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Arribem a l'últim mes de l'any, el mes de Nadal. Això vol dir 

llums, alegria, festes, visites de familiars i amics, converses que 

sovint acaben en antics records - que com sempre són els ma-

teixos - però tot això va acompanyat de menjar, torrons, dolços i 

bon cava i per sobre de tot, abraçades, petons i bons desitjos . 

Aquestes dates sempre són agradables perquè recuperem una 

mica els bons sentiments i moltes vegades tornem a veure fami-

liars i amics que fa temps que no vèiem. 

I “l’altra família”, nosaltres, els de la Comissió de Festes i Balls 

de l'Espai de Gent Gran Sagrada Família, som aquí , per gaudir 

de l'última festa de l'any: de Nadal i també de l’any nou. 

Farem la festa-ball, a la Sala d'Actes del Centre Cívic (carrer 

Provença) i es tracta de passar-ho el millor possible amb tots i 

totes, amics i amigues que haureu trobat al llarg de les vostres 

activitats a l'Espai. 

Per tant, el dia de la festa a l'hora del berenar, brindarem tots 

junts per un Bon Nadal i un millor Any Nou 2019. 

COMISSIÓ DE FESTES I BALLS 
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G O Y A  

Francisco Goya y Lucientes va ser pintor, retratista i gravador. 

Va néixer a Fuendetodos el 1746 i morí a Burdeus el 1828. 

Estudià a les Escoles Pies de Saragossa i es formà en la pintura 

al taller de José Luzán a Madrid, va continuar l’aprenentatge a 

l’Acadèmia de San Fernando i a Roma. Practicà l’art neoclàssic, 

temes religiosos i rebé l’encàrrec de pintar, al fresc, el cor de la 

capella de la Mare de Déu del temple del Pilar (1772). El casa-

ment amb la germana del pintor Fran-

cisco Bayeu, li facilità l’entrada a la 

Cort, on formà part del grup de pintors 

dels cartons per a la “Real Fábrica de 

Tapices”. 

Com a retratista se li obren les portes 

de la família dels ducs d’Osuna i Alba i 

és nomenat pintor reial. Una greu malaltia (1793) li provocà una 

sordesa crònica. Es concentra en sí mateix, i fa diverses obres 

on s’expressa en llibertat. 

Cabdals foren els murals de la Quinta del Sordo, que formen 

l’al·lucinant sèrie de les pintures ne-

gres (1821-22). Incomodat per l’abso-

lutisme de la política del moment, s’exi-

lià a França (1824); passà per París, 

però s’establí a Burdeus. 

Goya és conegut per diversos autore-

trats. Per la obra juvenil de cartons per 

a tapissos, per temes populars com revetlles i romeries amb 

gent riallera que beu, balla i es diverteix.   

La extraordinària i potent personalitat, la capacitat d’invenció de 

contingut i de renovació de recursos formals i el perfecte domini 

del color fan d’ell un pintor difícilment classificable en el seu 

temps. Precursor de tendències posteriors i una de les figures 

cabdals de totes les èpoques.  
PILAR BORRÀS  
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MODERNISME (I) 
El Modernisme va ser un moviment molt eclèctic 
que va destacar sobretot per la seva arquitectu-
ra, que es va caracteritzar per una renovació for-
mal, un sentit nacional i per l'ús de materials in-
novadors.  

Moviment cultural que es produeix a Europa a finals del segle 
XIX i principis del XX (1892-1911) 

Conegut fora de Catalunya com 
a Art Nouveau, Modern Style, 
Glasgow Style, Jugendstil, 
Sezession, Liberty...  

A Catalunya es va anomenar 
Modernisme. Es va estendre a 
totes les arts: música, escultu-
ra, pintura, arquitectura, arts 
decoratives, literatura, etc. 

Les seves característiques generals són:  

Predomini de la corba sobre la recta.  

Riquesa i detallisme de la decoració.  

Gust per l'asimetria.  

Presència de simbologia, de la natura i 
al·lusions als sentits.  

Es va desenvolupar dins de grups de joves intel·lectuals proce-
dents de la burgesia industrial i comercial, sorgint 
a Catalunya pels volts de 1892 i arrencant de dos 
nuclis:  

La revista L’Avens (més tard es 
va normalitzar el nom, Avenç). 

Les Festes Modernistes de Sit-
ges (al Cau Ferrat, de Santiago 
Rusiñol, pintor i escriptor) on es 
va redescobrir El Greco. Calia 
lluitar per un objectiu comú: la 

modernització del país.  
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Ramon Casas, pintor, dibuixant 
i cartellista vinculat a l'impressi-
onisme, formava part del grup 
que es reunia a Els 4 Gats.  

 

Alexandre de Riquer, disse-
nyador, dibuixant, pintor, grava-
dor, bibliòfil, exlibrista, escriptor i 
poeta. 

 

Joan Maragall (Poeta modernista, Barcelona 1860 – 1911) 

 

La fageda d'en Jordà (coneguda poesia de J. Maragall) 

Saps on és la fageda d'en Jordà ? 

Si vas pels volts d'Olot, amunt del pla, 

trobaràs un indret verd i pregon 

com mai més n'hagis trobat al món: 

un verd com d'aigua endins, pregon i clar; 

el verd de la fageda d'en Jordà. 

El caminant, quan entra en aquest lloc, 

comença a caminar-hi poc a poc; 

compta els seus passos en la gran qui-
etud 

s'atura, i no sent res, i està perdut. 

Li agafa un dolç oblit de tot el món 

en el silenci d'aquell lloc pregon, 

i no pensa en sortir o hi pensa en va: 

és pres de la fageda d'en Jordà, 

presoner del silenci i la verdor. 

Oh companyia! Oh deslliurant pres  

 

MARIBEL 
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LA MÚSICA I LA PAU 

Aquest estiu la meva esposa, jo i dos pa-

relles d’amics (d’aquells tan amics) durant 

les vacances, vàrem voler dedicar un dia a 

la música, crèiem que ens podia fer sentir més agermanats. 

A Catalunya tenim un dels músics més importants que ha do-

nat el mon: Pau Casals; i a ell vàrem dedicar-li el dia, visitant la 

seva casa natal, al Vendrell, i el meravellós museu a Sant Sal-

vador. 

Pau Casals va dedicar la seva vida a tres conceptes: la música 

(com violoncel·lista i director), al catalanisme i a la pau. 

Un gran amic seu, el poeta Joan Alavedra, desterrat com ell 

per la dictadura franquista, va compondre els versos d’un ora-

tori dedicat a la pau i al naixement de Jesús, i va posar-li el 

nom de “El Pessebre”. Pau Casals va compo-

sar per aquest oratori una música excelsa per 

orquestra i cors. Aquest Oratori es va repre-

sentat al llarg de la vida de Pau Casals en  

més de 60 països, i fins i tot en aquella famosa  

sessió solemne de la ONU. 

“El Pessebre” és un poema musical on els personatges són 

protagonistes de la nit del naixement de Jesús; ells intervenen, 

parlen i canten. A més dels clàssics àngels i pastors, interve-

nen: gent que treballa, patges, mags, animals. Tots son prota-

gonistes que canten demanant la  PAU. 

Les últimes solemnes frases 

de l’oratori són... 

Pau a la Terra! 

Mai més cap guerra! 

Mai més pecat! 

Pau als homes de bona voluntat! 

PAU! 

Pau Casals, va dir: “Atès que el missat-

ge d’aquesta obra és la pau i la germa-

nor entre els homes, vaig decidir portar 

el meu oratori arreu del món, dirigint-lo 

com a missatger personal en la causa 

de la comprensió internacional i la pau 

mundial”  

             ANDREU 
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Actualment s’estan realitzant tres 

Fòrums participatius com a prepa-

ració de la 5ª Convenció “LES 

VEUS DE LES PERSONES 

GRANS” ,i els temes a tractar són els següents: 

Fòrum 1: Protecció social, drets i garanties a les societats del 

segle XXI 

Fòrum 2: La cultura de la cura al llarg del 

curs de la vida 

Fòrum 3: Ciutat, vida quotidiana i diversi-

tat 

Quan rebem la revista, aquest fòrums preparatoris, que són 

oberts a totes les persones grans que formen part d’associaci-

ons i col·lectius dels barris, ja hauran finalitzat.  

És una llàstima, ja que no tenim gaires llocs i canals per a fer 

sentir la nostra veu i les nostres necessitats i aspiracions. Per 

això crec que és important que de tant en tant facin una passa-

da pel nostre Espai, repassant les cartelleres i demés informa-

ció que tenim a l’abast i que l’Ajuntament ens proporciona. 

Però si que m’agradaria que prengués-

siu nota que al mes de març del 2019 

es farà, la 5ª Convenció “Les veus de 

les persones grans”, i en dues sessi-

ons es donarà tot el recull dels dife-

rents Fòrums participatius amb el con-

junt de les conclusions. 

Jo crec que sempre hem de pensar “què puc fer jo?”  I a partir 

d’aquí tenir arguments per convèncer als altres que les coses 

es poden canviar. I que tot allò que fem té una incidència i un 

impacte. 

        MILAGROS SOLÉ 

5ª CONVENCIÓ “LES VEUS DE LES PERSONES GRANS” 
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INVITACIÓ A SOMIAR AMB LA MÚSICA 

Aquesta vegada la meva proposta és fer de la Música un vehi-

cle per endinsar-nos al món dels somnis. 

 

 

 

Sens dubte que es pot somiar sol però també en grup. Proposo 

fer-ho en grup i comprovar que quan ho fem en grup, entre fa-

miliars, amics o coneguts el somni és meravellós i es conver-

teix en un motor de creativitat. 

Sols o acompanyats ens podem apartar de la realitat, i viure 

somnis impossibles, que ens traslladin al món de la fantasia i al 

despertar no sentim ni frustració ni desencís.  

Els somnis han de servir per a despertar la capacitat imaginati-

va i amb ella traspassar la frontera de la mediocritat per arribar 

a un món millor. 

Hi ha Música per a qualsevol ocasió. 

Busquem la més adient per somiar i 

veure’ns a nosaltres mateixos en un 

mirall per reconduir comportaments o 

abandonar-los. 

Persones privades de llibertat poden, 

escoltant Música, seguir vivint, somiant un demà lluminós, ve-

ient què faran quan la situació negativa s’acabi. 

Una cançó pot servir per inventar un argument que faci esclatar 

una sonora rialla. 

També l’argument pot conduir a crear un diàleg i aquest servir-

nos per a superar una crisi. 
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Al escoltar la Música podem somiar la forma d’harmonitzar-nos 

a través de pensaments positius i alegrar-nos sabent-nos amos 

de la nostra ment. 

Escoltant una música 

podem ballar-la i amb la 

dansa se’ns allibera l’à-

nima i destapem allò 

que un sent que és. 

Diu Joe Verghes en un estudi sobre el cervell :”el ball afavo-

reix les sinapsis neuronals retarda la pèrdua de volum del 

hipocamp que es produeix de manera natural amb l’edat i 

protegeix en general el cervell a llarg termini (…) que  la Mú-

sica i el ball fan sonar el cor. 

Hi ha somnis que podem posar en pràctica 

ballant, però si l’agilitat, el dolor o la mobilitat 

ens ho impedeix podem somiar-ho  per a 

mantenir l’esperit viu. El ball és un símbol de 

llibertat que es converteix en expressió d’allò 

més sublim que hi ha en l’esser humà. 

Cantant ens permetem somniar com fruir amb els que tenim al 

voltant, flexibilitzant comportaments. 

Acabo amb un text de Nietzsche que diu: 

“Cantant i ballant l’ésser humà es manifesta com a membre d’una comunitat superi-

or: Desaprèn caminar i parlar i es prepara per enlairar-se a través del ball. A través 

dels seus gests parla la transformació màgica (...) i ressona amb ell quelcom sobrena-

tural. Se sent déu” 

Tenim molta sort al disposar de la música com aliada de la veu i 

del cos.  

Somiem amb la Música!!! 

         HERMÍNIA CARBÓ 
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Els Tallers de Dibuix i Pintura vàrem celebrar la 

segona exposició el passat mes de juny. 

Aquest certamen és el resultat de la il·lusió que 

ens mou a tots els 

alumnes i voluntaris ex-

pressat, per mitjà del dibuix i la pintura, dels tre-

balls realitzats durant el curs.   

Agraïm la col·laboració de 

totes les persones que han accedit a mostrar les 

seves obres, totes elles de gran qualitat. 

Donem les gràcies al Centre i a totes les persones 

que han fet possible aquesta exposició, i... fins al  

curs vinent!!      
             PILAR BORRÀS 

2ª EXPOSICIÓ DE DIBUIX I PINTURA  

En Joan és un nen de quatre anys que cada dia, a l’estiu, acompanyat 

per la seva mare esmorza al jardí. Mentre ell dona molles de pa a les 

seves amigues les formigues, la mare ajaçada a la gandula dormisque-

ja acaronada pels raigs del sol. En Joan aquest matí amb un tros de pa 

s’ha ennuegat i li costava molt respirar. 

La reina del formiguer, que s’ha adonat del perill, ha ordenat a totes les 

formigues del jardí que anessin plegades a córrer pel cos de la mare. 

Les pessigolles provocades per les corredisses l’han despertada i d’una 

revolada ha agafat en Joan i li ha practicat la maniobra 

adequada fins que el nen ha escopit el tros de pa. Gràci-

es a les formigues la mare ha salvat la vida al seu fill. 

A hores d’ara, en Joan i la seva mare, estan escampant, 

per tot el jardí, una bossa plena de molles de pa per 

aquestes petites formiguetes però grans heroïnes. 
                                                                                                     EMÍLIA DE VILLASANTE 

EN JOAN I LES FORMIGUES 
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LA COMANDA TEMPLERA  

La comanda d'Aiguaviva al Gironès, data de 1192, es 

troba prop de Vilablareix i a causa de la capella adjunta 

se la coneix com el Temple de Santa Magdalena. Es 

una edificació del segle XVI feta sobre l'original del se-

gle XIII. D’estructura rectangular, amb planta baixa i 

dos pisos. Conserva algunes espitlleres, l'escut de l’Or-

dre del Temple i escuts medievals a la façana. Està 

documentat que estava relacionada amb les coman-

des de Castelló d'Empúries, la d'Avinyonet i la de Sant 

Llorenç de les Arenes. 

Sembla una casa més de pagès, amb una capella adossada, envoltada 

de camps de blat de moro i instal·lacions per l'aviram. Però, de més a 

prop es poden observar signes que la identificant com a antiga casa me-

dieval. 

 A l’entrada, una làpida gravada vol donar informació que volia esdevenir 

imperible, però que el pas dels anys, i so-

bretot les mans de l'home, l'han malmès. 

A la façana i sobre la porta es troben es-

culpides creus templeres, escuts i inscrip-

cions que posen de manifest el seu inne-

gable i inconfusible origen templer.  

A l’interior, una ampla sala utilitza com a suport del gran embigat de fusta 

una imponent columna de pedra del segle XVII, que va ésser partida en 

un moment donat en dues parts. 

Adossada a la casa es troba la capella de Santa Magdalena, 

avui tancada al culte, ja que està molt malmesa, motiu pel 

qual tan sols s'utilitza de magatzem. 

La capella va patir importants destrosses en la darrera Guer-

ra Civil i en aquells moments de por es varen extraviar les 

tres talles de fusta d'imatges religioses a les quals es venerava en el seu 

interior. 

NURIA PUENTE 
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LA TEVA VIDA  

 

La teva vida no ha estat fàcil. 

T’han trencat el cor diverses vegades, 

però no han aconseguit mai, 

Partir-te l’ànima. 

 

La teva vida no ha estat fàcil. 

T’han robat moltes il·lusions, 

però no han aconseguit mai 

Arrencar els teus somnis. 

 

La teva vida no ha estar fàcil. 

T’han fet caure moltes llàgrimes, 

però no han aconseguit mai, 

Esborrar el teu màgic somriure. 

 
La teva vida no ha estat fàcil. 

T’han fet patir en moltes ocasions, 

Però no han aconseguit mai, 

Que vagis pel món amb el cap baix. 

 

Podrà la vida, amb el pas dels anys,  

Posar-te arrugues a la cara, 

Però, segur, que no aconseguirà mai, 

Envellir el teu immens i bondadós cor. 

                                                                         JOAN 

SOLUCIONS DE LA PÀG 23 
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Arribar a casa després de comprar, posar-te a cuinar i adonar-te 

que has comprat més plàstic, llaunes i cartrons que menjar. Avui 

en dia pràcticament tot el que consumim va envasat amb emba-

latges d’un sol ús, i generalment de plàstic.  

Aquest material genera contaminació des de la seva fabricació 

fins al tractament com a residu, a part del llarg temps que costa 

que es degradi a la natura (fins a milers d’anys!), provocant-ne 

grans acumulacions a oceans, platges i boscos i causant impor-

tants danys ambientals i faunístics. Hi ha alguna alternativa, 

doncs, per aconseguir comprar sense plàstics? 

Doncs una molt bona solució passa 

per adquirir els productes a granel: 

pasta, arròs, farina, fruita seca, dol-

ços... Fins i tot els productes d’higie-

ne i neteja! Segur que tenim al costat 

de casa la botiga de tota la vida que 

ens permet comprar la quantitat que 

requerim, evitant envasos innecessaris. I amb la carn, el peix, 

els embotits o el menjar preparat? Només cal que pensem en 

portar la carmanyola de casa per evitar els plàstics d’un sol ús i 

les safates de porexpan. 

A l’hora de comprar sucs, iogurts, llet o conserves podem esco-

llir aquells que vagin envasats en vidre (material més durador i 

més fàcilment reciclable), evitant els envasos de format individu-

al. D’igual manera podem prioritzar el cartró en productes com 

les galetes, els dolços i la pasta. 

I finalment, hem de pensar en no sortir mai de casa sense el car-

ro, el cabàs o les bosses de tela! Totes aquestes pràctiques no 

són noves: només cal que mirem com es comprava anys enrere, 

quan tot es reutilitzava i es vivia perfectament sense plàstic! 

Aula Ambiental Sagrada Família 

COMPRA SENSE PLÀSTICS 
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L’ESTIU  

Quan arriba l’estiu, arriba la fruita nova:  

préssecs, peres, cireres, melons... sen-

se oblidar-nos d’una bona orxata fresca 

amb palleta de colors. 

 

Veiem els camps tots segats, i les piles de 

blat lligat formant garberes per arrecerar-lo 

de les pluges, que de sobte, la xafogor ens 

porta moltes vegades. 

 

Les figueres tornen a brotar i florir, ofe-

rint fulles voluminoses que guarden fi-

gues dolces i grosses. Els pardals que 

les busquen i se les mengen, en deixen 

el terra empastifat amb una dolçor i una 

flaire que fa que se’n aprofiten les for-

migues, totes ben arrenglerades com en una bona processó. 

 

A l’agost, la festa major de Gràcia...  

A Montblanc, la marinada o el vent 

seré, donen un respir a la calor, i ja, 

just començant el setembre, tenim la 

verema.  

 

Els dies s’escurcen, ens acostem a la tar-

dor. 

 

             MARGA DELGADO  
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COL·LABORACIÓ BIBLIOTECA 
Biografies a la Biblioteca 

 

Hi ha qui diu que la vida es com una no-
vel·la. Algú va dir que “la història és la no-
vel·la dels fets, i la novel·la és la història 
dels sentiments”. A la biblioteca, novel·les 
i biografies hi conviuen però les biografies 
tenen el seu propi lloc, apartat. Per exem-
ple, a la Biblioteca Sagrada Família, hi 

són a la tercera planta, concretament al passadís de prestatges 
que miren cap al carrer Provença. 

A tothom que hem viscut anys a Barce-
lona, el número 92 ens recorda un any 
concret, un any que va ser clau per a la 
‘vida’ de la nostra ciutat: l’any dels Jocs 
Olímpics. Però per l’ordre propi bibliote-
cari el 92 és el número de la signatura 
que identifica les biografies. Normalment 
després d’aquest 92 hi ha entre parèntesi les tres primeres lle-
tres del nom o cognom de la persona que protagonitza la bio-

grafia i, després del parèntesi, les tres pri-
meres lletres de la qui l’ha escrita. De ma-
nera que quan es tracta d’unes memòries 
(que també anomenem com autobiografies) 
les tres lletres es repeteixen dintre i fora del 
parèntesi. 

Les biografies són “imatges d’una vida”. 
L’atzar i l’alfabet 
col·loquen, plegats als 
prestatges, llom contra 
llom, unes i altres perso-

nes en funció dels noms. Per exemple, a Dalí 
al costat de Darwin, a Franco al costat de 
Freud, a Machado al costat de McCartney.... 
Passeu per aquest raconet de la biblioteca 
ple de curiositats i casualitats i de vides per 
llegir i recordar. 
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UNA CIUDAD LLAMADA ALCOI 

Alcoi es una ciudad pequeña, 130 kiló-
metros cuadrados de recuerdos injerta-
dos en mi mente y de alguna fugaz vi-
sita ocasional. Es la ciudad de mi naci-
miento y que representa mi esencia y 
la de mi familia. 

Está situada en la Comunidad Valenciana, en un valle rodeado 
por la Sierra de Mariola y atravesada por los ríos Riquer, Be-
nisaidó y Molinar, afluentes del Serpis, razón por la que se la 
nombra la ciudad de los 3 ríos o la ciudad de los puentes, por 
los muchos que tiene para vencerlos. 

Cuenta con 61.500 habitantes y está ubicada a 562 metros so-
bre el nivel del mar, y como toda ciudad levantina tiene su fiesta 
de Moros y Cristianos; ¡de eso quiero hablaros hoy! 

Alcoi tiene, en mi opinión la mejor fiesta de Moros y Cristianos  
de toda la región. Se organiza cada año sobre finales del mes 
de Abril y, por supuesto, es en honor a San Jorge! 

Uno de los patronos de esta ciudad hermosa. 

Haré un poquito de historia...no muy larga para no aburrir. 

Tienen su origen en la versión mítica de la Batalla de Alcoy,  
producida en 1276 a las puertas de la ciudad y que habría en-
frentado a los habitantes de Alcoy con las tropas del Caudillo 
musulmán Al-Azraq.  Cuenta la tradición que en el momento cla-
ve de la batalla apa-
reció la figura de 
San Jorge a lomos 
de un caballo sobre 
las murallas de la 
ciudad y que su fi-
gura decidió el re-
sultado de dicha ba-
talla. 

Hermoso, no? 
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En todo caso, los alcoyanos han hecho, -cada año se superan - 
una obra maestra de fantasías, música y esplendor artístico.   

(Han sido declaradas de interés turístico internacional) 

Tuve la ocasión de disfrutarlas en el año 2015, - no había tenido 
la oportunidad de verlas personalmente -, pero siempre estaban 
en mi mente todas las historias que mis padres nos narraban a 
mi hermano y a mi.  No había reunión familiar donde no se ha-
blara de las Entradas de Moros y también la de los Cristianos, 
con sus “Filaes” y sus trajes y maquillajes espectaculares. 

Lo que viví allí me dejó en-
mudecida, no hay palabras 
para tanta emoción. Desde 
el día que comienzan, con la 
música de todas las bandas 
en la plaza, donde entonan 
el Himno y se dan inicio a 
todos los festejos. 

Al día siguiente por la maña-
na se hace la entrada cristia-

na y por la tarde la mora, desfilan los Capitanes y los Alféreces 
con todo el boato y la espectacularidad del montaje, el maquilla-
je y la escenografía más alucinante que os podéis imaginar.  El 
día del Alardo, la batalla, cuando ambos bandos disparan sus 
trabucos y el ambiente se impregna de pólvora y de furia conte-
nida!  

En fin, una contienda sin igual que termina con la aparición de 
San Jorge, un niño elegido cada año por la población para re-
presentarlo y que consiste en un gran honor, como no podía ser 
de otra manera. Esto marca el fin de las fiestas y la llegada de la 
floreciente primavera. 

¡De la cabalgata de los Reyes Magos ya os hablaré en otra oca-
sión! 

Con todo mi cariño... 

María Guadalupe Gisbert 
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ENVELLIMENT OFTALMOLÒGIC  

La vista és un dels cinc sentits que te-

nim les persones, que ens permet identi-

ficar, relacionar-nos, adaptar-nos al nos-

tre entorn i proporcionar-nos sentiments. 

Els ulls són uns dels òrgans que abans 

mostren signes d’envelliment. Els principals problemes que es 

poden presentar són: 

-La cataracta: Ennuvola o far opac el cristal·lí o lent del ull i que 

ocasiona: visió borrosa, incapacitat per enfocar correctament, 

colors que semblem destenyits, resplendor al voltant de les 

llums, dificultat per veure-hi bé en la foscor. Les cataractes s’en-

grandeixen i redueixen la visió.  

La cirurgia és un tractament segur.  

-La degeneració macular associada amb l’edat:(DMAE). És 

un trastorn que destrueix lentament la vi-

sió central i aguda, que dificulta la lectura 

i la visualització de detalls. Causa danys 

als fràgils vasos sanguinis sota la màcula 

i poden sagnar. Aquest canvi de la màcu-

la danya la visió aguda per realitzar les 

activitats de la vida diària, conduir, llegir, etc. Necessita atenció 

mèdica urgent. 

-La sequedat ocular  o ull sec: És una malaltia freqüent. És la 

disminució de la humitat dels ulls. Ocasiona picor, coïssor, sen-

sació de tenir grans de sorra, pot estar ocasionada per múltiples 

factors: malalties, ús excessiu de lentilles, pantalles, productes 

químics, de neteja, maquillatge, rímel etc. És necessari adminis-

trar llàgrimes artificials, n’hi ha amb àcid Hialurònic. 
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-Taques flotants: Poden ser part normal de l’envelliment, però 

si se’n veuen moltes o gran centelleig, a vegades poden ser se-

nyal d’un problema més greu com és el despreniment de reti-

na. 

-Laxitud (caiguda) de parpelles: La caiguda dels teixits de les  

parpelles - superiors i/o inferiors - més freqüent la superior, difi-

culta la visió i pot arribar a necessitar una cirurgia fàcil i breu 

anomenada blefaroplàstia. 

-Mantenir un cos sà per tenir ulls sans: Una dieta equilibrada 

amb aliments que ens proporcionin vitamines: 

- A: pastanagues, espàrrecs, albercocs, nectarines, llet. 

- B: cereals, fruits secs.  

- C: cítrics, pebrots, maduixes. 

 -E: enciam, espàrrecs, pèsols. 

 

Els àcids grassos essencials (Omega 3) del peix blau, prote-

geixen la degeneració macular i el síndrome de l’ull sec. 

 

- L’ús de pantalles continuat fa que parpellegin menys els 

ulls, es poden ressecar i ocasionar fatiga ocular. És necessari 

fer freqüents descansos, controlar la brillantor, altura adequa-

da... 

Cuidem els nostres ulls ! 

Hortènsia Villar 

20 

MEJORAR LAS FOTOS DE TUS MASCOTAS  

Hacer fotos de mascotas es como hacer 
fotos de bebés o de niños: siempre conta-
mos con el factor sorpresa y no siempre 
puedes conseguir la imagen que quieres.  
Sin embargo, poniendo en práctica estos 

consejos te resultará más fácil obtener el resultado deseado  
Una buena luz hace una buena foto. Lo mejor es la luz natural. No utili-
ces flash ya que asustarás a la criatura y conseguirás que huya o que 
reaccione de manera indeseada.  

La mejor luz es la de los días nublados. 
Enfoca a los ojos: No es una tontería, Los ojos son la parte más expresi-
va del rostro de un animal, puedes captar los sentimientos de los anima-
les utilizando esta técnica.  

Aprovecha cuando esté distraído: Deberás 
estar atento. Si tiene un momento de distracción, 
comienza a tirar fotografías. 
Si quieres que un animal mire a cámara muéstra-
le su juguete o un trozo de comida. Recuerda 
dárselo luego, no le engañes porque no entende-

rá qué estás haciendo.  
Mantén una distancia prudente. Nuestras mascotas querrán saber qué 
tenemos en la mano cuando nos acerquemos e irán a inspeccionarlo. 
Mantén una distancia para sacar las fotografías.   
Colócate a su altura, metete en su mundo. Agá-
chate y colócate siempre a su altura porque las 
fotos desde tu perspectiva perderán gracia. Los 
resultados serán sorprendentes.  
Sé rápido. Los animales realizan movimientos, 
tienes que poder captar el momento divertido. 
Para evitar fotos borrosas, programa tu cámara 
con tiempos de obturación cortos, se congelará un poco la imagen y te 
facilitará la tarea. Si no tienes una cámara profesional, la cámara de mu-
chos móviles tiene una opción destinada a hacer fotografías deportivas 
(un icono de una persona corriendo) que te servirá. 
Haz muchas fotos con diferentes encuadres y posturas. Varía tu posi-
ción. Haz fotos de cuerpo entero o sólo de cara o cabeza ¡Échale imagi-
nación!.  

ÁNGEL SUSO 

https://misanimales.com/el-samoyedo-el-perro-que-vino-del-frio
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LA RECEPTA 

Orada al forn amb verdures 
 

Ingredients (2 persones) 

1. 2 orades de ració 

2. 2 patates petites 

3. 1 ceba 

4. 1 pebrot verd 

5. un grapat de cirerols “tomàquets cherry” 

6. unes branquetes de farigola fresca 

7. unes branquetes de romaní fresc 

8. pebre negre 

9. sal 

10. oli d’oliva 

 

Preparació 

Peleu les patates i talleu-les a rodanxes. Peleu i talleu la ceba 

a la juliana i també el pebrot. Els cirerols els podeu deixar sen-

cers. 

Disposeu totes les verdures en una safata que pugui anar al 
forn. Afegiu-hi el romaní i la farigola. Salpebreu-ho i regueu-ho 
amb un bon raig d'oli d'oliva.  

Tapeu la safata amb paper d'alumini i enforneu-ho durant 30 
min a 180 ºC, escalfor a dalt i a baix. 

Passat aquest temps, retireu el paper d'alumini i poseu les ora-

des sobre les verdures. Tireu-hi un polsim de sal, regueu-les 

amb un raig d'oli d'oliva i torneu a posar la safata al 

forn. Enforneu-ho durant 30 min més.    

                                                                                                                       

Pilar 
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POLIM L’IDIOMA 

La reducció de la llista de mots amb accent diacrític 

en manté15 dels 150 que existien. 
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ENTRETENIMENTS 

Completa la graella  amb 

les paraules de la llista. 

Solució a la pàg. 12 
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