçona en valors, llibertat, prudència,

tolerància, diversitat, amor, justícia, responsabilitat, veracitat, ordre, esperança, pau, felicitat,

motivació i emocions. Una abstracció sublim de virtuts que sobrepassa el saber rebut i

acumulat de tots els educadors i autors que han influït positivament en la meva vida.
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LA COCA-COLA

40 anys després la Coca-Cola va arribar a Europa i va escollir Espanya com a país d’entrada,

zones con Catalunya i Canàries es van avançar a ciutats com París o Londres a poder gaudir d’aquest

refresc.

La companyia no ha deixat de créixer, a l’actualitat compta amb més de 24 milions de punts

de venda en 200 països, venen mes de 1.900 milions d’unitats al dia i dóna treball a més de 71.000

persones.

Nati

El 8 de maig de 1886 va començar la història de la Coca-Cola a Atlanta. El farmacèutic John

S. Pemberton volia crear un xarop contra els problemes de digestió que a més  proporcionés  energia,

i va acabar trobant  la fórmula secreta més famosa del món.

La farmàcia Jacobs va ser la primera a comercialitzar la beguda. El preu del got eren  5

centaus i es venien uns nou gots cada dia. Va ser només el començament d’una història de més de

120 anys.

Pemberton ràpidament s’adonà que la beguda que havia  creat podria ser un èxit. El seu

comptable, Frank Robinson, va ser qui va idear la marca i dissenyà el logotip: havia nascut Coca-

Cola.

L’empresa  Coca-Cola tal com ara la coneixem va ser fundada el 1891;  dos anys més tard es

va registrar la marca.

La marca Coca-Cola està considerada la més valuosa del món, i la més coneguda, és el

segon terme més conegut al món després de l’expressió OK.
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 Manel Martínez

EL PLANETA MART

Els planetes s’allunyen lentament del Sol, augmentant el diàmetre de les
seves òrbites i per tant disminuint la velocitat de translació.

Aquestes variacions fan que, per un costat, evaporant els gasos i líquids
que originalment posseïen, deixin al descobert la superfície «neta» del planeta,
quedant visibles muntanyes de quasi 30 km d’alçada (Mons Olympus), originalment
un volcà, el més gran conegut del sistema solar.

Aquestes alçades tampoc són tan estranyes, ja que  si la Terra perdés tota la massa líquida,
mars i oceans, la diferència entre la cota sòlida més baixa i la muntanya més alta seria d’uns 20 km
aproximadament.

A Mart  no s’han descobert restes de cap tipus de vida, ni tan sols microscòpica ni protozoica,
només s’han descobert algunes zones de peròxids fossilitzats i algun «possible» rastre de peròxid
d’hidrogen que, en entrar en contacte amb altres substàncies  oxigenades, les cremen, es volatilitzen
i s`evaporen.

En no tenir atmosfera les radiacions exteriors arriben a la superfície del planeta i cremen
qualsevol indici de possibles àtoms favorables a la formació de components orgànics.

Aquesta oxidació global i permanent li dóna aquesta coloració rogenca grogosa que coneixem del
planeta.

D’altra banda, la proximitat de l’anell de meteorits del sistema solar fa que Mart estigui
permanentment bombardejada per meteorits que, en xocar contra la superfície planetària, es
desintegren en milions de roques que ocupen la major part de la superfície planetària.

Malgrat tot això, a Mart s’observen rastres de vies d’aigua de milions d’anys d’antiguitat, que
tenen l’aspecte de corrents d’aigua líquida en forma de rius amb afluents, totalment secs, com ja hem
comentat abans, i s’arriba a la conclusió que en l’actualitat, Mart és un planeta gèlid, àrid, pedregós i
cobert de pols. No és el millor lloc per anar de vacances.
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Lourdes Sánchez i Flamerich
Membre del Grup  Fills

EDUCAR: COM I PER QUÈ?

L’infant necessita que l’adult li transmeti seguretat i confiança, per tant cal tenir les idees
molt clares per poder-les transmetre amb control. Les pautes i les rutines ajuden a establir
una regularitat i una constància que permeten posar ordre en un món caòtic i desorganitzat,
segons com el percep l’infant.

Els límits aporten marcs de referència per saber què puc fer i què no, fins on puc arribar...,
però cal que tinguin coherència, n’hi ha d’haver pocs, però han de ser clars i que sigui
possible complir-los.

Saber aplicar la disciplina positiva per buscar la implicació de l’infant. Els somriures, les
abraçades, els petons, les recompenses, la valoració són grans aliades.

Exercir el rol de pare o mare amb autoritat, no de forma autoritària.

Assumir el paper que correspon, no delegar el rol ni la presa de decisions a l’infant.

Entendre que els infants van creixent, per tant l’adult ha d’adaptar la manera de fer en funció
de l’edat, les capacitats o el moment evolutiu.

Reflexionar sovint sobre la tasca educativa: què s’està fent, per què, com, per poder revisar
allò que funciona i allò que no funciona.

Trobar estones de distensió, relaxació, joc per evitar caure en la trampa de la provocació
que sovint posen els infants per avaluar si l’adult està capacitat per exercir de pare o mare!

-

-

-

-
-
-

-

-

                                «Educar és acompanyar en el descobriment de la vida»

Educar comporta ajudar a créixer, guiar, contenir, acollir, escoltar, renyar des de l’afecte i
l’estimació. És un llarg procés que s’inicia en néixer i que s’allarga uns quants anys.

Quan parlem d’educar els infants, què volem dir...
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Carme Giralt
Educadora social
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EL CURS ARRIBA AL FINAL

           Falten molts pocs dies per acabar el curs escolar. Hi ha un cert nerviosisme
per saber els resultats finals, tant els alumnes com les famílies respectives estan
cremant esforços d’última hora. Crec que entre tots és el moment de meditar
sobre el que va escriure Célestin Freinet el 1971 en el seu llibre Les invariants
pedagògiques; concretament en la invariant núm. 19 afirma que «les notes i les
classificacions són sempre un error».

Ens diu:

La nota és l’apreciació feta per un adult del treball de l‘infant. Seria vàlida si fos objectiva i
justa. Ho pot ser, parcialment almenys, quan es tracta d’adquisicions simples, de la tècnica de les
quatre operacions per exemple. Però pel que fa al treball més complex en què la intel·ligència, la
comprensió, fins i tot les nocions de comportament s’han de tenir en compte, tota mesura sistemàtica
és inadequada. No ha de fer estrany que, en aquest nivell, les notes puguin variar del simple al doble
segons els examinadors, la qual cosa no impedeix que siguin emprats impertorbablement migs punts
o quarts de punt, com si mesuressin amb cronòmetre.

Què direm, doncs, de les classificacions establertes damunt la base d’aquestes notes falses,
i com cal decidir que tal alumne passi davant del que li va algunes centèsimes de punts endarrere.

Es tracta, evidentment, de la matemàtica més falsa, de l’estadística més inhumana.

No obstant això, professors i pares en són partidaris perquè, dins les circumstàncies actuals
de l’escola, amb infants que no tenen ganes de treballar, les notes i classificacions són encara el mitjà
més eficaç de sanció i emulació. Un mitjà, però, que té una contrapartida greument perillosa.

Com que es tracta de computar, i amb un mínim d’errors, hom s’até, en pedagogia, a allò que
és mesurable. Un exercici. Un càlcul, un problema, la repetició d’un curs, tot això pot donar una nota
acceptable. Però la comprensió, les funcions d’intel·ligència, la creació, la invenció, el sentit artístic,
científic, històric, no es poden computar. Per tant, són reduïts al mínim a l’escola, i suprimits de la
competició. En els exàmens i concursos es tenen molt poc en compte.

Aquesta és la situació actual.

Pal·liem aquesta situació:
- donant als infants el gust i la necessitat del treball;
- aplicant un sistema de gràfics que un dia reemplaçaran l’abús de notes i classificacions.

Veiem amb satisfacció que les recents circulars ministerials respecte a les classes de transició
preconitzen, justament, la supressió de les notes i de la classificació.

Han passat 45 anys d’aquest escrit, la transició també ha estat superada i encara no s’ha aconseguit.
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Vista de Terrassa amb el fum de les xemeneies dels vapors, vers 1910.

Quan Terrassa era coneguda com
«la ciutat del fum», el ferrocarril va ser l’únic
mitjà de transport a un cost acceptable per
portar el carbó des del Port de Barcelona, i
també per exportar les manufactures tèxtils
a tot el món. És un exemple de com les vies
de comunicació són necessàries pel progrés
econòmic i social, per transportar persones i
mercaderies d’un lloc a l’altre. Aquesta
presentació es divideix en 4 apartats que es
resumeixen a continuació

1.- Les comunicacions: Progrés i globalització.
La revolució industrial, pel que fa a les comunicacions, va endegar al món occidental amb els canals
navegables per unir rius i mars, però el nostre país va patir un retard per la manca de medis fluvials
adequats, fins a l’arribada del ferrocarril a mitjans del segle XIX, per convertir-se en el protagonista
indiscutible, de forma que durant molt temps va ser sinònim de progrés. Actualment ha de competir amb
altres mitjans de transport, tot i que continua sent el sistema terrestre més eficaç. Però les comunicacions
augmenten la competència, i l’economia local pateix en un món cada vegada més globalitzat, fent-se
més evident a finals del segle XX, amb l’aparició de les telecomunicacions per internet.

150 ANYS DE FERROCARRIL A TERRASSA 1856 -2006
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Ramon Asensio i Cardell

“L’Estació del Nord” de Terrassa durant la nevada del
Nadal de 1962.

4.- R4 i S1, dues infraestructures molt actives.
La línia de Rodalies 4 (R4) de St. Vicenç de Calders a Manresa, per Vilafranca del Penedès, que ara
inclou el tren de Barcelona a Terrassa, és una línia perimetral que comunica la Catalunya Central amb
Barcelona i el Penedès. És una de les més transitades de Catalunya, utilitzada per 107.000 passatgers/
dia. Per una banda compta amb un patrimoni històric ferroviari per conservar, però per altra banda té
millores pendents per cobrir les noves necessitats intermodals i de connectivitat, com ara la Línia
Orbital Ferroviària.
La línia (S1) de Barcelona Pl. Catalunya a Terrassa Nacions Unides amb uns 32.000 passatgers/dia,
forma part de la línia Barcelona-Vallès, al 2015 s’ha ampliat amb el “Metro de Terrassa”, servint a
gran part de la ciutat amb 4 estacions soterrades.

FONS: Cercle Històric Miquel Biada.

3.- Cent anys de ferrocarril a Terrassa.
Per commemorar el centenari del ferrocarril, el Tren del Centenari, rèplica del primer tren de la Península
de Barcelona a Mataró, va fer acte de presència a Terrassa amb els passatgers vestits d’època.

2.- Els dos trens de Terrassa: Un model de progrés.
Quan arriba el primer ferrocarril a la ciutat de Terrassa d’uns 8.000 habitants, el 16 de març de 1856,
ja hi havien 6 petits vapors amb una potència total de tan sols 100 CV, que utilitzaven com a combustible
la llenya dels boscos de Sant Llorenç. Un any després es construeix el Vapor Gran, amb una potència
que igualava la suma dels anteriors vapors.
L’augment demogràfic que va experimentar el Vallès a causa de la industrialització, fa necessari un
mitjà de comunicació ràpid per a passatgers amb Barcelona, tot creuant la serra de Collserola amb un
túnel. L’any 1919 arriba a Terrassa el tren elèctric d’ampla de via internacional conegut popularment
com “Tren de Baix”.
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Jordi Dolz

VOLADA D’ESTELS i
ACAMPADA ESTEL·LAR

En els mesos d’abril i maig l’Associació d’Amics i Antics Escoltes del Masnou
organitza les dues activitats que donen més feina en la seva preparació, però que
també són les que més satisfacció donen a les persones que les organitzem per la
il·lusió que posem en totes dues.

El dia 24 d’abril es va celebrar la XV edició de la Volada d’Estels i els dies 21 i 22 de maig es
va celebrar la XIX edició de l’Acampada Estel·lar.

En la primera activitat més de 400 persones entre adults i nens/es, des de les 10 del matí fins
a les 2 del migdia, a la platja d’Ocata, participaven en els tallers de muntatge d’estels per després
intentar fer-los volar. I déu n’hi do si ho aconseguien. Era un espectacle ben gratificant veure volar
més de 100 estels alhora en el cel de Masnou. Va fer bon temps i un bon vent.

En la segona activitat un centenar de persones entre nens/es i adults hem pogut gaudir d’un
cap de setmana a la natura fent diverses activitats. La incorporació era a la tarda de dissabte, a partir
de les 16.30 hores, al càmping El Vedado a Vallromanes.

El primer que calia fer era el muntatge de les tendes. Feina fàcil, en principi, però era necessària
una certa habilitat. Fins a 23 tendes es van plantar. Després, entre tots, tirolina, jocs, circuits, etc., fins
a l‘hora de sopar. A continuació l’activitat més esperada per tots: l’excursió de nit pel bosc a la recerca
del tresor amagat. Per això calia que el monstre de la serra mecànica no ens enxampés. Amb una
mica de por ho vàrem aconseguir. El vam guanyar i ens vam emportar el tresor. Pel camí es va sentir
algun plor i moltes rialles, però tot controlat. A continuació, foc de camp, cançons, cremat i a dormir.

Diumenge vam esmorzar xocolata amb coca per a tots, però també alguna botifarreta amb pa
torrat per a qui ho volia. Quina delícia! A continuació, novament, entre tots, tirolina, jocs, futbol,
circuits, etc., fins a l‘hora de preparar les bombardes i la formació dels equips. Vam finalitzar feliços i
enfarinats. Durant el dinar, vàrem poder assaborir diferents tipus de paelles: de peix, de carn, mixta,
de verdures, gràcies al talent, com sempre,  dels nostres excel·lents cuiners/es.

Va fer bon temps i vam gaudir d’un excel·lent cap de setmana a la natura. A les 17.30 h la
previsió era pluja, i va ploure bastant,  però ja no hi érem.

Pares, mares, nens i nenes, l’any que ve us hi esperem.  Segur que us ho passareu molt bé.
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LA CUINA DE CASA

Mercè Hernandez

PRIMAVERA  2016

CAKE SALÉ

Fàcils i ràpids de preparar, els cake salé (pastissos salats) són una aposta segura quan tenim
convidats  o passem un dia al camp. Són bastant comuns a França.  El cake salé saborós més
popular es fa amb pernil o cansalada, formatge ratllat i olives verdes o negres. Però les receptes de
pastissos salats són variades i no estan subjectes a cap límit en la seva imaginació: pernil, cansalada,
salmó fumat, verdures, tomàquets, formatge de cabra, fruita seca, pomes o peres, formatges blaus...

Aquestes receptes es preparen amb antelació i les podem tenir fetes fins a 24 hores abans,
ben embolicats  amb una làmina d’alumini. Per descomptat, els pastissos salats són també bons
acabats de fer.  El podem fer servir com un entrant, un primer plat, un plat únic per sopar amb una
amanida, en un bufet d’estiu i en tot el que se us acudi.

CAKE SALÉ  DE  PERA, NOUS I FORMATGE BLAU

Ingredients

· 125 g de formatge blau

· 100 g de qualsevol formatge suau de vaca ratllat

· 1 pera gran o 2 de petites

· 60 g de nous pelades

· 175 g de farina

· 3 ous

· 1 sobre de llevat químic (Royal o similar)

· 6 cullerades d’oli de oliva

· 100 ml de llet

· 1 culleradeta de sal

Preparació

1. Preescalfeu el forn a 180 graus.

2. Greixeu i enfarineu un motlle allargat de plumcake d’uns 22 cm.

3. Peleu i traieu el cor de les peres i talleu-les en daus d’1 cm aprox.

4. Poseu la farina en un bol gran i barregeu-la amb el llevat i la sal. Afegiu les nous i la pera, i
barregeu-ho bé.

5. Bateu en un altre bol gran la llet, els ous i l’oli. Afegiu-li el formatge blau esmicolat i el formatge
suau ratllat i remeneu. Afegiu-hi finalment la barreja del bol de la farina i barregeu-ho fins  a obtenir
una massa homogènia.

6. Aboqueu la massa en el motlle i enforneu-lo entre 40 i 50 minuts (depèn del forn). Per comprovar si
està fet, cal ficar una punxa o ganivet al centre: si surt net, és que està llest. Si no, cal anar al forn de
5 en 5 minuts més.

7. Deixeu-lo que es refredi i traieu-lo del motllo. Si es queda sec amb els dies, es pot torrar en llesques
i untar-les amb oli o mantega.

Recepta extreta de «El comidista»
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125 AÑOS DE LA GRAN OLA DE FRIO
 DEL AÑO 1890-91

Viendo un poco el invierno que hemos pasado en el 2015-16, que más
bien ha sido cálido, escaso en lluvias, he querido mirar hacia atrás, para ver si esto
había ocurrido antes y me he tropezado con este gran titular : « El invierno que
congelo Europa «  y querido saber algo más y he aquí el resultado para Akela..

Se cumplen 125 años de un invierno extraordinariamente frío, por una ola de frío de enero de
1891 que se prolongó con ligeros altos y bajos durante dos meses y mantuvo en vilo a toda Europa.

La ola de frío de enero de 1891, fue la fase final de un invierno extraordinariamente riguroso
que ya comenzó a sentirse dos meses antes, el 26 de noviembre de 1890, mes en el que, por ejemplo,
se llegaron a registrar en Madrid -12.5 ºC el día 29, que es la temperatura más baja medida en la
capital, lo cual lo convierten en extraordinario, sobre todo si tenemos en cuenta que se observó en el
mes de noviembre, que no es el más frío del año.

Los análisis para los días 15 al 18 de enero de 1891, muestran la típica situación de advección
de aire ártico. El día 15 se identifica un centro de bajas presiones en el Sur de Italia, y al Oeste de
Irlanda un potente anticiclón de bloqueo de 1048 hPa que canaliza por su flanco oriental aire muy frío
con trayectoria de Norte a Sur. Sobre Escandinavia, una «lengua» de aire muy frío, con temperatura
a unos 1500 m inferior a -20 ºC, comienza a aislarse y a desplazarse hacia el Sur.
Tres días después, cuando el aire más frío invadió a Baleares y a la Península por el Nordeste, la baja
del Sur de Italia se había acercado a España, situando su centro en el Golfo de Génova, mientras que
el anticiclón se había debilitado y desplazado hacia el Oeste. El fuerte gradiente de presión en la
Península tuvo que generar un fuerte temporal de viento de componente Norte, lo que es coherente
con todas las noticias que recogía la prensa ese día, y que en muchos casos se llegaba a calificar
como de huracán.

La masa de aire seguía progresando hacia el Sur los días siguientes. La temperatura más
baja cerca de la Península en el geopotencial de 850 hPa (unos 1500 m de altitud) se registró el día
18 (figura 4), el día de las grandes heladas, sobre todo en la mitad Este Peninsular, donde a ese nivel,
la temperatura era inferior a -15 ºC.

En los días posteriores la situación cambió rápidamente, con un brusco ascenso térmico que
dio lugar a un rápido deshielo y por tanto a la crecida y desbordamiento de muchos ríos europeos que
hasta ese día permanecían congelados. Noticias de catástrofes provocadas por las inundaciones
debidas al desbordamiento de ríos llegaban de Francia, Países Bajos, Alemania… Y es que a partir
del día 20 se rompió el bloqueo anticiclónico y se estableció una situación atmosférica zonal, con
llegada de aire cálido del Sur y del Oeste a Europa Occidental.

El día 25, la situación atmosférica mostraba altas presiones sobre la Península y una profunda
baja al Este de Islandia. Entre ambos centros de acción, la circulación en superficie canalizaba aire
templado y húmedo del oeste, y en capas bajas, en el geopotencial de 850 hPa, una «lengua» de aire
cálido penetraba por la Península Ibérica e invadía gran parte del territorio francés.

Desde entonces no se ha vuelto a registrar un invierno como aquel; sólo en la ola de frío de
febrero de 1956 se registraron temperaturas similares a las de enero 1891, pero la ola de frío de 1956
no tuvo la duración de la del invierno de 1890-1891, ya que mientras éste se prolongó con ligeros
altos y bajos durante dos meses, con dos mínimos muy acusados, uno alrededor del día 29 de noviembre
de 1890, y el otro en los días próximos al 18 de enero de 1891, la ola de frío de 1956 tuvo una
duración de 2 semanas en el mes de febrero, y el resto del invierno (diciembre de 1955 y enero de
1956), resultó cálido o muy cálido.
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Pero lo realmente excepcional del invierno 1890-1891 fue su gran duración, de casi 2 meses.
La primera oleada fría se observó a final del mes de noviembre. El día 29 de ese mes se registró en
el observatorio de Madrid la temperatura más baja registrada en la capital en toda su serie histórica,
incluidos los meses de invierno: -12.5 ºC (hay datos digitalizados desde 1860). En Valencia se llegó
a registrar ese día de final de noviembre -5.0 ºC, que es el valor más bajo registrado en la ciudad
fuera de los meses de enero y febrero. Luego, en diciembre, las temperaturas se mantuvieron frías,
aunque no tan bajas como a final de noviembre, y finalmente en enero se registró una doble oleada
fría centrada en los días 9 y 18. En total, entre noviembre de 1890 y enero de 1891, hubo 52 días de
helada en Madrid y 20 en Valencia

Para saber algo del impacto social he visitado la hemeroteca, y el que más me ha impactado
era una anécdota en comparación con el gran desastre que provocaron aquellos fríos. Lo más trágico
tuvo que ser los efectos en la salud y los fallecimientos a causa del frío. La Vanguardia del día 19 de
enero ya advertía que «este descenso de temperatura ha de influir necesariamente en la salud, no ya
de la gente enfermiza si qué (sic) aun de la sana y robusta. Las toses y resfriados abundan y de
accidentes y muertes repentinas también se han dado casos. Se dio parte de dos de estas últimas,
ocurridas en la vía pública. Una en la Rambla de Cataluña, cerca al carril de Sarriá, donde un caballero
acompañado de su señora se sintió repentinamente indispuesto: conducido a una farmacia próxima
falleció a los pocos instantes. La otra defunción ocurrió con circunstancias iguales en la calle del
Hospital, frente al número 77».

El Ebro apareció congelado el 18 de enero en Tortosa lo que, según informa «La Lucha»,
diario de El Girona, no ocurría desde el 13 de diciembre de 1829, y por tanto la mayoría de los
habitantes de Tortosa nunca lo habían contemplado. Y no sólo en Tortosa estaba helado el Ebro,
también se heló en Zaragoza, en periódicos del día se informa que el espesor del hielo del Ebro a su
paso por Zaragoza llega a veinte centímetros en algunos puntos. También hay noticias de las grandes
heladas de los naranjos de Castellón, Valencia, etc.

En definitiva una año para recordar en la historia de la meteorología
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PUBLICITAT VIRTUAL PERÒ QUE MOLESTA DE VERITAT

Jordi Manrique

La publicitat és la base de les coses gratuïtes d’Internet, i això és una cosa que tots sabem i,
sobretot, patim, i és que no és estrany estar navegant tranquil·lament pels mars d’informació que ens
ofereix la Xarxa de Xarxes i que de sobte ens aparegui una publicitat que no hem demanat. I no
només això, sinó que sovint aquesta publicitat no ens permet fer res fins que no hi cliquem al damunt
per tancar-la, i en pocs segons ens apareix un altre anunci oferint serveis similars.

Això no seria més que una invasió publicitària com aquella que rebem a la nostra bústia a la
porta de casa, aquella que tan bon punt agafem, fem un cop d’ull ràpid i acaba a les escombraries.
Però en aquest cas no les podem desar a l’arxivador rodó (és a dir, a la brossa), sinó que tan bon punt
en fem desaparèixer un, ens en surt un altre fins a desesperar-nos.

I tots tenen una cosa en comú, i és que fan referència a alguna cosa que havíem consultat en
alguna altra pàgina, ja faci cinc minuts com dues setmanes. Això és una invasió en tota regla, i no tan
sols una invasió publicitària, sinó a la nostra privacitat.

Quan consultem una web, sigui la que sigui, ens sol aparèixer un missatge que ens informa
que gravarà al nostre disc dur uns fitxers anomenats «cookies» que serviran per millorar la nostra
experiència mentre naveguem i totes aquestes coses tan bucòliques com que es preocupen per
nosaltres. Però la realitat va més enllà.

Aquestes cookies el que fan és, no tan sols adaptar la pantalla al nostre navegador i coses per
l’estil, sinó que a més prenen nota dels llocs que hem visitat per fer-nos arribar aquella publicitat que
ens està tocant la moral cada dos per tres. Si hem visitat una agència de viatges, sortiran anuncis
d’aquest tema. Si hem mirat una de cotxes, el mateix, i si hem mirat una de porno... aleshores tothom
ho sabrà perquè ens sortiran anuncis d’aquest caliu en cada pàgina.

Però no tot està perdut encara. Si bé als EUA està prohibit, a Europa i suposo que a la resta
del món civilitzat està permès l’ús de programes blocadors de publicitat com el que s’anomena
«adblockplus». I us recomano instal·lar aquest programa a cada navegador que utilitzeu, no tan sols
a un d’ells.

Anant a la web «www.adblockplus.org» des de cada navegador, hi trobareu el botó de
descàrrega per instal·lar l’aplicatiu. Un cop instal·lat apareixerà a la barra superior del navegador
(Google Chrome i Mozilla Firefox) o a la barra d’estat que hi ha a baix a Internet Explorer, una icona
com si fos un senyal de transit de «stop» on, a mesura que vagi evitant finestres publicitàries, ens ho
anirà indicant amb un quadrat on ens dirà quants anuncis ha impedit que ens molestin.

Ara bé, de vegades necessitem veure un formulari dels que ens apareixen en pantalla, i
aquest programa ens el tanca. En aquests casos, clicant amb el botó dret del ratolí al damunt d’aquell
senyal de «stop» podem triar no bloquejar els anuncis de la pàgina que ens ha d’oferir el formulari en
qüestió. Un cop fet això podem tornar-lo a activar.

No podem dir que ens solucioni els problemes publicitaris al 100%, però un ajut mai no va
malament.

Salut!
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POESIA

Josep Vendrell
(Isard Sincer)

OBLIVIÓ

Fent ruta en la negra nit
la memòria es delimita,
el paisatge es torna oblit,
la minsa llum fa de fita.

Cada pas marca la pensa;
cada ombra un indecís;
si el dia dóna coneixença,
en la foscor
un bri es fa topadís.

El temps marca cada vida,
i amb el record del caminant,
llum i ombra fan la mida
dels amics que van passant!

«Contemplaré ta presència,
amic que et vaig oblidant,
ets part de la meva essència...
una nota del meu cant!

Ma cançó fóra ben feta
si el dia fos clar i brillant,
però hi ha ombra i tempesta
i un solet de tant en tant.

Perdona’m si ta memòria,
de la meva, és molt més gran!»

RECORDANT EL
 BON AMIC XAVI PÉREZ




