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En Jordi Dolz ens va deixar el passat mes de març; una víctima més de la covid. Era una bona
persona, resumit en poques paraules. La seva personalitat íntegra, responsable, respectat i estimat
per tothom. Com a secretari que va ser durant anys de la nostra entitat ens ha deixat un bon llegat: va
ajudar a organitzar les activitats, la revista i va portar una administració impecable.

UNA BONA PERSONA

Recordo en Jordi a les reunions de divendres al vespre, les seves
exposicions  meticuloses  i equilibrades, com també les bones estones quan
anàvem a fer el ressopó tots plegats acabada la reunió. Aquests records estaran
sempre amb nosaltres.

Possiblement era la seva hora de marxar però nosaltres no estàvem
preparats per a aquesta partença tan sobtada; ens costarà tornar-nos a trobar
sense en Jordi. És el buit que deixen les persones generoses com ell perquè
quan les tenim a prop transmeten pau i seguretat. Hem tingut la sort de gaudir
durant un llarg temps de la seva companyia.

Les paraules no el faran tornar però, allà on sigui, segur que rebrà els nostres sentiments.
L’amor no té fronteres, és l´equipatge que ens emportem en aquest viatge.

En record de totes les bones persones que ens han deixat per culpa de la covid, el nostre
condol a les famílies i l´esperança que la vida continua en algun lloc.
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PINZELLADES D’ACTUALITAT ESTIU 2021

Jordi Corachán
Periodista

AMB MÉS MORAL QUE L’ALCOIÀ

M’agrada la política, però no m’agraden els polítics, amb alguna excepció.
Amb el futbol em passa el mateix, tot i que molt menys amb la literatura o la
medicina. Aquests dies estem assistint a un pols entre els 12 equips que promouen
una Superlliga europea i la UEFA, que controla l’actual Lliga de Campions. Estan
en joc 1.700 milions d’euros i el futur del futbol, diuen les dues parts.

Em passa el mateix amb aquest assumpte que amb el Procés. Recorden? Certament, els
catalans no estaven segurs de si es tractava d’una aposta decidida per la independència o d’una
estratègia per guanyar-se una posició de força per negociar amb Madrid. Després de la declaració
d’independència de 8 segons es va revelar que no hi havia res preparat a Catalunya. En canvi, estava
ben a punt la reacció brutal dels organismes estatals: guàrdies civils, jutges, fiscals i premsa de
l’establishment. La pallissa va ser antològica, i els protagonistes polítics són ara a Bèlgica o a la
presó, i els ciutadans, colpejats i desorientats.

Sincerament, avui crec que la Superlliga té més possibilitats d’èxit que la independència de
Catalunya. Aquesta nova fornada de polítics sembla avalar la dita que diu: «Tens més moral que
l’Alcoià, que perdia per 13-0 i els jugadors se seguien animant i lluitant, perquè encara creien que la
victòria era possible». Els partits (ERC, Junts, PSC, CUP, Vox, C’s i PP) tenen les seves tàctiques i
estratègies, però és preocupant que estiguin tan lluny de l’interès dels ciutadans. És inadmissible
l’espectacle que protagonitzen ERC i Junts. Qüestions personals al marge, cal preguntar-se què
queda de la moderació i el seny. Esquerra coincideix amb la CUP, que parla de revolució social, i els
de JxC reneguen l’estratègia de Convergència. Ara no defensaré Jordi Pujol, però tornaria a prendre
un cafè amb ell, a Queralbs o a Barcelona. Tenia Catalunya al cap i portava ulleres progressives que
li permetien veure bé a curta, mitjana i llarga distància. En canvi era miop amb la seva família.

Seria desitjable que quan aquesta revista veiés la llum, tinguéssim un nou govern. Ens
estem jugant el futur amb el repartiment dels fons europeus i no s’hi val a badar. Això és a curt termini,
però cal enfortir Catalunya a mitjà termini i la seva capital, perquè l’efecte de Barcelona ’92 s’ha
evaporat. Durant aquest temps Madrid s’ha anat expandint com una gran capital, captant gairebé
totes les grans obres i la major part del capital econòmic, en detriment de tot Espanya. Ens estan
golejant. Jugant amb avantatge, perquè tenen ‘el palco del Bernabeu’, així com el Butlletí Oficial de
l’Estat i, a més a més, el castellà és una llengua que es defensa sola. No obstant això, hem de
reconèixer que no tota la culpa és dels altres i que els polítics catalans han tingut pocs reflexos o
s’han adormit a la figuera. L’Alcoià va acabar perdent, però Catalunya no es pot permetre aquest luxe.
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MINYONS  ESCOLTESESTIU 2021

AQUEST ESTIU TOTS I TOTES #FEM CAMPAMENT!

S’apropen les vacances i els agrupaments de MEG ja tenim la ment fixada en els campaments

i activitats d’estiu. Les ganes i la il·lusió envaeixen aquests darrers caus de preparacions de dossier,

revisió de tendes i material, llistes de la compra..., i és que no pot ser d’una altra manera, perquè això

és MEG i #FemCampaments!

Venim d’un curs on hem hagut de paralitzar diversos cops les nostres activitats, reinventar-

nos de nou i adaptar-nos al context de pandèmia. La nostra tasca pedagògica s’ha vist afectada

per les restriccions i hem alçat la veu per reclamar que #VolemFerCau i que #ElLleureÉsSegur, per

seguir acompanyant el creixement dels més de 15.000 infants i joves que formen part de la nostra

entitat.

Aquest estiu és molt especial perquè l’anterior va ser singularment estrany. Tot i poder

gaudir d’un estiu MEG, el poc temps de reacció des de l’esclat de la pandèmia a la campanya d’estiu

del curs passat va limitar molt el format de les nostres activitats.

Aquest any, però, #FemCampaments quasi en tota la seva essència, i és per això que enguany

més que mai hem de poder garantir que cap infant i jove es quedi sense activitats per motius

econòmics. Amb aquest objectiu, MEG ha tret una segona convocatòria de beques.
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RECORDANT L’ESCOLTISME ESTIU 2021

Ramon Asensio i Cardell

SORTIDA DE COLLA A
 SANT LLORENÇ DEL MUNT

14 i 15 DE DESEMBRE DE 1957

La muntanya de Sant Llorenç del Munt està situada entre les
comarques del Vallès Occidental i el Bages. Els cims principals són el Montcau
(1.057 m) i la Mola (1.104) m), on es troba el monestir romànic del mateix nom
del segle XI. Es calcula que els orígens d’aquest edifici són cap a mitjans del
segle X, al voltant del 958, quan apareix el primer esment documental d’una

casa eclesiàstica amb uns altars dedicats a santa Maria, sant Miquel Arcàngel i sant Llorenç. Com es
pot veure, l’amic Joan Casals, autor d’aquest escrit fet a mà i en català, signa amb el nom de «El ratolí
lluitador». I com a bon ninotaire ho il·lustra amb un dibuix en el moment de passar per la Diagonal, pas
difícil i perillós d’aquesta muntanya. En aquell temps franquista estava prohibit el català. Em plau
transcriure tal com ho va viure en Joan:

«Aquesta sortida va tenir l’al·licient de ser la primera sortida de colla d’en Busquets i
del convidat Mussull. L’itinerari va ser el següent: de Masnou a Barcelona i Terrassa el dissabte,
i el diumenge a Matadepera, Sant Llorenç i Can Poble. Vàrem passar la nit al cau dels escoltes
de Terrassa, amb els quals vàrem tenir un canvi d’impressions. A l’endemà, la Diagonal va ser
«pan comido», i la vam passar molt bé. A la tornada, visitem mossèn Medina, que va estar molt
content  de veure’ns. La nit vam passar-la dins d’una tenda de campanya que va portar en
Grané.  Vaig disfrutar molt!

BONA RUTA!
El ratolí lluitador»

En Joan feia poc temps que s’havia incorporat a la Colla Aspirants del Clan, de l’Agrupament
Escolta Mare de Déu de la Ruta. Anteriorment havia format part de la Secció, com a minyó, i després
passà a ser el cap de Secció. Parla de la sortida de colla d’en Busquets i del convidat Mussull. Aquest,
desgra-ciadament, ja ens va dir adéu fa temps.
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Margalida Capellà i Soler
Catedràtica de grec i editora d’El Fil de les Clàssiques

L’ETNA

El mont Etna (3.343 m), situat a la costa est de l’illa de Sicília, entre les
províncies de Messina i Catània, és un dels volcans més actius del món i el més
actiu d’Europa, amb erupcions freqüents, però no tan traïdores com les del Vesuvi;
almenys aquest avisa i escup la lava a poc a poc. Les últimes, del març del 2021,
són espectaculars!

Rep el nom de la nimfa siciliana Etna, filla d’Úran i de Gea o bé de Briareu,
el gegant de cent mans. Es diu que a Sicília encara hi ha empresonat el gegant Encèlad, a qui,

després de desertar en la gigantomàquia, o lluita dels
gegants contra els déus olímpics, la dea Atena castigà
tirant-li al damunt l’illa de Sicília. El seu alè de foc surt
de l’Etna i provoca sismes quan es mou. Els sorolls
sords que s’escapen del volcà són el martelleig de les
eines d’Hefest sobre les encluses. A les fargues
sicilianes el déu ferrer hi va fabricar, amb l’ajut dels
ciclops, les armes dels déus de l’Olimp: el trident de
Posidó, el llamp de Zeus, el casc d’Hades, etc. A Sicília
també hi vivien els ciclops pastors. Val a recordar el
ciclop Polifem, que a l’Odissea va ser encegat per l’astut

Atena i Encèlad lluitant, ceràmica de figures vermelles al Louvre

Quan passi la pandèmia, si voleu visitar el volcà Etna, com ho varen fer en el seu dia el filòsof
Empèdocles, el savi Arquimedes i l’emperador Adrià, anomenat el primer muntanyenc de la història,
us en revelaré el secret: visiteu-lo fora de l’estiu, si pot ser, i no hi pugeu per la falda sud de la
muntanya per on hi ha el telefèric, ans per la ruta est, des de la tranquil·la Zafferana i concretament
del Refugio Citelli, envoltat de bedolls i amb unes vistes impressionants de Taormina i Siracusa, uns
1.700 metres per sota, i dels cims, uns 1.600 m. per sobre. La baixada és fàcil i ràpida pel con sud-est,
amb un pendent del 50%. A sota la negra lava hi ha gel. És una autèntica gelera!

Ulisses. Segons el poeta grec Píndar, Zeus combaté amb el monstre alat Tifó, de cent caps de drac
amb ulls que escopien flames, i després el tancà sota l’Etna, on, vigilat per Hefest, causa les erupcions.
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BITXOS ESTIU 2021

Laia Sabat Bayarri
Veterinària col. 3252 -  Bitxos Veterinaris Alella

DOCTORA, EL MEU GOS ÉS VEGÀ

     Són preguntes bastant freqüents aquest dies a la clínica:

     -Doctora, al meu gos li agraden les pastanagues, les bledes, la poma, etc., i se li posen bé,  però
que li agradi vol dir que li convé? Que pot viure sense proteïna animal? El puc fer vegà?

     Biològicament, el canis familiaris (gos) està
considerat un omnívor (encara que pertanyi a
l’ordre dels carnívors) i el felis catus (gat) un
carnívor estricte.

    El cas del gat és clar, necessita menjar carn
per tenir una salut òptima, i no només per
aconseguir la taurina (un aminoàcid essencial per
al gat que es troba en la carn), sinó per a l’absorció
dels nutrients, ja que tenen un intestí prim curt, i
per al correcte desenvolupament de la seva
musculatura.

     Les persones prenem moltes dedicions en relació amb els nostres hàbits alimentaris basades en
religions, creences, filosofia, conviccions... Així, tenim un ventall d’alternatives (kosher, vegetarià,
orgànic, vegà, halal...). Aquestes decisions tenen molt de sentit per als humans, però haurien d’afectar
les nostres mascotes? I si prenem decisions dietètiques basades en la nostra salut? Sense làctics,
sense gluten, light, sense sal, sense sucre, sense farines... hauríem d’extrapolar-ho a la nostra mascota?
Els gossos i els gats tenen les mateixes necessitats que els humans?

     El cas dels gossos genera més controvèrsia... Ells poden digerir gran varietat de verdures i cereals,
però nosaltres també digerim bé la cervesa, i això implica que podríem viure d’ella? Que ens agradi o
se’ns posi bé no vol dir que la base de la nostra dieta hagi de ser aquest producte.

     I aquí ve la postura dels veterinaris i professionals de la salut animal en tot aquest caos: buscar la
dieta biològicament més adequada i que permeti desenvolupar al màxim el potencial del nostre gos i
minimitzar els problemes de salut. Llavors la resposta està clara:

     - Entre un 20-40% de proteïna d’origen animal (carn, ous, làctics fermentats, peix...).
     - Entre un 30-70% d’hidrats funcionals (verdures, fruites, llegums, tubercles...).
     - Entre un 10-30% de greixos saludables (greix del pollastre, oli de peix, oli de coco...).

     Els gossos fan servir 22 aminoàcids (petites molècules que formen les proteïnes), 10 dels quals
són essencials, és a dir, només els poden obtenir de la dieta, i els aliments amb la composició adequada
d’aquests aminoàcids són els làctics, els ous, el peix, la carn i els òrgans.

     Així doncs, totes les decisions dietètiques preses per ètica o religió són respectables, lloables i en
som partícips, però quan parlem de salut de les nostres mascotes, per nosaltres, la ciència guanya.
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Francesc Muntanya

L’ANORÈXIA. COM PODEM DETECTAR-LA?

Quan una noia o noi (és més freqüent en les noies –de cada 10 casos,
9 són noies i 1 noi–) d’entre els 13 i 18 anys comença a tenir un comportament
alimentari estrany, cal observar-lo atentament.

L’anorèxia nerviosa debuta mitjançant uns canvis de comportament que
no tenen per què aparèixer tots a la vegada. Un canvi de comportament alimentari
(menja més a poc a poc, compta les calories, amaga el menjar, pren laxants, es
provoca el vòmit...), fer massa activitat física, dormir poc, no acceptar el seu

cos (evitant mirar-se al mirall o anar a la piscina, camuflar algunes parts del seu cos, mostrar obsessió
per pesar-se), són comportaments sospitosos de l’aparició d’un trastorn de la conducta alimentària
(TCA) conegut com a anorèxia nerviosa (AN), amb una prevalença a Espanya d’un 4,1% a un 6,4% en
dones d’entre els 12 i 21 anys i del 0,3% en homes.

Si afinem, de fet hi ha dos tipus d’AN, l’AN restrictiva, en què la pèrdua de pes es deu a la
dieta i dejuni, sense haver-se presentat episodis de golafreria o purgues, i un altre tipus anomenat AN
convulsiva/purgant, en què sí que hi ha episodis de golafreria, purgues, diürètics, lavatives o vòmits
provocats.

L’AN sol acompanyar-se al llarg del seu desenvolupament de problemes
físics com pèrdua excessiva de pes, temperatura corporal baixa, falta
de menstruació, estrenyiment..., i problemes psíquics: alteració del
son, ansietat, depressió, distorsions de la realitat i de la imatge
corporal, aïllament social...

QUÈ CAL FER?
Si tenim sospita que estem davant d’un trastorn d’aquest tipus cal
sempre contactar amb un professional perquè faci una valoració
de la situació (el diagnòstic i tractament precoç són bàsics per a la
recuperació). Mai s’ha d’intentar fer raonar la persona sobre el
perquè ho fa («fer-la entrar en raó»), millor intentar contactar amb
ella i mostrar interès per tot el que la pot estar preocupant, en
definitiva apropant-se des del punt de vista emocional.

QUINA POT SER LA CAUSA?
No hi ha una causa única. Hi ha diversos factors que ho afavoreixen.
Es parla de factors individuals com antecedents familiars, personalitat molt autoexigent, fins i tot
obsessiva, baixa autoestima, imatge corporal negativa, adolescència, sexe femení, i factors familiars
com famílies desestructurades o sobreprotectores.

ES POT COMBATRE?
La recuperació és llarga i moltes vegades feixuga amb evolucions positives desiguals en el temps. És
important un diagnòstic com més aviat millor i la intervenció de professionals especialitzats des del
primer moment. És bàsic un suport familiar correctament estructurat i orientat per professionals.
Un bon recurs pot ser l’Associació contra l’Anorèxia i la Bulímia de Catalunya (ACAB), fundada el
1992 i impulsada per familiars i especialistes de l’Hospital Clínic de Barcelona. Consulteu la seva
web, conté molta informació sobre el tema (acab.org).
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NUTRICIONISME PRIMAVERA 2021

Lara Lombarte Plaza
Dietista-Nutricionista nºcol: CAT000502

El aceite de oliva es la principal fuente de grasa y componente que promueve la salud de
la dieta mediterránea. Por sus muchas propiedades beneficiosas para la salud, en nuestra
gastronomía, también es conocido como el oro líquido. Antes de conocer los beneficios que nos
puede aportar su consumo, el primer paso es saber escoger un aceite de oliva de buena calidad.

Paso 1. ¿Cuál es el mejor aceite de oliva?
Bien es sabido que hay varios tipos de aceite de oliva en el mercado, veamos a continuación en qué
se diferencian:

AOVE, EL ORO LÍQUIDO

- Aceite de oliva: Es una mezcla de aceite de oliva refinado (como máximo un 90%) y aceite de oliva virgen o virgen extra.
- Aceite de oliva virgen (AOV): Se obtiene por procesos mecánicos, no ha pasado por un proceso de refinación. La diferencia
con el virgen extra radica en el grado de acidez, que es menor a 2.
- Aceite de Oliva Virgen Extra (AOVE): Es el que mayores propiedades organolépticas posee. Lo que le da la denominación
«extra» es su acidez £ 0,8.

¿Sabías que…?  El grado de acidez sirve para determinar la presencia de ácidos grasos libres en el aceite. El
aceite de una aceituna sana que está en el árbol tiene 0% de acidez libre.
Procura que el aceite que consumas sea AOVE ya que es el de mayor calidad, seguido del AOV. Ahora que ya sabes qué
aceite de oliva escoger, ¿te apuntas a conocer qué beneficios nos puede aportar su consumo?

Paso 2. ¿Qué beneficios nos aporta el aceite de oliva?
El AOVE es casi el único aceite que contiene cantidades notables de sustancias fenólicas naturales, ya que el resto de
aceites comestibles pierden estos compuestos en el proceso de refinado.

El aceite de oliva se caracteriza por consistir en ácidos grasos monoinsaturados (AGMI), así como por su elevado
contenido en agentes antioxidantes. El AOVE, además de polifenoles, presenta una mayor proporción de vitamina E, principal
fuente de protección frente a los radicales libres que provocan oxidación celular.

¿Sabías que…?  Según una declaración de salud de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA): «La
vitamina E ayuda a proteger las células del estrés oxidativo». Se ha demostrado que protege los tejidos de los procesos
oxidativos e inflamatorios asociados con el envejecimiento, las enfermedades degenerativas y el cáncer.

Los polifenoles del aceite de oliva tienen efectos positivos sobres la salud cardiovascular y en otras enfermedades
crónicas no transmisibles cuando se ingiere AOVE de forma habitual en la dieta.

Los AGMI del aceite de oliva, en lo que respecta al corazón, ayudan a disminuir los niveles plasmáticos de colesterol
LDL (también conocido como «colesterol malo») y aumentar los del colesterol HDL (conocido como «colesterol bueno»), lo
que disminuye el riesgo de padecer afecciones cardíacas.

Si quieres beneficiarte de todas estas propiedades, haz que el AOVE forme parte de tu dieta. Se recomienda el
consumo diario de AOVE crudo, como aderezo de ensaladas y otros alimentos y también en guisos y frituras siempre en
cantidades moderadas para alcanzar las necesidades diarias de energía y mantener un balance energético de acuerdo con
nuestro gasto energético.

Pese a que las frituras no son la opción más saludable ni la más recomendada para nuestras cocciones, ¿sabes
cómo freír adecuadamente un alimento?

Paso 3: ¿Cómo freír un alimento?
A la hora de realizar una fritura debemos considerar diferentes aspectos como:
- Protección del alimento (empanar, rebozar, enharinar) para evitar que se rompa y para minimizar las pérdidas

de agua del alimento. Asimismo, si la temperatura es adecuada esto evitará que se absorba mucho aceite.
- Temperatura del aceite: Si la fritura se realiza a temperatura muy baja, el alimento absorberá una mayor cantidad

de fracción grasa. Por el contrario, si la temperatura es demasiado elevada, podemos encontrar quemaduras en el alimento.
Temperatura del aceite (ºC)
130-140      Alimentos que requieren de una cocción más prolongada en su centro.
140-160      Para cocciones que requieran la formación de una costra exterior (croquetas, empanadillas,…).
160-180      Alimentos de pequeño tamaño. Esta cocción debe ser de forma muy rápida.
Ahora que ya sabes un poco más del oro líquido de nuestra gastronomía, es conveniente destacar que para beneficiarte de
todas las propiedades del AOVE siempre se recomienda consumirlo junto con una dieta saludable y natural.
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SOCIETATESTIU 2021

         Joan Camps i Ortiz

DRET A DECIDIR

     Just fa cinc minuts, al Parlament de Catalunya sonava la gravació amb música
i lletra dels Segadors, moment que convidava als grups parlamentaris a taral·larejar-
la evitant el risc que les nombroses veus dissonants, poguessin desentonar
malbaratant la solemnitat del moment històric, davant la proclamació de Pere
Aragonès i García com el 132é President de la Generalitat de Catalunya.
Esdeveniment extraordinari, tenint en compte l’atmosfera d’incertesa i conflictivitat
que es respirava a l’entorn de les parts que calia mantenir unides i d’acord.

     Feia temps que jo no sentia l’emoció del contingut subliminal i combatiu de la lletra del nostre
himne, símbol essencial de la identitat catalana: «Catalunya triomfant tornarà a ser rica i plena!»
Acurada frase feta que cal tenir en compte el seu prudent condicional: primer de tot cal triomfar en el
dret de decidir, ja que mai serà rica i plena sota el paraigües repressiu de la monarquia borbònica.
Tenim President, que tal com anava la cosa és molt però això no vol dir tenir govern, i encara és
hipotètic el govern que sàpiga posar els cavalls davant del carro, quan la oposició de propis i estranys
amenaça en voler posar pals a les rodes tan aviat com pugui.
     Cal agrair al Grup de Cs i del PP que d’empeus i en silenci, mostressin tan respectuosament la
seva lícita discrepància, quan la lletra clamava: «Endarrere aquesta gent tan ufana i tan superba!»,
Mentre l’arrogant Garriga i tot el seu seguici feia mutis pel fòrum, potser afanyats per no sentir el «bon
cop de falç quan vulguin brega» i amb el cos ferm i la mà en alt entonar el seu «Cara al sol, con la
camisa nueva...» Sorprenent la sàvia anticipació d’Emili Guanyavents, quan a l’any1899, escrivia
descrivint el precís instant on som avui: «ara és hora segadors! Ara és hora d’estar alerta per
quan vingui un altra juny esmolem ben bé les eines! Bon cop de falç si el blat ens volen
prendre!»

No vull fer esment a l’última estrofa, em reservo el meu escepticisme en veure com se les arregla
Aragonès en el tauler del seu govern, doncs «no es pot dir blat
fins tenir-lo al sac i ben lligat» i menys enmig del tacticisme,
les contradiccions utòpiques i ideològiques que confonen pau
social i democràcia en progressisme d’esquerra. La lògica
estratègica per convèncer l’enemic no és l’esquerra de «matar
tot el que és gras», ens calen els dos anys pactats per saber
fer veritable cirurgia de mà esquerra prevalent els serveis
públics: ensenyament, sanitat i habitatge digne amb aigua,
llum i gas des del néixer, papers per a tothom a peu de platja
o frontera amb obligacions clares i drets d’integració
progressivament adquirits sense límit, una banca pública fiable
pels estalvis dels treballadors i no massa més.

La independència cal guanyar-la amb l’eficàcia de donar
feina a tothom que vulgui guanyar-se la vida, equitat transparent
en el repartiment de la riquesa i mantenir la massa social
independentista atenta a cada cridada a les urnes. Tenir la
majoria absoluta amb un cinquanta-dos per cent és un meritós
aprovat pel Dret de Decidir, cal sobretot no perdre cap llençol
en les properes bogades, vull dir convocatòries electorals. En
aixó ERC, JuntsxCat i la CUP tenen la pilota al seu terrat, és
moment de veure si la sabran jugar fins la majoria incontestable,
mentre això no passi, no farem tremolar a l’enemic ni
convencerem als nostres
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Alexis Serrano Méndez
Director de l’Arxiu Comarcal del Maresme

MARESMEJANT ESTIU 2021

TAST CULTURAL COMARCAL

Títol article: Diaris de navegació del segle XIX consultables a ‘Arxius en
línia’ gràcies a la col·laboració entre l’Arxiu Municipal del Masnou i l’Arxiu Comarcal
del Maresme

L’Arxiu Municipal del Masnou custodia una col·lecció històrica de 52 diaris
de navegació i quaderns de bitàcola, amb una cronologia compresa entre 1798

i 1899, que van ser escrits i compilats per capitans, pilots, alumnes de nàutica provinents de famílies
masnovines i maresmenques. Per exemple, els Millet, Isern, Colomer, Estrader, Hombravella, Costa,
Camps, Olivé, Pagès, Vendrell, Roca, Casals, Rosés, Sust, Fàbregas, Mirambell, Truch, Maristany,
Pla, Ballester..., de fragates, bergantins, goletes, pollacres, com Joven Adela, Decidida, Ondina,
Araucana, Príncipe, San Mariano, Acancia, Pronta, Soberano, Prudente, Sebastián, Felicia, Marujita,
Eulogia, Caupolicán, Timoteo, Dolores o Maria, que van viatjar de Barcelona, Cadis o la Corunya a
Ceuta, Montevideo, l’Havana, Nova Orleans, Trinitat, Gibara (Cuba), Santo Tomás de Castilla
(Guatemala) o Matanzas.

Aquesta notable col·lecció ha estat digitalitzada pels
tècnics de l’Arxiu Municipal del Masnou i els objectes digitals
obtinguts han estat lliurats a l’Arxiu Comarcal del Maresme.
D’aquesta manera, l’Arxiu Municipal del Masnou continuarà
custodiant la documentació físicament, mentre que l’Arxiu
Comarcal del Maresme garantirà la preservació dels objectes
digitals obtinguts de la seva digitalització al repositori segur
de la Generalitat de Catalunya (DIDAC), i al mateix temps
permetrà la consulta remota per mitjà del portal ‘Arxius en
línia’ de la Generalitat de Catalunya.

Més de 10.000 imatges conformen aquesta col·lecció
de nàutica masnovina que, sens dubte, esdevindrà una eina
per als investigadors i estudiosos, sobretot de la història nàutica
maresmenca i catalana i de la marina trans-oceànica.

Aquesta actuació s’emmarca en un projecte de col·laboració institucional de major abast,
iniciat fa més d’un any i que s’està desenvolupant per garantir la preservació digital i la publicació en
línia de diversos fons i documents que conserva l’Arxiu Municipal del Masnou. Dins d’aquest mateix
projecte col·laboratiu s’han disposat per a la consulta en línia 45 volums d’actes del ple (entre 1825 i
1965) i 88 impresos relacionats amb la Festa Major (entre 1890 i 2000), també a ‘Arxius en línia’,
mentre que la premsa local masnovina dels segles XIX i XX s’ha publicat al repositori de premsa
històrica de la Xarxa d’Arxius de la Generalitat de Catalunya ‘XAC Premsa’.
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Salvador Ventura
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El més normal és que pensem en els bolets com un producte deliciós
que ens dona la natura en aquestes excursions que fem al camp a la tardor. No
pensem mai que siguin una eina per resoldre els crims més inversemblants,
aquesta faceta de la qual s’encarrega l’anomenada «micologia forense».
Imagineu que jo he decidit treure’m del mig algú que em fa nosa. Perdoneu
però ara m’estan venint al cap un munt de maneres que no us penso dir, no
sigui que algú en prengui nota. Sí que us he confessar que és entretingut,
tothom té el seu cantó fosc, ho confesso.

ELS BOLETS DETECTIUS

Descartant la part sofisticada digna de Lucrècia Borgia, trio el mètode cavernícola. Espero la
meva víctima en un bosc en què  acostuma a passejar. Amagat al darrere d’un arbre amb una bona
garrota troglodítica d’aquelles amb les quals els nostres avantpassats es carregaven dinosaures, per
tant molt de fiar, res de pistoles, catanes ni altres instruments novells. El que és capaç d’obrir la
closca d’un tiranosaure també pot obrir la dels meus adversaris
(això a voltes ho dubto).

Arribat el moment, sobtadament surto d’unes
mates i... feina feta. Després cremo la garrota i ni rastre.
Segur?

Doncs no, al cap d’uns dies se’m presenta
a casa una còpia del tinent Colombo versió mosso
i em fa saber que estic dins del centenar de
sospitosos atès que l’individu no tenia gaires
simpaties. Aquest pren mostres de la meva roba
i sabates i al cap d’uns dies es presenta amb dos
policies dient-me que soc el principal sospitós.

Com ho ha arribat a saber? Doncs us
explicaré un cas real molt semblant.

Un pistoler es va amagar contra el tronc d’un roure
que estava creixent en una tanca de xiprers al llarg d’un carrer
a Romford, Essex, i va matar un associat que havia acordat trobar-se amb ell. El xiprer creixia poc per
causa de la intensa ombra del roure que estava infectat amb un fong  (Pestalotiopsis funerea). El
pistoler havia estat dret sobre una fullaraca profunda i no va poder evitar el contacte de cos i peus
amb les branques del xiprer, el tronc del roure i la fullaraca. El  pol·len de l’escena del crim va ser molt
similar al trobat en articles confiscats al sospitós. Les espores de Pestalotiopsis funerea van formar
part d’aquest acoblament palinomorf; eren abundants en la fullaraca i altres mostres de vegetació, i
també es van trobar en el vehicle utilitzat per l’assassí. També es van trobar en la fullaraca i al cotxe
les espores del que probablement era una Endophragmiella encara no descrita.
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LA HISTÓRIA

Carlos Terricabris

ESTIU 2021

UN MOMENTO HISTÓRICO

              Se puede definir como aquel en que se juega el porvenir de la humanidad
o de gran parte de ella. Varios historiadores han escrito interesantes obras en
las que relatan los momentos que cambiaron la historia del mundo. Con el covid-
19 creo que muchos de nosotros somos conscientes que vivimos un periodo de
nuestra vida que, sin duda, en el futuro se considerará como uno de esos
«Momentos Históricos». Se relatarán los hechos ocurridos, y se analizarán las
consecuencias y los cambios sociales y culturales que esta pandemia sin duda
generará.

La  historia   recordará que,  a mediados  de diciembre  de 2019, las  autoridades chinas
detectaron una serie de casos de neumonía de origen desconocido, con aparente epicentro en un
mercado de la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, y que se relacionó con animales como el
murciélago o el pangolín como huéspedes intermediarios que trasmitieron un virus a los humanos. Y
que en algo más de un año se habían producido 110 millones de enfermos y dos millones de fallecidos
a nivel mundial.

Curiosamente, desde hace años muchos historiadores han
incluido como uno de esos «Momentos Históricos», los hechos ocurridos
en el año 1344 y que guardan cierta similitud con nuestros días.
Entonces llegaron noticias a Europa de una epidemia que había surgido
en China y que se estaba extendiendo por la India, Mesopotamia, Siria,
Persia, Egipto y Asia Menor. Era a principios del siglo XIV y se
desconocía el concepto del contagio; la noticia pasó inicialmente
inadvertida o recibida con indiferencia por una sociedad ensimismada
por las cosechas, el comercio  y su vida cotidiana.

Solo un año más tarde la epidemia apareció en Italia. Al parecer
su origen fueron las ratas portadoras de pulgas con una peligrosa
bacteria, que viajaban en los barcos venecianos y genoveses
procedentes del mar Negro y del Mediterráneo. Había llegado la que
pasó a denominarse la «peste negra». La enfermedad se manifestaba
con altas fiebres, tos e inflamación y supuración de nódulos linfáticos. Médicos y sanitarios utilizaban
máscaras que parecían picos de ave, llenos de productos aromáticos, para atender a los enfermos.

En cuestión de semanas, la sociedad europea pasó de la despreocupación a comprobar
como la peste arruinaba sus expectativas. Su orgullo se sintió herido, el dolor y la indignación recorrieron
los campos y ciudades. Además, hacía años que un cambio climático había dado paso a una pequeña
edad de hielo que afectaba las cosechas.

Mientras la mortalidad alcanzaba el 60% de la población, el consumo cayó en picado como
consecuencia del brutal descenso demográfico, eliminando toda actividad sobrante marginal y como
consecuencia muchas personas formaron parte de una realidad descartada e innecesaria para el
despegue posterior que se suponía llegaría después de la pandemia. Las inevitables revueltas sociales
fueron la respuesta al duro ajuste que obliga la diversificación y la especialización laboral.

La peste fue silente y anónima, sin medidas de higiene pública, se difundió sin saber que
hacer. Un reto para la medicina que confesaba su fracaso científico, dejaba a la sociedad a merced
de la bacteria o del bacilo. Incluso en el debate político llegó a decirse que aquella terrible realidad era
un bien a largo plazo, aunque fuera a costa de la desaparición de una tercera parte de la población.
               Se hizo evidente que los negocios se anteponían al bienestar personal, y que por consiguiente
no se podía interrumpir la circulación de hombres y de mercancías. La perfidia humana estimulaba la
economía del comercio internacional y la riqueza de ciertos grupos, y borraba de la conciencia la
miseria cada vez mayor de la sociedad marginada. Mientras, la toda poderosa Iglesia predicaba la
purificación de las almas a miles de anónimos flagelantes que recorrían campos y aldeas sumidos en
la desesperación y el miedo.

Sigo pensando que, a pesar de la ciencia y de la cultura, cuando no se recuerda el pasado se
sigue corriendo el riesgo de repetirlo.
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L’ESCOLA PARLAESTIU 2021

Carme Giralt
Educadora social

LA NOSTRA LLENGUA

Amb l’oportunitat que em dona la nostra modesta revista, m’agradaria

manifestar el que fa molt temps em té preocupada.

Moltes vegades penso que la meva poca mobilitat actual és un avantatge

ja que d’aquesta manera evito escoltar com la gent tendeix a comunicar-se amb

altres persones en la seva llengua mal anomenada espanyola, i és una llàstima!

No entenc per què constantment es fa el canvi de llengua al dirigir-nos a una altra persona

desconeguda, o fins i tot a aquells coneguts d’altres comunitats autònomes o d’altres països d’Europa.

És molt absurd canviar la parla catalana al trobar-nos amb castellanoparlants, ja que tots, «si volem»,

ens entenem parlant català amb ells.

Són molts anys de lluita per poder conservar les nostres tradicions, les quals si no es manifesten

en la nostra llengua, perden tota la força que voldríem que tinguessin.

Sovint tendim a pensar que l’exercici de la ciutadania democràtica es fonamenta en declaracions

formals, jurídiques, mancades d’escalfor i de proximitat.

No és veritat que només es contagien les malalties, també es contagia la salut mental, l’alegria,

l’energia, perquè educar és una forma de viure contagiosa, és una convocatòria a viure en un espai

per compartir. Viure amb curiositat, per descobrir, ja que sense aquesta no hi ha aprenentatge possible.

En el camp polític, havia nascut l’any 1906 la Solidaritat Catalana, que fou la unió dels diversos partits

catalanistes, amb l’objectiu de fer front a l’actitud repressiva que la Ley de Jurisdicciones representava

contra Catalunya. El que va cridar més l’atenció varen ser les seves directrius pedagògiques: coeducació

i ensenyament neutre en matèria religiosa, ensenyant en català, combinat amb l’aprenentatge del

castellà. Aquest fet va ser un detonant que va desencadenar una veritable batalla dialèctica, sobretot

a causa de la coeducació i la neutralitat religiosa. El va combatre amb inusitada fermesa el cardenal

de Barcelona, i varen sumar-se a la seva manera de fer i actitud moltes organitzacions eclesials i

moltes forces polítiques conservadores.

No estem amb actituds diferents de les anomenades del 1906, on es presentava un neguit per

un renaixement cultural i cívic. Durant una sèrie de mesos, moltes personalitats catalanes diverses

feren sentir la seva veu a l’entorn d’aquest tema.

Així, l’escoltisme naixent, genuïnament català, va quedar immediatament marcat per aquest

tret, i va trobar ressò en molts grups de jovent; un nou moviment de formació havia nascut. El campament

al Papioc del 1928 en donava la constatació.

Lectors de la revista Akela, no deixeu mai de defensar la nostra llengua.



15

DRONS ESTIU 2021

DRONS, LA NOVA JOGUINA QUE NO HO ÉS
     Doncs sí, des de fa ja uns anys i de mica en mica va guanyant terreny, tenim una nova joguina anomenada dron que ha portat de cap les
autoritats de l’espai aeri des que es va popularitzar i els seus preus van passar a ser més assequibles si només volem enlairar un aparell que
faci soroll i que controlem des d’un comandament remot.
     I aquí és on hem de començar a prendre nota que, per senzill que sigui l’aparell, té la classificació d’aeronau, ja que tot aparell que sigui
capaç de volar de forma controlada és una aeronau, tant per bé com per mal.
     Anys enrere els drons es limitaven principalment al camp científic i militar, des d’on enlairaven andròmines per investigar o per tocar el que
no sona a l’altra banda del món, però, com tot en aquesta vida, al final aquella tecnologia ha arribat al poble de carrer, que sense voler ni saber,
els paga aquells enormes aparells que facilitaven informació a la ciència o també no semblaven tenir gaires bones intencions allà per on
volaven.
     A l’actualitat podem trobar drons des de poc més de 20 euros fins a imports amb els quals podríem comprar-nos un cotxe senzill que no
volaria però que podríem utilitzar sense tants entrebancs.
     I és que per volar drons legalment, hi ha més entrebancs que facilitats. I fer-ho de forma il·legal pot portar multes que van des dels 200 euros
fins a uns quants centenars de milers d’aquesta moneda tan europea. És a dir, que poca broma.
     Abans, fins el passat 31 de desembre, per volar un dron calia un títol de pilot i ser, a més, operador de dron, per a la qual cosa calia estudiar
i fer els exàmens teòrics i proves pràctiques corresponents. I per arrodonir-ho, si volies volar a prop d’aeroports (en àrees CTR) necessitaves
també el títol de radiofonista. Sense aquests tràmits, no podies volar un dron ni que fos de joguina, ja que recordem que un dron és una aeronau,
i enlairar un aparell d’aquests sense tenir un mínim de coneixements aeronàutics podria provocar accidents tant als avions amb els quals
pogués ensopegar (molts drons poden volar pel damun dels 3.000 metres) com als vianants als qui els caigués al cap.
     Ara, però, amb el canvi d’any la llei ha de canviar per adaptar-se a la normativa europea, que estava una mica esgarrifada amb la duresa de
la llei espanyola, molt més restrictiva que la dels nostres companys europeus.
     Però com tots aquests canvis no es porten a terme d’un dia per l’altre, hem començat un període de transició per, de mica en mica, adaptar-
nos als altres països. Això significa que mentre no es faci de forma definitiva el canvi de legislació, ens seguirem guiant per la llei 1036/2017, que
estableix unes normes que cal respectar per evitar problemes i la ruïna a base de multes.
     En lloc de fer una comparativa entre les lleis, intentaré resumir el que s’aplica als drons al moment d’escriure aquest article (març de 2021):
Per volar un dron ens cal:
     Drons de fins a 250 grams incloent la bateria i qualsevol dispositiu que hi afegim:
     -Si el dron NO TÉ CÀMERA només convé tenir una assegurança de responsabilitat civil. No és obligatori, però sí recomanable.
    -Si el dron PORTA CÀMERA, ens hem de registrar com a operador de dron a l’AESA (https://www.segurid1adaerea.gob.es/es/ambitos/
drones/registro-de-operador-de-drones-uas) i convé tenir una assegurança de responsabilitat civil.
Si el dron pesa més de 250 grams:
     - Cal que ens registrem igualment a l’AESA.
     - Cal obtenir el títol de pilot de drons a través de la mateixa web de l’AESA.
     - Cal tenir una assegurança de responsabilitat civil. Volar sense títol ni/o assegurança pot implicar una bona multa.
    - L’assegurança ha de ser específica per al dron. No serveix l’assegurança de RC de la llar, sinó que ha de ser una pòlissa que cobreixi
expressament els riscos del dron.
     - Fins que no entri la nova llei (esperem que l’1 de gener de 2022), tant el dron com el control remot han de portar una placa identificativa
ignífuga on apareguin les dades del dron, el nostre nom i un mitjà de contacte.
     -Si hem de volar, abans convé que consultem el mapa de zones autoritzades per fer-ho  (www.drones.enaire.es). Si volem en una àrea
prohibida i ens enxampen, ja podem anar trencant el porquet dels estalvis per pagar multes d’uns quants milers d’euros. I si no teniu els diners,
no patiu que l’Estat ja té manera de cobrar-se els deutes.
Quan volem a l’aire lliure és imprescindible tenir en compte unes petites normes de sentit comú:
     - Comprovar que no estem volant a menys de 8 km dels aeròdroms ni a menys de 45 km en el sentit de les pistes d’un aeroport.
     - Que no estem volant en una zona de protecció natural.
     - Hem de tenir el dron sempre a la vista.
     - No podem volar més alt de 120 m d’altura sobre el terreny.
     - No el podem allunyar a més de 500 m des d’on som.
     - No podem gravar expressament les persones ni propietats privades sense el permís corresponent dels afectats. Fer-ho implicaria vulnerar
la LOPD... i més multes
     Si a algú li passa pel cap volar dins de la ciutat de Barcelona, s’arrisca que els sistemes automatitzat de detecció i inhibició de drons que hi
ha instal·lat a diferents punts de la capital li atrapin l’aeronau... i el pilot. (https://www.xataka.com/drones/barcelona-blindara-su-espacio-aereo-
cupula-virtual-anti-drones-para-detectar-e-inhibir-sus-movimientos)
     Molt possiblement alguna d’aquestes prohibicions canviarà a mesura que es vagi aplicant la nova legislació, però fins aleshores, cal anar
amb compte. I en cas de dubte, deixar el dron a terra.
     Us recomano consultar les webs de l’AESA i d’ENAIRE per ampliar la informació, que és una mica feixuga, però no ens queda més remei!
Salut!

Jordi Manrique
Pilot operador de drons i radiofonista
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CONTES I TRESORSESTIU 2021

Autor: Jofre Milà
Il·lustració:@juratelau

EL SECRET DEL VENT

La Flàvia i la seva família vivien a la ciutat dels núvols. Els qui vivien allí
tenien prohibit baixar a la terra. Els governants del cel deien que no era bona
idea barrejar-se amb altres ciutats diferents a la seva. Però la Flàvia mai havia
entès aquesta llei, així que, desobeint tota norma, baixava, de tant en tant, a
explorar. Ho feia, sobretot, quan acabava de ploure. Aprofitava les últimes gotes
d’aigua per baixar lliscant fins al capdamunt dels arbres. Ajudant-se de la seva
cua es despenjava per les branques i saltava fins al sotabosc. Allí hi restava

hores, ensumant amb el seu nas arromangat, escoltant amb les seves orelles punxegudes i deixant
que el gebre li acariciés el pelatge que li cobria bona part del cos.

A vegades, s’emportava a casa seva algun objecte del regne de la terra. Una fulla seca, una
ploma d’ocell o algun mineral que guardava en la seva capsa de tresors.

Quan passejava pel bosc, sovint coincidia amb un noi que venia amb un carruatge tirat per
cavalls. El noi s’endinsava en el bosc, treia una llibreta del seu farcell de color terrós i hi dibuixava els
ocells que hi veia.

Ella s’amagava rere les fulles perquè no la veiés, i des del seu amagatall se’l quedava mirant
abstreta. El trobava bonic i, com ella, semblava que li agradava explorar la natura. Més d’un cop havia
estat temptada de presentar-se davant d’aquella criatura de la terra per fer-se’n amiga, però mai s’hi
va atrevir.

A mesura que passava la tardor, cada cop tenia més ganes de baixar de la ciutat dels núvols
i saber d’aquell noi. I quan el tornava a veure, el seu cor s’alegrava i somreia.

Amb l’arribada de l’hivern els vents del nord van fer presència. Vents forts i constants. Els
pares de la Flàvia li digueren que la ciutat es desplaçaria cap al sud inevitablement i s’allunyarien
d’aquella zona.

Ella, amoïnada, i sabent que no veuria mai més aquell noi humà, va baixar un últim cop a la
terra. Volia endur-se un record d’ell, per recordar-lo. Quan se li va presentar l’ocasió, li agafà la llibreta
on dibuixava sense que ell se n’adonés. I va tornar a pujar cap als bromalls del cel, amb el neguit de
no haver pogut dir-li res a aquella criatura que li havia robat el cor.

Quan la ciutat dels núvols va partir cap al sud, la Flàvia es quedà asseguda a la vora dels
núvols, molt trista. Va prémer la llibreta fortament contra el seu pit. La va ensumar i la va fullejar. De
cop, el cor li feu un salt i es posà a plorar desconsoladament.

Entre aquelles pàgines on hi havia dibuixats ocells, bolets i arbres, es fixà en una en concret.
Hi havia dibuixada una nimfa... Era ella. Com podia ser? El noi humà l’havia descobert? Com havia
pogut passar si tenia un amagatall infal·lible?

Plorà llàgrimes de pluja recordant
aquell dia en què s’havia quedat adormida
al bosc, entre la molsa verda i les herbes
salvatges. Mentrestant, la ciutat
s’allunyava irremeiablement d’aquella
oportunitat perduda... D’aquell lloc prohibit
on a un se li podia trencar el cor.

Conserva el dibuix fins al
proper número de la revista.
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DE PEL·LÍCULA ESTIU 2021

MY OCTOPUS TEACHER
(Lo que el pulpo me enseñó)

My octopus teacher és el documental original de Netflix que retrata la curiosa relació entre un
cineasta i un pop en aigües sud-africanes. L’emotiva història ha fet que guanyi l’Oscar al millor
documental d’enguany.

Craig Foster narra durant 85 minuts la seva amistat amb un pop. L’anava a veure cada dia
durant un any. Aquesta desconcertant premissa ve donada per la necessitat personal d’allunyar-se
durant una temporada de les produccions cinematogràfiques per desconnectar i trobar-se amb si
mateix. Els records d’infantesa del mar sud-africà el van portar a tornar-se a submergir en les seves
aigües i allí va descobrir un nou món. Tal com diu Foster al final del documental, ell acaba esdevenint
un element més de l’ambient submarí i no pas un visitant. El documental narra com es va guanyar la
confiança d’un pop femella amb la rutina de la visita diària. A mig metratge, els dos són inseparables
i és realment increïble veure com el pop li té confiança i interactua amb ell. Les escenes més dolces
són aquelles en què el pop té contacte físic amb ell, agafant amb els seus tentacles la mà i investigant
l’humà.

Valèria Cuní Capellà
3r Cinematografia ESCAC

Tot i aquesta bonica relació, Foster es veu obligat a
no intervenir en la natura, així que només pot observar i gravar
les nombroses vegades en què el pop està en perill davant
dels seus depredadors. Com a espectador és molt interessant
i dur veure que, per molt que Foster s’estimi la seva amiga,
decideix no fer res per facilitar-li la vida. Al capdavall, el
documental es centra en aquesta emotiva relació però alhora
el cineasta explica, com en un documental de National
Geographic, les necessitats vitals del pop. Les més
interessants són veure com enginya estratègies tant per
capturar aliment com per protegir-se, fent-nos veure com
d’intel·ligents han esdevingut amb els anys aquests animals.

Tant la seva especial relació com les escenes en què
veiem el dia a dia del pop estan molt ben documentades, és a
dir, la capacitat d’enregistrar les accions submarines és de
molt alt nivell i qualitat. També en l’aspecte tècnic el muntatge
aconsegueix transmetre sense diàlegs l’admiració de Foster
cap al pop i viceversa, i posa l’emoció d’una pel·lícula d’acció
en les escenes de caça o en aquelles en què el pop corre
perill.

Tot i que potser al públic no li interessi el vessant més biològic, tota la informació es comprèn
molt bé i no es fa pas avorrida, ja que tot detall té a veure amb la relació entre l’humà i el mol·lusc, per
unir-los o separar-los. Hi ha certs moments en què Foster s’emociona i potser depèn de qui li és difícil
arribar a empatitzar del tot amb ell, però hem de recordar que nosaltres també sentim un fort lligam
pel nostre gos, gat o animal de companyia. El més important és que aprenem d’ells i ens hi sentim
molt lligats, igual que Foster amb el seu petit món submarí. En acabar el documental, a banda de la
part emocionalment forta, desprèn un fort missatge de forma molt subtil del molt que ens pot donar el
planeta, però nosaltres tenim la responsabilitat de vetllar per ell per seguir-lo descobrint.
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METEOROLOGIAPRIMAVERA 2021

José Miguel Barrachina
Asesor meteorológico

LOS HURACANES 2021

En la reunión habida el 17 de marzo del 2021 en Ginebra, el Comité de
Huracanes de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) ha suprimido los
nombres Dorian (2019) y Laura, Eta e Iota (2020) de las listas rotativas utilizadas
para denominar a los ciclones tropicales del Atlántico tropical a raíz de la muerte y
la destrucción que causaron los eventos bautizados con esas denominaciones.
Asimismo, también ha decidido que el alfabeto griego dejará de utilizarse porque
es una fuente de distracción a la hora de avisar acerca de peligros y tormentas que,
además, puede generar confusión.

La temporada de 2020 empezó pronto y cobró impulso rápidamente, dado que en el período
de mayo a julio ya se registraron nueve tormentas con nombre, una cifra sin precedentes. Y terminó
tarde puesto que, por primera vez desde que se tienen registros, en noviembre se produjeron dos
huracanes de primer orden, una época del año en la que la temporada normalmente está en declive.
La temporada fue tan activa que la lista rotativa de la OMM, formada por 21 nombres, se agotó y, por
segunda vez en la historia, tuvo que recurrirse al alfabeto griego, circunstancia que no se daba desde
2005.

El presidente del Comité de
Huracanes y director del Centro Nacional
de Huracanes de los Estados Unidos
comentó «Los huracanes no entienden de
fronteras internacionales. Todos encaran
peligros similares debidos a los sistemas
tropicales. Las consecuencias de una sola
tormenta pueden afectar a varios países,
por lo que es fundamental que
dispongamos de un plan, coordinemos
esfuerzos y pongamos en común las
dificultades encontradas y las mejores
prácticas aplicadas.»

Las listas de nombres de ciclones tropicales formados en el Atlántico se utilizan por turno a lo
largo de un ciclo de seis años y, una vez concluido ese período, se vuelven a utilizar a menos que una
tormenta provoque tantas víctimas mortales o genere tantos daños que su nombre sea eliminado de
futuras listas.

En total, 93 nombres han sido retirados de las listas empleadas para la cuenca atlántica
desde 1953, cuando empezó a utilizarse el sistema actual para bautizar a las tormentas.

El Comité de Huracanes ha acordado la retirada de nombres de tormentas de 2020 así como también
de 2019 porque, a raíz del inicio de la crisis de la COVID-19, esa cuestión no se inscribió en el orden
del día de la reunión del Comité del año pasado.

Es imposible evitar esta increíble fuerza de la naturaleza, pero sí podemos reducir en la
mayor medida de lo posible la pérdida de vidas y bienes mediante pronósticos y avisos de última
generación y una sólida coordinación y cooperación entre países.

En la próxima Akela, comentaré ligeramente cómo están yendo este año los Huracanes
Atlánticos.
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LA CUINA A CASA

Mercè Hernandez

ESTIU 2021

PASTÍS DE NOUS

Ingredients

250 g de nous, picades petites
250 g de sucre de canya
6 ous
3 cullerades soperes de cacau en pols

- Barregeu, batent-los bé, els ous amb el sucre i el cacau.

- Un cop tot barrejat afegiu-hi les nous picades.

- Aboqueu-ho en un motlle folrat amb paper i poseu-lo al
forn escalfat a 170º entre 45 minuts a una hora, depenent
de la mida del motlle.

- Decoreu-ho amb una mica de sucre llustre i unes nous
senceres.

- Per decorar-ho podeu fer servir nous garapinyades o
cobertes de xocolata.

- També podeu afegir a la massa: bocins de fruita, natural o
seca, trossets de xocolata.

- O provar de fer-ho amb una altra fruita seca.

- Es pot acompanyar d’una bola de gelat.
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ELS JOVES PARLANESTIU 2021

ELS PETITS CANVIS SÓN PODEROSOS

Francesc del Arca Hernàndez

TREBALLAR MENYS PER TREBALLAR TOTES

Potser ha passat de moda, però avui vull recordar l’expressió que referia
«treballar de sol a sol», en el sentit inacabable i llarg, feina dura.

Algú em pot dir que no és el que està fent molta gent de forma totalment
«normal»? Ja no parlem de qui necessita pluriocupar-se...  Calen jornades de
treball de 8 hores... amb 4 hores extres mal pagades, si és que estan pagades?
Calen becaris sense cobrar, treballadors en pràctiques?

Els més rics del planeta han augmentat les seves fortunes un 25% durant aquesta pandèmia.
La resta, els monos, nosaltres, hem tingut un boom en l’atur juvenil. Hi ha dues generacions, una en
edat d’incorporar-se al món laboral, així com la meva, els que ara hauríem d’estar establint famílies,
a qui les crisis contínues des de principis de mil·lenni cada cop ens allunyen més del que se’ns havia
promès. Estudia molt i tindràs feina. Sí, ja ho veig. Avui, però, no deixaré anar la bilis. Avui va de la
feina, el concepte de treballar i com l’abordem.

Feina no en falta. Sempre podem fer més infraestructures, oferir més serveis comunitaris,
més cultura, més investigació científica... de mil coses diferents els humans podem treballar.

El problema, em direu, és que no n’hi ha per a tots. I hem de competir, per assegurar-nos-la,
ja que hem escollit (cada 4 anys) un sistema en què es necessiten diners per viure. Qui digui el
contrari, és un comunista que us ve a robar la moto. O això diuen els que «venen» dita moto, sempre
buscant profit. Hi ha poca demanda del teu sector? Et fots, és el que hi ha.

I si no competíssim? I si no féssim jornades laborals? I si tots tinguéssim una feina digna que
ens permetés viure?  Idea boja (digueu-me comunista, no ho soc)... Quantes hores cal «treballar» per
tenir dret a viure? Per què és tan mala idea un sou bàsic, que flexibilitzi l’oferta i la demanda?

Els polítics no valen res?Això ja ho sabíem, construïm alternatives. La patronal, aquella colla
de lladres, no deixarà anar les regnes? Evidentment, s’han fet rics amb això. Els sindicats estan
podrits? No els necessitem. Tenim les nostres assemblees, fòrums i xarxes socials. Hem fet el nostre
maig del 68. Ens autogestionem, i constantment. Per què no empoderar-nos laboralment? Per què no
repetir allò de 1919, quan «sobraven hores» però «faltava feina»? Cal que siguem tots rics?

Sabeu com es diu una vaga de parats? Revolució. Desordre. Oi que espanta més així la
paraula a les nostres ments de classe mitjana (riures en off)? Qui pagarà els contenidors cremats si
ningú pot treballar? Els patrons, que ho volen privatitzar tot? Ja veieu com ha funcionat, per cert, això
de privatitzar. Gràcies, PP i Convergència.

Tenim una generació motivada, la pujant, la que entra ara en l’entorn laboral. Una que encara
té possibilitats, o això creiem. Una que pot canviar les coses. Els del 15-M no els pensem decebre.
Trenquem la roda. Fem pinya. Sumem experiències. No deixem que el populisme se’ns endugui per
la ràbia contra «l’altre».

Tornen a haver-hi dues classes. La que treballa, i la que no. La que aporta, i la que rep. La
que obeeix, i la que mana. Que sí, que mana el mercat, però qui controla aquest mercat?
Cal reestructurar el nostre sistema socioeconòmic si Occident vol sobreviure. Literalment. Si se’ns
dona motius per atiar el foc, l’incendi serà encara més gros. I el foc, com sabeu, es descontrola molt
fàcilment.
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LA TEATRAL ESTIU 2021

Marta Serra
Secretària de l'Associació La Teatral

FELICITAT

Arribant pel camí de sorra, ja sento com el lloc em saluda. «Quant de temps!», ens diem. I
somric. Ja fa dos anys des de l’últim cop que vaig ser aquí, al nostre raconet de món, l’espai segur on
tot s’atura i d’on només tinc records feliços.

Baixo del cotxe i una calma absoluta em dona la benvinguda; la resta del grup encara no ha
arribat. M’adono que fa un dia preciós i ric per dins perquè, una vegada més, s’ha complert la nostra
dita: «Quan venim a Torre Ametller, sempre fa bon temps». Potser és veritat que tenim una benedicció
o potser és que les estones que passem aquí són tan boniques que les seves memòries ens arriben
sempre assolellades. Qui ho sap.

Per fi va arribant tothom i comencem el dia sota la mirada protectora del castell de Burriac,
que durant tants anys ens ha vist córrer per aquest bosc. Avui el tornem a omplir amb el so de les
nostres rialles, crits i cançons. Passem tot el dia sota el sol fent allò que ens uneix i que ens fa feliços:
teatre. I, per uns instants, sembla que res no hagi canviat.

Aquesta és la màgia de Torre Ametller. O, ben mirat, potser és la màgia del teatre. No, ja ho
sé: indubtablement, és la nostra màgia, la d’un grup de persones que es cuiden, s’estimen i gaudeixen
d’estar juntes.

És bonica, la sensació de tenir un lloc on tornar passi el que passi. Nosaltres tenim la certesa
que aquest racó sempre ens acollirà i ens farà reconnectar amb nosaltres mateixos i amb la resta del
grup; encara que se separin els camins, encara que passin els anys, encara que vinguin temps tan
difícils com aquests darrers... Aquí sempre serà possible de gaudir d’un oasi de felicitat.



22

SABÍEU QUE...

LA NIT DE SANT JOAN

La nit de Sant Joan és una festivitat d’origen molt antic, que anava  lligada a la celebració on
es festejava l’arribada del solstici d’estiu en l’hemisferi nord,  amb el costum d’encendre fogueres i
amb la finalitat de donar més força al sol que des d’aquell moment es va debilitant (els dies es van fent
més curts fins al solstici d’hivern).

Simbòlicament el foc té una funció purificadora en les persones que el contemplen, de la
mateixa manera que està lligat a diferents rituals de fertilitat i està vinculat al cicle de la natura.

Un  dels seus orígens el podem trobar en una celebració d’origen celta que s’anomenava
beltaine (nom que significa «foc de bel»o «bell foc»), que es celebrava a inicis de maig. Era una
festivitat anual en honor al déu Belenos. Durant la festa s’encenien fogueres coronades pels homes
més valents acompanyats de llargues perxes. Després, els druides (religiosos celtes) feien creuar els
ramats entre les flames per purificar-los i defensar-los de les malalties. Al mateix temps, demanaven
als déus que l’any fos fructífer i acostumaven a fer el sacrifici d’un animal per enfortir les seves
pregàries.

D’altres antecedents, en podem trobar a les festes gregues dedicades al déu Apol·lo, i a les
festes romanes dedicades a la deessa Minerva, en què s’encenien grans fogueres i saltaven per
sobre de les flames.

El cristianisme va saber reciclar tots aquests cultes pagans i els van establir com la festa de
Sant Joan.

És una festivitat molt celebrada arreu del món. A Europa trobem països com Portugal, Noruega,
Dinamarca, Suècia, Finlàndia i el Regne Unit, amb grans celebracions, així com alguns països d’Amèrica
del Sud: el Brasil, el Paraguai, Bolívia, Xile, el Perú i Veneçuela.

A Espanya les més importants les trobem a Galícia, Catalunya, Balears i la Comunitat
Valenciana.

 Nati Herrador

ESTIU 2021
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POESIA ESTIU 2021

Il·lustració de: Valèria Cuní Capellà

NOMÉS LA LLUM

Només la llum brillant

omplint els espais oberts.

Només la llum

il·luminant els racons,

encenent la vermellor

dels núvols a trenc d’alba.

La llum que acoloreix

els marges amb flors.

Que es dilueix

en el mar àvid de claror

i llaura el verd del paisatge.

Ales de foc al capvespre

i ombres grises

quan arriba la nit.

Només la llum

sempre, només la llum.

Pepita CASTELLVÍ




