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BENVINGUDA

PÀGINES VISCUDES

Montse  Cutal - Directora

Comencem un nou any i ho fem de la mà de “Pàgines Viscudes”. 
Aquest any dediquem la portada al canvi climàtic. Potser no som ningú
per donar consells del que s’ha de fer, però sí, que ens volem sumar a la
conscienciació col·lectiva. Els nostres avis ens expliquen que, abans, els
hiverns eren molt freds, que les primaveres i tardors estaven molt
definides i,  als estius, a partir de la Festa Major, començava a refrescar.
Com cada any, a la nostra revista trobareu un reguitzell d’històries del
nostre dia a dia, coneixereu una mica més la nostra gent i podreu veure
què fem. 
Des d’aquí també us volem convidar a conèixer un projecte que aquest
any s’ha materialitzat a través d’un llibre. “I tu, què feies quan eres petit?”.
Abans de la pandèmia, vam iniciar un projecte, amb els nens i nenes de
les tres escoles de Gironella, per conèixer les semblances i diferències
entre els infants d’ara i els infants que van ser els nostres residents. La
pandèmia el va frenar, però la nostra tenacitat i ganes ens ha fet poder 
 acabar-lo. Si en voleu saber més podeu trobar aquest llibre a la
residència.
Esperem que gaudiu de la revista i molt bon any per a tothom.
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UNA VIDA, UNA HISTÒRIA
 Camilo Sabata Millat

El Camilo Sabata Millat, “Camil” com li agrada que el coneguin, és nascut a
Graugés a la casa de pagès Font del Puig, també coneguda com a Cal
Sabata, el 27/03/1928. 
La Ramona i el Ventura, els seus pares, van tenir 6 fills. Les dues nenes es
van morir de molt xiques. Ell era el segon dels quatre germans. El Ventura,
ell, l’Hermini i el petit, el  Ramon. Actualment ell i el Ramon són els que
queden.
Cal Sabata era i segueix essent una gran casa de pagès, de les més
importants de Graugés. Tenien un bon tros,  mules per a llaurar, vaques
per a pasturar.... les havien de cuidar quan tornaven de l’escola. També
tenien horta amb tomaqueres, cols de cabdell, cebes i patates de guardar,
com a mínim!
Va assistir a l'escola de cal Rosal fins als
14 anys, recorda el mestre Lluís
Vilardaga i, en aquella època, a l’escola
es feia tot en castellà. En viure a pagès,
la seva vida no es va veure massa
afectada per la guerra civil, o si més no,
era tan xic que no en té gaire records

Camil de jove tocant a l’aire lliure
 

Als 10 anys va tenir el seu primer acordió; li van
passar els reis, però ell feia temps que el
demanava, des de ben petit. El seu germà gran
va anar amb bicicleta fins a Capolat a comprar-li
el primer acordió de teclat.
Els germans feien una bona pinya, de que
havien d’ajudar el pare a arreglar el bestiar, a
netejar l’estable cada dia i un cop la feina ja
estava feta, ja els deixaven tocar. 4 xicots, 4
músics - recorda- i els pares estaven contents
de l’ambient que hi havia a casa.
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Va tenir la sort de poder estudiar 3 cursos de piano, 1er solfeig i els següents
cursos ja podia aprendre a tocar l’instrument. Té un piano de paret a casa
seva molt bo! El va haver de portar a casa quan va tancar la botiga. Per poder
pujar el piano a casa van haver de desmuntar les baranes de les escales
perquè sinó no hi passava.

Diu que tocar l’acordió és el mateix que tocar el piano. Li agradava tocar vals,
pas doble, el Fox... “El Vals de les Veles” és tant bonic!...  Ara, ell ni cantava ni
ballava allà a la Font del Balç ( aquest nom li ve del salt d’aigua que hi ha, ho
sabies?) Em pregunta.

Tocava l'acordió a les Festes Majors i a
la Trobada d'Acordionistes d'Arsèguel.
El món dels acordions era la seva
passió: trobades d’acordionistes,
arranjar-los, ensenyar a tocar-los...  Li
agradava molt perquè o l’acollien a
casa de la gent o anava a fondes
senzilles i humils, però sempre estava 
 rodejat de gent.

El Camil és un gran col·leccionista d’acordions. Explica que, abans, a cada
casa hi havia un acordió per a amenitzar les trobades familiars i celebracions;
ell anava de casa en casa a comprar els acordions de les cases del Berguedà,
més gran o més petit, més bo o més dolent, però a totes les cases n’hi havia
un, que ell va anar arreplegant fins a fer una gran col·lecció de més de 150
acordions!!! Acordions de botons, de teclat, llenguetes, bandoneons....

Explica que hi va haver una època en què et guanyaves bé la vida fent
qualsevol cosa. Algun que altre diner va fer amb la música. Amb tot, ha
treballat tant de fuster com amb la música; es va poder comprar un pis i un
baixos a Berga. Aquells baixos eren la botiga d’instruments. 

Va obrir una botiga de música d’instruments a Berga als anys 80, al C/
Boixader. Hi anaven tots els músics famosos de l’època i tocaven  plegats.
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Article al diari sobre la botiga d’acordions d’en Camil a Berga

GUANYAR-SE LA VIDA AMB UN BON OFICI
Va ser als 14 anys quan va començar a fer d'aprenent de fuster amb un
senyor de Cal Rosal que era fuster artesà.  Als 18 anys va anar a treballar a
Cal Fígols, també conegut com a Cal Pilotes. Li agradava i apassionava el seu
ofici, en té molt bon record. 

Els primers anys quan era jove, vivia entre cal Rosal a casa el seu germà
Hermini i a Graugés, la casa familiar. Ell es va fer també una casa a cal Rosal
on va viure fins que va venir a la residència. Allà hi tenia la seva fusteria. En
algun lloc havia de guardar tots els acordions, eines i piano! La vida de pagès
a ell no li va cridar mai l’atenció, però la vida de músic.... com li agradava!...
 Sempre ha sigut solter, al llarg de la vida ha tingut alguna bona amiga, però
mai cap “nòvia” oficial;  ja estava ben entretingut, entre la música, l’ofici de
fuster, alguna amiga,...

Els seus germans Ventura i Hermini eren paletes; el Ramon era barber i ell,
fuster. L’Hermini també feia música amb acordió electrònic. El Ramon, fins,
als 85 anys, va tocar el contrabaix a la Cobla de Berga que va fundar. La
neboda del Camil també ha seguit el camí familiar de la música, tocant el
Flabiol a la Cobla.



Mar Sabrià - Treballadora Social
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Recorda que tots eren homes ben
moderns, amb ofici i músics, inventors,
molt alegres i valents, però que ell era
el que tenia més caràcter sens dubte.

El Camil, quan va arribar a la residència,
seguia tocant l’acordió i ,fins i tot, va
ensenyar  alguna noia a tocar-lo. Ara ja
no el toca, perquè no té prou força.

El  Camil segueix essent una persona
alegre i amable, i el més independent
possible, a la residència. Té un bon
record de la infància, valora molt el fet
que va poder construir el seu camí. Ha
tingut una bona vida, igual que el seu
bon humor. El Camil amb la seva darrera alumne. 

Amb la col·laboració del seu germà Ramon i la seva neboda Mº Àngels Sabata
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SNOEZELEN I L'ESTIMULACIÓ
SENSORIAL

QUÈ ÉS SNOEZELEN?
Snoezelen és una contracció en holandès de dues paraules “Snuffelen” i
“doezelen” que signifiquen quelcom com “olorar” i “dormitar o relaxar-se”.
El concepte es va crear a Holanda cap als anys 70 per Ad Verheul i Jan
Hulsegge. Principalment anava destinat a las persones amb una
discapacitat severa per oferir-los unes activitats de lleure plaents i
agradables per al seu benefici, simplement per a gaudir d´experiències
agradables.

El concepte Senoezelen es refereix a una manera fer, una filosofia de
treball, de mirar cap a la persona per tal de proporcionar-li una millor
qualitat de vida i benestar. Es proporciona un entorn especialment
dissenyat , com una sala Snoezelen o, si no se’n disposa, adaptar l´entorn
per oferir un espai agradable, amb l´objectiu de procurar benestar,
relaxació i contacte amb l´entorn. Es una atenció centrada en la relació.
Actualment Snoezelen és una pràctica contrastada científicament. S´han fet
molts estudis d´investigació en els quals es determina que:

-Millora les connexions neuronals.
-Augmenta els estats de relaxació.
-Millora la relació amb la persona cuidadora o referent.
-Disminueix els episodis d´agressivitat i d´alt estrès i                   
 conductes estereotipades.
-Reducció de contencions mecàniques i farmacològiques.
-Disminució de conductes apàtiques i depressives.
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Així, doncs, és una intervenció destinada a proporcionar, a las persones
estímuls sensorials que facilitin aquesta sensació de benestar a partir   
d' estimular o relaxar, segons els objectius. Aquesta estimulació sensorial
consisteix en qualsevol entrada d´informació al sistema nerviós mitjançant
els diferents sentits, per tal de potenciar les capacitats de les persones i la
seva percepció de l’entorn. La seva finalitat és aconseguir la interacció amb
l´usuari, amb el medi, així com establir-hi vies de comunicació efectives. La
teràpia d´estimulació sensorial pot anar dirigida a qualsevol tipus de
població, des d´un nadó a una persona gran, però especialment a
persones que pateixen una diversitat funcional.

Aquests canals d´entrada d´informació sensorial seran, doncs, a través
del:  

- Camp Visual                                    - Gust
- Tacte /propioceptiu                       - Olfacte
- Camp Auditiu                                  - Vestibular (equilibri/orientació)

També està relacionat amb l´estimulació basal: són 3 aspectes a tenir en
compte: somàtica, vibratòria i vestibular. Aquí és on, a la persona li podem
oferir la consciència del seu cos i de la seva respiració. A nivell basal podem
arribar a persones amb un deteriorament profund, i fins i tot en estat
terminal.
En una sala Snoezelen hi ha diversos elements per crear aquests espais,
principalment hi podem trobar: 

-Millora el nivell d´atenció i comunicació.
-Increment del benestar emocional.
-Connecta amb la realitat, amb l´entorn.
-Crea una atmosfera agradable.
-Ofereix una alternativa a les relacions entre usuari i família.
-Incrementa el nivell de satisfacció laboral en el personal cuidador.
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Dintre d’aquesta filosofia, hi ha també el concepte Snoezelen 24 hores,
perquè, no només es pot aplicar a una sessió d´estimulació sensorial, és
important valorar l´estat de la persona des que es desperta fins que va a
dormir: vestir-se, higiene, alimentació,....Aquestes activitats de la vida diària
es poden adaptar segons el seu perfil o estat sensorial i quelcom que li
resulti estressant o angoixant per fer-ho més agradable i aquí és bàsica la
relació amb a persona de referència, cuidador/a o familiar. 

Com és la comunicació verbal i no verbal, com és l´apropament, la postura
i l´entorn.
Quant a les persones amb una demència mes o menys avançada, on es
detecta una apatia, ansietat, agressivitat, agitació...,gràcies a la intervenció
amb l´estimulació sensorial, cada cop van adquirint un major evidència
científica sobre els efectes positius. Es pot treballar l´atenció, la memòria,
la comunicació i millorar  l´estat emocional.

Piscina de pilotes.           
Panells tàctils.

Butaca o puf .
Fibra óptica.

Materials diversos per a treballar : textures, olors, mantes de
propiocepció, elements amb temperatura càlida o freda…..etc

Pantalla per a projectar-hi imatges triades i apropiades per a cada
persona.

Projector d´oli o altres que poden projectar estels

Un llit d´aigua amb temperatura càlida i vibració que es transmet per la 
       música.

Una columna de bombolles amb miralls.
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LA IMPORTÀNCIA DE L'ESTIMULACIÓ SENSORIAL

Des que érem a la panxa de la mare fins que morim, estem rodejats
d'estímuls, colors, llums, sorolls, olors, gustos, experiències tàctils diverses.
Tots tenim un «perfil sensorial», es a dir, la forma que tenim d´interpretar la
informació que ens rodeja a través del nostre sistema nerviós; per tant
produïm una resposta adaptant-nos a l´entorn. Aquestes sensacions ens
arriben pels nostres òrgans o canals sensorials, com he mencionat
anteriorment.

A tots ens agrada sentir-nos en un entorn agradable, sensorialment parlant,
a casa; a l´exterior, amb una llum agradable, una música que ens agradi i
ens transmeti emocions, un bon menjar, estar asseguts o estirats en un lloc
confortable,... Això ens repercuteix en el nostre estat d´humor quan estem
a gust amb nosaltres mateixos. La majoria de la gent tenim la capacitat de
regular i controlar la informació sensorial que rebem.

 A vegades ens podem sentir irritables sense saber ben bé perquè i potser
sentim un mal d´esquena o tenim fred o calor o hi ha molta llum o sorolls
desagradables, les persones amb un deteriorament neurològic, els pot
afectar tota aquesta informació perquè pot haver-hi distorsió en una
entrada sensorial i no saber com interpretar-la i tenir hipersensibilitat o
hiposensibilitat.

A persones molt dependents i amb grans dificultats de comunicació, a
través de l´estimulació sensorial podem saber què els agrada o què els
resulta desagradable.



Glòria Bigas - Terapeuta ocupacional

Aquesta és una imatge d´una sala convencional, per tenir una idea.
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Actualment la intervenció Snoezelen està oberta a tothom, però molt
especialment on s´ha aplicat més és a persones amb problemes   
d' aprenentatge i discapacitat intel·lectual, persones grans i amb alguna
demència, amb malaltia mental, amb dolor crònic, amb malaltia terminal, en
atenció precoç – hospitals materno-infantils, d’altres – ara a escoles
bressol/infantils on hi ha racons multisensorials i jardins sensorials.
Les persones cuidadores, siguin professionals o familiars, també poden
rebre sessions Snoezelen relaxants per obtenir un benestar emocional i
ajudar a disminuir estats d´angoixa o d’estrès.

També és important tenir en compte que el cervell té capacitat per canviar i
adaptar-se constantment: això és la neuroplasticitat, que permet que les
neurones es regenerin. Les rutines són bones, però rebre nous inputs,
noves sensacions,... Això és bo perquè hi hagi aquesta neuroplasticitat, és a
dir, nous aprenentatges, noves respostes, tot plegat es pot aconseguir amb
l´estimulació sensorial.
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Gener 
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L'AGENDA

Arriben els patges dels Reis Mags
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Febrer 
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Dijous llarder

 Fem coques de llardons



Carnestoltes
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Març 

Dia de la dona
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Fem la calçotada



Abril

Sant Jordi
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Preparem i beneïm el ram



Maig 
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Teràpia amb gossos

Sortida a la biblioteca
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Juny

Festa de la Residència 
"SANT ROC TOURS"



Anem a la piscina

Sant Joan
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Juliol

Fem el gelat.
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Fem activitats amb els nens del casal



Bar d'estiu “Namasté"
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Juliol
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"Padrí i Padrina de la Residència"
Festa Major:
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Setembre

Sortida al mercat

Botifarrada

Activitats



Festival de poesia

PÀGINES VISCUDES 25

Octubre

Projecte "Grans encants"
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Octubre

La Castanyada
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Concert solidari amb la Marató de TV3

Desembre

Decorem la casa de Nadal

Novembre



Cantada de nadales

Celebrem el nadal i caguem el Tió
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I,TU, QUÈ FEIES QUAN ERES PETIT?
D’un projecte intergeneracional a un recull de vida.
Vols conèixer com eren i són els nens i nenes d’abans i d’ara? 
Com han canviat, o no, les famílies, les escoles, les menges, etc... a
partir de l’experiència compartida entre els alumnes de les escoles de
Gironella i els usuaris de la residència.
Compartir amb infants sempre és un goig, però que a més a més en
surti un llibre en època de pandèmia, és un gran repte i satisfacció.

Si en vols saber més, pots trobar el nostre llibre a la residència.
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ENS CONEIXEM...
PÀGINES VISCUDES

La Jordina Fornells forma part de l’equip auxiliar des de l’any 95’, ara fa 27
anys. 
Hem volgut conèixer més coses d’ella. Ara té 62 anys i, a mitjans d’agost
del 2023, es jubilarà i ja no la veurem tant. 

- Quant fa que vas començar a treballar a la Residència?
Vaig començar l’any 1995 fent mitja jornada i, a partir del gener de l’any 96,
ja vaig passar a tenir tota la jornada sencera. Per tant hi porto uns 27 anys.

- Què és el que més t’agrada de la teva feina? I el que menys?
M’agrada que els avis vagin ben arreglats i que estiguin contents, que, amb
el servei que els puguis donar, se sentin bé; que estiguin contents amb tu i
t’apreciin la feina, per mi, és una satisfacció. Intento fer la feina com més bé
millor.
El que menys potser seria la qüestió d’horaris, ja que aquesta feina et treu
molt de la teva vida personal. Ara, quan ja tens una edat, t’adones que has
perdut molt temps de la teva vida familiar. Quan ets jove no ho veus tant,
tot es porta d’una altra manera, però quan ja s’acaba la teva vida laboral,
veus que has sacrificat la teva vida.
El que menys m’agrada de la feina és que potser et falta temps per a
realitzar-la i personalment em poso molt nerviosa perquè, a mi,
m’agradaria fer les coses d’una manera més tranquil·la i llavors això em
genera insatisfacció.

- Que t’agrada del teu poble, Gironella?
Els voltants de Gironella, l’entorn. Com que a mi m’agrada caminar, de
seguida ets al bosc. El poble també: actualment està molt ben arreglat.

- Si no visquessis a Gironella, quin seria el teu lloc ideal per viure?
Berga. Hi tenia els meus avis i recordo la meva infantesa, quan tot el dia
érem a Berga per les festes i, d’això en tinc molt bon record. En certa
manera, em sento mig berguedana, ja que, de joveneta, també hi anava
molt.
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- Ens podries explicar alguna anécdota o algun secret de tots aquests
anys?
Una vegada una persona que era molt rígida, havia de sortir a votar, perquè
un familiar seu es presentava a unes votacions i, amb unes companyes (que
ara ja són retirades), vam haver de posar una caçadora que ens va demanar
la família i no hi havia manera  que li entrés:  vam riure molt amb la situació.
En una empresa, treballant tants anys, hi ha hagut moments de tot, alguns
molt bons i altres no tant.
El que sí  me’n adono és que ha canviat molt el perfil de residents i, per tant,
també la nostra feina; abans eren molt autònoms i ara cada vegada arriben
més depenents.

- En el teu temps d’oci, què t’agrada fer?
M’agrada molt fer activitats a l’aire lliure (anar a caminar, pujar muntanyes,
fer excursions…). També m’agrada el teatre i el cinema.

- Quina és la teva debilitat?
Els meus fills. Per als meus fills ho faria tot; te’ls estimes moltíssim, suposo
que com qualsevol mare.

- Què et posa més nerviosa?
La prepotència d’algunes persones, això m’empipa molt. Hi ha gent que
sembla que et perdonin la vida, que et tractin i et jutgin com si tu no
sabessis tant com ells.

- Quins són els teus defectes / virtuds?
Les virtuds les hauria de dir una altra persona, però crec que tinc paciència. I
de defectes, que, quan em poso molt nerviosa i se m’acaba la paciència, em
costa controlar-me; és un treball que vas aprenent amb el temps. Ara amb
l’edat que tinc, vius les coses d’una l’altra manera més serenament.

- Què no pots deixar pendent de fer a la vida?
Viatjar. Sempre hem dit que ens agradaria anar a Nova York; com a ciutat
m’atrau. M’agrada veure món; no m’agrada quedar-me a casa tancada.

- Com t’agradaria ser recordada?
M’agradaria que quedés un bon record de mi i que pensessin que sóc una
bona companya. 
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Anna Martin - Educadora Social
Jordina Fornells

- Que faràs quan et jubilis?
D’entrada descansar. Vull dedicar-me a la meva persona, ja que estic tan
cansada que m’he descuidat. Necessito temps per a mi, potser anar a ballar o
fer alguna activitat per agilitat i equilibri. Crec que no m’avorriré.

- Quines són les persones més importants per a tu?
Els meus fills i el meu marit, bàsicament la famíla.

- Per últim demana un desig??
Que em duri la salut molt temps, per a
mi i per a la meva família, ja que és el
més important. Intento gaudir del
present i trobar cada dia un petit
moment que em faci feliç. 

 -Que t’emportaries a una illa deserta?
No sé què m’emportaria, però ara mateix me n’hi aniria a descansar i
desconnectar.

- Un viatge per recordar?
Egipte; quan els meus fills eren petits,  ens ho vam passar molt bé. 

- T’agradaria ser àvia?
Si en tinc estaré molt contenta i els estimaré moltissim, però, si els meus
fills decideixen  no tenir-ne, no passa res, és una opció de vida que han
d’escollir ells i jo respectaré el que sigui.



2x1, CONEIXEM EL NORD D’ÀFRICA!
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UN VIATGE...

Aquest any, en un sol viatge, visitarem dues precioses ciutats, on
coneixerem els orígens de la Roma. Però no ho farem sols, ens
acompanyarà també el seu marit, el Moha. Per fer aquest viatge ens
recomanen anar-hi dues setmanes i així poder conèixer a fons les dues
ciutats. Per tenir un clima agradable, millor que sigui a la primavera!

Agafem l’avió i fem canvi de continent; el nostre
viatge comença per MELILLA, on va néixer i
créixer el seu pare...
Una de les coses, que hem de saber abans de
començar aquest viatge, és que Melilla pertany al
continent africà, concretament al nord d'Àfrica,
però és una ciutat autònoma espanyola. 
Essent una comunitat autònoma d’Espanya, no tindrem cap problema a
l’hora del canvi de moneda, ja que van amb euros, ni amb l’idioma, ja que
l’oficial és el castellà tot i que com a segona llengua, és l’àrab.
Un cop coneixem on ens dirigim, cal saber una mica de la cultura...
Comencem coneixent la vestimenta tradicional, que és el Traje Regional.

• Dona: està compost per un cosset blau amb
mànigues bombades d'encaix blanc. La faldilla,
també blava, fins al genoll i a la vora un volant
blanc. Sobre ella es col·loca una xarxa blanca
adornada amb petites borles. El cabell es recull
en un monyo i una diadema de flors. Les
sabates, de taló baix en blau fosc. 
• Home: es vesteix amb brusa blanca, faixí
blau a la cintura i pantalons de tela negra fins
als peus. Al coll es nuen un mocador de color
blau.
I de la festa més important, què ens en
pots dir...

Traje Regional de Melilla
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Aquesta és la Fira de Setembre o Fira de Melilla. Se celebra en honor a la
Patrona de Melilla, la Verge de la Victòria; és el dia 8 de setembre. Tot i que
com la resta del país, també hi ha les celebracions més importants com la
Setmana Santa, Nadal, Carnaval,...
Ara que ja ho coneixem una mica més, Roma, on ens portes de visita?

•“Melilla la Vieja”: és una ciutat
emmurallada construïda entre el segle XIV
i XIX.
·Forts exteriors: són fortificacions que
no estan connectades entre elles i
construïdes a la segona mitat del segle
XIX. 

• El Parc Hernández és el parc més important de la ciutat  de Melilla i està
emplaçat a l'Eixample Modernista, a la Plaça d'Espanya. L’Eixample
Modernista, com bé diu el seu nom està constituït de diferents edificis
d’arquitectura modernista i es va iniciar la seva construcció al segle XIX. És
protegida com a Bé d’Interès Cultural. 

Tenim també el passeig Marítim, on
podem trobar una de les platges
més boniques de Melilla: "La
hípica" . No ens oblidem tampoc
de la "Plaza de toros"

I com ens diu la Roma, aquests són els plats que no podem deixar
escapar de Melilla...
Què us puc dir de la gastronomia de Melilla. És un mestissatge cultural com
la pròpia vida de la ciutat; la cuina local és una barreja d'arrels musulmanes
i cristianes. Així, Roma, què ens recomanes...

• La Coquina o tellina és un mol·lusc que
s'estén al llarg de la costa europea de
l'Atlàntic Nord i al Mediterrani, enterrada a
poca profunditat de la sorra prop de la
costa, fins a uns 20 metres de profunditat. 
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• El rap a la Rasudir és una fórmula tradicional; aquest peix que no té
espines. És més un guisat fet a partir de cues de rap, verdures, tomàquet,
pebrots, pèsols, nyora, safrà, julivert i comí.

Ens ha agradat Melilla, però ara toca agafar el cotxe i dirigir-nos a
NADOR, ciutat on va néixer la mare de la Roma i on té els orígens
el Moha...

Està situada a uns 15 km al surt de Melilla, així
que no ens queda gaire lluny! Nador és una
ciutat bereber de la regió del Rif, (Marroc) i és
la capital de província.
L’idioma que es parla a Nador és el bereber.
Hi haurem de fer  canvi de moneda, a Nador
tenen dirham marroquí. 

Roma i Moha, ens podeu explicar quina
és la vestimenta tradicional?

• Per a la Dona, el "Kaftan" és una de les peces
més representatives de la vestimenta tradicional
del Marroc: es tracta d'un vestit llarg que sol
destacar per la brillantor del seu teixit en ocasions
de seda; el seu tall sempre sol ser solt i ampli i les
seves mànigues, llargues. 

·Per a l'Home tenim la "Chilaba": per resumir-ho, és
com un kaftan amb caputxa i més senzill, aquesta
vestimenta sol ser mixta. La diferència és que la de
l'home és llarga i arriba fins als peus i és més
folgada. 
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I què ens expliqueu de les festes...
• " El Ramadà"  consisteix a celebrar el novè mes del calendari islàmic, que
té caràcter lunar, motiu pel qual la data del seu inici i fi canvia cada any. La
seva durada és de 29 a 30 dies tenint  la lluna creixent com a punt d’inici i fi. 
El Ramadà es pot arribar a traduir per un període de dejuni, però aquest
mes sant per als islàmics té un significat molt més profund... És la
commemoració de la primera revelació del Profeta. 
Prové de l'arrel àrab “Ramadà”, que vol dir cremar i ardent. Fa referència
que en aquest mes els pecats poden ser perdonats com si estiguessin
cremats. És, a més, un dels cinc pilars de l'Islam, juntament amb la professió
de fe, la pregària, l'”azaque” i el pelegrinatge a la Meca.
Durant els dies de Ramadà, els musulmans realitzen un dejuni que va des
de l'alba a la posta de sol. El primer àpat s'ha de fer abans que surti el sol i
és a la nit quan se celebra l'”iftar”, el menjar més abundant del dia; té
caràcter festiu i  se sol celebrar en comunitat. Però, a més del dejuni el
Ramadà,  és també un període de profunda reflexió espiritual, un moment
en què la pregària és especialment present i el sacrifici que suposa el dejuni
ajuda a renovar la fe, a més d'ajudar cada persona a ser més pacient i
humil. També és una celebració, una festa, un moment de reforçar tant els
llaços familiars com els que uneixen els musulmans amb la comunitat
propera.
·“Eid Al-Fitr” és la Festa de la Fi del Ramadà.
·“Eid l'Adha” pretén commemorar un passatge de la Bíblia i també de
l’Alcorà i se celebra cada any en record de la inqüestionable lleialtat que va
mostrar Abraham, que finalment va sacrificar un xai en agraïment a Déu en
lloc del seu propi fill. D'aquesta manera, la festa es repeteix anualment com
un exemple de lliurament al seu Déu. L'animal que es sacrifica se sol tallar
en 3 trossos un per a la família, un altre per als amics/veïns i el darrer tros
per als pobres/més necessitats.

Quina lliçó de cultura! Però volem conèixer la ciutat, així que, on
ens porteu?
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• La primera parada obligada a Nador és el Mont Gurugu: des de la
muntanya podrem veure la península ibèrica i les costes marroquines. I
sabeu, si tenim sort, algun mico també el veure’m per la zona! 
• Mar Chica: Es tracta d'una petita llacuna marina que queda tancada per
un itsme de terra. Destaca la colònia d'aus que hi habita. Un lloc amb una
vista molt bonica. 
• Corniche Nador. Corniche és un passeig marítim de diversos
quilòmetres de longitud. Hi ha jardins, parcs infantils i és un lloc força
turístic. 
I el que trobareu a cada carrer/barri són Mesquites, que tenen l'entrada
obertaper  a qualsevol persona.

De menjar tradicional marroquí no sabríem anomenar-nos-en ni
un ni dos perquè hi ha moltíssims plats!! Però us podem explicar
els més coneguts...

• El Cuscús: és llavor de sèmola de blat cuit i
s’acompanya amb verdures, carn de xai,
vedella o pollastre. 

•  Tajine: rep aquest nom degut al recipient on es
prepara. És una cassola de fang amb una
tapadora de forma cònica; n’hi ha diferents
varietats però ells ens recomanen el Tajine de
Xai amb llegums, ametlles i prunes amanit amb
canyella i safrà o el Tajine de Pollastre amb
llimona, olives i una salsa de tomàquet picant
molt especiada.



Roma Al·lal Gerocultora
Teresa Subirà - Fisioterapeuta

38PÀGINES VISCUDES

• La Harira: aquesta sopa és molt apreciada
perquè s’utilitza per a trencar el dejuni durant
els dies de Ramadà per la seva gran aportació
calòrica. Està feta amb carn de xai o vedella,
llegums i tomàquet, condimentada amb
pebre negre, coriandre i gingebre, i se sol
acompanyar amb dàtils. 

Per acompanyar tot això no ens podem oblidar del beure! La beguda típica
del Marroc és el Te, és una beguda calenta de te verd, aromatitzat amb
fulles o branques de menta fresca i endolcit amb força sucre.

Gràcies, Roma i Moha, per mostrar-nos un tast dels vostres orígens, per
mostrar-nos una nova cultura i fer-nos enriquir amb ella! 
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EL RACÓ DEL GOURMET

BUNYOLS DE CARBASSA:
DIFICULTAT: BAIXA. 

400g de farina
400g de carbassa
25 g de llevat
50g sucre
1 llimona  

   INGRIDIENTS:  

                      

PASSOS A SEGUIR:

1- Pelar i tallar la carbassa a trossos petits i posar-la a bullir uns 15/20
min aproximadament. Guardar ¼ de litre de l’aigua amb la qual l’hem
bullit i la deixarem refredar fins que sigui tèbia. 

2- Triturar la Carbassa.

3- Un cop tèbia l’aigua reservada, afegir-hi  300g de farina, el sobre i mig
de llevat, els 50g de sucre i ratllar la pela de ½ llimona per fer la massa.
Barrejar-ho bé fins que no quedi cap grumoll. 

4- A poc a poc anar incorporant la carbassa a la massa i remoure fins a
tenir una massa homogènia i enganxosa.

5- Escalfar oli en una paella; fer boletes amb la massa i fregir-les. 

6- Un cop fregides, deixar els bunyols sobre un paper absorbent per
treure l’excés d’oli i empolvorar-los amb sucre.
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PASSOS A SEGUIR:
Començar la recepta fent la beixamel: 
- Posar una mica de mantega en una paella i, un cop fosa, afegir-hi la
farina; remenar-ho fins que s'hagi cuit una mica i a continuació, anar-hi
tirant la llet i anar remenant fins que quedi una pasta ben homogènia.
Salpebreu, posar-hi nou moscada, i, si ha quedat algun grumoll, passar la
beixamel pel colador xinès. 

1. Bullir les plaques de canelons en una cassola. Procurar bullir-la amb oli
per evitar que s'enganxin entre elles. Un cop bullides, es deixen refredar i
es reserven estirades en una plata. 

2. Pelar les gambes i llagostins i saltejar els caps en una paella amb oli
d’oliva. Reservar el suc.

3. Posar una paella al foc amb un raig d’oli i enrossir la ceba picada. Afegir
el lluç net i el rap net i esmicolat i coure durant 3-4 min. Afegir les gambes
i els llagostins tallats i sofregir.

4. Farcir els canelons, enrotllar la pasta i cobrir-ho amb beixamel. Gratinar
els canelons al forn amb formatge ratllat i mantega per sobre. 

CANELONS DE PEIX I MARISC
 (PAQUITA MONTESINOS):

DIFICULTAT: MITJANA

250g de lluç
250 g de gambes
250 g de llagostins
plaques de canelons
1 ceba
sal i oli
100 g de formatge ratllat parmesà

  INGREDIENTS:
1 l de llet
Pebre blanc
Nou moscada
Farina
Mantega

PER A LA BEIXAMEL:



PASSOS A SEGUIR: 
1- Pelar i picar la ceba. Coure el pollastre si no el tenim ja cuit (aprofitant el
que fem al btou). 

2- Picar també el pollastre i el pernil salat ben petit. 

3- Sofregir la ceba en una paella amb la mantega. Quan estigui una mica
daurada, afegir-hi el pollastre trinxat i el pernil salat. 

4- Afegir-hi la farina i la llet a poc a poc. Anar-ho barrejant fins que quedi una
massa espessa. 

5- Quan la mescla hagi agafat una textura suau, salpebrar al gust. 

6- Deixar la massa refredar unes hores o, fins i tot, un dia sencer.

7- Un cop estigui fred, preparar els ingredients per arrebossar les croquetes.

8- Anar agafant trossos de la massa per fer boles allargades, arrebossar-les i,
amb una paella amb l’oli ben calent anar-les fregint. 
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CROQUETES DE POLLASTRE I PERNIL
SALAT (GUADALUPE MARCO)

DIFICULTAT: MITJANA

1.5 L de llet
160 gr de farina
130 gr de mantega
20 gr de ceba
-80 gr de pernil salat

INGREDIENTS ( per a 6 persones)
50 gr de pit de pollastre 
1 o 2 ous
50 gr de pa rallat.
Una cullerada de sal 

       i pebre o nou moscada.

         Aina Alarcón, Anna Camps i          
Judit Moya - Infermeria
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PASSATEMPS
Reconeixes aquests llocs emblemàtics del Berguedà??

Solucions:
Roques de la Madrona (Fonollet, Puig-reig), Torre Viladomiu Nou
(Gironella), Santuari de Queralt (Berga), Café de les 7 portes (Casserres),
Pedraforca (Saldes), Fonts del Llobregat (Castellar de N’Hug).

Anna Martin - Educadora Social


