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carta als Reis

CURIOSITATS
Avui els follets hem tingut assemblea.

Signat: Els follets de Valldoreix

El Gran Follet estava molt preocupat amb el canvi climàtic, deia: 
- La natura està en perill: els icebergs es desgelen, les plagues augmenten, 
espècies animals o vegetals en extinció i per acabar-ho d’adobar aquesta 
pandèmia. I, on anirem a parar amb la desforestació?- 

S’ha fet un gran silenci... Enmig de la colla s’ha aixecat el follet eixerit i ha 
dit:
-“Tinc una idea, perquè no demanem ajuda als nostres tres reis d’Orient?”. 

Dit i fet, hem anat a buscar el nostre follet escriptor i entre tots hem redac-
tat la següent carta que diu així:

Excms. Srs. Reverendíssims Mags

Els follets aquí presents, si no és molèstia, volem demanar a Vostres Ma-
jestats els següents favors: ALEGRIA per a repartir a tothom, SAVIESA per 
saber com fer-ho, FORTALESA per a resistir i vèncer aquest mal temps, ES-
PERANÇA per saber que en som capaços, PACIÈNCIA perquè no tot arriba 
al moment (la vacuna va arribant) i finalment que els boscos siguin frondo-
sos i abundin matolls de tota mena on els follets puguem viure en pau i,... 
tot el que tingueu a bé d’afegir... us restarem agraïts.



3

la unió fa la força

EDITORIAL
Seguim immersos en aquesta pandèmia que tant està costant de treure’ns 
de sobre.
Comencem un any que volem realment que sigui nou, en relació al final 
del 2020 que tan “guapo” ens el pintaven i, voldríem, que arreu, s’escampi 
aquesta esperança.
La nostra amiga Pepa Soro deia quan sorgia algun problema, - Hauríem de 
“fer piràmide” que vol dir unir-nos fent pinya com fan els castellers i amb 
l’esforç comú, aconseguir vèncer aquesta situació. No és fàcil, necessitem  
constància i molta esperança.
D’aquesta manera volem desitjar-vos un

                                                                 BON ANY 2021

La padrina us desitja, abans de res, un bon any 2021 i que puguem superar 
aquest virus.

Sabeu com es netegen unes setrilleres? La padrina us aconsella de fer-ho 
amb el marro del cafè.  Els resultats són sorprenents. L’explicació és que 
el marro del cafè elimina el greix i en facilita la neteja. Proveu-ho i ja m’ho 
direu.

Aquest mes és el millor per a fer la poda dels arbres de fulla caduca: pomers, 
presseguers, perers i d’altres. Cal anar en compte a fer ho bé i no podar més 
del necessari.

La poda del cirerer no es fa al gener, cal fer-la després de collir les cireres.
Les plantes de fulla perenne al contrari: oliveres, llorers... es poden entre 
abril i maig.

Els padrins us  desitgen un molt BON ANY 2021 i molta salut per a tots..

CONSELLS DEL PADRÍ I 
DE LA PADRINA

Antoni Mallol
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siguem conscients dels pensaments

RACÓ DE REFLEXIÓ
TENIR CURA DEL PENSAMENT
El pensament moltes vegades s’apodera de nosaltres i ens sembla que en 
perdem el control perquè no hem descobert que, no té identitat pròpia, 
que són connexions sovint arbitràries i pur reflex d’un sistema gravat en el 
nostre cervell. Aquestes gravacions provenen d’allò que hem viscut al llarg 
de la nostra vida i, igual que un automatisme reflex, sorgeixen com a rea-
litats del present enfront a una situació X, fent-nos respondre de manera 
automàtica repetitiva, tipus estímul-resposta.
Això ho apliquem a diverses circumstàncies i evidentment en aquests mo-
ments de pandèmia, virus,... igual a alerta, por, amenaça. És el que en psi-
cologia anomenem estímul-resposta, però: ATENCIÓ! Estem considerant 
solament un mecanisme mental sense tenir en compte que el pensament 
en si, no té identitat pròpia, quan no prové d’un estat de consciència supe-
rior.  
M’EXPLICO:
La nostra ment hauria de discriminar entre allò que ve dels xips apresos, 
d’allò que prové del nostre ÉSSER, i quan dic ÉSSER, em refereixo a l’essència 
eterna, al DÉU que som més enllà del nostre cos i, per a poder connectar 
amb ELL en nosaltres, us proposo un petit exercici d’observació i joc, i que 
cadascú en tregui les seves conclusions.
Qui és el que ve o s’adona d’allò que penso? Serà DÉU en mi?

Rosa M Preckler.

NOTA:

Comuniquem als socis que el Casal no ha estat afavorit per la rifa de Nadal 
del dia 22 de desembre.

EL CASAL

A l’hora de tancar aquesta edició, encara hi ha l’esperança 
de rebre algun premi de LA GROSSA... MANTENIM LA 
IL·LUSIÓ!

I si no toca, ja sabeu el que es diu: “No ens ha tocat, però 
tenim salut”.

Això desitjem de tot cor a tots els nostres amics!
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Rogar
Rollo
Rombu o rombo
Rompecabesses
Rompeoles
Ropero
Rosaleda
Rossadura
Rossament
Rossar

preservem la nostra llengua

Parlem bé el català,

No s’ha de dir 
 Pregar

Rotlle // Roll 
Rombe
Trencaclosques
Escullera
Rober, guarda-robes
Roserar
Fregada // Pelada
Fregament
Fregar

Cal dir 

FILOSOFIA DE BUTXACA

Per molt enlaire que la fortuna l’hagi col·locat, l’home 
sempre necessita un amic.
L’AMISTAT: tenir algú en qui confiar i que alhora confiï 
en nosaltres, és quelcom imprescindible per a ésser 
humà.

Lucius Annaeus Seneca (Sèneca) 4aC - 65dC Filòsof 
nascut a Corduba actual Còrdova i mort a Roma on 
fou obligat a llevar-se la vida.

**************************

Algunes dites per al nou any:

• Amb el nou any, un nou afany
• A mal any, manta nova.
• El calendari nou treu el vell de casa.
• Els anys senassos, tot va a cabassos
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fem cuina

LLOM AMB MAGRANA   

Ingredients :  
1 kg. de llom (de dos colors) en un sol tall.

2  magranes .  

Un cop salpebrat el llom, deixeu-lo reposar i lligueu-lo 

Amb la màquina liquadora feu 250 cc. de suc de magrana, reserveu-lo. 

Poseu oli en una cassola i enrossiu el llom per tots els costats. Seguidament 
afegiu-hi el suc de la magrana, tapeu-ho i deixeu-ho coure a foc lent durant 
uns 25 minuts. 

Deslligueu el llom i talleu-lo a rodanxes, col·loqueu-lo a la plàtera de servir amb 
els talls escalonats, tireu el suc de la cocció ben calent per sobre i algun gra de 
magrana per decorar-lo. 

Podeu completar el plat acompanyat d’un bol amb arròs bullit, rentat, saltat 
amb mantega i barrejat amb quadrets de poma també saltejats i grans de ma-
grana. 
     Mercè

Una recepta bona i senzilla,
que únicament es pot fer durant la curta temporada de les magranes 

En aquest enllaç al BLOG DE CUINA hi trobareu moltes idees per a cuinar 
des del confinament: https://cuinaalaveudelcasal.blogspot.com/

NOTA DE LA REDACCIÓ: Envieu-nos cartes o articles amb el vostre nom i número del DNI, 
a Secretaria, per correu postal (c/Tibidabo, 7 - 08197 Valldoreix), o mail a laveuinforma-
tiu2017@gmail.com,  indicant “Assumpte: cartes a l’Informatiu” ó “article per a LA VEU”. Els 
escrits per a les cartes no podran sobrepassar les 15 línies mecanoscrites de mida 12 punts, 
i per als articles els escrits no podran sobrepassar els 2.500 caràcters comptant els espais i 
sense imatges, o un màxim de 1.500 si s’hi han d’incloure imatges; línies mecanoscrites de 
mida 12 punts. Les fotos es reduiran a la mida convenient segons l’espai disponible. --El Casal 
es reserva el dret de reduir i d’editar les cartes o articles que ho requereixin.

**************************
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Extret del llibre de la FATEC

posem-nos en forma!

ACTIVITATS QUE PODEM PRACTICAR

Drets, amb les cames separades en línia amb les espatlles, realitzem un exer-
cici de respiració xinès.
Aixequem els braços per davant fins a l’horitzontal, inspirant.
Abaixem els braços per davant, expirant.

Recolzem les dues mans en un
arbre i fem flexions i extensions de 
braços.
Repetim el moviment 10 vegades.

Aixequem els braços pel costat fins a dalt, inspirant.
Abaixem els braços pel costat, expirant.
Apugem el braç dret i inclinen el tronc cap a l’esquerra.
Canviem. Baixem el braç dret i apugem l’esquerre, inclinant el tronc cap a la 
dreta.
Tornem a la posició inicial.
Repetim la seqüència 4 vegades.
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ELS PESSEBRES DE CASA

Anna Miquel Trini Roig

Teresa Besora

Assumpta Pla

Eulalia Carrera

Montse Julià
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Maribel

Núria Marcet

Silvia Serra

Milagros Cobián Teresa Vicente
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Ricard Cluet

Carme Llompart can Portavella

Maria Gracia

Maria Rosa Molins
Sara Busta
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Assumpció Permanyer

Margarita Masiferm

Eva Gascón

Martina Torres

Encarna JordanaMontse Ferrer

Eulàlia Gudiol
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Rosa Ronquillo

Carme Ferrer

Asunción Planas

Montse Gasch

Mercè Gago Jordi Pujol
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Antònia Gili

El pessebre del Puigmadrona

Ana Maria García

M Àngels Llàcer

Kel i Trini

Montse Roura
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Sabies que a l’Àfrica Occidental existeix un país: Mali, on hi habita una ètnia: els do-
gons, en una zona denominada el País Dogó, ben a prop de l’escarpat de Bandiagara?.
Històricament, els poblats dogons es van establir a la zona de Bandiagara a conse-
qüència de la negativa dels dogons a convertir-se a l’islam, fa un miler d’anys. La 
inseguretat derivada d’aquesta negativa va fer que construïssin els seus pobles en 
llocs inaccessibles, entre parets de penya-segats on es poguessin defensar.
L’escarpa, un penya-segat de gres, s’eleva uns 500 metres per sobre de les planes 
arenoses inferiors, al sud. Fa aproximadament 150 quilòmetres de llarg i el cim 
més alt puja 1.115 metres. L’escarpa ofereix refugi a la gent dogona.
El Nyame, el pintoresc riu, recorre la banda oriental de la ciutat de Bandiagara. Es 
poden veure dunes de sorra de color rosa i taronja a la part inferior de l’escarpa; 
per la regió es poden observar camps de ceba, cultius de mill, arbres de baobab i 
roques vermelles. Els cocodrils sagrats es troben a prop del poble d’Amani.
Si hi ha alguna cultura africana occidental que s’hagi convertit en llegendària al 
món occidental, és l’ètnia Dogó a Mali. El país dogó (Pays Dogon) ha estat designat 
Patrimoni Mundial per la UNESCO per la seva rica civilització. Els dogons són co-
neguts pel seu art, especialment per les seves màscares que s’utilitzen en els seus 
rituals i rituals complexos. La seva història està marcada per la voluntat i la tossu-
deria de seguir sent autèntics i preservar la seva forma de vida tradicional. Tot i la 
diversitat dels seus dialectes, tenen una gran cohesió ètnica.
Creuen en un Déu anomenat Ama i es mantenen fidels a les seves creences ances-
trals, el culte als avantpassats i l’animisme encara són molt presents entre els do-
gons. La conservació de la seva cultura és oral i a través de les dones, de generació 
en generació i, el fill petit, és el designat per a cuidar els pares en la seva vellesa.

 “Falaise de Bandiagara” – PAÍS DOGÓ – MALI

PECULIARITATS DEL MÓN
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 Teresa Sanchis

Un esdeveniment extraordinari del poble dogon és el festival Sigi . És el ritual ani-
mista més important que se celebra cada seixanta anys. Donada la cosmologia 
dels Dogons, (en són experts) s’ha considerat que coincideix amb l’aparició de 
l’estrella Sirius B o Dog.
Una persona Dogó, especialment afortunada, veu dos Sigi a la seva vida i escolta 
un tercer Sigi: el primer al ventre de la seva mare, el segon a l’edat madura i l’últim 
a la vellesa. El proper Sigi es veurà l’any 2027.
El cap del poble a qui se li consulten les decisions principals i se li demanen consells 
familiars, és el “Hogon” que viu retirat a l’escarpat on se li fa arribar menjar fresc 
cada dia; els homes del poblat es reuneixen a “la toguna” o casa del poble, una 
construcció que no aixeca més d’un metre de terra on estar-hi assegut o a la gatzo-
neta i així impedir les possibles baralles degudes a diferències de criteri.
La fisonomia arquitectònica dogó mereix especial esment. Són pobles construïts 
en fang, i els graners tenen una teulada cònica de palla. En la complicada simbolo-
gia dogó, hi ha sitges masculines (quadrades) i femenines (rodones), i les poblacions 
estan disposades de manera que, vistes des del cel, semblen una figura humana. A 
les parets escarpades de la falla s’hi allotgen els 
difunts, i a les cavitats hi podem trobar alguns 
dels llocs tabú, sigui perquè els habiten esperits 
malignes o perquè en ella s’hi realitzen sacrifi-
cis cerimonials, rituals de circumcisió o d’altres 
i també on s’hi troben els habitatges dels do-
gons.
És un poble que no fou estudiat fins ben en-
trat el segle XX per l’antropòleg francès, Marcel 
Griaule.

Vaig tenir la sort de poder visitar el País Dogó l’any 1985, i vaig viure amb ells una 
experiència colpidora i enriquidora.
    

ballarins dogons

toguna



16

Un dels fets més esperats aquestes festes nadalenques era el Concert de la Gent 
Gran a l’Auditori de Sant Cugat. Un concert en què l’Ajuntament de Sant Cugat 
intenta fer-nos a tots contents. Les orquestres, o conjunts que hi actuen són 
de primera línia. Tots els que hi assistim regularment, sabem que la qualitat ar-
tística que se’ns ofereix és exquisida i que, a més, té una doble connotació, el 
retrobament amb molts amics i coneguts d’altres casals i l’esplèndid “lunch” que 
després del concert se’ns oferia. Un “lunch” que a vegades ens deixava algu-
na estampa certament grotesca, ja que les corredisses per empaitar el cambrer 
quan sortia amb la safata plena era tot un espectacle. Crec que la majoria ens 
sentíem lleugers, calia arribar primers, ja que d’altra manera et podies quedar 
sense el desitjat “croissant” o l’exquisida pasta. Impressió falsa, el “lunch” era 
molt abundant i n’hi havia per a tothom.
Però la pandèmia, una vegada més dins aquest nefast 2020, també ens  n’ha privat.
Quan per part de la Tècnica en temes socials de l’Ajuntament responsable de la 
Taula de la Gent Gran, Raquel Coranti, esplèndida la seva tasca envers la gent 
gran, ens va oferir la possibilitat de fer un petit concert per a nosaltres al Casal, 
ho vàrem acceptar a ulls clucs. Ho vàrem treballar conjuntament, vindria un sep-
tet de vent de l’Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb un programa atraient. 
L’aforament unes 40 persones, això sí, ubicades al pati amb cadires separades, 
calia extremar totes les precaucions i així ho vàrem fer.

EL CONCERT DE LA GENT GRAN AL CASAL

Unes poques paraules de 
l’Elena i de la Susanna,
desitjant Bones Festes

Núria Gibert, de l’ajuntament 
de Sant Cugat, en el seu
parlament
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Val a dir que tot va sortir rodó, començant pel dia, que a diferència dels anteriors 
el sol es va voler sumar a la gran festa. La decoració, amb un to summament na-
dalenc de la carpa, la qualitat dels músics, el programa ofert i el goig i l’alegria de 
retrobar-nos, van acabar d’arrodonir un dia que passarà a la història del Casal. El 
dia en què alguns components de la Simfònica de Sant Cugat van venir a tocar 
per a nosaltres! Gràcies a tots!
Condis, quina empresa tan magnífica, entregada totalment a Valldoreix i a la 
seva gent, va obsequiar tots els assistents amb una ampolleta de “Benjamin Co-
dorniu” i una copa per a degustar-lo: 

-Gràcies Roger, el Casal t’agraeix els teus continus detalls, gràcies de tot cor- 

Ens van acompanyar en aquest concert la Tinent d’Alcalde de Sant Cugat, la sen-
yora Núria Gibert, la incansable vocal de Cultura de Valldoreix, la Sra. Susanna 
Herrada i la vocal d’Afers Socials i que té cura dels temes del Casal, la Sra. Elena 
Degollada. 
Gràcies a tots els que ho vau fer possible!

L’arbre del Casal, que malgrat 
tot no podia faltar

I el públic,
emocionat i satisfet,
pensant en els que 
no hi son,
saludant alegrement
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comerç i serveis al nostre poble
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comerç i serveis al nostre poble

Recorda el concert de 
MUSIC’AL COR,
del dia 3 de gener, si ja 
tens l’entrada reservada

Pots reservar llegint aquest 
codi QR
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racó poètic

Algú que espera

     Esperar és també fer alguna cosa
     CESARE PAVESE, El company

Quan el capvespre és una pluja fina
que estalvia distàncies als ulls
i la tarda es desploma suaument
sense aldarulls de vent, sempre hi ha algú 
que acull la fosca recelós, bevent 
licor amarg d’angoixes.
   Sobra temps
per preguntar a la nit quin altre auguri
convertirà en record, però el misteriós
batall del somni no reposa mai 
i percudeix insistent, tant se val 
que se l’escolti o no .
   Massa cansat
per fer amb el cos un paravent, només 
tancaré els ulls per protegir l’obscura
presència de mi que no m’espanta
i potser, amb el puny clos, conjuraré 
vells fantasmes que sempre m’acompanyen .

Miquel MARTÍ i POL    


