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NUESTRO ESPAI.  UN LUGAR PARA DIVERTIRSE CON AMIGOS 

¡Hola queridos amigos y compañeros del Espai de Gent Gran 

Sagrada Família! 

Es un placer estar con vosotros de nuevo, y hoy quiero hablaros 

de nuestro centro, ese lugar maravilloso y cálido que nos acoge 

para cada actividad que decidimos realizar y cada nuevo proyec- 

to que nos acerca al conocimiento, a la salud o a nuevas tecno- 

logías. 

Nuestro Espai, está formado por un conglomerado de personas 

que estamos en esa etapa de la vida en la que tenemos menos 

responsabilidades. Las laborales ya quedaron atrás y las familia- 

res, aunque con excepciones, se reducen a esos lindos momen- 

tos del compartir con los hijos y nietos…a ratos. En resumen, 

tenemos mucho tiempo libre y aunque sabemos que la cotidiani- 

dad nos abruma a veces, siempre podemos encontrar ese par de 

horas para asistir a una conferencia o ver una película, aprender 

algún idioma que siempre nos interesó o manejar el móvil con 

soltura, cosa bien complicada a veces, ¿verdad que sí? 

EDITORIAL 
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Os hablaré de mi experiencia; ingresé al Centro en el año 2015 y 

desde entonces he aprendido mucho sobre literatura españo- la, 

una pasión que tuve desde jovencita, he recordado el idioma 

inglés, amén de reconectar un montón de neuronas en mi cere- 

bro. También he podido actualizarme en informática. 

Si os hablo de salud, estoy en forma gracias a las  directrices del 

entrenador que nos orienta, he asistido a muchas charlas sobre 

alimentación y consejos prácticos sobre qué hacer en ca- so de 

accidentes o algún percance de salud. 

Se realizan actividades que ayudan a la relajación del cuerpo y 

la mente, me refiero a Meditación y Yoga. 

Para los que les agradan las expresiones artísticas hay coral y 

teatro además de pintura y dibujo. 

Puede que me digáis que no estáis para estudiar, y que el pin- 

tar se os da fatal, o que tenéis los dos pies izquierdos y no po- 

déis seguir el baile en línea, todo puede ser…Pero como siem- 

pre hay opciones, os propongo las excursiones. Las hay chulí- 

simas y van desde el simple paseo por algún rincón hermoso  de 

la ciudad, o senderismo para los más entrenados, o tal vez ese 

rincón de Cataluña el cual hace mucho que no visitas y tie- nes 

la oportunidad de ir en buena compañía y con toda la co- modidad 

a pasar un buen rato y comer delicioso. 

¡Os animo! Hacedlo, y luego me contáis. 

María Guadalupe Gisbert. 
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Una de les meves filles m’ha regalat per Reis un 

llibre; té un títol interessant: “Breus respostes per 

a les grans preguntes”. És l’obra pòstuma d’Ste- 

phen Hawking, un dels científics més importants 

d’aquest segle. 

Són les respostes d’un home amb un cervell pri- 

vilegiat que lluita en dos fronts; l’un és la seva tràgica malaltia 

“Esclerosi lateral amiotròfica”, que en un procés progressiu in- 

curable va anul·lant els moviments de cadascuna de les parts del 

seu cos; l’altre front on lluita amb un interès infinit, és per la 

Cosmologia, és a dir, la matemàtica i la física dels estels i l’Uni- 

vers. 

Hawking, conegut pel món sencer, va morir l’any 2018 i està en- 

terrat a Westminster, entre les tombes dels savis Isaac Newton i 

Charles Darwin. 

Reconegut com un geni, sembla que els físics han acceptat la 

seva proposta científica, que l’Univers va començar amb una 

gran explosió (el BIG BANG) fa uns 12 mil milions d’anys, i que 

potser s’acabi dintre d’altres 20 mil milions d’anys. Però les pre- 

guntes que respon en el llibre són moltes altres entre elles: 

Hi ha un Déu? 

Com va començar tot? 

Sobreviurem aquí a la Terra? 

Hauríem de colonitzar l’espai? 

Ens depassarà la intel·ligència artificial? 

Le seves respostes estan plenes de creativitat, de saviesa i 

també de tocs d’humor, com a gran comunicador que era. Vaig 

gaudir molt llegint-les, però en tancar el llibre i deixar-lo sobre la 

taula em va entrar un cert neguit; són aquestes de veritat les 

meves preguntes importants i bàsiques? No puc més que aixe- 

car les espatlles; les preguntes i les seves respostes no em porten 

PREGUNTES (?) / RESPOSTES (!) 
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personalment a fer res concret; potser com a màxim a recolzar 

la Ciència malgrat que també em porta a preguntar-me quant 

costaria posar en pràctica moltes de les seves respostes. M’he 

permès posar a totes aquestes qüestions tan complexes el títol 

de preguntes A. 

A mi, més bàsiques em semblen unes preguntes B; per exem- 

ple 

Com aconseguir energies renovables i as- 

sequibles? 

Com alimentar la gent del món? 

Com guarir les malalties més importants? 

Com frenar o adaptar-nos al Canvi Climà- 

tic? 

Necessitem que urgentment els savis i l’economia lluitin per 

donar respostes adients a aquestes preguntes (per cert, nosal- 

tres també ja podríem començar a col·laborar-hi). 

Però encara són, potser per a cadascú de nosaltres, més bàsi- 

ques i importants unes preguntes C com per exemple; 

Com arribar a fi de mes? 

Com lliurar-me de la meva artritis/artrosi? 

Com fer el mon que em rodeja més amable i feliç? 

Ara sí que, si cap savi o ben intencionat no m’ajuda, hauré de 

tirar pel dret jo mateix. Bé, jo ja m’he posat en marxa, i vosal- 

tres a què espereu?. 

Andreu 

 NOTA AL MARGE (respecte a les preguntes bàsiques) 

Érem estudiants de Física/Química a la Universitat; quan vèiem 

el nostre professor passejant pel pati preocupat, pensàvem que 

estava pensant respostes a preguntes del tipus A . Un dia que 

el vèiem més capficat que mai, vàrem gosar preguntar-li, i va 

contestar que estava molt preocupat pensant si aquell dia per 

sopar li tornarien a posar mongetes, que li assentaven fatal. Ves 

per on els savis...! 
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Visc i tu també. 

t’escolto i em pots escoltar, 

els nostres esperits ara són carn, 

si és que són i que estan. 

 
Cal aprofitar l’oportunitat 

ara que som, 

tant li fa si per molts anys 

o per un segon. 

 
T’ho imagines? 

tota una existència condensada 

en un ser i no ser? 

 
A tu i a mi ens en queden més d’un, 

ja que em llegeixes, 

si ens quedés un dia 

tindríem milers d’oportunitats. 

 
 

Imagino la sort que tenim. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 
 
 

 
Joan Asbert 

UN SEGON 
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El que tenim davant, dirà qualsevol, 

Lo que tu vius és el que visc jo? És el què viu altre membre de la família? 

Algú molt conegut va dir “tot és relatiu”. I tant! 

Mai hi ha dues opinions, experiències iguals al mateix temps. L’emocio- 

nalitat és pròpia de cadascú. Com no respectar el que sent un altre?. Té 

tanta raó com la tinc jo. 

Món convuls. Moments de decepció, dubte, d’incomprensió, d’impossibili- 

tat, de què fem?. Tantes situacions inesperades en família, país, malalti- 

es, treballs, viure, costums, modes, temps, sentit de vida, espiritualitat. 

Els vents ens porten i no sabem res més que es- 

tem intranquils perquè no sabem que fer. 

Ens sentim portats per vents desconeguts, sense 

trobar on agafar-nos. 

Saps que et colen gol per qualsevol situació, ens sentim enganyats. 

Estem decebuts, insegurs. Fem el que ens diuen i no ens conforta, ju- 

guen amb nosaltres. 

Cal canviar de camí i tindrem un altre resultat. Tot el que pugui fer per la 

meva decisió serà el que faci. Si m’equivoco no serà perquè m’enganyen. 

Si continuo fent el de sempre, ja sé el resultat. Cal valor i determinació, 

però mereix la pena. Agafo les regnes de la meva vida i canvio tantes ve- 

gades com calgui. Experimento, decideixo per mi mateixa tot el que pugui 

en la vida que tinc. 

Accepto que la vida és canvi continu, que el segle XXI ja no té res a veure 

amb el segle passat. Intento amb la força que tinc decidir que jo valc la 

pena, com qualsevol altra persona que tota la 

vida ha hagut d’acceptar l’imposat. Ara al menys 

em queixo, dono la rebequeria i si cal no em ca- 

llo. Prou ho he fet tota la meva vida. 

Surto al carrer, crido, em reuneixo, discuteixo, 

comparteixo l’opinió o no, la dic, reflexiono, respecto, m’implico en la vida, 

no la deixo discórrer com si no fos amb mi. Em sento un ser viu. 

LLUM GARCÍA I ORTIZ 

QUÈ ÉS LA REALITAT? 
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El desembre de 2010 s'inicià el projecte de les Cases Singulars de 

Barcelona, de la ma de Laura Pastor i Isabel Vallès, organitzadores de 

diverses activitats culturals, durant dues dècades, "amb la voluntat d’a- 

grupar cases, palaus i espais singulars de Catalunya amb un contingut 

patrimonial de singular importància històrica i artística, amb la finalitat 

d’explicar la història del nostre país a través de les persones que van 

viure en aquestes cases" (https://casessingulars.com/ca/amics-cases- 

singulars/). 

Es tracta d'una opció a tenir molt en compte si voleu conèixer l'arqui- 

tectura, l'art, la cultura o la forma de vida en general de la segona mei- 

tat del segle XIX i primer quart del XX, principalment. De la mà de gui- 

es competents, rebreu molta i interessant informació. 

Actualment s'ofereixen visites a onze cases singulars de Barcelona: 

 
La Casa Rocamora d’estil neo- 
gòtic, està formada per varies 
construccions. Va ser dissenyada 
pels germans Joaquim i Bona- 
ventura Bassegoda i Amigó entre 
1914 i 1917. El propietari Manuel 

Rocamora i Vidal, era d'una família de la burgesia catalana, dedicada a 
la indústria de les espelmes i sabons.*Carrer de Ballester, 12, 08023 
BARCELONA 

*Passeig de Sant Joan, 26, 08010 BARCELONA 
 

La Casa Batlló és un edifici remodelat per 
l'arquitecte Antoni Gaudí, 1904 i 1907, encar- 
regat per Josep Batlló i Casanovas, empresari 
tèxtil. Gaudí va usar colors i formes innova- 
dors tan en façana com en interiors. 
*Passeig de Gràcia, 43, 08007 BARCELONA 

CASES SINGULARS DE BARCELONA 

La Biblioteca Pública Arús (BPA), de 
Bonaventura Bassegoda i Amigó, fundada 
l'any 1895 gràcies a Rossend Arús, és un 
centre de recerca especialitzat en movi- 
ments socials contemporanis i bibliografia 
del segle XIX i inicis del XX. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaud%C3%AD_i_Cornet
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Batll%C3%B3_i_Casanovas
https://ca.wikipedia.org/wiki/Bonaventura_Bassegoda_i_Amig%C3%B3
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La Casa de les Punxes o casa 
Terradas dissenyat Josep Puig i 
Cadafalch, gran coneixedor del 
gòtic europeu. Es tracta de tres 
edificis, amb celoberts trapezials. 
Exteriorment, es distingeix per sis 
torres cilíndriques acabades en 
cuculles. *Avinguda Diagonal, 
420, 08037 BARCELONA 

 
 

La Casa Amatller edifici 
modernista remodelat per 
Josep Puig i Cadafalch en- 
tre els anys 1898 i  1900 per 
encàrrec de l'industrial 
xocolater Antoni Amatller i 
Costa que el va convertir en 
la seva residència fami- 

liar  a  la  planta principal i d'altres famílies a les altres 
plantes. *Passeig de Gràcia, 41, 08007 BARCELONA 

 
 

La Casa Felip va ser un en- 
càrrec de Manel Felip i Sintas. 
Projectada l’any 1905 i cons- 
truïda entre 1911 i 1913, al 
costat d’un altre edifici també 
propietat de Manel Felip. 

Ambdós obra de l’arquitecte Telm Fernàndez i Janot. Com a 
novetat es van eliminar els pisos baixos per instal·lar-hi co- 
merços. *Carrer d'Ausiàs Marc, 20, 08010 BARCELONA 

 

A l’Estudi d’Oleguer Ju- 
nyent, amic de principals 
pintors modernistes com 
Utrillo, Casas, Nonell…s'hi 
poden contemplar algunes de 
les seves obres - esceno- 

grafies, fotografies, dibuixos i pintures -. Va ser 
amic   de Francesc Cambó   i com   ell col·leccionista   d’obres d’art. 
*Carrer de Bonavista, 22, 08012 BARCELONA 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_g%C3%B2tica
https://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Modernisme_catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/1898
https://ca.wikipedia.org/wiki/1900
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Amatller_i_Costa
https://ca.wikipedia.org/wiki/Antoni_Amatller_i_Costa


10 
 

El Palau del Baró de Quadras 
construït per Josep Puig i Cada- 
falch entre 1904 i 1906, amb 
l’esquema típic dels edificis de 
l’Eixample: la planta principal era 
per a ús dels propietaris i la resta 
de pisos per a lloguer. 

*Av. Diagonal, 373, 08008 BARCELONA 

 

La Casa o Palau Macaya va ser 
construït per Josep Puig i Cada- 
falch el 1901. L'edifici consta de 
semisoterrani, planta baixa, dos 
pisos i golfes.  La façana, té dues 

torres i un coronament amb grans ràfecs i està recoberta  d'esgrafiats. 
*Passeig de Sant Joan, 108, 08037 BARCELONA 

El Palauet Casades és l'actual 
seu de l'Il·lustre Col·legi d'Advo- 
cats de Barcelona. Format per 
dues edificacions diferenciades 
per l'ampliació del palau original. 
Projectada per Antoni Serra i Pu- 

jals, per encàrrec de Carles de Casades i Còdols, construïda entre 
1883-1886.*Carrer de Mallorca, 283, 08037 BARCELONA 
 

La Reial Acadèmia Catalana 
de Belles Arts de Sant Jordi 
ubicada a la Llotja de Mar de 
Barcelona des de 1850. Està 
situada a les plantes superiors i 
compta amb un important mu- 
seu d'obres d'art, especialment 
dels segles XVIII i XIX. *Edifici 

Llotja, Passeig d'Isabel II, 1, 08003 BARCELONA 
 

MARIBEL MAGRANS 
 

Referències: 

https://casessingulars.com/ca/las-casas/ 

http://casesiconiques.cat/cases_iconiques/ 

cases-singulars/ 

 
https://ca.wikipedia.org/ 

https://www.bcncatfilmcommission.com/ 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/Josep_Puig_i_Cadafalch
https://ca.wikipedia.org/wiki/1904
https://ca.wikipedia.org/wiki/1906
https://ca.wikipedia.org/wiki/R%C3%A0fec
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esgrafiat
http://casesiconiques.cat/cases_iconiques/
http://casesiconiques.cat/cases_iconiques/
http://www.bcncatfilmcommission.com/
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Las Pléyades fueron las siete hijas de la 

ninfa Pleione y del titán Atlas, el que fue 

castigado a sostener sobre sus hombros 

la bóveda celeste después de la guerra 

entre los titanes y los dioses olímpicos. 

Hermanas de Calypso y de las Hespéridas. Sus nombres eran 

Maya, Electra, Taigete, Alcíone, Selene, Estérope y Mérope. 

Orión, el cazador, persiguió durante cinco años a las Pléyades, y 

Zeus terminó por transformarlas primero en palomas y luego en 

estrellas para consolar a su padre. 

En astronomía las Pléyades son un cúmulo abierto en la conste- 

lación de Taurus. 

Buscando la constelación de Orión, quizás la 

más conocida del cielo, trazando una línea 

recta con las 3 estrellas de su cinturón, cru- 

zando la constelación de Tauro se llega al 

cúmulo de las Pléyades. 

Los chinos las registraron en el siglo III a.C. 

Los persas las llamaron Thuraya, de donde deriva el nombre 

Soraya. Los mayas cuentan la leyenda de que Gucumatz, el Gran 

corazón del Cielo, convirtió en estrellas a 400 guerreros muertos 

en batalla y las llamó Motz, que significa montón. Los indios 

navajos las conocieron por el nombre de los Niños del Pedernal. 

En la Biblia, en el libro de Job, se las menciona varias veces. 

Las estrellas más brillantes de las Pléyades pueden verse a 

simple vista incluso desde las grandes ciudades. 

Son estrellas jóvenes, se calcula que aparecieron en la Vía Lác- 

tea hace unos cien millones de años (el Sol tiene unos 4600 mi- 

llones de años). 

LAS PLÉYADES O LAS SIETE HERMANAS 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ori%C3%B3n_(mitolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zeus
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Todas las estrellas que conforman las Pléyades o las Siete 

hermanas, están rodeadas por una tenue nebulosidad, que no 

es más que una nube de gas y polvo que al absorber el espec- 

tro de luz de las estrellas reflejan ese brillo azul característico 

de las Pléyades que vemos desde la Tierra. 

Mérope es la más aceptada como la 

«Pléyade perdida», pues su estrella 

fue la última en ser localizada por los 

astrónomos y es la más débil del 

grupo, tanto que no se aprecia a 

simple vista. 

Según la leyenda, seis de las hermanas se casaron con dio- ses, 

pero la séptima, Mérope, lo hizo con un mortal, el rey Sísi- fo, 

por lo que quedó relegada a un segundo plano y es ese el 

motivo por el que no se puede apreciar bien a simple vista. 

Ángel Suso 
 
 

 

El consum responsable fa referència 

a totes aquelles pràctiques i modes 

de consumir que busquen criteris 

ambientals, socials i ètics determinats, compromisos amb l’im- 

pacte que generem al consumir. 

Aquesta elecció se sustenta en la idea que el nostre consum és 

política i no podem deslligar els bens i serveis de l’impacte que 

generen, ja sigui sobre les persones o el medi ambient. 

Implica, per tant, repensar tots aquells hàbits que hem reproduït 

bona part de la nostra vida i ser conscients dels efectes que ge- 

nera el comprar un determinat producte o fer ús d’un determinat 

servei. 

2ª SETMANA DEL CONSUM RESPONSABLE 
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El model de consum actual propicia que 

siguem aliens a com es produeix i els 

efectes que té en els països de fabrica- 

ció o muntatge, així com de les conse- 

qüències d’una globalització que facilita 

comprar a l’altra punta del món objectes 

que també fabriquen al costat de casa. 

És, per tant, un exercici de reflexió al 

voltant dels nostres hàbits. És possible 

que molts dels efectes del model de 

producció i consum actual no els coneguem, de la mateixa ma- 

nera que la desconeixença de les alternatives existents pot fer- 

nos creure que el canvi és una tasca inassolible. 

La segona edició de la Setmana del Consum Responsable, que 

es durà a terme a Barcelona del 13 de març al 5 d’abril, s’orga- 

nitza per donar resposta a tots aquells dubtes que se’ns poden 

generar quan decidim consumir d’una manera més responsable. 

Activitats sobre sectors tan diferents com el turisme, el consum 

digital, la salut o l’alimentació, que permeten conèixer els princi- 

pis del consum responsable, les enti- 

tats i projectes que hi treballen a la 

ciutat i les iniciatives i polítiques publi- 

ques que el fomenten. 

A més, durant tot l’any, podeu acostar 

-vos a l’Espai de Consum Responsa- 

ble (Ronda de Sant Pau, 43) on resoldran els vostres dubtes so- 

bre de quina manera consumir d’una manera més responsable. 

Més informació sobre la 2ª setmana de Consum Responsable i 

l’agenda d’activitats a https://ajuntament.barcelona.cat/ 

 economia-social-solidaria/ca/setmana-consum-responsable- 

 2020 

AULA AMBIENTAL Paula Ramos 

https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/setmana-consum-responsable-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/setmana-consum-responsable-2020
https://ajuntament.barcelona.cat/economia-social-solidaria/ca/setmana-consum-responsable-2020
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Potser passaran anys...però algun dia, 

o si de cas, alguna nit, 

que estiguis sola en el teu llit, 

obriràs amb un acte de rebel·lia 

el calaix i llegiràs el meu llibre, 

amb despit. 

 

El llibre aquell que vares guardar 

amb ràbia, en un calaix, perquè ningú 

descobrís aquella relació, aquella 

història, aquells versos d'un poeta..., 

després d'arrancar la pàgina de la 

dedicatòria. 

 

I ara..., al obrir-lo de nou, brollarà el 

perfum d'una il·lusió suprema, que et 

donarà llum, i dins el desencant que tens 

de dona abandonada, recordaràs que 

mai, mai, has estat tan acaronada. 

 
I després, amb orgull, marcaràs la pàgina... 

i guardaràs el meu llibre, dins la teva ànima. 

 

JOAN 

EL LLIBRE 
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Crec que bastants dels que llegeixin aquest article s'identifica- 

ran amb l'escrit, però segur que la gran majoria dels que per llei 

de vida han perdut a la seva parella, home o dona, es veuran 

reflectits en major o menor grau. 

Quanta veritat hi ha en aquesta dita que diu: 

“no saps el que tens fins que el perds “o “no 

valores suficient a la teva parella fins quan ja 

no hi és”. 

Intentes omplir les hores del dia amb activi- 

tats que ocupin la teva ment per a no pensar 

en qui ja no hi és. 

Esport, lectura, cinema, teatre, visites cultu- 

rals, caminades, etc. etc. i especialment la 

família i els amics. Algú pensarà, i els nets? 

Gran vitalitat en plena efervescència, amb pocs anys i que ens 

donen aquesta alegria de viure, és veritat que ens alegren la vida, 

però sols unes hores. L'avi o àvia que ha hagut d'estar tot sol 3 o 

4 dies sencers amb un nét de 3 anys o més, arriba un moment 

en què el que vol és que els seus pares se l'emportin i descansar 

perquè se li han acuitat tots els dolors. 

Però malgrat els nets i tot l’exposat, hi ha moments en els quals 

no et pots amagar, especialment a la tarda-nit quan a casa no 

notes la seva presència, no sents la seva veu, no escoltes el seu 

riure, els seus empipaments o les seves alegries. 

No, aquesta persona ja no hi és i és llavors quan aquesta nova 

companya, la soledat, aquesta sensació de buit, de que manca 

alguna cosa, s'ensenyoreix de tu i fa que el llit et sembli im- mens, 

et costi dormir encara que només siguin unes poques ho- res i 

per tant les nits es facin eternes i et faci pensar i adonar-te que 

tenim el mal costum d’estimar a mitges, de no mostrar el 

SOLEDAT - 1 
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que sentim als que estan a prop, i només de trobar a faltar el que 

estimem i enyorar-ho quan ho perdem, tenim el mal cos- tum de 

buscar excuses per a no assumir les culpes, de no apreciar el 

que de veritat importa i no adonar-nos de quantes coses ens 

sobren. 

“Avui li donaria tots els petons que per 

rutina a vegades no li vaig donar, avui 

li donaria les paraules d'amor i les 

carícies que vaig perdre, voldria que 

m'escoltés abans que sigui mas- sa 

tard, abans que el temps allunyi els 

seus records de mi “ 

Afortunadament escric aquest article 

en un ordinador i no sobre paper; si fos 

així hauria de tornar a començar, 

l'aigua dels meus ulls ho hauria gar- 

gotejat tot i no sé si tindria ànims per a tornar a escriure-ho, 

perquè encara que em costa creure-ho, ara m'adono que la 

meva vida no ha sigut més que bocinets d'ella, i ja no hi és. 

Tant de bo siguem capaços d'adonar-nos a temps que la felici- 

tat és quelcom que no es gaudeix prou quan es té i sempre es 

troba a faltar quan se’n ha anat. 

JOVEZA 
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o Camino de Santiago a Catalunya. 

A Catalunya hi ha molts camins que van 

cap a Santiago. A l’Edat Mitjana 

arribaven pelegrins per mar a Port de la 

Selva i a peu per el coll de Panis- sars, 

prop de La Jonquera. Els dos ca- mins 

es trobaven a Figueres i d’allà 

anaven cap a Montserrat i cap a Zaragoza. Des de Zaragoza 

pujaven l’Ebre per arribar a Logroño i seguir el Camí Francès a 

Santiago. 

Hi ha un altre Camí que començava el seu recorregut a Am- 

posta i seguia l’Ebre fins Zaragoza. 
 

 

 
a San Juan de la Peña. 

També hi ha 

un Camí que 

després de 

Montserrat 

anava cap a 

Huesca i fins 

Per anar cap a Lleida i Zaragoza hi havia pelegrins que segui- 

en des de Llívia el camí de La Cerdanya i La Seu d’Urgell. 

Així mateix hi ha camins que començaven a Tarragona i Bar- 

celona. 

Tot això ho sabem per les ermites i esglésies que trobem dedi- 

cades a Sant Jaume en aquests camins i també pels escrits que 

es conserven. Així podem descobrir que el primer rei que va fer 

lleis per eximir del pagament de taxes i impostos de pas als 

pelegrins va ser de Catalunya. 

EL CAMÍ DE SANT JAUME 
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Per anar fent boca podem fer un camí que va de Girona a Bar- 

celona tot seguint la costa. Podem dir-ne senderisme amb tren i 

autobús perquè podem fer etapes que comencen i acaben en un 

transport públic. Cada dia podem dormir a casa i fer aquest tram 

del Camí a Santiago per entrenar cames i esperit. 

Per trams per usuaris preparats: 

De Girona a Caldes de Malavella, 24,3 Km. 

De Caldes de Malavella a Lloret de Mar, 29,5Km. 

De Lloret de Mar a Sant Pol de 

Mar, 27,8Km. 

De Sant Pol de Mar a Mataró, 

26,9Km. 

De Mataró a Sant Adrià de 

Besòs, 24,0Km. 

De Sant Adrià de Besòs a Barcelona, 14,2Km. 

Naturalment es poden fer trams més curts perquè hi ha força 

mitjans de transport. Per agafar una bona guia que ens assenya- 

larà el bon camí i els punts d’interès podem cercar a Wikiloc.com 

sota l’epígraf <<via marina del camí de Sant Jaume>> i trobarem 

uns arxius que són les rutes i es poden descarregar al telèfon per 

seguir-les més tard. 

Com sempre, que tingueu un Bon Camí, Pelegrins!! 

Josep Lluís Ferran 
www.todocaminosantiago.com 

 

http://www.todocaminosantiago.com/
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La HTA (Hipertensió Arterial) es do- 

na per alteracions estructurals i fun- 

cionals de les petites artèries i va- 

sos, aquest canvi i remodelacions  del 

vasos (que són els tubs/ canonades 

del nostre organisme per on circula la 

sang) contribueix al 

desenvolupament de la HTA amb l’associació dels òrgans que  li 

afecten. 

Aquesta resistència al pas de la sang integra també a petites 

artèries disminuint capes i diàmetres. Als pacients hiperten- 

sos està relacionada amb la disminució del número de vasos 

sanguinis i del seu calibre. 

La pressió sistòlica i la del pols augmenta amb l’edat i també per 

la pèrdua de l’elasticitat a les grans artèries. L’enduriment arterial 

contribueix a l’augment de la pressió arterial de la gent gran. 

L’arterioesclerosi, calcificacions, depòsit de col·lagen, partícu- 

les ambientals tot contribueix a la HTA. 

El número superior de la pressió arterial es denomina pressió 

sistòlica i representa la pressió generada quan el cor batega.  El 

número inferior és la pressió diastòlica i correspon a quan el cor 

està en repòs. És normal estar entre 120-130/70-80 

 Valors de la HTA: Es defineix la hipertensió arterial (HTA) com 

la elevació persistent o mantinguda de la tensió arterial sistòlica 

(TAS), diastòlica o ambdues, a valors iguals o majors de 140-90. 

La quarta part de la població mundial que ha sobre- passat els 

50 anys és hipertensa, i el 95% dels casos tenen una etiologia 

desconeguda 

 Causes HTA: 

- 1. Essencial, factores hereditaris i ambientals. Apareix amb 

els anys 

¿QUÈ ÉS LA HIPERTENSIÓ ARTERIAL? 
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- 2.Secundaria, produïda por es- 

tenosis arteries renals, Poliquistosi 

renal, Causes renals, Endocrines, 

per Fàrmacs, Hipertiroïdisme, etc. 

 Repercussió Orgànica HTA. 

La majoria de les vegades és 

asimptomàtica i es pot presentar 

amb una complicació. 

- Cardiovascular. Risc de malal- 

ties cardiovasculars. 

- Sistema Nerviós Central. Major risc hemorràgic, Accident 

Vascular Cerebral, Cefalea Occipital HTA, Ictus. 

- Ocular: Retinopatia hipertensiva 

- Renal: Nefroangiosclerosis, Filtrat Glomerular. 

 Estudi HTA: Analítica general amb Hemograma, Bioquímica 

(glucosa, colesterol, triglicèrids, àcid úric, amb ionis Sodi, Potas- 

si, Calci, Perfil lipídic, i Analítica d’orina. Hormones. 

 Fàrmacs en tractament HTA: aconseguir a curt, mig i llarg ter- 

mini unes xifres dintre de la normalitat. Fàrmacs segons pres- 

cripció mèdica. 

 Mides Generals. Control TA a l’ambulatori o Farmàcia. Cam- 

panyes d’informació ciutadana. Restringir la sal a menys de 5g/ 

dia, aliments rics en potassi, consum de fruites, vegetals, lle- 

gums i aliments amb alt contingut de fibra i potassi, substituir 

grasses saturades per poliinsaturades. Alcohol i cafeïna en 

quantitats moderades. 

Reduir pes. No fumar per l’efecte perniciós vers els vasos san- 

guinis ja que produeix disminució de la vasodilatació vascular i 

augment agut de la TA. 

Tècniques de relaxació, actitud positiva i fer exercici entre 30 i 

40 minuts 3 vegades a la setmana ajuden a baixar la TA 

 
Hortènsia Villar 
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TENNIS TAULA 

Entrega de trofeus del Campionat de Dobles i agraïment im- 

mens al company Jesús Bel. 

El proppassat 17 de Gener el col·lectiu de 

Tennis Taula vam tenir una jornada molt 

especial amb l’entrega de trofeus del Cam- 

pionat de Dobles, seguit d’un emotiu acte de 

reconeixement al nostre company Je- sús 

Bel, guanyador, per cert, del Cam- 

pionat, fent parella amb el Josep Veza, que agafa en endavant el 

relleu de la representació del Tennis Taula, junt a un servidor. El 

Jesús ha sigut un referent durant molts anys pels que ens hem 

apropat a l’Espai Gent Gran per practicar la nostra afició del 

Tennis Taula. 

Sempre obert, amable i conciliador, el Jesús ha creat l’ambient 

que ara gaudim compartint temps i aficions amb companys molt 

apreciats. 

Vaig arribar al grup fa un any i mig sen- 

se més pràctica que el que jugàvem 

d’adolescents amb pales de suro. Els 

companys em van acollir, ensenyar i 

corregir la tècnica. També van compar- 

tir estones fent un cafè, i altres aficions i vivències que han fet 

de l’EGG una gran motivació i estímul. 

El que he viscut al Tennis Taula dins l’EGG em recorda el vídeo 

que va gravar el gran jugador de basquet, que hem perdut tràgi- 

cament fa poc, Kobe Bryant, amb motiu de la seva retirada l’any 

2015 titulat ‘Dear Basketball’. 

En el nostre cas diríem ‘Dear Table Tennis’, una afició que ens 

manté en bona forma física, amb un exercici moderat adient per 

la nostra edat, ens manté alerta, amb bons reflexes i destresa, 

fomentant l’esportivitat, capacitat d’enfrontar la tensió i l’adversi- 

tat i, sempre, amb un esperit de superació contínua. Moltes 

gràcies per tot això, Jesús Bel. Ricard Aguirre 
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Quan a mitja nit em desvetllo, aquesta nit per exemple, he re- 

cordat moments en què em sentia feliç... 

Jo als 18 anys; a la plaça de Sant Jaume; els diumenges a la 

tarda; una cobla tocant sardanes; jo ballant; un noi alt a cada 

costat; braços ben amunt; els peus saltant amb joia sense gai- 

rebé tocar a terra; el so amorós i viu de la sardana. Em sentia 

lliure i feliç. 

Ara, malgrat que no puc ballar 

sardanes per l’artrosi, el re- 

cord d’aquells instants 

m’emociona encara i penso 

que les sardanes han estat 

una part important de la meva 

vida. 

Estic d’acord amb el gran 

poeta Maragall quan diu que “la sardana és la dansa més bella 

de totes les danses que es fan i es desfan”. 

Naturalment hi ha altres moments feliços a la meva vida però, 

com diu el filòsof, la vida és com 

un piano, hi ha tecles blanques 

de felicitat i tecles negres de 

desgràcia, però a la música de la 

vida es toquen totes les te- cles, 

blanques i negres. El que és 

important és que la música soni 

harmònicament. 

Aquests instants feliços que tots tenim i els amics que hem fet al 

llarg del camí de la vida són els que fan que el viatge valgui la 

pena. 

Carme 

PETITA ODA A LA SARDANA 
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Dentro de mis preferencias operísticas, siempre he tenido de- 

bilidad por la voz de tenor, naturalmente todas son necesarias 

dentro de cualquier ópera, sea la de Soprano, Barítono, Bajo 

cantante, etc. etc. 

Para mí, la voz de tenor me transpor- 

ta a un mundo irreal, tal era el efecto 

que sentía al escuchar al gran Hipóli- 

to Lázaro, tenor catalán, nacido en la 

barriada de Gracia en 1.887, con unas 

facultades realmente excepcio- nales. 

Se cuentan muchas anécdotas de grandes voces de la ópera, 

como Pavarotti, Del Mónaco, Gayarre, Domingo, y un largo 

etcétera, pero ciertamente hay anécdotas que no son conoci- 

das, a la vez que muy divertidas, vividas y contadas por la gente 

asidua al Liceo de Barcelona y que eran fanáticos de los agudos 

de los grandes tenores de la época. 

Tal como conté en mi artículo anterior sobre Tebaldi y Callas, 

en el Liceo había dos grupos, llamados Lazaristas y Fletistas, 

unos de Hipólito Lázaro y otros del gran tenor Miguel Fleta. 

Lázaro, era todo potencia, con unos agu- 

dos que sobrepasaban lo conocido y 

cuando tenía que regular a piano, era de 

una suavidad excelente. 

Fleta, era todo lo contrario, tenía el do exi- 

gido, pero además pasaba del do natural al 

fiato tan suavemente, que era una deli- cia 

el escucharlo. 

La anécdota entre estos dos tenores, era 

que cuando en domingo se hacía el vermut en el bar y se en- 

¿HABLAMOS DE OPERA? (3) 
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contraban varios amigos de los dos grupos, estos no pedían ver- 

mut, sino, «Ponme un Lázaro». Al oírlo, el barman, sabía que 

debía servir las aceitunas con hueso, y si otro pedía «Pues yo 

quiero un Fleta», tenía que ser con aceitunas rellenas. 

¿Porqué con hueso o rellenas? Con hueso por la potencia y 

agudos impresionantes de Lázaro (en el argot operístico a este 

tipo de agudos se les denominaba “pinyol”), y rellenas, por la 

suavidad en el fiato de Miguel Fleta, que a veces parecía inter- 

minable. 

Contada por el propio Lázaro, en una entrevista, de la que existe 

documento sonoro, tras una representación en el Toreo de Mé- 

xico de la ópera de Gounot, FAUST y delante de 32.000 perso- 

nas, tuvo que repetir la romanza «Salut demeure chaste et pu- 

re», ¡¡cuatro veces!! Sencillamente extraordinario. 

Lázaro interpretó en el Liceo muchas 

óperas, pues estuvo varios años actuan- 

do en él. Otra de las anécdotas de este 

cantante, era que cuando terminaba una 

representación, siempre o casi siempre, 

se despedía dirigiéndose al público y en 

aquella ocasión fueron tantos y largos los 

aplausos, que el gran tenor se dirigió al 

respetable y con un tono amable y dicha- 

rachero dijo: «vosaltres al entreacte haureu menjat quelcom, jo 

ancara no he sopat i tinc una mica de gana». 

Jo tuve la suerte, que en un homenaje que se le hizo en San An- 

drés, y en el cine Odeón (que ya no existe), lo pude ver y escu- 

char en vivo, pues aún a sus setenta años cantó MARINA, al la- 

do del barítono andresense Juan Gual, y voy a decir y estoy se- 

guro de ello, que para mí, fue la mejor voz que he llegado a es- 

cuchar. 

FRADUCO 
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Ja s’acosta el mes de març, ja s’acosta la primavera, florint el 

verd de les plantes i poncellant totes les flors. 

Les tardes de sol s’allarguen, i es 

guarden dins dels armaris les ro- 

bes de més abric per treure’n de 

més lleugeres. 

Els dragonets, les sangartilles, i 

també les tortugues, es van des- 

pertant, i surten encara mig adormits dels seus recons d’hi- 

vern. Retornen les orenetes, i amb un vol 

engrescador unes dansen d’un cantó al 

altre alegrant-nos la visió mentre d’altres 

es gronxen dalt dels cables de la llum. 

Saben molt bé on ficar-se, i com cada any 

fan el seu niu sota dels nostres balcons. 

Les llavors de tomaqueres i pebrots es veuen créixer ufano- 

ses canviant el fruit del verd al roig, les flors dels parcs s’obren 

amb gran sorpresa dels petits, al adonar-se que tan sols uns 

dies abans no hi eren. 

Són records que ens porta... la primavera. 

Marga Delgado 

 Solucions als entreniments de la página 27. 

 Sudoku  Mots encreuats 

RECORDS 
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AFRAU - congost o fondalada 

ESCULL - 

Roca a flor d’aigua 

 
 
 
 

 
GORG - Clot amb aigua 

 
 

ALFAC - Banc de 

sorra 

 

 
ESPADAT - Roca o terreny vertical 

 

 
BALMA - Cavitat poc 

pregona en una roca 

 
 

ESPLUGA - Cova gran en una 

roca calcària 

RAMBLA - 

Curs d’aigua egons el règim 

pluvial 

 

 
COMA - Depressió en un terreny de muntanya 

 

 
TARTERA - Terreny 

cobert de pedres 

despreses dels cims 

 

 NOMS GEOGRÀFICS USUALS 

EL CATALÀ ÉS FÀCIL 
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 SUDOKU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MOTS ENCREUATS 
 

1. Lloc. 

2. Hidalgo, noble. 

3. Persona d’edat. 

4. Quadrúpede d'àmplies 

crineres i llarga cua. 

5. Massa d’aigua salada. 

6. Part de davant del cap. 

7. Començament, raó fona- 

mental. 

8. Esperit immortal humà. 

9. Infant 

10. Base de la cama. 

11. Sobirà d’un regne. 

12. So de la parla humana. 

ENTRETENIMENTS 
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