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BINGO! L'ÚNICA REVISTA

DEL

MÓN ESCRITA PER TELÈFON.

CAMINS

Històries de vida i
persones estimades

Petra
LA

PRIMA

DE

FRANCISCA RAMÍREZ

Son tres hermanas de La Carolina, del pueblo de al lado del nuestro.
Son Petra, Manoli y Blasi. Siempre nos hemos llevado muy bien
con las primas. Cuando llevábamos nosotros dos o tres años aquí, las
tres hermanas se vinieron para encontrar trabajo. Una se quedó en mi
casa y las otras dos en casa de una tía.
Petra a mí me llamaba Niña. No se callaba
nada. Era divertida.
Se pusieron a trabajar en una fábrica de la
calle de los médicos. Petra se casó, tuvo tres
niños. Bautizos, casamientos, de todo hemos
ido.
Tenía un carácter muy alegre, abierto, te lo
pasabas muy bien. Morena, ojos marrones.
Era muy buena. Donde te veía siempre venía.
Ahora tiene poco más de ochenta años. Era
una chica activa, cosía para sus hermanas,
hijos, con la fregona en las manos todo el día,
siempre estaba haciendo cosas,
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Retrobades
LA
L'

HISTÒRIA

ASSUMPCIÓ BADIA,

DE

VIDA

ALUMNA

DE
DE

MEMÒRIA

Doncs si, fa anys, uns quants... molts bastants... érem unes nenes,
ens veiem quasi tota la setmana: unes morenes, altres rossetes, amb
trenes, cuetes, unes més altes, unes més baixes, això sí, totes
vestides igual. Estudiàvem, fèiem petits grupets i parlàvem, jugàvem i
érem amigues del cole.
A mida que ens anàvem fent més grans, cada una seguia el seu camí,
algunes a prop i altres més lluny, matrimonis, fills, separades,
viudes...
Però després de molts anys, potser uns quaranta, amb una trobada
d’exalumnes vàrem començar a reunir-nos un grupet d’unes set o vuit
amigues i allí va començar tot. De mica en mica, fèiem petites
sortides, incorporant-se cada vegada alguna més al grup, doncs som
setze actualment.
Quan em van dir per ajuntar-me al grup, deu fer uns dotze o catorze
anys, per a mi va ser com una festa, el trobar-nos per un cafetó o un
gelat i parlar de fer sortides d’un dia o excursions de més dies.
Hem visitat llocs molt bonics i molt
interessants.

Estic

molt

contenta

i

agraïda de l’oportunitat de formar part
d’aquest grup tan acollidor i extraordinari.
També hem anat parlant i coneixent com
han sigut aquests anys de les nostres
vides i hem compartit alegries i tristeses,
però sempre hem estat unides i molt ben
avingudes.
Som unes “nenes” fantàstiques!!!
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L'Aina
LA

NETA

DE

LA

MAITE GATELL

L’Aina és la meva única neta, té vuit anys, filla del meu fill Arnau.
És una nena molt maca i afectuosa, porta el cabell llarg, el té llis i
morè, sempre porta el serrell talladet al front. Li agrada anar al
col·legi i pintar, però també li agrada molt el mòbil. Sempre em diu:
àvia, deixa’m el mòbil. Es grava ballant i bellugant. Amb la seva
amiga, la Laia, ballen totes dues i queda gravat al telèfon. Fan Tik
Toks. Al mòbil també hi tenen un joc de ninotets petits, i els fa anar
cap aquí i cap allà, tenen una casa amb mobles i tot. La nena sap
arreglar les coses del mòbil. Un dia, fa tres mesos, em va agafar el
telèfon i es va fer una foto a ella mateixa, la va posar a la pantalla
del davant i ara la tinc cada vegada que obro el telèfon; surt amb la
boca oberta com imitant el quadre de El grito. Així la tinc sempre.
També li agrada estrenar roba, va
amb unes bambes que fa llumets
quan camina. Alguna vegada fem
creps

juntes,

ella

treu

les

receptes del mòbil, em va dient
els ingredients i les mesures,
entre les dues ho preparem, la
paella la faig anar jo. Ens surten
cinc creps. La que més li agrada
és la de Nutella, la doblega en
quatre
triangle

trossos,
i

se

queda
la

en

menja

un
amb

forquilla i ganivet. És una nena
molt

eixerida,

quan

arriba

sempre fa un petó a cada galta,
a l’avi i a l’àvia.
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En tinc sis
ELS

FILLS

DE

L'

ÀNGELS AUBIA

Els meus fills són de caràcters diferents. En tinc sis, cada un té
les seves idees, els seus costums i les seves amistats.
Tots viuen aquí a Valls, menys la Montse.
Es diuen Montse, Xavi, Òscar, Josep i Jordi, i Gerard. La Montse,
que és la més gran, té cinquanta anys i el Gerard, que és el més
jove, en té trenta-quatre. Entre la més gran i el més jove es porten
uns setze anys.

La Montse viu al Pont d’Armentera, però para molt per casa. Per
qüestions de feina, que treballa a Sarral, la portem d’aquí Valls cap
a Sarral. En ser l’única filla és amb qui hi ha més confiança. El Xavi
és més aviat serio, no vol gaire que l’amoïnis, i ell tampoc
t’amoïnarà. Si el necessites, ell hi serà, però en el dia a dia,
cadascú a casa seva. L’Òscar té un caràcter més obert, però
s’assemblen bastant amb el Xavi. De petit era rosset, rosset, però a
mida que s’ha fet gran se li ha tornat castany, quasi negre, com tots
els altres germans, que el tenen negre. El Josep i el Jordi són
bessons. Va ser una experiència molt bonica tenir bessonada.
Aquests dos tenen bastantes coses en comú. El Jordi és el pare de
la Lucia. I és força d’ajudar a fer feina o a cuinar. El Josep i el
Gerard viuen a casa. I el Gerard té un caràcter fort, i té un nen que
es diu Franc.
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Antonia María
LA

HERMANA

DE

ANTONIA MORENO

Mi hermana se llama Antonia María, como yo y como mi abuela que
se llamaba Antonia. Éramos nueve hermanos. Antonia es la mayor de
las chicas, y yo la más joven.
Cada año quedamos en La Pineda, durante una semana que, si no,
no nos vemos. Cuando nos juntamos en La Pineda siempre coincide
con el cumpleaños de Antonia María. Un hermano toca el acordeón.
Lloramos de alegría.

Ahora también nos vemos, pero por las videollamadas.
Ella hizo los setenta y cinco años. Se me ocurrió de mandarle un
ramo de flores para regalárselo por su cumpleaños, pero fue de parte
de todos. A la una le llegó el ramo, y a la una y media hicimos la
videollamada; mi hermano tocó el acordeón también. Llorábamos de
emoción, nos acordamos de cuando éramos pequeños y bailábamos
en el pueblo, en un salón, cada carnaval y en las fiestas.
Antonia María es buenísima, es toda amor, cariñosa. Nos llamamos
los domingos, a veces me llama antes porque si no dice que la
semana se hace larga. Es muy buena. No es por alabarnos, pero
todos los hermanos nos llevamos bien, nos tenemos mucho cariño.
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És veïna i és amiga
L'AMIGA

DE

LA

ROSA MARI CABEDO

Parlo d'una amiga que fa anys que ens coneixem, ens tenim
molta confiança l'una a l'altra, ens expliquem de tot, saps que
pot confiar en ella. És una persona que sense tu demanar-li,
ella t’ofereix per ajudar. Jo n’estic molt agraïda, i les meves
filles també.
És molt maca. És molt oberta. Si t’ha de dir una cosa, te la diu
a la cara, no va amb embuts. Ens portem molt bé des de fa
molts anys. Som veïnes i amigues.
Hem sortit d’excursions i de vacances amb ella. S’hi pot anar
amb ella, no troba pegues. El caràcter el té molt bonic. Està
disposada a fer les coses.
És una mica més jove que jo, de la mateixa estatura que jo,
potser una mica més alta. Porta els cabells curts.
I ens veiem de tant en tant. Ara tal com està tot no ens veiem
gaire. Podem passar temps sense veure’ns, però ens enviem
fotos i missatges amb el mòbil.

Barri am
istat

Barri amistat
Valls centre

Jo me l’estimo molt.
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LLETRES
Contes i versos

Mirant el cel
EL

POEMA

ALUMNE

D'EN

DE

JOAN RAMON ABELLÀ,

CATALÀ

He començat la setmana
com sempre molt animat.
Ahir va ploure una estoneta,
que bé! Flors i plantes ha regat!
Avui ha sortit el sol
aprofitaré per anar a caminar.

Algú trobaré amb qui poder parlar,
tan sols m’agrada comentar bones notícies
el vent les altres se les pot emportar.
Demà diuen que estarà núvol
bon dia per estar a casa i reflexionar.
No tot són flors i violes
segur que hi ha coses que puc millorar.
A la vida tot es pot interpretar;
el temps, la família, l’amor o l’amistat.
Val més ser optimista, dormir tranquil
i al matí content poder-se alçar.
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Microrelats i més
DELS

ALUMNES

DE

TAST

DE

ASSUMPCIÓ TARGA

LLETRES

CARME MONTALÀ

Quedem?

A prop

Eren de pobles diferents. Ell escrivia

Parlaven de ratapeixets i pangolins i

poesia i ella feia fotografia. Parlaven

no

per les xarxes, però no s’havien vist

Insinuaven

mai. Comentaven el pas de la vida

laboratori

amb música i versos. Ella penjava una

apocalíptica. Parlaven de xinos i no es

imatge, ell l’hi comentava amb un

referien

vers. Aprofitant la desescalada, van

infermeres eren protagonistes, i no era

decidir que podien quedar per xerrar

Hospital Central.

cara a cara. Van quedar a la rambla

Vam ampliar el nostre vocabulari amb

de la ciutat veïna, a la terrassa d’un

paraules impossibles sense anar a

cafè molt popular. Feia una tarda

l’escola oficial d’idiomes.

preciosa, el cel era tot blau. Van

Parlaven de lluny i va ser a prop.

era

un

documental
virus

i

no

a

cap

de

creats
era
basar.

la
en

una

2.
un

pel·li

Metges

i

demanar un te amb gel i un cafè, i no
van saber què dir-se.

JOSEFINA FORTUNY

Absència

Hort (poema)

Va entrar a casa i tancà la porta en

El meu hort és petitet,

clau. Es va treure la mascareta i va

a l'hivern bledes i espinacs,

seure. Mirant la cadira buida del seu

a l'estiu tomàquets i enciams.
Sou les verdures més bones del món.

davant, va dir: I ara, què faig?

DOLORS BALDRICH
Pujo i baixo (prosa poètica)
Pujo al cel i jugo amb els núvols, després caic en picat, m'enredo amb les arrels
d’arbres diferents i mentre em cobreixen de fang em diuen que volen estabilitat.
Jo, una mica marejada de tant moviment, pujo i baixo sense parar de descobrir
noves emocions i explorar sensacions diferents. Penso que vull intentar sempre
pujar tot i que tornaré a caure, ho sé, però sentiré, experimentaré i viuré.
L’estabilitat per a mi és quan tot ja s’ha acabat.
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MONTSERRAT BERENGUERAS

DAVID GATEU

Transformació
Estic

cansada

del

meu

Notícia

aspecte,

Volo tan de pressa com puc en el meu

sempre veig el mateix al mirall. Voldria

aeroplà monoplaça per sobre els prats

ser una pantera negra; m'encanten

verds.

aquests animals. Avui em decideixo.

Desitjo

Em pinto els ulls donant-hi intensitat,

objecte

abric d'imitació, negre, contrasta amb

El món no tornarà a ser el mateix.

d'aquest animal.
moment

comença

transformació:

els

meus

travessa

trajectòria paral·lela al meu vol.

intentant imitar l'amenaçadora actitud

els

incandescent

l’atmosfera a la meva alçada en una

la meva pell tan blanca; obro la boca

ossos,

dels

No podré arribar abans que ell. Un

cabell pentinat enrere; em poso un

veritable

sobre

—Correu! Correu! Ja està aquí!

els llavis amb un color ben fosc; el

aquest

per

campanars per donar la notícia:

el que és difícil amb uns ulls tan clars;

En

cridar

la

meus

muscles,

ROSACLARA CATALÀ

van

Intercanvi

adoptant l'estructura d'una autèntica

L’Isidre Colomer és vidu, viu amb la

pantera amb un pèl negre brillant; soc

família de la filla. Està molt ocupat

àgil, potent; he d'anar amb compte, la

amb les tasques familiars i té cura dels

gent s'espanta en veurem. No em

néts. El Rafel no té ningú, la soledat

reconeixen.

omple el seu món.

Em sento poderosa, però també he de

Són

ser astuta, la caçadora pot ser caçada,

decideixen fer intercanvi d'habitatge. A

no

l’Isidre li agradaria descansar uns

voldria

acabar

tancada

en

un

bons

amics,

secretament

zoològic.

dies, el Rafel desitja estar ocupat i

La ciutat no és un bon lloc per a una

amb companyia. S’assemblen força, es

pantera, aquesta transformació ha de

permuten la roba i ningú s’adona del

ser ocasional o podria portar-me més

canvi.

problemes que avantatges. He de ser

El Rafel és tan feliç, que acaba morint

astuta.

de satisfacció als pocs dies. Tots
s’acomiaden de l’Isidre Colomer que ja
descansa en pau.
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GAIETÀ VALS

ARIADNA GUIJARRO

Quan no existia Internet

La huida

Cada dia recollia i repartia les cartes

En medio de la oscuridad, una silueta

dels veïns del seu edifici. Un estiu va

se mostraba impaciente. Todo tenía

començar a llegir-les d’amagat a la

que salir perfecto esa noche y ya

porteria

llevaban unos minutos de retraso.

traint

la

confiança

dels

habitants dels pisos, absents per les

Unos

vacances que ell mai no tindria. Acabà

cuando empezó a maldecir. Era la

sent un expert en obrir i tancar sobres

señal, ya podía ponerse en marcha.

sense que es notés el seu delicte. Per

Arrancó

Nadal comprà una màquina d’escriure

cuando llegó al callejón se paró unos

i durant la primavera practicà l’art de

segundos, los suficientes para que

la imitació de les cal·ligrafies més

diera tiempo a que unos cuerpos se

personals i enrevessades. No va ser

introdujesen

fins a la tardor que es va atrevir a

huyeron como alma que lleva el diablo.

silbidos

el

le

coche

en

él

desconcertaron

destartalado

y,

acelerando,

canviar les cartes dels seus veïns per
les seves i els van canviar les vides.

CARME VIVES

Sobretot la de la senyora Enriqueta
del

quart

que

va

reprendre

Volem ser lliures

la

Arribo al bosc, em reben multitud de

correspondència amb el tal Jesús de
qui

sempre

parlava,

que

papallones grogues, caminem

l’havia

festejada de jove i ara sabia que havia

alegrement. La seva aura de llum

fugit a l’Argentina, però que mai no

dibuixa un caminet groc damunt les

l’havia oblidat i tampoc s’havia casat.

pedres, les llumetes em banyen i

—Bon dia, senyora Enriqueta. Tingui,

respiro l’aroma de la LLIBERTAT.

el correu d’avui.
sembla

Confinats

estrany que rebre cartes pugui ser tan

Vols venir?

emocionant, no trobes? Segur que a tu

Ui! Depèn!

—Gràcies,

Amadeu.

Ai,

també te n’arriben.
Mirar amb lupa

—A mi? Cap ni una! No tinc pas ningú

Que és un microrelat?

a qui escriure.

És un relat molt petit que si el mires
amb lupa és molt gran!
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y

MÚSICA
Cançons i records

L'himne de Figuerola
LA

CANÇÓ

PROPOSADA

PER

L'

ÀNGELS AUBIA

Figuerola, terra bruna, ets anell, dins d’un estoig,
i ets besada per la lluna, i pel vent que xiula al sur.
Un turó va a bressolar-te, un castell et despertà,
i el somriure emmirallar-te, amb el cel més net i clar.
Coll de l’illa i la Jordana, molt a prop cova del gat,
la missarda és la gran torre, fer la creu de Miramar.
Coll colom i tomb i vell, de Montblanc i de Fontscaldes,
Sant Antinu pren la llança i Sant Jaume el seu patró,
i la Verge d’Esperança em somriu des del seu tron.
Verge Santa gran senyora, pregueu a Déu omnipotent, omnipotent.
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Esos ojitos negros
CANÇÓ

PROPOSADA

PER

FRANCISCA RAMÍREZ

Me gustaba la manera de cantar del

Esos ojitos negros

Dúo Dinámico. Esos ojitos negros y

Que me miraban

Pérdoname

son

mis

favoritas.

Esa mirada extraña

Cuando estaba soltera, no teníamos

Que me turbaba

tele, pero la vecina si y, cuando el
grupo salía en El Cancionero, la
vecina,

Mari,

me

llamaba:

corre,

corre. Y luego, mi marido también
me

avisaba

cuando

Esas palabras tuyas

salían

Maravillosas
Esos besos robados

mis

Y tantas cosas

amigos por la tele.

Mi gran noche
CANÇÓ

PROPOSADA

PER

ROSA MARI CABEDO

Hoy para mí, es un día especial
Hoy saldré por la noche
Podré vivir, lo que el mundo nos da

Era una fan de Raphael.
Quan

cuando el sol ya se esconde
Podré cantar, una dulce canción

era

m’agradava
aquestes

a la luz de la luna

jove,
sentir

cançons.

A

Y acariciar y besar a mi amor

casa tenia pòsters d’ell i

como no lo hice nunca.

comprava discos i els
escoltava. Encara ara si

¿Qué pasará, qué misterio habrá?

les sento m’agraden. Les

Puede ser mi gran noche

meves preferides són Yo

Y al despertar, ya mi vida sabrá

soy

aquel

noche.

algo que no conoce.
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y

Mi

gran

El rock de la cárcel
CANÇÓ

PROPOSADA

PER

LA

MAITE GATELL

M’agradava molt l’Elvis quan tenia 16 anys. Anàvem una colla de nois
i noies, anàvem a la masia d’un, portàvem els discos i un tocadiscos
portàtil (com una maleta), i els diumenges per la tarda ballàvem. El
rock de la carcel sempre sonava; estava de moda als anys 60.
Ballàvem rock. Ara ballaves amb un, ara amb l’altre. I així vaig
conèixer al meu home. Ja feia un any i mig o dos que anàvem junts a
la colla, i va arribar el cupido, quan tenia 17 anys vam començar a
festejar i seguim junts! El 17 de juny, 53 anys de casats.

Tengo el corazón contento
CANCIÓN

PROPUESTA

POR

ANTONIA MORENO

Se la dedico a Fernando, la letra pega bastante con mi relación con él:
mi único amor.
Tú eres como el sol de la mañana,
que entra por mi ventana,
que entra por mi ventana.
Tú eres de mi vida la alegría,
eres sueño en la noche,
eres luz de mis días.
Tengo el corazón contento,
el corazón contento lleno de alegría,
tengo el corazón contento,
desde aquel momento que llegaste a mí.
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Imagine
LA

CANÇÓ
LA

ÀNGELS GARCÉS, EN SEBASTIÀ RINCÓN
RITA MONTCUSÍ, ALUMNES D'ANGLÈS 1

DE

L'

I

Els alumnes d'Anglès 1 volem compartir aquesta cançó de la nostra època hippie
perquè ara, en aquests dies que tenim la sort d'estar vius, més que mai, desitgem
un món sense cobdícies ni fam, sense malalties ni guerres..., i que continuem
essent somiadors però lluitadors al mateix temps per a un món millor.
Imagine there's no heaven.
It's easy if you try.
No hell below us,
Above us, only sky.
Imagine all the people
Living for today.

Imagina que no hi ha paradís.
És fàcil si ho intentes.
No hi ha infern davall nostre,
a sobre, només el cel.
Imagina a tota la gent
Vivint el present.

Imagine there's no countries.
It isn't hard to do.
Nothing to kill or die for,
And no religion too.
Imagine all the people
Living life in peace.

Imagina que no hi ha països.
No és difícil fer-ho.
Res per allò que matar o morir,
i cap religió, tampoc.
Imagina a tota la gent
Vivint la vida en pau.

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one.
I hope someday you'll join us
And the world will be as one.

Deus pensar que sóc un somiador
Però no sóc l’únic.
Espero que algun dia t’uneixis a nosaltres
I el món sigui un de sol.

Imagine no possessions.
I wonder if you can.
No need for greed or hunger.
A brotherhood of man.
Imagine all the people
Sharing all the world.

Imagina que no hi ha possessions.
Em pregunto si pots.
No hi ha necessitat de cobdicia o fam.
Una germanor d’humans.
Imagina a tota la gent
Compartint tot el món.

You may say I'm a dreamer
But I'm not the only one.
I hope someday you'll join us
And the world will live as one.

Deus pensar que sóc un somiador
Però no sóc l’únic.
Espero que algun dia t’uneixis a nosaltres
I el món visqui com un de sol.
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RECEPTES
D'estiu i per a tot l'any

Barrejat de pasta de colors
LA

RECEPTA

D'ESTIU

DE

L'

ÀNGELS AUBIA

Ingredients
Llacets, pasta petita o cargolets.
Tot el que s'hi vulgui barrejar

Preparació
Faig bullir la pasta com si fossin macarrons (aigua, sal i oli). Quan
estan cuits els escorro, els poso en aigua freda perquè quedin
sueltos. Hi poso maionesa o bé alguna barreja de cranc o del que
sigui. Es pot posar ou d’ur, tonyina, olives, tomàquet, anxoves...
Fins i tot es pot fer també amb llaunes de pinya, o fruita, com
préssec, i llavors es fa un remenat amb salsa rosa.
Es pot fer de moltes maneres, va a gustos. Es menja en fred. Es pot
posar a la nevera o menjar de seguida.
És ben bo i fa efecte!
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Gambes al ajillo
LA

RECEPTA

DE

LA

MAITE GATELL

Ingredients
Ingredients
1k de gambes o llagostins congelats
1 tomàquet madur
1 got d’oli d’oliva
15 o 18 grans d’alls (laminats)
5 o 6 brotets de julivert
(sense les branques)
1 gotet de vi blanc
Sal i pebre vermell dolç
Preparació
Es posa l’oli en una cassola de test o d’alumini fus. S’escalfa l’oli a
foc fort i després es baixa a foc fluix. S’hi posen els alls, el tomàquet
partit pel mig i les fulles de julivert també, el pebre vermell, la sal i els
alls. Es remena. S’hi afegeix mig gotet de vi. També hi posem les
gambes descongelades, amb els ulls i els bigotis tallats (també es pot
treure una mica el morro, si es vol). Es couen les gambes dels dos
costats, no gaire estona. Es presenten en una plata. I es van cuinant
les gambes en dos o tres tandes, fins tenir-les totes. I en la segona
tanda hi afegim l’altre mig gotet de vi. Si queda una mica sec s’hi pot
afegir una mica d’aigua. Quan totes les gambes ja han passat per la
cassola, s’abaixa el foc, es posen juntes a la cassola, durant un minut
o dos es belluga la cassola (sense remenar). Ja es poden servir.
Per sucar-hi pa!
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Ous farcits de tonyina i
musclos amb conversa
LA

RECEPTA

DE

LA

ROSA MARI CABEDO

Ingredients
8 ous
Una llauna de musclos en escabetx
Una llauna de tonyina amb oli
2 cullerades de tomàquet fregit
Vinagre
Sal
Pebre
Preparació
Es bullen els ous; quan estan freds es pelen, es parteixen i se'n
guarden els rovells. Al got de la batedora s’hi posen els rovells, una
mica sal i una mica de pebre, la tonyina amb oli, i els musclos, així
com una mica del líquid de l’escabetx. Es tritura ben fi fins que es
queda com un paté. Tot això es posa en una màniga pastissera. Si no
ho vols tan espès, hi pots posar salsa de tomàquet o maionesa, o les
dues coses. Hi va al gust de cadascú. Presentes els ous en una
safata, i amb la màniga pastissera els vas farcint i fent-ne un dibuix
bonic, deixant-ho amb una punxa cap amunt, que hi tingui gràcia.
Fàcil i bo!
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Garbanzos con pisto
LA

RECETA

DE

ANTONIA MORENO

Ingredientes
Medio quilo de garbanzos
1 cebolla
1 berenjena
Medio calabacín
Medio pimiento verde
Medio pimiento rojo
Huevos

Preparación
Se hierven los garbanzos durante 45 minutos a la olla a
presión. Se añade un poco de sal, ajos y laurel.
Se

fríe

cebolla,

pimientos

rojos,

pimiento

verde,

berenjena y calabacín, si se quiere. Todo esto se sofríe
en una sartén sin taparlo para que no haga agua, si no
se deshacen las verduras. Cuando estén al dente se
añade el tomate frito aparte, y los garbanzos. Cuanto
más pisto, más meloso quedará. Hago un huevo duro o
dos y los añado por encima cortados a cuatro trozos.
Esto, aunque este frío, se come bien.
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Pumpkin cream
PILAR BALAÑA, MARIA MARTÍ,
RAMON VILA AND MAITE PUIG,ENGLISH 2 STUDENTS
THE

RECIPE

FROM

Ingredients
1kg. de Pumpkin
1 medium onion
1 leek
2 large of garlic
1,5l of vegetable broth
1 drop of white wine
Salt and pepper
Olive and butter
A few dice of bread.

Elaboration
Peel the pumpkin and slice it.
Cut the onion, leek and garlic.
In a saucepan with a little bit of oil and butter, fry the onion.
Add the leek, garlic and pumpkin and Cook for 10min over low heat.
Put the white wine and cook for a few minutes.
Season with salt and pepper and Add the hot vegetable broth.
Let Cook ½ hour until the Pumpkin is soft.
Grid it until you got a fine cream.
Saute the ham cubes without oil. (if you would like)
Fry the bread cubes.
Serve the cream with the sauted ham and fried bread.

HAVE A NICE MEAL!!!
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Crema de carabassa
PILAR BALAÑA, MARIA MARTÍ,
RAMON VILA I MAITE PUIG, ALUMNES D'ANGLÈS 2
LA

RECEPTA

DE

Ingredients
1kg. de Carabassa
Mitja ceba
1 porro
2 dents d’alls
1,5l de brou vegetal
1 rajolí de vi blanc
Sal i Pebre
Oli i mantega
Una mica de pa a daus.

Preparació
Pelar la carabassa i fer-ne tires.
Tallar la ceba, el porro i els alls.
A una paella amb una mica d’oli i mantega, fregir la ceba.
Afegir el porro, l’all i la carbassa i cuinar-ho durant 10 minuts a foc baix.
Posar el vi blanc i cuinar-ho per uns minuts.
Assaonar amb sal i pebre i afegir el brou de vegetals.
Deixar cuinant-se 1/2h fins que la carabassa està tova.
Triturar-ho fins que a aconseguir una crema fina.
Saltejar un poc de pernil amb oli (opcional)
Fregir els daus de pa.
Servir la crema amb el pernil saltejat i el els daus de pa fregits.
BON PROFIT!
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Bacallà amb samfaina
LA

RECEPTA

DE

LA

MARIA TERESA MARQUÉS,

ALUMNA

DE

MEMÒRIA

Ingredients
Pebrot vermell
Pebrot verd
Albergínia
Tomàquet
(en conserva o de pot)
Bacallà

Preparació
Tallem els ingredients ben petits i ho fregim en una paella amb
un rajolí d’oli d’oliva. Ho anem remenant mentre es va sofregint.
Tot seguit, hi afegim el tomàquet de pot, ja que d’aquesta
manera és líquid i així no s’hi ha de posar tant d’oli , continuem
remenant de tant en tant mentre es ca coent.
Amb una altra paella, enfarinarem el bacallà amb oli calent i
fregim. Després ho ajuntem amb la samfaina.
Queda un plat la mar de bé!
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Pastís gelat de iogurt
i fruits vermells
LA

RECEPTA

DE

LA

TERESA VILLALBA,

ALUMNA

DE

MEMÒRIA

Aquestes postres són ideals ara que ve la calor perquè és molt
refrescant i nutritiu. També el recomano perquè és molt ràpid i senzill
de fer i no necessita cap classe de cocció.

Ingredients
400 ml de iogurt grec
400 grams de formatge mascarpone
100 grams de sucre
75 grams de gerds
75 grams de maduixes
75 grams de mores

Preparació
Triturem amb el minipimer el iogurt, el mascarpone i el sucre, i ho
posem en un bol.
A banda triturem els fruits vermells, seguidament ho posem damunt
de la base de iogurt i mascarpone.
Després ho posem al congelador un mínim de 5 hores. També es
poden anar alternant les capes segons més ens agradi visualment. Es
recomana treure el pastís 15 minuts abans de servir.
Una altra opció a l'hora de servir, és repartir-ho en gotets petits i
amples, és molt senzill, alhora que refresca i visualment queda molt
bonic i vistós.
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Rosquillos fritos
LA

RECETA

DE

FRANCISCA RAMÍREZ

Ingredientes
Una taza de leche (taza de desayuno)
Una corteza de naranja
Media taza de anís
Tos tazas de harina
1 sobre de levadura
Media taza de azúcar
1 huevo
Aceite de oliva virgen
Azúcar con canela

Preparación
Se hierve la leche, con medio vaso de aceite de anís y la
corteza de naranja, después se añade el azúcar. Se deja
templar.
En un bol se pone la harina junto a la levadura, se incorpora la
leche templada y el huevo batido, cuando todo esto esté bien
mezclado, se va añadiendo la harina poco a poco hasta que la
masa se endurece un poco.
Se cogen trozos de masa, se les da la forma de rosquilla, y se
sumergen en aceite hirviendo.
Se ponen en una plata, con azúcar y canela.
Delicioso!
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RECOMANEM
Idees i consells

Per ser més optimista (feliç)
REMEI FIBLA, MONTSERRAT GRIMAU, ANGELINA
VILELLA I ÀNGELS AUBIA, ALUMNES DE BENESTAR EMOCIONAL
ESCRIT

PER

1. Fer una passejada per la natura al dia (passejant el gos, buscant espàrregs,
cargols... Qualsevol excusa pot ser bona!).
2. Tenir petites metes per complir-les al dia a dia.
3. Invertir temps en allò que ens agrada fer (cuidar el jardí, les plantes, escoltar
música tranquil·lament al sofà...).
4. Trobar-nos amb persones estimades per veure’ns personalment i ensenyar-nos el
somriure.
5. Intentar no escoltar gaire les notícies, només el just per informar-nos.
6. Pensar en allò que podem fer i no en allò que no podem fer.
7. Agraïr cada dia pel que tenim.
8. Prendre el Sol.
9. Fer una llista de les habilitats que tenim i adonar-nos del nostre valor.
10. Passejar descalces per la platja de tant en tant.
11. Pensar amb els demés i allò que podem oferir-los-hi.
12. Perdre la por a aquest virus i entendre’l com una malaltia més.
13. Potenciar l’optimisme en totes les converses que tenim.
LA VIDA ÉS BONICA! Siguem optimistes!
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Gimnàstica, ball i ioga
LES

AFICIONS

DE

L'

ÀNGELS AUBIA

Trobo a faltar la gimnàstica, el ball de línia i el ioga. Eren tres
dies a la setmana que t’ocupaven el temps. Durant el confinament ho
fèiem al pavelló: més lloc, poca gent, mantenir distàncies… però ara
des de les vacances de Nadal que no hi anem. A veure si al
setembre o abans hi podem anar, sembla que no, però fa falta.
A gimnàstica, la Tamara ens
fa fer jocs, cantar, jugar a
pilota,

al

matalàs,

que

pensem, ens fa rumiar i que
no ens equivoquem, també
fem gimnàstica de cervell. Lo
demés és riure i exercicis.
Al ball de línia ballem les
cançons,

riem,

ens

ho

passem bé. Són maneres de
passar els dies de la semana
ocupats, fa falta. A veure
quan podrà ser.
La Tamara del Pla mostra respecte i paciència, si no pots, t’ho
respecta. Per exemple, per qui va amb cadira de rodes, li fa fer una
altra cosa, segons la mobilitat de cadascuna, i les altres si ho fem mig
bé, doncs seguim. Estem molt contentes amb ella.
En el ioga ve una noia de Tarragona. També ho trobo a faltar.
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Conduir
L'AFICIÓ

DE

LA

MAITE GATELL

Quan vaig aprendre de conduir teníem un
600. Després he portat diferents cotxes, un
Ford Fiesta, un Peugeot 206 (un que no era
gaire gran), també vam tenir —que el va
comprar el Pere Joan, el xiquet— un altre
Peugeot 505 (un de molt gran) i després un
Seat Toledo durant dotze o catorze anys.
Finalment l’Sport Coupe que tinc ara i des
de fa tretze anys. M’és igual on vagi,
m’agrada

conduir:

Reus,

Tarragona,

Montblanc... I si no es pot sortir volto pel
poble.
Jo mateixa vaig a passar la ITV: hi porto el meu cotxe, el del meu
home, el dels xiquets, el de les joves, les furgonetes i el camionet.
L’únic que no em deixen portar és el camió, que no tinc carnet. Més
igual un cotxe que un altre, m’agrada portar-los. Havíem tingut una
furgoneta autocaravana i als estius anàvem de vacances, fora
d’Espanya, de turisme. També anàvem als Pirineus, a França, a
Itàlia, a Bèlgica i a Holanda. Els nens van gaudir molt a Brussel·les,
sobretot a l'Atomium i veient el Manneken Pis. Havíem tombat molt
amb la casa al damunt. A vegades fèiem torns per conduir, el meu
home i jo. I amb la Xiruca, amb la furgoneta autocaravana havíem fet
l’avituallament al Canigó, durant tres dies. Dormíem a la furgoneta,
era Sant Joan, feia fred, nevava; vaig agafar una olla amb aigua i
pasta barrejada, i tots els excursionistes van entrar a la furgoneta,
tots apretadets i amb la mica de radiador que teníem.
M’agrada conduir.
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Cocinar con Pepa
LA

AFICIÓN

DE

FRANCISCA RAMÍREZ

Cuando era jovencita me gustaba mucho la cocina, con trece o
catorce años hacia todas las recetas. Le pedía los ingredientes a mi
madre para que los comprase, y yo la acompañaba porque ella no
entendía el catalán. El sábado cocinaba. Mi hermano decía: esta un
día nos envenena. Y yo: ¡pero si está bueno!
Me acuerdo el día que hice canelones (en Andalucía no es típico),
una señora de Valls vecina mía me enseñaba como se hacía el
rostit: como picar la carne manualmente, como ponerlos entre latas y
como ponerlos en las brasas; para que se pusieran doraditos con la
bechamel se pasaban toda la mañana, teníamos que vigilar que las
brasas no se apagase. Quedaban buenísimos.
Esa señora me llamaba para que subiese a aprender a cocinar. Y
Pepa, que entonces ya tendría más de setenta años, me enseñó
catalán también. Y me decía: seu aquí a la cadira, d’aquí no et
mouràs fins que no diguis els setze jutges. Me tenía hasta las nueve
de la noche. Yo era muy nerviosa, pero aprendí.
Ella no tenía nietos. Con su marido comían de lo que la tierra les
daba, eran pagesos. El hijo era cazador, acostumbraba a traer
liebres, y ella las cocinaba para comer. Para cenar: verdura y
lechuga, o como mucho sardinas.
Me enseñaba también a hacer sopa amb brossa, que es un caldo con
bastante carne, le echas los huesos, la carne, lo cuelas, y toda la
carne la picas bien pequeñita, también con albondiguillas pequeñitas.
Y el caldo hecho a la leña. Y me decía todo lo que hacía falta para
aprender a hacer cada receta y para aprender el catalán. Era muy
buena persona.
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Huerto urbano
LA

AFICIÓN

DE

ANTONIA MORENO

Al lado de El Pati hay un huerto urbano y compartido.
Vamos los martes y los jueves, de tres a cinco; lo trabajamos entre
todos, colaboramos en plantar o quitar hierbas, lo que diga la Yoli,
que es mi sobrina y quien lo lleva más.
Lo que se cultiva lo compartimos entre todos. Puede ir quien quiera.
Por ejemplo, viene una señora mayor, otros dos más jóvenes y más
personas. Puedes plantar lo que más te guste y lo compartimos.
Compramos el planter y también lo hacemos.
Ahora tenemos sembrados pimientos, calabazas, judías verdes...
Cuando nacen vamos poniendo unos bancales cuadraditos de
madera, y un gota a gota.
Ahora cogemos habas, lechugas, cebollas tiernas, rábanos, de todo
un poco.

A mí me gusta, porque me lo paso bien y me encanta lo del campo.
Yo no hago mucho esfuerzo, riego los árboles y recolecto. Quien
quiera puede informarse. También hay hierbas aromáticas para
echarse en las ensaladas.
Quien quiera que venga y pregunte.
30

Pel·lícules
PROPOSTES

DE

LA

ROSA MARI CABEDO

Un noi pobre i una noia rica s’enamoren
en un vaixell que es diu Titanic. Ella està
promesa amb un de molt ric, però no se
l’estima,

i

la

mare

d’ella

està

molt

arruïnada i la vol casar per salvar-se, però
la noia no vol. Recordo quan la vam veure
al cinema, semblava que tinguéssim la
màquina del vaixell dins la sala.
Va d’una noia que es casa amb un àrab,
viuen als Estats Units, s’estimen molt,
són feliços, però ell és metge, i li surt
una feina per anar a treballar a Iran, li
porta dient-li que anaven de vacances.
Un cop allí, la tanquen, la nena la porten
a una escola a aprendre la religió. La
mare vol tornar a casa, però ell li diu que
si torna ho farà sense la filla. I ella que
no, que sense la filla no marxarà.
PROPOSTES

Cualquier película de Marisol o de
Rocío Durcal. Las he visto todas. Me
gusta especialmente una en la que el
personaje que interpreta Rocío Durcal
se escapa de su casa y encuentra una
casa en el bosque, y ahí hay tres
generaciones de alfareros.
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DE

LA

FRANCISCA RAMÍREZ

El pont del jueus
EL

LLIBRE

RECOMANAT

ANNA SELLAS,

ALUMNA

PER

DE

CATALÀ

A nivell personal considero que la lectura em fa viure molt bons
moments. Un dels llibres que més m’ha agradat i que recomanaria
és El pont dels jueus, de Martí Gironell.
La història comença quan un draper del poble de Besalú anomenat
Joan de Roure que s'havia fet ric treballant molt, rep la visita de
Ramon de Sales, un dels jurats del poble per fer-li l'encàrrec del
Rei Jaume II per poder reconstruir el pont que s'havia destruït a
causa dels terratrèmols i inundacions que havien passat.
A canvi li donava el privilegi de recaptar tots els impostos reials, la
concessió seria per 10 anys. Com que anava sovint a Perpinyà i
allà hi ha molt bons mestres d'obres, li va dir: Ramon, us agrairia si
podeu trobar algú per treballar a la reconstrucció del nostre pont.
A Perpinyà li varen recomanar un mestre constructor italià de la
Llombardia que se'n va anar cap a Besalú en companyia del seu fill
adolescent. A partir d'aquí comença l’entramat de la història, plena
de conspiracions, intrigues, enveges, amor...
És una història molt bonica. Un
viatge al passat medieval amb
cristians i jueus. Us la recomano
també perquè l'he trobat molt
fàcil de llegir. Les 265 pàgines
del llibre passen molt de pressa.
Aquest llibre continua amb una
segona

part

i

que

també

recomano, s’anomena «Paraula
de jueu».
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Més llibres
LES

LECTURES

DE

ROSA MARI CABEDO

El código da Vinci, El símbolo perdido, Ángeles y demonios,
Inferno, El origen. Una saga on el protagonista és el Robert
Langdown. I a cada llibre surt una dona diferent a cada obra.
Toquen temes del Vaticà, hi ha trames que podrien passar, podrien
ser veritat. M’agraden. Cada llibre té el seu sentit, té una temàtica
diferent.
Ara estic llegint, també del Dan Brown, però de diferent saga, el
primer llibre que va fer: Fortaleza digital. M’està agradant, la
temàtica també és d’intriga, fins a l’últim moment no saps realment
què passa. Aquest llibre es desenvolupa a Sevilla també.

Llegeixo també altres autors. De l’Anna Tortajada, El Grito
silenciado, una periodista que va conviure amb els talibans. El
largo camino a casa, d’una guerra que separa un noi i una noia
enamorats. Llegeixo més en castellà, però de la Maria Orunya
m’agrada molt El bosc dels quatre vents, que està ambientat a
Galícia. També vaig llegir Mirall trencat, de Mercè Rodoreda.
Havia vist la sèrie, i el llibre em va agradar.
Palmeras en la nieve també havia vist la pel·lícula, però al llibre hi
ha més cosa.
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POPURRI

Passat, present i futur

El meu poble
TÍSCAR, EL PUEBLO DE ANTONIA MORENO

La cueva del agua de la virgen es preciosa. Es un pueblo pequeño,
nací ahí, pero pertenezco a Quesada, porque no tiene ayuntamiento,
es una aldea. El primer domingo de septiembre sacan la virgen, hacen
procesión, el día anterior hacen misa, en la plaza se hacen comidas,
bailes... a mí me encanta ir, es todo montaña, muy bonito el pueblo
donde yo nací. Hay unas cascadas impresionantes. Viene mucha
gente a verlo en autocares el día de la Romería. Cuando voy me
relajo. Te cuentan que apareció la virgen, donde ahora han puesto
una abajo en la cascada; le ponen flores. Luego también hay un pilón
azul, que lo han rectificado y ahora es turístico. Antes era donde nos
dábamos el baño durante el verano.
La virgen está medio año en Tíscar y medio año en Quesada, el 29 de
mayo y el 29 de agosto cambia de lugar, en invierno está en Tíscar.
Se dice: Hermosa virgen de Tiscar, cuando vayas por el Puerto échale
la bendición a los trigos que haya secos.
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NAVAS DE TOLOSA, EL PUEBLO DE FRANCISCA RAMÍREZ

Hacen una fiesta de San Antonio, el 13 de junio, y la Virgen del
Carmen, el 16 de julio. Hacen baile, fuegos artificiales, misa, sacan a
la virgen por la calle, hacen una procesión. Invitan a gente de otros
pueblos vecinos a que vengan a la fiesta. Hacen comidas.
Le hacen también una fiesta por todo lo alto a la Virgen de las Nadas
de Tolosa.

FIGUEROLA, EL POBLE DE L'ÀNGELS AUBIA

És un poble de muntanya que a l’estiu s’hi està molt fresc i a l’hivern
pot nevar. Jo vaig marxar que tenia 15 anys. Hi he anat alguna
vegada, però està tot canviat: els carrers, la plaça de l’ajuntament, el
col·legi, una font que surt l’aigua molt fresca. Hi ha unes escales per
baixar, hi ha una placeta amb pedrissos per seure. Més lluny hi ha la
cova del gat, que és anant cap a Miramar. És un poble de pagesos,
però és ric. Hi ha comerç, alguna granja, i el jovent pot anar a
treballar a alguna fàbrica. La patrona és la Verge d’Esperança, i el
patró, Sant Jaume. Fan una festa major al pati de l’escola.
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Valls
UN

ARTICLE

DE

LA

CIRC

TEMPORAL

I

EL

DALÍ

ETERN

MAITE GATELL

El dissabte 8 de maig vaig anar al circ Raluy, a Valls, amb dos dels
meus fills i la meva neta; vàren fer sessions de malabaristes, amb
pilotes, arcs i pujar i baixar en una escala de peu, baixar del sostre
amb una cinta i per un forat, fent exercicis amb les cames, també van
fer pallassos i, per últim, jocs de cubells d’aigua que ens mullàven.
Deien i feien pallassades tot amb música i quasi tot l’espectacle feien
fums de colors per ser més espectaculars. També venien uns detalls
per la canalla, amb piles, els feies rodar i feia llumetes de colors.
També venien crispetes, patates i begudes. Va durar gairebé tres
hores. El circ va estar-hi vuit o deu dies.

ARTICLE

DE

LA

ROSA MARI CABEDO

A Valls tenim el Dalí de Valls. Jo el coneixia abans, es diu Miquel, de
jove sempre anava molt ben vestit, feia de model d’un sastre. Després
va començar a ser el Dalí de Valls, el 1989, i va anar a la televisió i
tot, a un concurs. Ara no fa gaire li van fer un documental.
Sempre et saluda, té un caràcter alegre. Jo no el conec de fons, però
si algun camí te'l trobes, és amable, parles amb ell. Un dia a l'hivern li
vaig preguntar si no tenia fred i em va dir que ja anava ben tapat de
dins i, a més, porta capa. Jo no hi entenc en pintura, però he vist
quadres d’ell, i els trobo molt bonics, amb molts colors. Sé de gent
que n’hi ha comprat. Fa tant que volta, que l’acceptem com és i es fa
estimar.
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Festes i tradicions
L'ARTICLE

DE

LA

MONTSERRAT GRIMAU,

ALUMNA

D'HISTÒRIA

Considero que les classes d’història d’aquest curs han estat molt interessants ja
que estem estudiant i aprenent els orígens de Catalunya, però personalment el
que m’ha captivat molt, potser perquè no ho tenia prou conegut, és el fet
d’observar com moltes de les nostres festes tradicionals tenen un passat celta o
ibero-celta, les que en diem Festes Paganes, on es miraven els equinoccis i els
solsticis, sabien llegir la terra, sabien llegir el sol i sabien llegir el temps.
Parlaré d’algunes d’aquestes festes.
2 de Febrer IMBOLC O CANDELARIA (a la península Ibèrica)
És una festa situada entre el solstici d’hivern i l’equinocci de primavera, quan ja
ha passat una quarantena de dies des de Nadal. Els nostres avantpassats
celebraven que el fred més fort ja marxava, la vida es movia sota terra i les
llavors començaven a germinar perquè aviat la primavera arribaria. En aquesta
celebració es feien processons amb candeles enceses per demanar sanació i
protecció. Aquí a Valls també se celebra el dia de la Candela amb una processó i
l’encesa de candeles beneïdes que hauran de fer servir durant tot l’any per
encendren d’altres, se li demana a la Verge protecció i sanació; en aquests temps
de COVID moltes són les famílies de la ciutat que han penjat en els seus balcons
i finestres un mantell blau amb el símbol de la Verge per demanar protecció.
OSTARA O PASQUA S’inicia l’equinocci de primavera, entre el 20 i el 23 de
març, on el dia i la nit estan equilibrats i tenen la mateixa durada. Els darrers
1000 anys ha estat vinculat a la Setmana Santa que arriba amb la primera lluna
plena després de l’equinocci de primavera, entre el 22 de març i el 25 d’abril,
commemorant la mort i la resurrecció de Jesucrist. La Pasqua és un dia de mort i
resurrecció.
A l’antiguitat celebraven la resurrecció del nen Sol després de l’hivern llarg i fred,
en canvi nosaltres celebrem la mort de Jesús i la resurrecció en Crist.

37

1 de Maig BELTANE O MES DE LA VERGE MARIA
Es troba entre l’equinocci de primavera i el solstici d’estiu. Acabat el fred, els dies
són més llargs, més alegres i amb més claror. El sol escalfa més, tot brota i
floreix, tot és esplendor amb colors i vida; és temps de fertilitat. Les cultures
antigues donaven gràcies per aquesta meravella i en les nostres terres se celebra
que és el mes de les flors, dedicant-lo a la Verge Maria com a mare.
1 de Novembre SAMAIN (FESTA DE LA FOSCOR CELTA) o DIA DE TOTS ELS
SANTS (RECORD PER ALS DIFUNTS)
Establerta entre l’equinocci de tardor i el solstici d’hivern, és una festa que amb
les seves variants se celebra a tot el planeta. Per una banda, és una festivitat de
vius i morts, on es recorda a les persones que ja no hi són, per altra banda,
s’acaba l’any del pagès. Ja s’ha recollit la collita, s’ha llaurat, s’ha plantat noves
llavors i adobat la terra; està tot preparat per un nou cicle i ara la terra descansa.
En aquesta festivitat es va al cementiri a portar flors en record dels difunts i les
famílies es reuneixen i comparteixen el menjar.
A les cases de pagès comparteixen i mengen productes de la collita: avellanes,
ametlles, figues seques, vi dolç...
YULE - NADAL. Se celebra en el solstici d’hivern, sent aquesta la nit més llarga
de l’any i a partir d’aquí tornarà molt a poc a poc la llum, anant de la foscor a la
claror. Les tradicions antigues celebraven el naixement del sol com si fos un déu,
en deien el Nen Sol; nosaltres per Nadal celebrem el naixement del Nen Jesús,
també li cantem i guarnim les cases en senyal de joia pel Nadal.

Hi

ha

més

tradicionals

que

festes
tenen

una arrel molt antiga, per
exemple

JUNE,

en

el

solstici d’estiu i SANT
JOAN o bé la festa de
les

LUPERCALIES

SANT VALENTÍ.
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i

Defensem la natura
LA

REFLEXIÓ

DE

MARIA ÀNGELA CASAS,

ALUMNA

DE

MEMÒRIA

Neix la Plataforma Territori Sostenible del Camp per una transició
energètica respectuosa i justa. El col·lectiu està a favor que
s’implementin les energies renovables, però exigeix que es faci
respectar el territori i la seva gent.
No volem convertir el territori en una fàbrica per vendre-la a l’exterior,
l’energia renovable és sostenible quan es crea i s’utilitza al mateix
lloc, sinó ho deixa de ser.
Si gran part dels nostres cultius passen a ser horts solars, on es
cultivaran els nostres aliments?
De què treballaran els nostres pagesos i pageses?
Què els hi passarà a les plantes i animals que viuen en aquests llocs?
Com quedarà el nostre paisatge?
Qui vindrà a fer de turista a les nostres terres?

Una vegada més ens creiem
superiors. A la llarga, aquest
comportament

ens

passarà

factura.
Si volem que els nostres
néts i nétes tinguin una
terra decent on viure, cal
que nosaltres la respectem,
valorem i defensem.
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