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EDITORIAL

3

Espais Activa’t, present i futur!
Estem d’enhorabona! Per molts motius, però so-
bretot pel fet que després de tot aquest temps de 
pandèmia puguem tornar a una certa normalitat i 
celebrar aquesta trobada de germanor.

En aquesta trobada commemorem que enguany fa 
5 anys de l’eix 1 dels Espais Activa’t. Unes trobades 
on evidenciem que l’envelliment és una etapa més 
de la vida plena d’aprenentatges i noves vivències. 
Uns entorns on compartim temps, evitem solituds 
no desitjades i practiquem les nostres aficions. Això 
ens ajuda a fer visibles les persones grans i també 
ser radar i porta d’entrada als serveis socials.

Si la pandèmia de la COVID19 ens ha mostrat al-
guna cosa, és el fet que l’envelliment actiu és més 
present que mai, és més necessari que mai i ha de 
ser més visible que mai.

I si els Espais Activa’t són un èxit i es van ampliant 
cada any a nous municipis de la nostra comarca, és 

també perquè les persones que en feu ús, feu que 
funcionin i els viviu com uns espais de trobada útils 
i de creixement personal.

Estem molt contents de poder haver editat aques-
ta primera revista participativa, com a recull de tot 
el que feu als diferents municipis osonencs, com a 
mostra de les moltes i variades activitats que porteu 
a terme.

Aprofito per desitjar llarga vida als Espais Activa’t, 
en tots els seus eixos: l’envelliment actiu, la promo-
ció a l’autonomia i l’atenció a la dependència.

Salut i endavant!

Rafa Cuenca Gamiz
President del Consorci d’Osona de Serveis Socials



ELS PIONERS DELS ESPAIS

Lurdes Marsal: “Hem aconseguit un lloc 
on la gent pot trobar-se i parlar de tot”
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Com va néixer l’Espai Activa’t a Rupit?
Des del Consorci d’Osona de Serveis Socials ens van 
explicar el projecte que començaven a muntar i vam 
creure amb l’alcalde que podria ser una bona eina per 
dinamitzar un espai comunitari al municipi.
Com van ser els inicis?
Eren els nostres primers anys a l’Ajuntament i, la ve-
ritat, encara no sabíem gaire com anava tot. El que 
sí que veiem és que no hi havia gaire res a Rupit. En 
aquell moment van reduir la periodicitat en què venia 
la treballadora social i ens van proposar aquest espai 
com un lloc per treballar de manera diferent, detec-

tant les persones amb majors necessitats a través d’un 
espai on compartir estones d’oci i de lleure.
Com han estat aquests 5 anys?
Hem millorat molt. S’han pogut detectar nous casos 
de Serveis Socials i la gent que assisteix a l’Espai Ac-
tiva’t s’ho passa bé, està contenta i els hi ha agradat 
molt el projecte. Pensa que hi ha gent que està espe-
rant aquest dia per trobar-se amb tota la colla.
Què aporta l’Espai Activa’t a Rupit?
En un poble tant petitó com el nostre no hi havia cap 
lloc on la gent es pogués ajuntar. L’Espai Activa’t ha 
estat un encert, ja que permet que durant les dues 
hores setmanals que duren les activitats, les persones 
tinguin contacte entre ells, especialment les persones 
que viuen soles. 
Ha canviat la forma que tenen les persones de rela-
cionar-se?
Canviar no ho sé. Però hem aconseguit que tinguin 
un lloc on saben que poden trobar-se i parlar de tot, a 
més de dur a terme un munt d’activitats diferents. Cal 
pensar que en un poble petit, les persones no tenen 
accés a tallers i oferta lúdica com la que hi ha en una 
ciutat. L’Espai Activa’t porta moltes activitats que no 
arribarien a un poble petit com és Rupit.
Com veus el futur de l’Espai Activa’t?
El sentit que tenia el projecte quan el vam implantar, 
que era el de tenir un espai obert a tothom i que les 
persones més joves hi comencessin a anar juntament 
amb les més grans, crec que encara no l’hem aconse-
guit. Hem de canviar el rol que s’ha anat construint al 
voltant de l’Espai Activa’t, ja que molts veïns creuen 
que és un espai únicament per la gent gran. Ja es fan 
coses per promoure aquest canvi de pensament, però 
a la gent encara els hi costa una mica. Hem d’intentar 
que la gent més jove comenci a fer coses plegats. Hi 
ha gent que està jubilada i podria aportar coses molt 
interessants en aquest espai de les quals ens en benefi-
ciaríem tots plegats. ■

La Lurdes Marsal va néixer a Rupit i ara fa apro-
ximadament 7 anys que és regidora de benestar 
social. A nivell personal, està satisfeta quan veu 
que la gent gran del poble està contenta, fa co-
ses noves que abans no feia i es relacionen molt 
més. És una persona propera als habitants de 
Rupit i poder veure la cara dels seus veïns i es-
coltar les seves inquietuds fa que la seva tasca 
tingui un sentit especial per ella.
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·  ENTREVISTES ·

Alba Molas: “Ha estat molt positiu 
tenir l’Espai Activa’t en els moments 

més durs de la pandèmia ”

Quan es va iniciar l’Espai Activa’t a Cantonigròs?
Es va començar fa 5 anys com a iniciativa molt positi-
va. És un grup compacte i unit que ha crescut junt, ens 
hem fet grans junts.
D’on va sorgir la necessitat?
Quan se’m va presentar l’Espai Activa’t des del Con-
sorci vaig considerar que a Cantoni s’havia de fer 
alguna cosa per la gent gran perquè no s’haguessin 
de desplaçar cada vegada que volien fer alguna acti-
vitat. Partíem que a l’Esquirol ja hi havia una asso-
ciació de gent gran activa, però a Cantonigròs no te-
níem res. Em va motivar com 
a regidora i tot l’Ajuntament 
va estar d’acord en formar part 
d’aquest projecte. Després de 
la bona acollida que va tenir 
a Cantoni, vam implantar-lo a 
l’Esquirol, un any després.
Com han estat aquests 5 anys?
Molt positius. Hem fet activitats de tot tipus (jocs de 
taula, manualitats, memòria, costura, sortides, cui-
na...). Sí que és cert que hem tingut moments de tot, i 
per exemple la pandèmia ens va afectar molt al prin-
cipi, però vam poder començar les trobades en línia, 
que era la manera de seguir connectats un cop a la 
setmana i no perdre el contacte. A l’Esquirol també va 
ser molt positiu tenir Espai Activa’t en els moments 
més durs de pandèmia, mitjançant aquestes trobades 
virtuals.
Què en destacaries a l’Espai Activa’t de Cantoni?
La cohesió que s’ha format. Pensa que ara mateix som 

un grup compacte de 10-12 persones de diferents edats 
molt cohesionat que tots vam començar a unir-nos un 
cop a la setmana a l’Espai Activa’t. A partir d’aquí van 
anar sorgint altres propostes i actualment ens trobem 
gairebé cada dia de la setmana per fer activitats ben 
diverses: gimnàstica, ceràmica, Cantoniplay... L’Espai 
Activa’t va ser el referent, un punt d’unió on ens vam 

trobar persones ben diverses: 
estiuejants amb habitants de 
tota la vida. En canvi a l’Esqui-
rol, el grup ja hi era al Casal, 
i s’ha potenciat molt. Deixa’m 
afegir que estic molt conten-
ta amb els dinamitzadors que 
venen cada setmana, que son 

una part molt important.
Cap a on creus que ha de tirar l’Espai Activa’t a par-
tir d’ara?
Necessitem idees noves, però en la mateixa línia. Te-
nim la sort que als dos municipis hi ha gent gran molt 
activa, i els que ja estan en una altra fase ja estan ben 
protegits amb cuidadors o a la residència. De moment 
no veig que hàgim d’avançar cap a una altra fase. Amb 
imaginació al poder dels dinamitzadors, i la nostra, 
hem d’anar buscant la manera de motivar el grup que 
tenim amb noves propostes per tenir Espai Activa’t 
molts més anys. ■

L’Alba Molas viu de manera fixe a Cantonigròs 
des de l’abril del 2017, però hi té vincles des 
de  ben petita. És regidora de Benestar Social i 
Educació de l’Ajuntament de L’Esquirol des de 
l’octubre de 2013. Té vocació de servei públic i 
combinar les dues regidories li agrada perquè 
tant té la visió dels més joves com la dels més 
grans del municipi.

LA PANDÈMIA ENS VA 
AFECTAR MOLT AL PRINCIPI, 
PERÒ VAM PODER COMENÇAR 
LES TROBADES EN LÍNIA PER 
SEGUIR CONNECTATS UN COP 
A LA SETMANA.



EL COMENÇAMENT 
DELS ESPAIS ACTIVA’T

Tot va començar quan ens van trucar a la gent del 
poble perquè feien una xerrada a les escoles sobre 
la possibilitat de fer activitats i així poder-nos rela-
cionar una mica més. Quan va arribar el dia, es van 
col·locar cadires i la sala i va quedar plena en pocs 
minuts, fins i tot hi havia gent dreta. Hi havia molta 
expectació. 
Va presentar l’acte el vicepresident del Consell Co-
marcal d’Osona, en Joan Carles Rodríguez. L’Alba 
Molas (regidora del nostre municipi) i la Núria Serra 
(dinamitzadora) ens van explicar el projecte a grans 
trets. Tot i que havíem posat atenció en el que es va 
dir, vam sortir d’allà sense entendre gaire de què ana-
va. Vam anar preguntant-nos els uns als altres què 
podia ser, però fins a la primera reunió que vam fer 
amb la Núria no ho vam començar a veure més clar. 
Es tractava de fer activitats que ens agradessin i esco-
llir-les entre tots. I la veritat és que les propostes van 
ser molt variades.
Vam començar el dia 1 de juny del 2016 i, encara que 
el que hem fet des de llavors és molt extens i variat, 
us en farem una pinzellada.
Fem tallers de memòria sempre que és possible, sigui 
en forma de jocs orals o d’activitats escrites, perquè 

La nostra experiència a Cantonigròs
TEXT: Isabel Lacanal i Mercè Blay

els trobem molt importants per mantenir-nos sans 
i actius. Ho combinem amb jocs de taula o alguna 
visualització de pel·lícules. Ens encanta fer manua-
litats de tots tipus, com cistelles de vímet, plats pin-
tats o davantals de cuina molt especials. Però també 
hem pintat sobre vidre, hem fet clauers de mussol 
i moltes altres coses. Destaquem especialment les 
manualitats que fem de cara a Nadal cada any, que 
han sigut ben diverses: postals per regalar per to-
tes les cases de Cantoni, guirlandes nadalenques 
per decorar els carrers del poble, boles amb tela per 
l’arbre de Nadal, arbres fets amb tronquets... A Can-
tonigròs ens agrada molt organitzar xerrades o ter-
túlies que proposem entre tots i per parlar de temes 
ben diversos. Per l’Espai Activa’t han passat bom-
bers, personal sanitari de les ambulàncies, mossos 
d’esquadra... però també historiadors per parlar dels 
maquis o exambaixadors de l’ONU. També hem fet 
xerrades sobre la vida de les abelles i com fan la mel, 
una xerrada que no oblidarem mai perquè desco-
neixíem la complexitat de la vida d’aquests insectes. 
També som fans dels tallers de cuina, on la Remei 
ens explica trucs per cuinar fàcilment i saludable-
ment, però on també compartim receptes de cadas-
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L’Eix 1 dels Espais Activa’t es va implantar per primera vegada l’any 2016 als municipis de 
Rupit i Pruit, Cantonigròs i Roda de Ter.



L’any 2016, molts veïns i veïnes d’una determinada 
edat de l’Esquirol vam rebre una carta on se’ns con-
vidava a assistir a una xerrada al Casal del Jubilat 
per explicar-nos què era l’Espai Activa’t. Em va cri-
dar l’atenció, i tot i que encara em mancaven dos 
anys per jubilar-me, hi vaig assistir. El local estava 
ple de gent jubilada.
Se’ns va fer l’explicació pertinent: qui són, qui sub-
venciona l’espai, i què es pretén fer. Un cop acabada 

cun de nosaltres. Fins i tot un dia ens vam atrevir 
a fer pa. Sempre acabem tastant els plats, evident-
ment, i sempre és tot molt bo. 
Gràcies a la Maria Aumatell de l’Esquirol, una gran 
coneixedora de remeis naturals, hem recuperat un-
güents balsàmics i olis naturals, com l’oli de violes, 
l’oli de calèndula (boixacs) o l’oli 
de cop amb la flor de Sant Joan. 
Ella ens ha ensenyat fórmules 
ancestrals per als nostres dolors. 
També hem tingut espai per fer 
tallers de benestar i relaxació, 
amb l’assessorament de la psi-
còloga Judit Ramos, veïna del 
poble. Un cop al trimestre, més 
o menys, hem fet meravelloses excursions, com per 
exemple al far de Sant Sebastià, o a la Fageda d’en 
Jordà i a la fàbrica de iogurts amb el museu dels 
volcans. També hem anat a Vilanova a visitar un ce-
ller i un castell, a Gósol al Museu Picasso. No ens 
hem oblidat de visitar llocs més propers com el Mu-

seu de la Torneria de Torelló, paisatges bonics com 
Tavertet o els voltants de Cantonigròs. També hem 
d’esmentar les grans berenades que hem fet aprofi-
tant aniversaris i sants, o qualsevol altra excusa que 
ens anés bé per compartir menjar. Un dels més es-
plèndids va ser en forma de pícnic a Caselles, una 

masia envoltada de natura del 
poble. Però a Cantonigròs no 
hem parat ni durant el confi-
nament, ja que hem après a 
fer videotrucades i a veure’ns 
les cares telemàticament. 
Amb aquest nou format hem 
dut a terme exercicis, jocs i, 
sobretot, hem tingut bones 

estones de conversa. I quan ens ha estat permès, hem 
sortit a caminar en grupet pel poble. Les passejades 
per Cantoni són molt relaxants, ja que a més a més 
d’anar petant la xerrada vas contemplant el paisatge, 
cosa que fa que la vida aquí sigui feliç. Contemplar 
les nostres postes de sol és espectacular. ■

Els inicis a l’Espai Activa’t de l'Esquirol
TEXT: Montse Miranda

·  EL COMENÇAMENT DELS ESPAIS ACTIVA’T ·

la reunió, se’ns va convocar per la setmana següent 
i ens van demanar que penséssim quines activitats 
ens podia interessar fer. 
Vaig tornar a anar-hi. Aquest cop no hi havia tanta 
gent, i els homes de la primera reunió pràcticament 
havien desaparegut.. La Núria, dinamitzadora de 
l’Espai Activa’t de l’Esquirol, va ser l’encarregada 
de conduir la trobada, i els suggeriments que van 
sortir, tant per part d’ella com del públic, van ser de 
fer xerrades, jocs de memòria, passatemps, sortides, 
manualitats...
D’aquesta manera es va posar fil a l’agulla a un espai 
que s’ha anat fent, divendres rere divendres, amb 
tota la gent jubilada que n’ha volgut gaudir. 
Com ja he dit abans, jo encara no estava jubilada, 
però em va quedar molt clar que allà hi tenia un lloc 
amb una sèrie d’activitats per quan pogués tenir el 
temps per mi. 
D’això ja fa un parell d’anys. La Núria va ser mare 
i ens va deixar a les mans de l’Álvaro, amb qui hem 
fet un munt d’activitats en què ens ho hem passat 
molt bé, i aquest últim any ens hem vist moltíssim 
telemàticament. ■

NO PODEN FALTAR ELS 
GRANS BERENARS QUE HEM 
FET APROFITANT ANIVERSA-
RIS I SANTS, O QUALSEVOL 
ALTRA EXCUSA QUE ENS ANÉS 
BÉ PER COMPARTIR MENJAR. 
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INSPIRACIONS 
POÈTIQUES 

L’olivera i el pollancre
reposen al camp i prop del riu
són puntals de primavera
on tot paisatge hi somriu. 

Montserrat Bori

Quan vaig a passeig per fora
miro el paisatge i el bosc
això em fa la tarda bona
abans no es faci de fosc.

Montserrat Bori

El groc de les flors és el meu preferit
talment com si fos capvespre.
L’hivern avorrit se’n va
i el meu cor floreix ginesta. 

Anna Ureña

Neix la primavera.
Com sempre, el brillar del sol.
El cant dels ocells trenca el silenci,
el color de les violes
i el degoteig de l’aigua
donen ganes de viure.

M Rosa Roura

Quan anem a caminar
amb un sol que tot ho daura
tornem contents i tranquils
com si fos dia de calma.

M. Carme Sallent

La primavera és pintura
esclat de llum i color
il·lusió que ben poc dura
marcida com una flor.

Joan Sala
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En col·laboració amb la Fundació Miquel Martí i Pol, l’alumnat del taller de català de l’Espai 
Activa’t de Roda de Ter i Les Masies de Roda hem escrit versos inspirats en la primavera. Aquí en 
tenim el resultat. Desitgem que en gaudiu de la lectura de la mateixa manera que nosaltres vam 

gaudir experimentant la poesia.



Des de roses, gallarets, margarites i més flors
que acceleren el batec dels nostres cors,
amb l’esperança de veure l’albada
i el goig de contemplar la mar blava.

Núria Mallol

Les mans respiren una barreja d’olors
i els ulls s’encenen amb rams de tots colors. 

Montserrat Bori

Llum i color, esclat i serenor.
Goig i alegria de veure florir
la primavera amb tot el seu esplendor.

Àngela Puigdollers

Avui, dia esplèndid! Estic joiosa.
Quina alegria corre per les venes:
sang vermella com una rosa de Sant Jordi.

Assumpta Parcet

Avui, dia esplendorós. Dintre nostre esclata la primavera,
les flors estan al prat, que boniques que són!
L’alegria està entre nosaltres, les flors també estan florides.
Compartim la seva joia!

Assumpta Parcet

Anant a caminar amb un sol esplèndid,
molt calorós, amb els arbres florits 
i amb la remor de l’aigua 
sento pau a l’esperit.

M. Carme Sallent

El verd de la primavera
El senyal de joventut
I el vermell de la rosella
El meu cor jo sempre duc

Antònia Ors

Dies de sol i de pluja
fredorades, cops de vent
pels prats la verdor s’imposa
rebrots de vida naixent.

Joan Sala

Humils violes morades
narcisos de groc intens
arbres nevats de flors blanques
portal de Pasqua i d’incens.

Joan Sala

Passió que brota insegura
avant-sala de l’amor
primavera de la vida 
orfe de plany i temor.

Joan Sala

Amb ulls embadalits per l’esclat de la primavera,
després d’un llarg hivern que ens desespera,
els colors brillants dels prats florits son alegria
que omplen la mirada i el cor allunyant la melangia.
Estols d’ocells variats tornen a fer estada,
d’orenetes, falciots i roquerols a grans volades
que amb delit van aparellant-se per fer sa niada
amb llur xiscladissa tot saludant les albades.

Josep Torra

·  INSPIRACIONS POÈTIQUES ·
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Soñé este viaje dormida y despierta ¡Lo desee tanto! 
Lo esperé mucho tiempo. Pensé que nunca llegaría 
este día, lo anhelaba y era maravilloso.
Pues bien, por fin llegó mi día. Era ahora o nunca. 
En muchas ocasiones, sentía mariposas revolotean-
do en mi cuerpo; como cuando se es joven y el amor 
llega a tu vida por primera vez.
Entonces, comenzaron a bro-
tar como un manantial los in-
terrogantes: ¿y si me pasa algo? 
¿Si me siento sola? ¿Si me en-
fermo?; Y para completar, 
asomaron los desmotivadores 
que no faltan: ¿cómo te vas a 
ir sola? ¿no ves el peligro que 
hay en todo lado? ¿no lees las 
noticias? ¿no has visto o leído acerca de la trata de 
personas? ¿ESTAS LOCA? ¿piensas viajar y experi-
mentar a tu EDAD?. Cabe destacar que tenía mucha 
gente que me apoyaba, una de ellas y la más impor-
tante: mi hija. Ella fue mi polo a tierra, mi impulso, 
mi ánimo; ella valoró mi fortaleza y el deseo de que-

rer ver cumplido uno de mis tantos sueños. Ella es 
mi otra mitad, mi razón de ser, de sentir y de vivir. 
Todo esto me generaba una lucha de pensamien-
tos, sentimientos, desasosiego e incertidumbre. Sin 
embargo, algo muy en el fondo me decía ¿por qué 
no hacerlo? ¿qué me detiene? -Lo máximo que me 
pueda suceder es que tenga que regresarme ense-

guida… Aún así, pese a que 
esto último sólo fue producto 
de mi imaginación, me arrojé 
a la experiencia. Me resolví en 
una decisión de la que no me 
retracto, pues como decimos 
los Colombianos ¡Para atrás, 
ni para coger impulso!
No es nada fácil dejar tu entor-

no, tu hogar y tu familia. Echas de menos tus comi-
das, tus tradiciones, los eventos especiales; añoras 
lo que ha sido tu mundo, lo que te ha configurado 
como persona.
Pienso que una de las cosas más duras es renunciar 
al contacto físico con tus seres queridos. Es doloroso 
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NARRATIVA  
AUTOBIOGRÀFICA

De Colombia a Cantoni:  
Una historia que todavía no tiene final

TEXT: Nazly Cabra

ECHAS DE MENOS TUS CO-
MIDAS, TUS TRADICIONES, 
LOS EVENTOS ESPECIALES; 
AÑORAS LO QUE HA SIDO TU 
MUNDO, LO QUE TE HA CON-
FIGURADO COMO PERSONA.



dejar tu terruño, aquel en el que te sentías adaptado, 
querido, cómodo y seguro.  No obstante, me resulta-
ba mucho más doloroso sentirme triste, frustrada o 
estancadas, por no haber hecho nada, hasta el punto 
de no saber valorar las comodidades, tu entorno y la 
gente que te rodea.
En principio, experimenté una amarga confusión: me 
invadió la melancolía y la nos-
talgia por lo que “dejaba atrás”, 
combinado con la expectativa 
que se puede sentir en el ini-
cio de un largo viaje sin pronto 
retorno. Por un lado, todo mi 
ser necesitaba experimentar 
nuevos lugares, otros paisajes, 
otras culturas, otras formas de 
vida, otro tipo de gente y otras mentalidades.  Por 
otro lado, quería empaparme de nuevas sensaciones, 
nuevos pensamientos y nuevas emociones.
A medida que pasaba el tiempo, podía notar que ha-
bía tomado la decisión más acertada y aún lo creo. 
Aún así, no mentiré: tenia miedo de todo; tanto que 
recordé lo que me decían: “¡Está loca!”. Desde el fon-
do de mi ser y mis pensamientos me dije: “¡Sí, estoy 
loca!”, pero loca por vivir, por querer sentir nuevas 
experiencias, por conocer, por disfrutar, por viajar 
más y mucho más. Y me decía; mi gran riqueza será 
esta. Y así comenzó mi aventura…
Al viajar experimenté la libertad, hubo un paréntesis 
en la monotonía de lo cotidiano. En mi mente pa-
saban uno a uno lugares que sólo recordaba cuan-
do estaba en el colegio, cuando veía y leía un libro o 
por películas; pensaba en la posibilidad de apreciar 
paisajes y pueblos que no me habría imaginado que 
existieran. He probado sabores diferentes en comi-
das desconocidas, pero también en las conocidas y 
eso me hacía sentir feliz. El escuchar otros acentos, 
otros idiomas; conocer personas de todos lados, lo-
cales y turistas. He observado otras costumbres que 
me permitieron reflexionar sobre las mías, aquellas 
que construyeron mi personalidad, mi propia cultu-
ra. Estoy viviendo momentos únicos que me acom-
pañarán el resto de mi vida. 
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He conocido algunos sitios (¡y los que me faltan por 
conocer!), he aprendido infinidad de cosas y lo más 
importante me he ido conociendo más a mi misma. 
He despertado esas habilidades que se habían reza-
gado en mí y he descubierto aspectos de mi perso-
nalidad que han logrado salir a la luz ante el desafío 
de estas nuevas y variadas experiencias.

Tengo la certeza ahora de que 
todo esto me llena y es más 
acorde conmigo misma. In-
cluso, aseverare que esta es 
la vida que quiero vivir; esto  
es lo que he elegido y haré la 
diferencia con los que se con-
forman a aceptar vivir la vida 
que les ha tocado.

Pienso que hay mucha gente a la que no le gusta la 
vida que tiene, ni lo que hace; ni el lugar en el que 
vive y, a veces, es cierto, puede que no les esté dado 
cambiarlo (demasiados factores externos pueden 
llevar a esto). Asimismo, creo que el solo hecho de 
cambiarlo puede resultar demasiado doloroso o in-
cierto y eso lo respeto, pues también lo he sentido. 
Por ello, por el solo hecho de tener la posibilidad 
de cambiar el propio modo de vida, con ayuda tan-
to externa como desde mi propio interior, me hace 
sentir grata por este enorme privilegio, el cual de-
searía pudiera ser ofrecido a todos a quienes la for-
tuna aún no ha tocado a su puerta.
Gracias a esta oportunidad, tengo las ganas de se-
guir viviendo y disfrutando todo lo que mi presente 
y futuro me deparen. Cada aventura la emprenderé 
con seguridad y determinación, teniendo la tran-
quilidad que al final del camino siempre encontraré 
un nuevo oasis.
Lo último que tengo para decirles es que sólo se vive 
una vez y que no hay barreras que nos hagan cerrar 
la puerta a nuevas experiencias; principalmente, 
aquellas, tan enriquecedoras, como son la de vivir 
en otro país, en otro mundo. Les quiero decir que, 
no hay formulas, no hay reglas, sólo hay que, en la 
medida que se pueda, se debe escuchar al corazón. 
 
PD: No permitas que te tilden de viejo. Para lograr 
tus sueños: piensa en grande y vivirás en grande. ■

·  NARRATIVA AUTOBIOGRÀFICA ·

OTRAS COSTUMBRES ME 
PERMITIERON REFLEXIONAR 
SOBRE LAS MÍAS, AQUELLAS 
QUE CONSTRUYERON MI 
PERSONALIDAD, MI PROPIA 
CULTURA.



Hace años un niño sintió la necesidad de saber cómo 
había llegado a su casa y a su familia. La respuesta  que 
obtuvo en su casa fue que lo había encontrado su padre 
junto al tronco de una parra en una de sus viñas. Esta 
respuesta era muy habitual entre las familias del pue-
blo, a excepción de algunas casas, donde era la cigüeña 
quien los llevaba dentro 
de un fardo en el pico. 
Lo más extraño para los 
niños de aquella época 
fue que el hijo del maes-
tro les contó que él había 
nacido y salido del vien-
tre de su madre. Su pa-
dre, el maestro, corrobo-
ró la teoría en la escuela y añadió que los niños y niñas 
nacían todos del vientre de nuestras madres, y no solo 
su hijo.
El niño de las viñas, desde aquella tierna infancia y du-
rante unos veinte años estuvo yendo a las viñas a reco-
lectar los diferentes frutos y productos que en aquella 
zona se criaban, bien fueran uvas, aceitunas, almen-
dras, melocotones, peras, manzanas, ciruelas, cerezas, 
nueces, membrillos, sandías, garbanzos, coles, cereales, 
cebada, trigo, buenas patatas y otras hierbas. Día a día 
sentía una conexión especial con aquella tierra que le 
regalaba aquellos frutos tan deliciosos.
El paso del tiempo ha hecho que aquel niño haya pa-
sado de ser hijo y nieto a ser también padre y abuelo, 
ya que está en el período conocido como tercera edad, 
y la pregunta que se plantea hoy es: ¿Somos hijos de 
nuestros padres o somos hijos de la vida existente entre 
las simbiosis del universo y del planeta tierra? ¿Dónde 
está la realidad? ■

LO MÁS EXTRAÑO PARA LOS 
NIÑOS DE AQUELLA ÉPOCA 
FUE QUE EL HIJO DEL MAES-
TRO LES CONTÓ QUE ÉL HA-
BÍA NACIDO Y SALIDO DEL 
VIENTRE DE SU MADRE.
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·  NARRATIVA AUTOBIOGRÀFICA ·

El niño de las viñas
TEXT: Genaro Diego

Aquest text va guanyar el Concurs Literari de l’Espai 
Activa’t de Cantonigròs l’any 2018.



PARAULES D'ABANS
TEXT: Espai Activa’t de Roda de Ter i Les Masies de Roda

Les paraules són éssers vius: neixen, viuen i moren. N’hi ha que tenen una llarga 
vida, però n’hi ha que desapareixen abans d’hora perquè el que anomenen ja no exis-
teix o perquè uns altres mots les substitueixen. A continuació, trobareu el llistat que 

hem elaborat amb algunes paraules d'abans, juntament amb el seu significat:  
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■ UN SANATXO: un cabàs.
■ UN EIXABUIRO: un esternut.
■ UN/A TIRANYIQUES: persona que sempre es queixa.
■ ANAR A ESTUDI: anar a l’escola.
■ UNA NAFRA: una llaga.
■ UN CORDIAL: una petita beguda que es pren entre hores.
■ UN JOGLAR: persona que canta corrandes.
■ UN TREMPALLAPIS: una maquineta de fer punta als 
llapis.
■ UN CONFIT: un caramel.
■ ÀDHUC: fins i tot.
■ SER UN/A MALSONAT: ser mala persona.
■ UN SUET: un jersei.
■ UNA EIXIDA: pati exterior d’una casa. Sortida.
■ UN EIXUGAMÀ: drap per eixugar-se les mans.
■ LLESCAR: fer llesques.
■ UN TUPÍ: una olla petita d’una sola nansa.
■ EMPOLAINAR: revestir algú amb vestits i abillaments 
elegants, que facin goig.
■ UN/A CRÀPULA: persona que viu en la disbauxa.
■ UN/A SAPASTRE: que fa la feina malament.
■ EL FARRO: les farinetes (blat de moro mòlt que es menjava 
antigament).
■ APOTECARI: farmacèutic.
■ ENFARFEGAR: Omplir d’un nombre excessiu d’adorna-
ments, d’accessoris, d’elements.
■ ESTAR CRUIXIT: tenir mal o dolor.
■ EXPLICAR SOPARS DE DURO: exagerar.
■ ELS ANAGÜES: peça de roba interior femenina. En caste-
llà: viso.
■ FER SALAT A UN LLOC: arribar tard.
■ TENIR LA MALA SETMANA: tenir la regla.
■ AIXÒ S’ACABARÀ COM EL ROSARI DE L’AURORA: 
això acabarà malament.

UNITATS DE MESURA

1 lliura de cigrons = 400 g. de cigrons

1 quintal de carbó = 100 kg. de carbó

1/2 lliura de xoriç = 200 g. de xoriç

Un pa de 5 lliures = Un pa de 2 kg.

1 petricó de vi = 250 ml. de vi

3 unces de pernil = 100 g. de pernil



VIVÈNCIES DURANT EL 
CONFINAMENT

TEXT: Espai Activa’t de Calldetenes 
IL·LUSTRACIONS: Alumnes de 3r ESO Institut Les Margues

LES QUE L’HEM PASSAT

La malaltia és un mal record. Et sents com si 
fossis una cosa rara. Tothom s’aparta de tu. Es-
tàs en una habitació tancada entre quatre parets. 
No veus a ningú, no coneixes ni les infermeres 
perquè totes entren disfressades a l’habitació. I a 
tu et fa mal tot, fins l’últim cabell. Jo tenia sort 
del mòbil per saber què passava i per parlar amb 
els de casa.
Quan vaig arribar a casa vam estar uns dies, en 
Lluís (el meu marit) i jo, sols, aïllats. Recordo 
que tenia excedent d’ous i conills a punt per 
menjar, però que no els volia ningú per què jo 
els havia tocat. La por s’havia apoderat de to-
thom. Van ser uns dies molt amargs. Semblava 
que havia caigut en un altre planeta. ■

LA COVID
 
El 13 de març de 2020 donen la notícia que el Casal 
de Gent Gran es queda tancat. No hi pot anar ningú i 
tampoc podem sortir de casa, sobretot la gent gran, que 
som els que anàvem al casal. No podem sortir perquè 
corre un bitxo que anomenem COVID-19 i, si no anem 
amb compte, ens voldrà agafar a tots plegats, sobretot 
als que ja anem una mica coixos i feixucs o als que es 
descuiden de posar-se la mascareta i de rentar-se bé les 
mans. Per tant, hem après que amb mascareta, mans 
netes i distància el podem esquivar un xic. ■
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TEXT: Nati Arimany 
IL·LUSTRACIÓ: Miquel Tió

TEXT: Pilar Gaja 
IL·LUSTRACIÓ: Anna Huescar
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LA PANDÈMIA

La pandèmia és un virus que ens 
ha afectat a tots. Primer els nens 
van tancar l’escola el 13 de març. 
Llavors ens van prohibir veure’ls a 
ells i a la resta de la família, i ens 
havíem de quedar tancats a casa. 
Al cap d’un temps confinats del tot, 
vam poder començar a sortir, sem-
pre amb mascareta. Més d’un dia 
m’he descuidat d’agafar-la i he ha-
gut de tornar a casa a buscar-la. No 
m’acostumo a viure sempre amb el 
somriure tapat. 
Però aquesta situació és cert que 
ens ha servit per valorar el que te-
nim i a ser més solidaris amb els 
altres. A més a més, ha estat una 
manera d’estalviar diners, ja que 
al meu moneder mai cinc euros 
m’havien durat tant. Al no sortir 
de casa, poques coses he comprat.
Avui espero la vacuna amb ganes 
perquè aquest malson marxi d’una 
vegada. Tinc moltes ganes de tor-
nar a la vida normal. ■

IMPREVISIBLE

Tinc 67 anys. Els de la meva edat 
estem acostumats a sentir a les 
persones grans explicar coses de la 
guerra. Jo no he passat cap guerra 
propera. Tots tenim les nostres his-
tòries bones i no tan bones. Però 
la situació que vivim ara de tanta 
incertesa, per culpa de la Covid 
per nosaltres ha estat totalment 
imprevisible. Aquesta situació ens 
ha convertit en persones estranyes. 
Estranyes amb els familiars, es-
tranyes amb els amics. Tenim por 
del que és desconegut, i la por és 
la culpable que haguem canviat la 
manera de viure les nostres vides. 
La ciència és l’únic que ens pot 
treure del malestar que sentim i 
portar-nos altra vegada la pau que 
ens mereixem tots. ■

EL VIRUS

Aquest maleït virus ha posat la hu-
manitat en estat d’alerta. Com pot 
ser que una cosa invisible porti a 
tothom de corcoll?
Els científics han posat tota la ma-
quinària a treballar, han de trobar 
una vacuna per intentar frenar el 
virus, que s'està escampant arreu. 
La humanitat està en perill? (Sí.) 
Si es manté aquest ritme de defun-
cions no sé si arribarà la famosa fi 
del món, que  els profetes ja predi-
caven fa 2.000 anys.
Els governants s’han de posar les 
piles per poder salvar l’economia 
del país, no deixar de treballar per 
trobar el remei d’aquesta malal-
tia. Confiem que aquest 2021 les 
empreses que hi treballen acabin 
les guerres per ser els primers en 
trobar la vacuna, i que no pensin 
tant en els diners. A vegades dona 
la sensació que aquestes empreses 
només pensen en els calés i no tant 
en les persones. ■       

·  VIVÈNCIES DURANT EL CONFINAMENT ·

TEXT: Josefina Serra
IL·LUSTRACIÓ: Mireia Pladevall

TEXT: Felip Zapater
IL·LUSTRACIÓ: Biel Tanyà

TEXT: Nati Parareda
IL·LUSTRACIÓ: Mariona Vilamala



EL CORONAVIRUS
 
Ha estat   un temps estrany. Primer ho vaig viure amb 
solitud i incertesa perquè va ser un canvi radical en la 
meva vida. Vaig deixar de veure els nets, ja no venien a 
menjar. Només sortia de casa per anar a comprar, i gai-
rebé no trobava gent enlloc.
Just era la segona setmana d’assajar caramelles i, de cop, 
no podem reunir-nos. Al no poder assajar ens vam que-
dar sense poder fer la sortida de preparació i tampoc 
vam poder cantar a la Pasqua. Per mi les caramelles són 
molt importants i no poder-les fer em va fer molt de 
mal. 
De seguida vaig començar a sentir: “En tal està malalt", 
"En tal altre s'ha mort”, i la por aflorava per tot arreu.
Però al juliol vaig tenir grans alegries. Vaig poder par-
ticipar en el treball de voluntariat de joves i grans de 
l’Espai Activa’t i el Punt Jove, en què vam ajudar a fer 
mascaretes, coixins per als sofàs de palets i un tapís re-
cordant els que ens havien deixat. Però la sortida que 
vam fer l’última setmana per muntar a cavall per mi va 
ser impressionant. 
També vaig participar en el vídeo promocional de l’Es-
pai Activa’t. 
Tot això va ser una injecció molt gran de moral.
I mica en mica ens anem adaptant a estar tancats i arriba 
un moment que ja fins i tot et fa mandra sortir. ■
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UNA GUERRA

No he viscut cap guerra, però això d’ara ho 
supera. Aquesta tragèdia que potser s’hauria 
evitat si no hagués estat perquè s’havien de 
vendre medicaments. Per vendre armes hi 
ha d’haver una guerra, oi? Doncs per vendre 
medicaments hi ha d’haver un virus.
Som molts els que hem perdut familiars, 
amics, coneguts i veïns que cada dia vèiem al 
balcó de casa seva i que ara ja no els podem 
veure, només amb el pensament. 
I amb tot plegat hi ha moltes contradiccions. 
No puc anar a veure el meu net al poble del 
costat, però sí que puc anar a un míting po-
lític. Quin fàstic de sistema que tenim i que 
nosaltres paguem amb els nostres impostos. 
Esperem que, amb la vacuna, els que tinguin 
la sort de quedar, puguin tornar a gaudir de 
tot, jo no sé si m’hi puc comptar. De moment 
sí, però mai se sap. 
El que és positiu de tot això és que la pandè-
mia ens ha fet veure coses que no vèiem, ens 
ha permès estar més per la família, a trobar 
a faltar moltes coses que teníem i no valorà-
vem. ■

TEXT: Teresa Font 
IL·LUSTRACIÓ: Irina Casademont

TEXT: Jesús Cañizares 
IL·LUSTRACIÓ: Carla Boix



·  VIVÈNCIES DURANT EL CONFINAMENT ·

LA LLIÇÓ
                                                           
A finals  del  2019 vàrem començar a sentir a 
parlar que a la Xina havien descobert un vi-
rus molt contagiós. Però nosaltres, Occident, 
no hi donàvem gaire importància. La Xina 
ens queda molt lluny i segurament aquell de-
via ser un altre virus dels que de tant en tant 
sentim a parlar. 
A Occident ens havíem tornat una mica su-
perbs, consideràvem que la medicina estava 
tan avançada que a nosaltres no ens podien 
afectar, aquests virus. Les epidèmies eren de 
segles passats i de països del tercer món. Que 
equivocats que estàvem!
Quina lliçó  hem rebut d’humilitat, de veu-
re que en sabem tan i tan poc, de combatre 
aquest petit i terrible enemic.
I per altra banda, els països  es gasten grans 
quantitats  de diners en armament, que tal 
vegada servirà per matar gent innocent a les 
guerres. Com pot ser que hi hagi persones tan 
inhumanes?  Aquests diners que es gasten en 
armament es podrien destinar a la investiga-
ció per trobar nous medicaments i així evitar 
tant sofriment. ■

LA PENA 
 
La pandèmia és un virus que ha arribat a tot el món. 
Jo no entenc com, amb tantes persones sàvies que 
existeixen, no es pugui erradicar. Estic perdent moltes 
persones que estimo. I, a més a més, perdem moltes 
botigues, bars i restaurants, perquè els continuen co-
brant els corresponents impostos i, si no treballen, no 
poden pagar-los.
Ahir a la tarda era dissabte, vàrem anar a Vic, i feia 
una pena molt gran veure les botigues tancades i nin-
gú voltant pels carrers.
Sembla que hagi passat una guerra. ■
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TEXT: Ramon Isern i Pilar Rovira 
IL·LUSTRACIÓ: Lia

TEXT: Anna Maria Casas 
IL·LUSTRACIÓ: Abril Villegas
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HERBES 
REMEIERES

TEXT: Espai Activa’t de Santa Eugènia de Berga

La menta té moltes propietats. Una infusió de menta 
serveix pels dolors musculars, el mal de cap, la mi-
granya i el mareig. Va bé pel cor i el sistema vascu-
lar. S’utilitza pels còlics, les nàusees, els vòmits, per 
millorar el procés digestiu i també pels penellons. 
Conté una gran quantitat de vitamines i minerals. 
És una gran aliada contra la pèrdua de memòria i la 
rinitis al·lèrgica. És una de les millors herbes per fer 
infusions afrodisíaques, ja que el seu aroma és un 
potent estimulant sexual. A més, el mentol que té la 
menta és un bon emmascarant de l’escalfor. Actua 
sobre els receptors de fred que hi ha a les nostres 
mucoses, que envien la senyal de sensació de fred al 
nostre cervell (no disminueix la temperatura corpo-
ral, però alleugera la sensació de calor). Si es posa 
en una ampolla i ho ruixem per l’aire, serveix d’am-
bientador i ajuda a combatre l’esgotament, la depres-
sió i un munt de coses més. ■ 

La farigola és antioxidant. A banda de ser molt útil a 
la cuina, aquesta planta curativa gaudeix d’unes in-
teressants virtuts pel contingut tan elevat que té de 
flavonoides, una substància propícia a augmentar els 
greixos sans de les cèl·lules del cos. Igualment és rica 
en ferro, magnesi i vitamina C, i posseeix un poten-
cial molt interessant per la prevenció de les malal-
ties del cor. A més, cal destacar que la seva agradable 
aroma pot anar molt bé per repel·lir alguns insectes, 
com ara els polls. També es poden fer infusions de 
farigola per fer-ne gàrgares que contribueixen a la 
curació de les nafres i altres que poden aparèixer a 
la boca. ■

MENTA
TEXT I FOTO: Montse Prat

FARIGOLA
TEXT I FOTO: Vicki Parramon
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Té efectes antibiòtics i redueix la glucèmia astringent. 
És rica en antioxidants, antiinflamatòria, vigoritza i 
estimula la gana i alleugereix les molèsties gastroin-
testinals, a més de produir un efecte relaxant.
Pertany a la família de les ‘lamiáceas’, com l’orenga i 
l’alfàbrega. Són plantes aromàtiques típiques del cli-
ma mediterrani.
Podem trobar la sàlvia a la indús-
tria cosmètica i d’ús alimentari, 
així com a la medicinal.
Ajuda a millorar els problemes 
ginecològics. Especialment pel 
que fa als fogots. Afavoreix el 
cicle menstrual i en redueix les 
molèsties i té efectes antiinflama-
toris. 
Enforteix el cabell i la pell. És un 
component que es troba, moltes 
vegades, en cosmètics (cremes i 
olis). Afavoreix la salut del cabell 
i alguns tipus de dermatitis. Tam-
bé manté la pell desinfectada. 
Efecte antibiòtic. Serveix com a 
antisèptic en ferides i infeccions. 
Afavoreix l’activitat congènita. 
Hi ha estudis realitzats a pacients 
amb alzhèimer que mostren una mínima millora a 
nivell d’activitat funcionalment mental, com el cas de 
la memòria. 
Efecte astringent: Serveix per calmar problemes de 
tipus gastrointestinals, com la diarrea.
Rica en antioxidants: El condiment de la sàlvia té una 

quantitat d’antioxidants que dificulten l’oxidació 
dels teixits i ajuda a la cicatrització de la salut cutà-
nia. És molt emprada en la cosmètica i ajuda al bon 
funcionament del cervell. La sàlvia també s’utilitza 
en els tractaments de la debilitat muscular, la falta 
d’energia, l’astènia i en persones amb trastorns bi-

polars.
Alleugera molèsties gastrointes-
tinals: El te de sàlvia té certa uti-
litat a l’hora de frenar el malestar 
i reduir les molèsties i afeccions 
menors del tub digestiu, reduint 
el dolor i la mobilitat gastrointes-
tinal. 
Efecte relaxant: A través de la in-
fusió s’aconsegueix un efecte de 
relaxació muscular, ajuda a com-
batre l’insomni, juntament amb 
la camamilla, i rebaixa els nivells 
d’ansietat.
Antiinflamatori: Redueix les 
molèsties pròpies dels problemes 
gàstrics del tub digestiu i ajuda a 
relaxar els músculs tensionats.
Infusions: És recomanable fer 
una infusió de 25 g de fulles de 

sàlvia per cada litre d’aigua, durant tres cops al dia. 
Per fer-ho, posem l’aigua a bullir, afegim les fulles 
rentades i deixem que bulli durant 5 / 10 minuts. 
Deixem reposar fora del foc i ho colem. Es pot pren-
dre calenta, o també hi podem afegir uns glaçons 
per prendre-la freda. ■

SÀLVIA 
TEXT I FOTO: Assumpta Terricabras

FARCELLETS DE SÀLVIA 
PER CREMAR

El fum de la sàlvia té una 
olor agradable i terapèutica 
que purif ica l’espai i expulsa 
l’energia negativa. Ajuda les 
persones amb asma, al·lèr-
gies, bronquitis i refredats. 
Millora la qualitat de la son i 
l’estat d’ànim. Elimina l’estrès 
i l’ansietat. Feu un farcellet 
amb les fulles seques i cre-
meu-les sobre un recipient 
que aguanti l’escalfor. No n’in-
haleu el fum. Cremeu-les en 
espais ben ventilats. També 
us ajudarà a fer fora mosques 
i mosquits del jardí. 



És de la família de les lamiàcies. És una plata medi-
terrània que creix en tota roca, és un arbust aromà-
tic d’un metre d’alçada, molt conegut gràcies als 
seus usos.
Usos culinaris: S’utilitza tot sovint a la cuina, per 
la seva fragància forta i intensa. Les fulles es fan 
servir com a espècies per aromatitzar carns i aus. 
També serveix per a condimentar sopes, verdures, 
salses, pasta, amanida, cremes i com a acompanya-
ment per les postres.
El nèctar de les seves flors atreu a les abelles. Al 
Montsià n’és molt apreciada la mel de romer. 
Porta molta quantitat de ferro, calci i vitamina B6.
Usos medicinals: Es fa servir pels trastorns nervio-
sos, per tornar la parla després d’un desmai (així ho 
feien els metges àrabs al temps dels egipcis).
L’aplicació tòpica dels extractes alcohòlics de roma-
ní, tenen efectes antiinflamatoris musculars, millo-
ra l’activitat circulatòria essent així un bon cicatrit-
zant, va bé per les lesions cutànies i pel vertigen.
Millora la respiració durant els constipats, grip o 
sinusitis.
La infusió de romaní afavoreix la normal digestió 
i evita acidesa d’estomac, reflux, etc. El fum del ro-
maní es fa servir per tractar l’asma. S’utilitza molt 
en perfumeria pel seu aroma característic. És un 
estimulant dels cabells i és útil contra la caspa. 
També se li atribueixen propietats afrodisíaques i 
per despertar la ment. ■

ESTÈVIA NATURAL
TEXT I FOTO: Carme Sancho

L’estèvia natural és una planta originària d’Amèrica 
del Sud, concretament del Paraguai. S’ha popularit-
zat per la dolçor de les seves fulles, que són entre 15 
i 30 vegades més dolces que el sucre, raó per la qual 
és utilitzada des de l’antiguitat per pobles indígenes 
que la consumien per endolcir les begudes, com el 
mat, i mastegaven la seva fulla pel seu gust dolç. Ac-
tualment, l’estèvia natural és un edulcorant d’elecció 
quan volem evitar els efectes inflamatoris i extrems 
d’alguns altres endolcidors, també naturals. 
L’estèvia és una planta medicinal que podem utilitzar 
com a tal, si fem servir la fulla sencera o en pols.
Propietats medicinals: No aporta calories, no té cap 
impacte en la glucèmia o sucre en sang. És antibacte-
riana i vasodilatadora (ajuda a la relaxació dels mús-
culs i al control del to muscular dels vasos sanguinis 
amb la finalitat d’incrementar el flux de la sang en 
el seu interior). És diürètica i immunomoduladora 
(actua regulant el sistema immune mitjançant l’aug-
ment o la disminució de la capacitat de produir an-
ticossos). ■
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ROMANÍ
TEXT I FOTO: Maria Pujols



El poble egipci va ser probablement el primer en uti-
litzar l’aloe vera. El document més antic on hi apa-
reix és al Papiro Ebers (llibre 
dels remeis), que es conserva 
a Leipzig (Alemanya). La pa-
raula aloe vera prové de l’àrab 
alloen (substància amarga i 
brillant). Hi ha més de 250 es-
pècies diferents. És una ines-
gotable font de virtuts i està 
considerada la planta de la 
immortalitat.
L’aloe vera es pot cultivar a 
casa. Es recomana utilitzar la 
planta entre els 3 i els 5 anys, 
ja que les fulles són més ma-
dures i han desenvolupat totes 
les seves propietats. És benefi-
ciosa tant per la salut interna, 
com l’externa. La bellesa de 
Cleopatra no era per la llet ni 
per la mel. Era causada per la 
polpa de l’aloe vera. 
Al mercat, l’aloe vera es troba 
en dierents formats: per a ús 
tòpic, pomades, gel, cremes o 
cosmètics.
Per utilitzar l’aloe vera cal obtenir-ne un preparat 
de la planta. Per fer-ho, cal tallar la fulla d’aloe vera 
el més a prop de la tija possible. Tallar la fulla per 
l’espina lateral i extreure la gelatina transparent de 
l’interior. Posar dins un pot de vidre i utilitzar abans 
de tres dies.
Propietats medicinals: La polpa ser-

·  HERBES REMEIERES ·
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ALOE VERA
TEXT I FOTO: Antònia Pujols

veix per reduir les inflamacions articulars i muscu-
lars, l’artritis, la reuma o les lesions inflamatòries o 

esquinços. També és un bon 
antisèptic per les cremades, 
ajuda a la cicatrització de les 
ferides i regenerar la pell, grà-
cies a les seves vitamines A, B 
i C i minerals, com el ferro, el 
coure i el zinc.
Presa de forma oral alleugera 
el restrenyiment, el colon irri-
tat, la gastritis i les infeccions 
bucals, com l’herpes. Després 
dels àpats, ajuda a la digestió 
i redueix la cremor. Hidrata el 
cabell, n’accelera el creixement 
i n’evita la pèrdua i l’aparició de 
caspa.
Propietats alimentàries: És 
important deixar la polpa en 
remull durant una nit perquè 
perdi el gust amarg que la ca-
racteritza. L’aloe és un dels ali-
ments més saludables, ja que 
conté 19 dels 20 aminoàcids 
essencials. És un complement 

alimentari per begudes, sopes, gaspatxos, cremes, 
salses, amanides i còctels. El xef pioner de l’aloe vera 
en gastronomia va ser Quique Dacosta, amb la seva 
creació “La bruma”, un plat d’arròs camaroli gelificat 
de l’any 2012. Mai és tard per començar a cuidar-se i 
no hi ha una manera millor per fer-ho que amb l’aloe 

vera. És l’aliat natural que ens cuida 
per dins i per fora. ■

INGREDIENTS (4 persones):
■ 400 g de tomàquet majo-
rero
■ 15 g de suc d’aloe vera
■ 30 cl d’oli d’oliva verge
■ 3 g de sal d’escuma
■ 10 cl de vinagre de Mòdena
■ 90 g de formatge curat
■ Ratlladura de llima
■ Grans de magrana
■ Fulles d’alfàbrega

PREPARACIÓ:
Per l’amanida: Pelar els tomà-
quets, tallar-los ben f ins a ro-
danxes i estendre-les sobre la 
superf ícies d’un plat. Escam-
par per sobre unes llesques 
de formatge i la magrana i 
conservar en fred.

Per la vinagreta: Barrejar la sal, 
l’oli d’oliva verge, el vinagre de 
Mòdena, el suc d’aloe vera i la 
ratlladura de llima. Tenir cura 
que l’aloe no espesseixi massa.
Emplatat: Retirar el plat de 
tomàquet de la nevera. Deixar 
reposar 5 minuts i abocar la vi-
nagreta per sobre de manera 
abundant. Picar les fulles d’al-
fàbrega i decorar. ■

TOMÀQUET AMB 
VINAGRETA D’ALOE VERA
del xef canari Toño Alonso



També conegut com a card burral. És una planta comestible de la 
qual se’n fa infusió de les llavors. Actua com a protector hepàtic 
natural. Regenera i desintoxica el fetge, redueix els nivells de sucre, 
evita que es generi colesterol i també és beneficiós pel cor. ■

Podem preparar una infusió de llo-
rer deixant un parell de fulles en una 
tassa amb aigua calenta durant deu 
minuts i en podem prendre fins a 4 
tasses al dia. Entre les seves propie-
tats medicinals trobem que és molt 
diürètic, ja que afavoreix l’elimina-
ció de líquid en el cos. Resulta inte-
ressant no sols en cas d’obesitat, sinó 
també en aquell conjunt de malalties 
que milloren amb l’eliminació d’aigua 
i la consegüent eliminació de toxines 
i, especialment, de l’àcid úric, com 
ara les malalties circulatòries, hepà-
tiques, gota, artritis, reumatisme, 
cel·lulitis, etc. També és un estimulant 
de l’aparell digestiu, antiespasmòdic i 
hepàtic. Contribueix a afavorir la di-
gestió, ajudant a l’estómac i al fetge, i 
prevenint l’acidesa i els espasmes in-
testinals. ■
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INGREDIENTS:
■ Fulles i flor de sàlvia
■ Romaní
■ Farigola
■ Oli d’oliva verge extra

PREPARACIÓ:
Agafar les fulles de sàlvia i 
la flor, el romaní i la farigola 
i tallar ben petit amb unes 
tisores. Després, col·locar 
dins un pot de vidre hermè-
tic i omplir amb oli d’oliva. 
Deixar macerar durant un 
mes. Cada tres dies, agitar 
el pot per remoure el con-
tingut. Reservar en un lloc 

fresc. Un cop passat el mes, 
colar l’oli sobre una gasa i re-
servar l’oli net. 
Aquest oli serveix per fer mas-
satges relaxants i terapèu-
tics. També es pot fer servir 
per condimentar amanides, 
cremes, peixos i carns. Es pot 
substituir l’oli d’oliva per un 
altre oli o bé barrejar-ne de 
diferents per aprof itar les pro-
pietats de cada oli.

PROPIETATS DELS OLIS:
■ Oli d’oliva:  
Antienvelliment, ric en vita-
mina E i nodreix la pell.
■ Oli de girasol:  
Útil per la pell seca i esquer-
dada.
■ Oli d’ametlles:  
Prevé i cura les estries i és 
molt nutritiu.
■ Oli d’arròs:  
Alleugera la vermellor i no-
dreix la pell.
■ Oli de germen de blat: 
Nodreix i prevé les estries i 
les línies d’expressió. És ric 
en vitamina E i alleugera la 
vermellor. ■

OLI D’HERBES
AROMÀTIQUES

LLORER
TEXT I FOTO: Núria Pratdesaba

CARD MARIÀ
TEXT I FOTO: Carme Parramon
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UNGÜENT DEL NAP
TEXT: Maria Aumatell (Espai Activa’t de l’Esquirol)

L’ungüent del nap és una d’aquelles receptes tradicionals que s’han fet servir al llarg dels anys 
com a medicina alternativa. El seu ús tòpic és molt beneficiós pels cops i alleugera les picades 

d'insectes. És un preparat molt efectiu contra les morenes. La Maria Aumatell ho ha explicat als 
diferents Espais Activa’t que l’han convidat a fer una mostra de com es prepara aquest remei ca-

solà. Aquí ens ha deixat la seva recepta perquè us animeu a provar els seus beneficis.

INGREDIENTS: 
■ 1 nap gros (preferiblement dels negres)
■ 100 grams de cera d’abella verge
■ 1 litre d’oli d’oliva verge extra
■ Un grapat de morruts (també anomenats xenixells)

PREPARACIÓ:
Tallar el nap ben prim i fregir-lo en el litre d’oli d’oliva. Abans 
de que el nap s’enrosseixi, afegir-hi el grapat de morruts i 
deixar fregir tot plegat. Un cop estigui ros, apagar el foc i 
deixar refredar. Quan estigui fred, colar l’oli i reservar. A 
continuació, trossejar la cera d’abella verge ben petita i fondre 
en un recipient de vidre al microones. Si ho preferiu, també 
es pot fondre al bany maria. Després, agafar l’oli de fregir el 
nap i barrejar bé amb la cera d’abella. 
Repartir ràpidament el resultat en pots 
petits i deixar refredar. És molt impor-
tant fer-ho un cop es faci la mescla, ja 
que un cop la cera es refreda, agafa una 
textura sòlida.  ■

UNGÜENT DEL NAP

Els morruts o xenixells són considerats una mala herba i 
creixen arreu dels nostres boscos. Per aquesta preparació, 

cal agafar-los amb la flor tancada.



Sortim del Casal Font Noguera en direcció al C. 
Onze de Setembre i agafem a la dreta l’avinguda Sant 
Llorenç, cap a l’era del Buxó i la masia del Perer. Pel 
camí trobarem la bassa de Brudon. El camí és de 
bon fer, amb vegetació abundant. Arribem a la finca 
de Cànoves, magnífica per la situació i l’arquitectu-
ra, la deixem a l’esquerra i continuem per un camí 
molt agradable de boixos fins a trobar la carretera 
BV-5201, que prenem en direcció a Sant Hilari. A 
500 metres aproximadament agafem un trencant 
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RUTES SALUDABLES
PER SANT JULIÀ

TEXT: Espai Activa’t de Sant Julià de Vilatorta

RUTA 1: 
CÀNOVES - FONT DE LA RIERA - 

CASTELL DE BELLPUIG - PARC DE LES SET FONTS

Durada: 1:45 h. aproximadament

a la dreta i arribarem a la font de la Riera, un lloc 
fantàstic, malgrat que actualment queda a sota l’Eix 
Transversal, cosa que ha fet perdre en bona part 
l'encant del lloc. Hi ha taules de pedra i bancs i un 
bosc molt agradable i relaxant. Passat el pont, a uns 
50 m a l'esquerra, agafem el camí de la Carena cap a 
la dreta en direcció al castell de Bellpuig, icona del 
poble. Baixem per la drecera fins a la font d’en Pau 
situada a sota el castell, i a continuació arribem a 
les Set Fonts, i d’aquí emprenem el retorn al Casal 
Font Noguera. ■



Sortim del Casal Font Noguera i anem cap al Buxó, 
al final del C. de la Mercè. Seguim pel caminet de 
l’esquerra cap a la Font de la Teula. Trobarem un 
encreuament de camins i 
seguirem amunt, una mica 
cap a la dreta. Al cap d’uns 
40 minuts trobem un pal 
amb un rètol que diu: 
“Font de la Teula”. Aques-
ta font la van restaurar 
fa anys una colla d’amics 
del món del bàsquet, que 
estiuejaven a Sant Julià. 
Només hi raja aigua quan 
ha plogut força. 
Continuem la ruta baixant 
cap al camí de terra que 
ens porta cap a Puigsec. 
Trobarem una cruïlla 
de tres camins i haurem 
d’agafar el de la dreta. Seguint aquest camí durant 
10 minuts, arribem a la bassa de Puigsec. Puigsec 
és una gran casa pairal antiga, construïda dalt d’un 
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RUTA 2: 
RUTA DE LES TRES FONTS SEQUES: 

FONT DE LA TEULA, FONT DE PUIGSEC I FONT DEL FERRO

Durada: 2 h. aproximadament

turó que domina tot el poble i gran part de la co-
marca. Hi ha una ermita dedicada a sant Ponç, 
molt estimada pel poble de Sant Julià. Per arribar a 

la font, baixarem recte fins 
que trobem a la dreta el 
rètol de la font de Puigsec. 
De vegades, no raja.
Per anar a la font del Fe-
rro hem de tornar cap a la 
bassa de Puigsec i seguir 
un camí ample que hi ha 
a l’esquerra. Caminant per 
aquest camí trobem un 
paisatge ric en boix grè-
vol, violes, maduixers de 
bosc, etc. A l’esquerra tro-
barem un caminet que fa 
baixada cap a la font. La 
font del Ferro ara no raja. 
Als voltants de la font és 

ple d’avellaners que a l’estiu en fan un lloc ombrí-
vol, ideal per la seva frescor. Si continuem recte pel 
camí, sortirem darrere el pavelló de Sant Julià. ■

·  RUTES SALUDABLES PER SANT JULIÀ ·



26

ELS NOMS DE LES LLARS DE RUPIT

TEXT i MAPA: 
Espai Activa’t de 

Rupit i Pruit

Tradicionalment, com passa a 
molts pobles petits, les cases 

de Rupit han tingut nom pro-
pi. El sobrenom amb el qual 
es coneixen les llars ha anat 

evolucionant amb el pas dels 
anys. Hem fet un recorregut 

pels carrers del poble buscant 
els noms antics de cadascuna 
de les cases del nucli urbà i us 
els presentem en aquest mapa. 

CARRER PALAU
■ nº 1 - ENTRADA LATERAL 
    AJUNTAMENT 
■ nº 2 - CAN FONT (CAN CALIC) 
■ nº 3 - CAN FOLCH (nº 3 i nº 3 bis) 
■ nº 4 - AJUNTAMENT /
 FARMACIOLA (CAL SR. MESTRE) 
■ nº 5 - CAN FOCH (CAN MARES) 
■ nº 6 - CAN TAYEDA 
■ nº 7 - CAN JAUME 
■ nº 8 - CAN SOLER 
■ nº 10 - CAN CASAS 
■ nº 12 - CAN XUMETRE

1
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ELS NOMS DE LES LLARS DE RUPIT

· ELS NOMS DE LES LLARS DE RUPIT ·

PLAÇA MAJOR
■ nº 1 - EL TAROTA (CAL FLEQUER) 
■ nº 2 - PIJOAN (BBVA) 
■ nº 3 - CAN SALLENT 
■ nº 4 - CAN FELIU (CAN MANEL) 
■ nº 4A - CAN DONADA 
(CAN LLAUNER) 
■ nº 5 - CAN CALBÓ (CAN LLAUNER) 
■ nº 6 - AJUNTAMENT (CAN BALDIRI) 
■ nº 7 - AJUNTAMENT / ESCOLES 
■ nº 8 - CAN MELITÓN 
(CAN MONTEIS) 
■ nº 9 - CA L’ESPINET

2

CARRER DE L’ESGLÉSIA
■ nº 1 - CAN TAROTA 
■ nº 2 - CAL ESTRELLA (CA LA VELLA) 
■ nº 3 - ESGLÉSIA SANT MIQUEL  
     ARCÀNGEL 
■ nº 4 - L’ESTRAGUÉS 
■ nº 5 - CAN SALUT (CAN PINES) 
■ nº 6 - CAN NINYCA 
■ nº 7 - CAN CASTELLET 
■ nº 8 - CAN VIÑAS (CAN CAROLET) 
■ nº 9 - CAN JUNQUÉ 
■ nº 10 - CAN NAN 
■ nº 11 - CAN VICARI 
■ nº 12 - CAN TAROTA (entrada pisos)

3

PLAÇA BISBE FONT
■ nº 1 - CA L’ESTRELLA
■ nº 2 - CA LA Mª CARME
■ nº 3 - CA L’AMPLE

4

CARRER MANYÀ
■ nº 1 - CAL MESTRE (CAN GARCIA)
■ nº 2 - CAN PELAT (CAL NANDO)
■ nº 3 - CAN MARSAL (CAN QUIM)
■ nº 4 - CAL ARCADI
■ nº 5 - CA LA PADRINA
■ nº 7 - CAN CAMPS

5

CARRER BARBACANA
■ nº 1 - EL REPÒS (CAN JAPEP) 
■ nº 2 - CAL PEONA (CAN TRAVERIA) 
■ nº 3 - CAN TAYEDA 
■ nº 4 - CAN GRAU 
■ nº 5 - CAN VILLARET 
■ nº 6-8 - CAN ROVIRA 
■ nº 7 - CAN RIERA 
■ nº 9 - LA PAÏSA 
■ nº 11 - PAÏSA L’ESTRAGUÉS 
■ nº 12 - CAN PERE MACO 
■ nº 14 - CAN NANDI 
■ nº 16 - CASA DEL PORTAL 
■ nº 18 - CASA DEL PORTAL (CAN NAN) 
■ nº 19 - CAN MARANDES 
■ nº 22 - GARATGE CAMPARI 
■ nº 28 - CAN MAJOL 
■ nº 40 - CAN COMPANYS 
■ nº 44 - AMADEO ROVIRA 
■ nº 46 - CAN PERAIRE

6

CARRER DE LES ERES
■ nº 3 - CAN MALARAI
■ nº 4 - CA LA TIETA
■ nº 5 - L’AULET
■ nº 7 - CAN CAYOT

7

PLAÇA DE L’ERA NOVA
■ nº 1 - FORN DE PA L’ERA 
■ nº 4 - CASA MAGATZEM 
■ nº 5 - L’ART 
■ nº 6 - CAN CLAUET 
■ nº 7 - CAN NEULER 
■ nº8 -    HORT D’EN ROCA

8

CAMÍ ST. JOAN DE FÀBREGUES
■ nº 3 - CAN VALENTÍ 
■ nº 4 - CAN SILET 
■ nº 10 - EL GENET 
■ nº 13 - CASA NOVA 
■ nº 16 - CAN DORCA 
■ nº 36 - FELIPS 
■ nº 40 - SOLER 
■ nº 42 - CARAGUELL

9

COLL DE CASTELL
■ nº 1 - CAN XICO 
■ nº 3 - CAN CUCUT 
■ nº 4 - CAL CAÇADORS 
■ nº 5 - CAN DINI 
■ nº 7 - CAN NOLLA 
■ nº 9 - CAN XAMBONA 
■ nº 11 - L'ESTEBA 
■ nº 13 - CAN NAVA 
■ nº 15 - CAN PEROT

10

PLAÇA DELS CAVALLERS
■ nº 1 - NOLLA 
■ nº 2 - CAN BRASILS 
■ nº 3 - CAN BARRACA 
■ nº 4 - CAN CASTELLS 
■ nº 5 - EL SOLEI 
■ nº 6 - CAN BONEGRA 
■ nº 7 - CAN NOLLA

11

CARRER DEL FOSSAR
■ nº 2 - CAN LO 
■ nº 3 - CAN PANART 
■ nº 4 - CAN CASAL 
■ nº 5 i 21 - CAN BANÚS 
■ nº 6 - CEMENTIRI VELL EL FOSSAR 
■ nº 7 - CAN VILA FERRIS 
■ nº 8 - RECTORIA 
■ nº 9 - CAN SERRA 
■ nº 11 - CAN VAZQUEZ 
■ nº 13 - CAN BETES 
■ nº 14 - CAL NAP 
■ nº 17 - CAL GASPANET 
■ nº 19 - CAN BASAGANYA 
■ nº 20 i 24 - CAN PASTURIC 
■ nº 22 - CAN CRISTO 
■ nº 26 - CAL DESITG 
■ nº 27 - CAN SALTIRI 
■ nº 29 - CAN BIGORRA

12

CARRER BAC DE L'ERA
■ nº 1 - CAN BASAGANYA 
■ nº 2 - CA LA MÍLIA 
■ nº 3 - CAL GASPARET 
■ nº 5 -CAN DALMAU i nº 6 -CA L'AMÀLIA 
■ nº 8 - CAN LLORENÇ 
■ nº 9 - CAN PORTAL

13



RECULL HISTÒRIC DELS 
METGES DE RUPIT

TEXT I FOTOGRAFIES: Espai Activa’t de Rupit i Pruit
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Rupit ha estat un lloc de desconnexió per a molts metges. A continuació us detallem la biografia dels 
que hem pogut documentar. Dins d’aquest treball de recerca ens falten més sanitaris que han format 

part de la història de Rupit, com en Josep Mª Mir Font, la Núria Ardevol Reig, en Fredi Cases, en Fran-
cesc Terricabras i Felius, en Joan Bertran, en Joan, en Miquel i la Teresa Nolla, en Xavier Barceló, l’Anto-
nio Guitart, la Maria Cristina Callejas i altres com l’Antoni i Oriol, en Josep Mª Casas, en Lluis Bachs, en 

Joan Grau, l’Artur Cervera i la Pilar del Rio.

MANEL CAMPS I 
AGUILAR

(1855 - 1923)
Fill de Rupit. Va ser el primer 
que, sense ser metge titulat, te-
nia pràctica amb la medicina, ja 
que en va estudiar, tot i que no va 
poder acabar els estudis a causa 
d’haver de donar suport a la seva 
família. Avui dia, encara és a la 
memòria dels rupitencs. Degut a 
que es feien competència amb un 
altre metge que va arribar al mu-
nicipi, va decidir marxar a viure 
a Pruit, on va continuar visitant 
i ajudant als malalts a Can Roca 
(C/ de la Pedrera).

JUAN MARIN 
RAMON 

(1911 - 1959)
A la dècada dels quaranta arriba 
a Rupit el Doctor Marin. Proce-
dent de Casas Benítez, a Conca, 
va estar al front amb els nois de 
la Vall d’en Bas. Fill de farmacèu-
tic, havia practicat la medicina al 
front, assistint als soldats i, fins 
i tot, fent operacions. Va ser un 
“emboscat” i va trobar refugi a les 
Guilleries i el Collsacabra. Visqué 
a la Torra fins que va morir l’any 
1959. Va fer de metge a Rupit. Al 
poble, encara hi ha persones que 
recorden que el Dr. Marin tenia 
penicil·lina, tot i que mai es va 
conèixer d’on l’havia aconseguit.

SANTIAGO 
XUMETRA VILAGUT

El Doctor Xumetra va arribar a 
Rupit l’estiu de 1954 amb la seva 
família. Es van instal·lar inicial-
ment a la Fonda Estrella i, més 
endavant, van anar a viure al C/ 
Palau, 12. Va ser tocoginecòleg, 
apassionat per la seva professió. 
No va dubtar mai en atendre a les 
dones del poble, sempre estava a 
punt. El seu record segueix viu al 
municipi.

JESÚS DINI 
MARROQUÍN
(1945 - 2009)

Neuròleg i neurofisiòleg clínic, va 
néixer a Barcelona l’any 1945. Va 
practicar la medicina sempre i ho 
va compaginar amb els seus estu-
dis de piano. Estudiós de Mozart, 
Schubert, Chopin, també va ser 
un crític de la música. Va morir el 
15 de novembre de 2009. A Rupit 
encara és viu el record d’aquest 
excel·lent doctor i musicòleg.



·  RECULL HISTÒRIC DELS METGES DE RUPIT ·
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JOAN CUSI COSTA

Metge de vocació, amb la derro-
ta republicana és represaliat amb 
6 anys i un dia de presó major i 
condemnat a l’exili interior, a Ru-
pit. Ja fa uns anys que la justícia 
va rectificar aquesta injusta con-
demna. Va ésser el metge col·le-
giat al poble, tenia un ull clínic 
excel·lent. Quan hi havia malalts 
a les cases i es volia avisar al met-
ge, com que no hi havia telèfons, 
es penjava un llençol blanc a la fi-
nestra. El seu record de tota una 
vida al servei de la gent encara és 
ben viu.

ROBERT NOLLA 
PANADÉS 

(1923 - 2007)

Es llicencia a la Facultat de Me-
dicina de Barcelona l’any 1947 
on simultàniament va estudiar 
magisteri (1941-44). metge endo-
crí, nutricionista, doctorand en 
medicina, cirurgià i metge de fa-
mília, entre altres, es va compro-
metre amb moviments estudian-
tils universitaris en defensa d’una 
universitat lliure. Va treballar a 
l’Hospital Clínic, l’Hospital del 
Mar (antic hospital d’infeccio-
sos). El Doctor Nolla va llegir un 
anunci al diari on va veure que es 
venia una casa a Rupit, la va com-
prar i es va integrar al poble. Va 
viure entre Barcelona i Rupit du-
rant molts anys. Al poble sempre 
es podia comptar amb el Dr. No-
lla, tenia molta cura de la gent i és 
així com se’l recorda. Va morir el 
2007. Els seus deixebles li digue-
ren: “Mor un home culte, mor un 
home bo”.

LLUÍS VERGÉ 
MUSELLA

Neix el 29 de novembre de 1914. 
Especialista en cirurgia general, 
acabada la carrera va començar 
la guerra i el destinaren a un tren 
hospital com a capità metge du-
rant 3 anys. Un cop acabada la 
guerra, el franquisme li anava al 
darrera, tot i que finalment el van 
posar en llibertat. Celebrà festes i 
aniversaris a Rupit amb la família. 
Quan algú li trucava a la porta, 
sempre estava disposat a ajudar. 
La gent del poble diu que va ser 
una bona persona i un metge ex-
cel·lent. Publicà un recull de ver-
sos seus a l’obra “Enyorances”, a 
través de la qual ens fem una idea 
de la seva persona. Aquest n’és 
un trosset d’un: “La vida és com 
una balança, que té dos platets 
bessons, un n’és per l’enyorança i 
l’altre per les il·lusions”.

ANTONIETA DE CAN BIGO-
RRA: 
Va ajudar a portar al 
món moltes criatures. 
Era l’única que hi havia 
al poble. Encara hi ha 
senyores que la recor-
den amb molt respecte i 
estimació.

TERESINA DE CAN MARAN-
DES.

CATERINA DE LA SERRA 
(PRUIT).

CONXI AGUADO FALCES: 
Practicant. Va arribar a 
Rupit des de Tudela (Na-

varra). La seva germana, 
Mª Lluisa, era mestra de 
l’escola del poble.  Va 
fer de llevadora i d’infer-
mera. Se la recorda per 
la bona tasca que va fer 
amb les dones de Rupit.■

MANEL ALABERN 
PARELLADA

Neix a Manresa el 1907. Viu a 
Rupit amb la seva esposa Mont-
serrat, on hi té cura dels seus ha-
bitants. Tot i que fa molt anys, 
encara hi ha gent que el recorda. 
El seu fill Carles Alabern Vanrell 
va néixer el 18 de juny de 1935 al 
poble. 

LLEVADORES



HORTS COMUNITARIS 
DEL CAMÍ DE LA VINYA

TEXT I FOTOGRAFIES: Marta Molas  
(Espai Activa’t de Sant Hipòlit de Voltregà)
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Ara ja farà gairebé un any que va començar tot. De-
gut a la pandèmia les activitats estaven molt limita-
des, però sí que era possible participar d’uns horts 
comunitaris perquè eren a 
l’exterior, evidentment. Una 
colla de persones interessa-
des, ben diverses val a dir-
ho, ens vam anar trobant 
amb l’ajuda de l’Álvaro (el 
dinamitzador) i d’en Toni 
(l’hortolà expert) per parlar 
de com començar. L’Ajunta-
ment de Sant Hipòlit en ha-
via cedit un terreny on feia 
temps que ningú hi feia res i 
la veritat és que la cosa sem-
blava força difícil de portar a la pràctica. Sí que s’ha 
de dir que de il·lusió i de ganes no ens en faltaven. 

Observar el terreny, parlar del que volíem fer-hi, opi-
nar cadascú segons la seva experiència i posar-nos 
d’acord i establir compromisos van ser les primeres 

feines al mig de l’hivern. 
Vam passar moments di-
fícils i vam aprendre que 
junts ens donàvem força per 
continuar treballant. Entre 
uns i altres anàvem fent les 
tasques que calia: marcar 
les parcel·les i els camins, 
buscar materials, preparar 
la terra, plantar verdures i 
flors, regar, netejar,... Ei, i 
l’aigua, imprescindible per 
les plantes, també ens va 

arribar amb l’esforç de l’Ajuntament. Fins hi tot vam 
construir entre tots unes jardineres grans per tenir 
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un lloc comunitari agradable, una tanca al voltant dels horts amb 
l’ajuda i el material que ens va proporcionar l’Ajuntament i també 
un compostador amb palets.
Portar un hort vol dedicació i 
paciència, cuidar-lo cada dia 
faci fred o calor, però la feina 
compensa perquè gaudeixes 
de l’aire lliure, del treball a la 
terra, de la collita i de la com-
panyia dels altres hortolans i 
hortolanes. El temps a l’hort 
passa volant. I no ens falta de res perquè un dels hortolans que sap 
de fusteria ens ha construït una cabana per aixoplugar-nos i una 
taula on hem compartit menjars, converses, rialles i experiències. 
La inauguració va ser un èxit.

“Tot està per fer i tot és possible” diu el poeta. En el nostre cas ha 
sigut ben bé així. Vam començar en un camp ple d’herbes i de rocs 
on costava clavar l’aixada, i de mica en mica i treballant en comu-
nitat hem arribat on som ara, amb uns horts que fan molt goig i 
que ens han donat més fruits dels que ens pensàvem. Estem molt 
contents del que hem aconseguit. I una cosa molt important com 
a Horts Comunitaris: hem pogut compartir la nostra experiència 
amb les nenes i els nens de l’Escola Bressol Mare Teresa, de l’Escola 
Voltregà i alguns joves de l’Escola de La Gleva. Esperem que aquest 
projecte de l’Espai Activa’t perduri en el temps amb el suport de 
l’Ajuntament i anem creant més complicitats al municipi. ■

· HORTS COMUNITARIS DEL CAMÍ DE LA VINYA ·

VAM COMENÇAR EN UN CAMP 
PLE D’HERBES I DE ROCS ON 
COSTAVA CLAVAR L’AIXADA, I DE 
MICA EN MICA I TREBALLANT EN 
COMUNITAT HEM ARRIBAT ON 
SOM ARA

CALENDARI DE L’HORT

G F M A M J J A S         O         N          D

■ Albergínia

■ Bròquil
■ Carbassa
■ Carbassó
■ Carxofa
■ Ceba
■ Pebrot
■ Pèsol
■ Tomàquet

■ Alls

… = sembra    |   ↔ = trasplantament   |   ▲ = collita

… … ↔ ▲ ▲ ▲ ▲
… … …▲ ▲ ▲ ▲
▲ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲… ↔ ↔

… ↔ ↔ ▲ ▲
… ↔ ↔ ▲ ▲ ▲ ▲ ▲

↔ ↔ ▲ ▲
… …… ↔ ↔ ▲ ▲ ▲ ▲

… … ↔ ▲ ▲ ▲ ▲
… … …▲ ▲ ▲

… … ↔ ▲ ▲ ▲



L’EIX 2 I L’EIX 3
TEXT I FOTOGRAFIES: FADO
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La FADO gestiona els centres de la Xarxa d'envelliment actiu d'Osona (Xarxa Activa't). Un 
projecte, impulsat pel Consell Comarcal i el Consorci d’Osona de Serveis Socials, que permet 

als municipis petits que tenen equipaments per a persones grans però on el nombre de persones 
dependents no és suficient per justificar un centre de dia, poder oferir programes de prevenció, 

promoció de l'autonomia i atenció a la dependència, a través d'un equip multidisciplinar i expert 
compartit pels diferents municipis.

Fem cartes amb missatges 
positius pels infants 

ingressats

Els centres de promoció de l'autonomia que for-
men part de la Xarxa d'envelliment actiu d'Osona 

(Xarxa Activa't) han impulsat un nova iniciati-
va que consisteix en fer arribar cartes als nens i 
nenes ingressats a l’Hospital Sant Joan de Déu 

Barcelona.

Les cartes es fan arribar a través del correu electrò-
nic de l'equip de voluntariat i inclouen missatges 
positius, anècdotes i contes. Així mateix, les perso-
nes residents comparteixen sentiments i emocions i 
expliquen com ha estat la seva experiència al voltant 
de la COVID-19. Cada persona escriu el text a mà i 
hi posa el seu toc artístic (dibuixos, relleus amb dife-
rents materials, color...). La proposta, que té per ob-
jectiu enviar missatges positius i esperençadors als 
nens i nenes ingressats, va sorgir de la mà de l'Espai 
Activa't de Santa Eugènia de Berga i, posteriorment, 
s'hi van sumar la resta de centres (Gurb, Sant Julià de 
Vilatorta, Olost i Sant Quirze de Besora). És previst 
que la iniciativa tingui continuïtat en el temps i que 
aquest projecte segueixi teixint complicitats. ■

Què pensen els infants 
sobre els seus avis?

L’Espai Activa’t d’Olost ha decorat la tanca ex-
terior del centre amb targetes fetes pels alum-
nes de l’escola Terra Nostra en què es posa en 

valor el paper de la gent gran.

Les persones usuàries de l’Espai Activa’t d’Olost van 
rebre un recull de targetes fetes pels alumnes de l’es-
cola Terra Nostra plena de frases sinceres i emotives. 
A cada targeta, un alumne explicava què suposava 
per ell la figura dels seus avis i què destacava de la 
seva relació amb ells. Un mes després, s’ha decidit 
amb el suport de l’escola col·locar tots els missatges 
rebuts a la tanca que delimita la zona exterior del 
centre. D’aquesta manera, les persones usuàries po-
den veure-les llegir-les a l’espai del jardí de l’entrada 
i suposa, més enllà de la decoració, un gest simbòlic 
i representatiu de la unió entre persones de diverses 
edats del municipi. Després d’aquesta activitat, im-
pulsada per l’escola i el centre, el treball intergenera-
cional entre gent i gran i nens i nenes tindrà conti-
nuïtat amb noves activitats conjuntes. ■
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ABANS DE CONSULTAR AQUEST APARTAT, di-
vertiu-vos amb els passatemps que trobareu a les 

pàgines 38 i 39.  

Algunes de les activitats més esperades del 
centre de la Xarxa Activa’t de Sant Quirze de 
Besora són les caminades matinals que tot el 

grup realitza per l’entorn del municipi.

Aquestes caminades, que tenen aproximadament una 
hora i mitja de durada, es realitzen a l’espera de po-
der reprendre els tallers i aporten múltiples beneficis 
als usuaris ja que els permetren retrobar-se amb pai-
satges molt coneguts per ells i treballar la memòria i 
la reminiscència. Rescobrir el Bisaura és redescobrir 
la bellesa dels seus paratges naturals, l’harmonia dels 
seus colors, en un entorn natural d’alt valor ecològic. 
I representa, a més, una activitat molt saludable pel 
cos i la ment i els ajuda a mantenir-se actius i en for-
ma. En les darreres setmanes han visitat racons molt 
bonics del poble, com són Montserrat, Lourdes, el 
camí del castell de Montesquiu, entre d’altres. ■

·  L’EIX 2 I L’EIX 3 ·

Sortides matinals pel 
Bisaura

Manualitats a l ’Espai 
Activa’t de Gurb per fer 

palmons i mones de 
Pasqua

Les persones usuàries del centre han fet gala 
de les seves dots artístiques amb la creació de 

mones de plastilina i cartró i palmons amb 
motiu de la Setmana Santa, a més d’exposar 

un quadre al consistori municipal.

L’arribada d’una festivitat tradicional com la Setma-
na Santa ha omplert l’Espai Activa’t de Gurb d’activi-
tats relacionades amb alguns dels seus dies més des-
tacats: el Diumenge de Rams i el Dilluns de Pasqua.
Durant aquests dies, els usuaris del centre van gau-
dir d’una sessió de manualitats per elaborar uns pal-
mons petits fets amb paper, romaní i un llacet. Amb 
l’arribada de la Pasqua, també van crear les seves 
pròpies mones utilitzant cartró i plastilina i deco-
rant-les d’una forma molt realista.

Un quadre per dir adéu a l’hivern
Amb una mirada cap a l’hivern que han deixat en-
rere, tres usuàries del centre gurbetà van pintar i 
emmarcar un quadre sobre el temporal Filomena, 
viscut a principis d’any. Recentment, les artistes van 
poder visitar l’Ajuntament de Gurb per exposar-lo a 
una de les parets de l’edifici. ■

RESPOSTES PASSATEMPS

■ RESPOSTES 
ENDEVINALLES: 
1: La lletra “M” / 2: Un riu / 3: 
L’Everest / 4: Quan es tracta 
d’hores. Si s’afegeixen dues hores 
a les onze, serà la una / 5: D’aquí 
dos anys. L’Oriol tindrà setze anys 
i el seu pare quaranta-vuit, és a 
dir, el triple / 6: Un secret / 7: En 
un ratpenat 
■ RESPOSTES ENIGMES: 
1: Cireres / 2. Recollit / 3. Oli / 4. 
Tallat / 5. Bunyol / 6. Ou

■ SOPA DE LLETRES:



WEB

VISITA LA PÀGINA WEB DELS ESPAIS ACTIVA’T

www.espaisactivat.cat
- Hi trobaràs tota la xarxa de pobles que tenen Espai Activa’t
- Consulta el programa d’activitats del teu municipi
- Inscriu-te als tallers sense sortir de casa
- Recupera les receptes dels Tallers de Cuina
- Mira les fotografies, els vídeos i altres materials publicats
- Descarrega els Dossiers d’Estimulació Cognitiva
- Llegeix les últimes notícies 
- I a més, podràs enviar-nos contingut perquè aparegui al blog.



POSTRES DE LA PURA

TEXT I FOTOGRAFIES: Pura Pérez

La Pura és una de les cuineres que fa el Taller de Cuina a Sant Julià de Vilatorta. Sempre ens ha 
sorprès amb receptes innovadores, molt fàcils de fer, i que resulten molt atractives per oferir als 

nostres convidats. En aquesta pàgina hi trobareu el seu pastís de cireres. És boníssim!

INGREDIENTS (per 8 persones): 
■ 1kg de cireres
■ 350 g de farina
■ 200 g de mantega
■ 240 g de sucre
■ 4 ous
■ 1 sobre de llevat en pols
■ 1 cullerada de canyella en pols
■ Mitja cullerada de sucre glaçat

PREPARACIÓ:
Unta amb mantega i farina el motlle i deixa la resta de la 
mantega a temperatura ambient. Neteja les cireres, eixuga-les 
amb un drap, treu-hi el pinyol. Trosseja la mantega estovada 
a temperatura ambient i barreja-la amb 200g de sucre en un 
bol. Remena amb una cullera de fusta fins a aconseguir una 
barreja esponjosa. Incorpora els ous d’un en un i, llavors, 
ves-hi afegint la farina tamisada amb el llevat. Treballa-ho bé 
i posa la massa al motlle. Assegura’t que queda uniforme amb 
l’ajuda d’una espàtula.
Completa el pastís afegint les cireres sobre la massa, enfon-
sant-les lleugerament. Per últim, escampa la resta del sucre i 
la canyella barrejats prèviament. Introdueix el motlle al forn 
prèviament escalfat a 180 graus i cuina’l durant 50-60 minuts. 
Desemmotlla el pastís i col·loca’l en una safata per servir-lo. 
Escampa el sucre glaçat per sobre i decora el voltant com 
vulguis (cireres, fulles de cireres...). ■

PASTÍS DE CIRERES
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RECEPTES QUE 
FAN FESTA

TEXT I FOTOGRAFIES: Anna M. Casas i Jesús Cañizares

En Jesús i l’Anna son els dos cuiners que tenim a l’Espai Activa’t de Calldetenes, on ens fan de-
mostracions de cuina senzilla per a tots els públics. També han fet tallers a altres municipis i 

sempre ens hem llepat els dits amb les seves receptes. Us animeu a tastar-les?

36

INGREDIENTS (per 4 persones): 
■ 4 talls de rap
■ 1 kg de musclos
■ 12 gambes o llagostins
■ 4 talls de pa de motlle
■ 4 cullerades de farina
■ 1 copeta de vermut negre
■ 3 cullerades d’oli de girasol

PREPARACIÓ:
Fregim el pa de motlle i el reservem. Escaldem 
els talls de rap i en treiem l’espina. Escaldem 
les gambes si son crues i les pelem. Obrim els 
músculs i en reservem el caldo. 
A l’aigua de bullir el peix hi afegim la copeta de 
vermut. Amb la farina del caldo dels musclos i 
l’aigua de bullir el rap fem un velouté clareta (és 
una salsa beixamel). 
Posem el peix sobre el pa fregit, el cobrim amb 
salsa, el posem al forn i ho gratinem. ■

MARISC GRATINAT

INGREDIENTS (per 4 persones): 
■ 1 llauna de tonyina
■ 4 tomàquets madurs
■ 10 g de mantega
■ 2 ous durs
■ Maionesa
■ Enciam
■ Olives

PREPARACIÓ:
Buidem els tomàquets i els deixem com una 
panereta. Barregem la tonyina, la mantega, el 
rovell d’ou i la maionesa. Emplenem els tomà-
quets amb la barreja. Fem una amanida per 
acompanyar els tomàquets amb l’enciam, les 
olives i tot el que vulgueu. Servim en un plat 
l’amanida i a sobre hi posem els tomàquets al 
damunt. També podem servir els tomàquets a 
sobre d’una ensaladilla russa. ■

TOMÀQUETS FARCITS



CUINA AL MICROONES
TEXT I FOTOGRAFIES: Remei Marés

Volem mostrar-vos dues receptes molt fàcils de fer al microones que ens ha ensenyat la Remei de 
Cantonigròs en les quals s’utilitza la gelatina en làmines o fulles, que podem trobar en qualsevol 
supermercat. Aquest ingredient és una font de proteïna que ajuda a augmentar l’energia i a crear 

massa muscular. 

INGREDIENTS (per 4 persones): 
■ 300g de filet de lluç  
(sense pell ni espines)
■ 8 palets de cranc
■ 200 ml de crema de llet 
■ 5 fulles de gelatina
■ 5 cullerades de maionesa
■ Sal, oli i pebre

PREPARACIÓ:
Posar en filets de lluç amb sal, pebre i una 
mica d’oli 3 minuts al microones a màxima 
potència i tapat hermèticament. Taller els 
palets de cranc i el lluç amb el suquet del 
peix. Posar la crema de llet al microones 
fins que comenci a bullir i posar-hi les 
fulles de gelatina escorregudes.
Barrejar-ho amb el peix, afegir-hi la maio-
nesa i triturar-ho tot junt. Modificar de sal i 
pebre. Posar-ho en un motlle de plum-cake 
i deixar-ho refredar. Millor fer-lo el dia 
abans. Per decorar hi podem posar gambe-
tes cuites i pebrot escalivat. ■

PASTÍS DE PEIX

INGREDIENTS (per 4 persones): 
■ 300g de xocolata negra
■ 4 fulles de gelatina 
■ 3 clares d’ou
■ 250g de nata
■ 100g de sucre

PREPARACIÓ:
Rehidratem les fulles de la gelatina amb aigua 
freda. Escalfem la nata 3 minuts al microones 
a màxima potència. Traiem la nata del mi-
croones i hi afegim les fulles de gelatina i la 
xocolata a trossos perquè es dissolguin amb la 
nata calenta. Si és necessari, ho podem posar 
un minut més al microones tot plegat. Mun-
tem les clares a punt de neu incorporant-hi el 
sucre. Quan la barreja de nata i xocolata estigui 
tèbia, hi incorporem les clares. Barregem bé 
amb l’ajuda d’unes varilles. Ho volquem en un 
motlle i deixem que cualli en la nevera durant 
2 hores. Traiem del motlle amb l’ajuda d’un 
ganivet i servim, decorant-ho amb unes virutes 
de xocolata i ratlladura de llimona. ■

SEMIFRED DE XOCOLATA
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PASSATEMPS

FONT: Coordinadora d’Associacions per la Llengua

ENDEVINALLES

1 

AL LLARG DEL TEMPS
Què és allò que hom troba un cop per minut, 
dues vegades cada moment i mai en un segle?

 
 
2 

ENDEVINALLA 
Què és allò que s’enfonsa i no s’ofega, té gorja i no 

parla, té un llit i no dorm? 

3

GEOGRAFIA 
Abans que uns exploradors descobrissin l’Everest, 

quin era el cim més alt de la terra?

4

2 + 11 = 1
ARITMÈTICA 

En quina mena de cas aquesta operació és exacta? 

5

SI JO TINGUÉS UNA MOTO 
L’Oriol, el dia que fa els catorze anys, demana una 

moto als seus pares com a regal d’aniversari. El 
seu pare opina que el xicot és massa jove per con-
duir una moto. I li promet: “Tindràs la teva moto 

el dia que jo tindré tres vegades la teva edat”. 
Tenint en compte que el pare de l’Oriol té qua-

ranta-sis anys, quan serà que l’Oriol podrà, per fi, 
tenir la moto? 

6
ENDEVINALLA 

Així que em teniu voleu compartir-me. Però lla-
vors jo ja no sóc qui sóc. Qui sóc? 

7

CONDEMNA FALAÇ 
En què es converteix una rata condemnada a 

presó? 
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AIATS
ARMENTERA
CABRETA
CASELLAS
COS
CREU
DOGUERIA
ENTENTES
FARIGOLER
MASCARÓ
PLANES
RISPET
ROTLLADA
SERRA
SITJAR
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■ Si les remenes, és que manes: 
1. _ _ _ _ _ _ _ 

■ Pentinat endreçat: 
2. _ _ _ _ _ _ _ _

■ Si n’has begut, ja no hi ha remei:
3. _ _ _

FONT: Consorci de Normalització Lingüística d’Osona

ENIGMES

AUTOR: Genaro Diego (E. A. Cantonigròs)

SOPA DE LLETRES
LES CASES DE PAGÈS DE CANTONIGRÒS

■ Escapçat, amb llet: 
4. _ _ _ _ _ _

■ Pot ser de vent, de nata o un nyap: 
5. _ _ _ _ _ _ 

■ Si no n’has sortit, és que ets ben jove:
6. _ _



CONTRA
PORTADA

Lourdes Roca: “Si quan et jubiles et 
passes el dia al sofà, estàs perdut”

Com funcionen aquestes classes de pintura?
Ensenyo la pintura d’una manera molt fàcil i que que-
di bé. És a dir, que quan marxin a casa, els hi hagi que-
dat un bon quadre i així se sentin orgullosos del que 
han fet, a més de passar una estona divertida. Així, 
de mica en mica van agafant més afició. I a mesura 
que van venint els hi vaig ensenyant alguna tècnica 
nova. Combino diferents nivell perquè tothom fa el 
seu quadre dins dels seves pos-
sibilitats.
D’on neix la teva passió per la 
pintura i quina és la teva tra-
jectòria?
Des de petita m’ha agradat 
pintar. Però sempre m’adonava 
que hi havia persones que en 
sabien més. Però jo de seguida que tenia un paper feia 
córrer el llapis. Llavors em vaig casar i vaig tenir els 
nens, i aquí ho vaig aturar perquè ja tenia prou feina. 
Quan ells van ser una mica grans, em vaig posar a pin-
tar i fins i tot regalava quadres a les amigues. M’hi vaig 
anar dedicant més temps fins que amb gairebé 50 anys 
vaig exposar un quadre còpia de Ramon Casas i un 
dels pintors em va animar a fer el pas. En Jordi Serrat 
em va convidar a anar a fires amb ell, i em vaig adonar 
que els meus quadres agradaven perquè els venia tots. 
En aquest moment vaig prendre la decisió de fer el pas 
i dedicar-me a la meva passió, ara que ja no tenia res-
ponsabilitats familiars. Vaig anar a l’escola Masferrer 
a formar-me i vaig començar a pintar quadres propis. 
Anava a Madrid 3 o 4 cops a l’any i allà ho venia tot, 

sobretot escenes marines. M’inspirava a la costa brava.
Què t’aporta pintar?
Perdo la noció del temps, em relaxo i desconnecto. 
De més jove m’encantava pintar de nits, amb aquell 
silenci i quietud que hi ha en una casa, em posava un 
fil de música molt suau i em passava hores davant del 
quadre.
Què t’aporta fer classes de pintura?
El contacte amb persones em va molt bé. Jo quan em 
vaig quedar vídua ho vaig passar malament. Visc sola, 
i per molt contacte que tingui amb els fills i néts, ells 
han de fer la seva. I trobar-me amb aquest grup de 

persones setmana rera setma-
na, m’omple.
Tens una jubilació molt ac-
tiva. Com entens tu la jubi-
lació? Quin consell donaries 
a una persona que s’acaba de 
jubilar?
Quan una persona es jubila no 

se li acaba el mon, al contrari, has de buscar allò que et 
motivi i practicar-ho en llibertat. Cada persona tenim 
un petit do, i quan et jubiles és el moment de fer allò 
que tota la vida has volgut fer i no podies. Si la salut ho 
permet, és el moment de donar un gir a la vida. És un 
començament que cal saber aprofitar. Si quan et jubi-
les et passes el dia al sofà sense res a fer, estàs perdut. 
No et sents important. Conec senyores que ho fan, i 
sembla que al moment s’ho passen bé mirant la tele, 
però allò no t’aporta res. Jo sempre dic que el sofà se’t 
menja. Amb quasi 80 anys, encara tinc ganes d’apren-
dre, i ara començaré amb el català, que l’escric molt 
malament. Aprenem fins al dia que morim, perquè la 
vida et va ensenyant sempre. Puc afirmar que tinc una 
vellesa plena, em sento estimada i molt feliç. ■

Fa 4 anys que la Lourdes Roca està vinculada 
a l’Espai Activa't fent de professora dels tallers 

de pintura de Calldetenes.

AMB QUASI 80 ANYS, TINC 
GANES D’APRENDRE I ARA 
COMENÇARÉ CATALÀ. 
APRENEM FINS EL DIA QUE 
MORIM, PERQUÈ LA VIDA ENS 
VA ENSENYANT SEMPRE.


