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Quan fa tant de
fred, el millor és
estar-se al cau

MIRAR UN QUADRE
NO POSEU EL CARRO DAVANT DELS BOUS
martí pey

E

ls bous, faig referència al mamífer remugant de la família dels bòvids, Bos taurus, no a les
barques de pesca d’aparell llatí emprades per arrossegar els arts de pesca anomenats bous els
ha utilitzat l’home, des de temps immemorials, com a animal domèstic, per a les feines del
camp. Bàsicament. Són valents, obedients i sacrificats.
Aquí teniu una mostra artística a tall d’exemple. L’autora, Rosa Bonheur (Bordeus 1822 – Thomery 1899)
pertanyia a l’escola de Barbizon. Es va especialitzar en la pintura d’animals de granja. Els retratava (“avant
la lettre” perquè encara no s’havia inventat la fotografia), en el seu medi natural. S’instal·lava als camps,
els seguia a les fires, fins i tot els dibuixava als escorxadors!
Gràcies a ella i al seu pinzell acurat, es conserva l’anatomia precisa de races, malauradament desaparegudes a l’actualitat.
Qui ho hauria dit!
Doncs, sí! La dama en qüestió, va acabar sent reconeguda per la pròpia emperadriu Eugènia (la de Montijo)
personalment, que li va atorgar la legió d’honor! I promoguda oficial de la mateixa, uns anys més tard.
Qui tindrà el valor, a partir d’ara, d’esmentar que les dones artistes no tenen acceptació en el món de l’art?
La pintura de la Rosa (com si fos amiga nostra), forma part de la col·lecció del Museu d’Orsay de París.
Concretament, amb l’obra anomenada: Llaurada al Nivernais “Le sombrage”. És a dir, la primera solcada de
les dues o tres que s’acostumaven a fer abans de l’arribada dels tractors.
A la pintura de la senyora Bonheur (es deia felicitat!) els terrossos són ben visibles.
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EDITORIAL

J

a hem deixat enrere l’hivern sense pena ni glòria. Puc dir, sense por a equivocar-me, que ha
estat un hivern amorf, ensopit i, més murri que una altra cosa. Només tímidament i, per unes
poques hores, es va deixar entreveure emblanquinant suaument les capçades dels boscos,
potser sabent que així l’immortalitzaríem a la nostra portada.
Nosaltres esperem no seguir l’exemple de l’hivern i per això us oferim una Mostela on hi hem posat totes
les ganes per fer-vos passar una bona estona.
Així ho ha fet en Martí, quan ens explica el quadre pintat per Rosa Bonheur que, de tant excepcional,
costa de creure que és una pintura.
La Fina, avançant-se a la Pasqua, us proposa dos plats típics d’aquestes festivitats per a que us en xopeu
els dits.
La part central de la revista, aquest cop, l’ocupa un campinenc que, amb la seva afició, us farà veure
d’una altra manera allò que per nosaltres només és una pedra.
La Marta us explicarà com podeu mantenir neta la vostra mascota sense complicar-li massa la vida.
En Shalom, ens posa en situació de viure la Quaresma, no tant com un peíode de dejuni i abstinència,
sinó com una bona ocasió pel renovament.
En Joan ens parla de la primavera i hi introdueix el dia de la marmota fent tot un giravolt estacional.
La mosteleta, com sempre, ens dibuixa un somriure als llavis, mentre ens transporta a un món on
sempre hi voldríem viure.
En Martí B. ens porta de la mà en una passejada prop de Can Sants, mentre ens descriu allò que s’hi va
trobant.
En Jaume, en la seva vessant científica, deixa les cançons i ens explica com va testificar la desaparició
d’un endemisme castellà, (que no és el Wert, no us emocioneu!).
A peu de foto, hi publiquem dues fotos. Una de denúncia, la del Miquel i una altra testimonial, la del
Carles.
A tribuna, l’Andreu deixa constància de la seva disconformitat amb l’autor d’un article publicat al número anterior de la revista.
En Miquel À. al temps, ens confirma científicament quant d’ensopit ha estat aquest passat hivern.
També és en Miquel À. qui, com a mestre, ens posa al dia de set de les catorze malalties que el Papa
Francesc I va relacionar a la Cúria Romana.
I encara al final de la revista, us hi hem posat una passejada de l’Heleni on ens explica que per Campins
podem passejar-nos pel fons d’un llac.
Com sempre, en Sergi en la contraportada ens ofereix les millors imatges d’alguna espècie faunística.
Aquest cop de la Put put, també anomenada Puput.
I això, amb les altres seccions com l’Ajuntament, Associacions o la Portada, és tot allò que conforma el
present número de la Mostela que, com sempre, esperem que us sigui del vostre gust.

carles puche
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L’AJUNTAMENT INFORMA

OBRA PÚBLICA
PASSERA

CENS
Al finalitzar l’any teníem un cens de 505 veïns/veïnes al municipi.
Naixements en el 2014: tres.

CONSISTORI
A finals de l’any passat es va procedir a la substitució del comptable
d’aquest Ajuntament.

PERSONAL
CONVOCATORIA PLAÇA PERSONAL NETEJA
L’Ajuntament de Campins, amb subvenció de la Diputació de Barcelona en el marc del Programa complementari de suport a l’economia
local,va convocar procés selectiu per a la contractació d’un treballador
laboral, preferentment per a persones de Campins en la categoria de
netejador/a.
El mes de febrer, finalitzada la selecció, ha estat adjudicada la plaça.
CONVOCATORIA PLAÇA PERSONAL
D’ADMINISTRACIÓ.
Per decret de l’alcaldia núm. 20, s’han aprovat les bases per al concurs
d’oposició per a la selecció d’una plaça d’un/a auxiliar administratiu/
va en el marc del Pla Ocupació de l’Ajuntament de Campins, subvencionat per la Diputació de Barcelona i mitjançant contracte laboral
temporal.
Bases publicades al taulell d’anuncis del Ajuntament i a la pagina
web municipal .
El termini de presentació d’instàncies: fins 5 de març de 2015
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Informem que referent a la passera al costat del pont d’entrada al
municipi, sobre la font de Montserrat, la Diputació ha comunicat
que està previst començar les obres a primers del mes d’abril.
Si voleu consultar el projecte, està a la
vostra disposició a l’Ajuntament.
CAMINS
Finalitzada la millora de la drecera de Sant Celoni.
Aquestes millores han estat subvencionades per
la Diputació en la seva totalitat.
TANCAMENT PARCIAL CONTENIDORS
Com ha continuació de l’acord amb el Parc Natural del Montseny, s’ha
efectuat el tancament amb fustes dels contenidors que hi ha a la Ctra.
Santa Fe / Pg. Tres Germanes.
Instal·lació feta per la Diputació de Barcelona i sense cost per a
l’Ajuntament.
Aquestes actuacions són una continuïtat en el treball per millorar el
municipi.

CULTURA

ALTRES NOTÍCIES

ANC

INFORMACIÓ DIRECTA

Des del nostre espai volem agrair per segon any a l’Assemblea (ANC) de
Campins l’organització d’una calçotada popular.
Aquests actes d’unió entre tots els veïns, ja siguin calçotades, barbacoes
o trobades musicals on gaudir-hi tots, sempre fan poble. Gràcies.

Recordem que si voleu rebre informació al vostre correu electrònic de
notícies, anuncis i esdeveniments d’aquest Ajuntament us podeu inscriure a l’adreça següent: http://campins.cat/anuncis.
SERVEI DE BUS A MERCAT

CARNESTOLTES

Degut a la bona acollida del bus gratuït per als veïns/veïnes que baixin
a Sant Celoni els dimecres, s’ha prorrogat el servei fins el proper mes
de maig.
Recordem que té sortida a les 9 h. del matí i pujada a les 12 h. del
migdia.
Per comoditat es disposa de tres parades:
Descàrrec
Cruïlla Passeig Tres Germanes amb la carretera de Sta. Fe
Entrada poble

El dia 13 de febrer es va celebrar la segona festa de carnaval infantil per
a tots els nens i nenes de l’escola, xocolata amb melindros per a tothom
com a cloenda d’un divendres on tots hi deixen volar la imaginació
compartint la il·lusió amb mestres i pares.

FOC
Recordeu que el passat 14 de març va finalitzar el període de crema de
restes vegetals i matolls.

fotos: ajuntament campins

RECOLLIDA VOLUMINOSOS
La recollida de voluminosos, ampliada a tres punts del municipi, seguirà
aquest 2015 en un principi fins el maig, cada primer diumenge de mes.
Es demana la col·laboració dels veïns/veïnes per deixar-los NOMÉS el
dia abans de la recollida.
Recordem que els voluminosos que es deixen fora de termini comporten unes despeses extres a tots, doncs s’han de fer recollides especials,
ja que donen molt mala imatge del municipi.
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LA CUINA DE LA MERCÈ
RECEPTES PER PASQUA
fina ferrando
Quan llegiu el número 44 de La Mostela... la Pasqua estarà a punt d’arribar!
Seguint la nostra tradició judeocristiana, hi ha una sèrie de productes i de plats tradicionals que es mengen per aquestes dates... bacallà els divendres
de Quaresma, bunyols el dimecres i divendres de Quaresma, xai el diumenge i dilluns de Pasqua...
Jo us proposo un de ben clàssic:
Ja sabeu que la padrina ha de regalar la palma (si és una fillola) o el palmó (si és un fillol) el diumenge de Rams. I el padrí ha de regalar als seus
fillols o filloles una Mona el diumenge de Pasqua de Resurrecció. Les mones poden ser molt variades però sempre són pastissos amb base de pa de
pessic, decorats amb ous, plomes o figures de xocolata... Com que els seus preus han esdevingut exorbitants a les pastisseries, us suggereixo de fer-la
a casa, amb la participació de la mainada, que s’ho passarà d’allò més bé i la podreu decorar al vostre gust.

MONA DE PASQUA
Ingredients per un motlle rodó de 24 cm de diàmetre :
4 ous durs
1/4 de Kg de farina
1/4 de Kg de sucre
1 sobre de llevat Royal
2 ous frescos
1 i 1/2 tassa (de cafè ) de llet
1/2 tassa de cafè d’oli d’oliva i 50 gr de mantega
la pell de mitja llimona ratllada
un pessic de canyella en pols
1/2 copeta d’anís dolç

Preparació:
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En un recipient es barreja bé la farina, el sucre i el llevat. S’afegeix a poc
a poc la llet, els rovells dels dos ous crus, l’oli i la mantega estovada i es
treballa bé fins que no quedi cap grumoll. S’afegeix la pell de la llimona
ratllada (només la groga, mai la blanca), la canyella, l’anís i, a l’últim
moment, les dues clares batudes a punt de neu. Es barreja bé amb una
cullera, sempre aixecant la pasta cap amunt per a què no s’aixafi .
S’aboca en el motlle recobert de paper de cocció i es posa al forn (prèviament escalfat a 180º i, si en teniu, amb el modus d’aire per pastissos) i
es cou una mitja hora . Per comprovar si està cuit, es punxa el pastís amb
una agulla de mitja i, si aquesta surt neta, ja es pot treure.
Es pot recobrir de xocolata... o no. Però el més important és decorar-la
amb els ous durs (que haureu pintat de coloraines) ..., pollets, plomes o
el que us vingui de gust per a què sigui ben vistosa! Ha d’entrar pels ulls!

XAI A L'ALL I JULIVERT
El xai pot cuinar-se de moltes maneres: bullit amb menta (com els
anglesos) , a la brasa, rostit, estofat, guisat...
Us proposo una altra manera de menjar-lo:

Ingredients:
una espatlla de xai petita
una cabesa d’alls
julivert
llard
pebre negre i sal

Preparació:
Es fa marcar l’espatlla de xai en quatre o cinc trossos.
En una «cocotte» de ferro es posen un parell de cullerades de llard i,
quan estigui ben calent, s’hi posa l’espatlla, prèviament salpebrada, i
s’enrosseix bé pels dos costats.
En un morter (o a la màquina), es piquen els alls i el julivert, per
separat. S’hi tira primer els alls i es deixen enrossir bé i després el
julivert. Es cobreix amb aïgua (bona!) calenta i quan arrenca el bull,
s’abaixa el foc i es deixa que cogui lentament fins a embeure’s el
líquid. Quan l’aigüa s’haurà reduït del tot, l’espatlla estarà al seu punt.
Si se’ns ha anat la mà en posar-hi l’aigüa i l’espatlla ja està cuita però
el guisat queda massa caldós, ens queda el recurs de fer donar uns
bulls ràpids amb la cassola destapada, per tal de reduir el líquid. La
«salsa» ha de quedar espessa.
Es pot acompanyar d’arròs blanc o puré de patates.
Aquesta mateixa recepta pot aplicar-se igualment a conill ( tallat a
trossets petits) o a galtes de porc.
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ADN CAMPINS
EN JOAN VINYOLES I VERDAGUER, O EL
MÓN VIST DES D’UN ALTRE PRISMA...

Tot i que en Joan Vinyoles i la seva dona, la
Francesca, viuen a Campins des del 1987,
se’ls veu poc. No són persones donades
a sortir gaire... almenys per Campins,
perquè, si fos per ell, poc pararia a casa.
Segurament estaria per aquests móns de
Déu, a la recerca del que, des que era nen,
és la seva gran passió: els minerals. Entre
setmana, potser perquè tenen l’habitatge
en el mateix lloc on treballen, tots dos (és
el que té ser masovers), és cert, poc surten.
Però quan arriba el cap de setmana...
“L’afició ja em ve de petit. Ho duia a dins,
però quan em vaig comprar l’enciclopèdia
de la Història Natural del Països Catalans,
vaig descobrir de debò el món dels minerals,
i des de llavors...Ai, des de llavors...”

fotos: c. puche
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gemma casanovas
miquel barnola

PUNT DE PARTIDA

TOT A PUNT

En Joan va néixer a Gualba de Dalt, el 1962. Abans de fer
l’any, els seus pares es van traslladar a viure a la Costa del
Montseny, on va passar els anys d’infantesa i joventut. No
feia ni un any que s’havia casat amb la Francesca, una noia
de Cardedeu, a qui va conèixer a Sant Celoni, quan els van
oferir una feina com a masovers, a Campins, a Can Carlí. No
tenien cap previsió de venir a viure a Campins, simplement
va sorgir l’oportunitat, la van acceptar, i al cap de poc temps,
s’hi van instal·lar, amb la seva primera filla, la Sònia, de pocs
mesos. Després vindria la segona, la Judith.

La feina de masover no té res a veure amb les feines més
convencionals, que tenen uns horaris preestablerts, un lloc
de treball al que cal anar cada dia a fitxar... És una feina
que requereix un anar fent constant, tant de l’home com
de la dona, cadascú amb les seves pròpies tasques, i segons
l’època de l’any, algunes de compartides, però amb un
objectiu comú: tenir-ho tot a punt, jardí, hort, terres, bestiar,
instal·lacions, habitatges... La finca en el seu conjunt és com
un ésser viu, que s’ha de cuidar. I ells hi són, les 24 hores del
dia. “La feina no s’acaba mai...”, ens diu en Joan.

adn campins

PORTES ENDINS, PORTES ENFORA

La Francesca també prové d’una família de pagès, però ella
no es cuida tant de les feines a l’exterior de la finca com de les
de portes endins: que tot estigui net i endreçat, perfectament
a punt per quant vinguin els propietaris. Tot això, a banda de
les tasques quotidianes en el propi habitatge, i de donar un
cop de mà al seu marit, qual cal tirar endavant alguna cosa
que una persona sola no pot fer.

“Jo em cuido de tot el que hi ha a la part exterior de la finca,
del manteniment en general: la piscina, l’hort, els arbres,
la rocalla, el bestiar... Hi ha una euga, un poni i actualment
tres burres, de raça santanderina, que no és la mateixa del
típic burro català. Ja fa temps que hi són. Ara estan molt de
moda... Anys enrere n’hi havia una parella, però cada any
criaven, i al final es va haver de treure el mascle, perquè UN MÓN PER DESCOBRIR
tants burros no tenen sortida... Van bé perquè netegen el
bosc mentre s’hi passegen, i fa certa gràcia tenir-los, però no En Joan, ja de ben petit, va començar a albirar una afició
masses...”, ens explica en Joan, entre rialles.
que s’aniria consolidant al llarg dels anys, i que ara ocupa
un lloc molt important en la seva vida: el món dels minerals.
“El coneixement i l’experiència per fer aquest tipus de feina Els primers passos els va donar de la mà del seu pare, que
em ve de família, el meu pare treballava al bosc, i també havia anat a les Mines de Sant Marçal. Fa uns anys estaven
al camp, i jo, ja de ben petit, vaig viure de ben a prop com en plena explotació i tenien molt renom. S’hi extreia fluor, i
anava tot això”, comenta en Joan.
en menor proporció, bari, plom i coure.
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adn campins

a fer anàlisis cada vegada més precises i encertades”, ens
explica en Joan.
UNA ENTENTE CORDIALE

Però va ser quan es va comprar l’enciclopèdia de la Història
Naturals dels Països Catalans que va descobrir un món
fascinant, que l’atraparia per sempre més. Va començar a fer
sortides, al Montnegre, a Hortsavinyà, on va fer les primeres
troballes. “I així comença la història, trobes una mica de
mineral, et fa gràcia, i ja penses en la propera sortida. És
addictiu ...”
En Joan ha voltat molt, seria una llista ben llarga la relació
de mines tancades i d’indrets amb interès mineralògic que
ha visitat, abillat amb el més bàsic per a la recol·lecció: casc,
ulleres de protecció, guants, bótes impermeables, martell,
escarpa...
UN APRENENTATGE AUTODIDACTA
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“El primers anys no sabia distingir un arsenat d’un carbonat.
Poc a poc, a base de lectura, d’estudi i d’anar sortint,
acompanyat de gent experta, de la comunitat científica, amb
qui he anat fent una gran amistat, em vaig anar formant.
No s’acaba mai d’aprendre, cada any surten minerals nous
i cal fer un treball d’investigació, per saber reconèixer-los.
Igual que es van coneixent espècies noves de flora i de fauna,
amb el món dels minerals passa el mateix, i més ara, que la
tecnologia, amb els estris més diversos i sofisticats, ajuda

La Francesca, al principi, l’acompanyava, però entrar a mines
tancades no entusiasma tothom, i aviat va descobrir que el
temps no passa igual per al que va a la recerca d’algun filó
que per al que veu passar les hores lentament, a la boca de
la mina. “Se’m va començar a fer llarg i pesat. Cal matinar
molt, i anar a llocs que sovint són a moltes hores de camí.
A ell, el temps li passa volant, fins i tot s’oblida de l’hora de
menjar... A final, vam arribar a un pacte: ell es va fer membre
del Grup Mineralògic Català, hi va fer bons amics, i surten
sempre que poden. Sé que va en grup, ben acompanyat, i
s’ho passa bé. Jo prefereixo quedar-me a casa, llegint, o fent
alguna activitat amb les nostre filles, o amb la nostra néta...
I així, tothom content.”
UNA DE CADA DEU (O DOTZE)
“Per saber si dins d’una pedra podem trobar un mineral,
primer hem de buscar en llocs on puguem intuir que hi ha un
filó. Després es tracta de trencar moltes pedres, amb molta
cura, fins que en trobes una que conté alguna cosa”, explica
en Joan. Es tracta del mineral que s’ha anat formant després

adn campins

LES MIL I UNA... CAIXES
“Tot el que he trobat ho tinc en caixes. Quan tinc una estona,
procuro fer una mena de fitxa tècnica. Si no puc, per manca
de temps, el que sí anoto sempre és el lloc, dia, mes i any de
la troballa. Sovint es tracta de peces que cal netejar abans
de guardar. Algunes s’han d’analitzar...” Tota una feinada,
que, a més, ocupa un lloc important, tot i comptar amb
una classificació acurada, en petites caixetes transparents
(el material de mida més petita), ordenadament posades
en unes caixes blanques, més grans. “En tinc unes mil...”,
comenta en Joan, que ha anat col·locant les caixes en
prestatgeries, distribuïdes per tota la casa, única manera
d’organitzar aquesta quantitat ingent de material, per
a descans de la Francesca, que s’ho mira amb una barreja
de paciència, resignació i complicitat. Certament, entre les
caixes i els minerals més vistosos, col·locats en vitrines,
l’habitatge té una atmosfera ben particular... I encara queda
fer-ne fotografies, però aquesta és una altra pel·lícula...
CADA PEDRA TÉ LA SEVA HISTÒRIA
“La llei espanyola que regula les extraccions de minerals, a
petita escala és una mica ambigua, no distingeix bé minerals
de fòssils. Agafar fòssils està totalment prohibit. Amb els
minerals no s’hi posen. El cert és que és una afició que
genera més despeses que guanys, quan no t’hi dediques
de molts anys, potser milers, com un petit miracle, fruit de la
professionalment. Normalment, costa desprendre’s de les
combinació màgica, per reacció química d’un o de diversos
troballes, te les acabes estimant, perquè cadascuna té la seva
elements naturals, amb unes determinades condicions
història i el seu encant”, ens explica en Joan.
d’humitat i temperatura.
Però això no passa quan un vol, ni hi ha res escrit. En Joan ha
hagut de voltar molt, i moltes sortides acaben sense premi.
“Fem sortides tot l’any, principalment quan fa bon temps. I
vinga caminar per la muntanya, amb entrepà, beguda, i els
ulls ben oberts, i potser trobes alguna cosa un cop de cada
deu o dotze vegades”.

Ens mostra, orgullós, una peça de celestina recol·lectada
per ell mateix a Torà, amb uns cristalls de tonalitat blavosa,
transparents, resultat de la cristal·lització d’un fòssil que
devia tenir en el seu interior. Tota ella, en conjunt, una
veritable meravella de la naturalesa.
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adn campins

Entre sis van fer un estudi sobre les Mines de Rocabruna, al Ripollès, que van publicar ells mateixos, afrontant entre tots les
despeses.
PEL MAIG, EXPOSICIÓ
“A Sant Celoni es fa una exposició de minerals cada any, que és la més antiga d’Espanya. Precisament aquest any participo en
l’organització, amb d’altres persones. Se celebrarà el primer diumenge de maig, a la Sala Gran de l’Ateneu. Ve gent de molts
llocs, sobre tot de França, on hi ha molta afició. L’exposició de Sant Celoni es caracteritza perquè molts dels expositors han
trobat, ells mateixos, els minerals, que potser intercanviaran, perquè la venda no és el principal objectiu, a diferència d’altres
fires, on la venda de bijuteria és habitual, de cara a fer negoci”, explica en Joan.
Aquesta exposició oferirà una oportunitat d’or per conèixer el món dels minerals, aquests grans desconeguts. Es faran
activitats divulgatives perquè petits i grans, experts o simples aficionats, puguin passejar per aquest món fascinant, amb
tallers diversos, per començar a mirar la realitat que ens envolta amb un altres ulls: els de la curiositat. Mostelaires, no us la
perdeu!
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LA CONSULTA VETERINÀRIA
EL BANY
marta martín

U

na de les preguntes freqüents dels propietaris és: cada
quan han de banyar a la seva mascota?
Els gossos i els gats, a l’igual que les persones, tenen
sobre la pell una capa d’àcids grassos que els fa de barrera natural
contra agents externs i els protegeix evitant també la dessecació. Quan
fem servir un xampú, com que té efecte “desgreixant”, ens emportem
aquesta capa de greix i deixem la pell desprotegida. Per a tornar a tenir
la capa d’àcids grassos com cal faran falta uns dies. És per això que si
rentem massa sovint a la nostra mascota a la llarga pot acabar tenint
problemes de pell.
La recomanació general és de no rentar més sovint d’ un cop al mes.
Podem rentar-los un cop l’any, però no cada setmana.
Quan parlo del bany, em refereixo a quan fem servir productes per a
netejar; quan el gos se’ns banya al riu no compta, perquè és aigua i
prou. Si ho fa al mar, seria ideal esbandir-lo amb aigua dolça per treure
la sal.
Evidentment, com en tot, hi ha excepcions: si tenim un problema de
pell (seborrea, piodèrmia, sarna, al·lèrgia, ...) pot ser necessari banyar
més sovint per seguir un tractament; això llavors ja ens ho dirà el veterinari. I també és lògic que si un dia se’ns empastifa d’alguna porqueria
i no toca banyar, banyarem sense dubtar-ho.
També hem de tenir en compte que hi ha gossos que fan més pudor
que altres i propietaris més sensibles a les olors que d’altres, i això sens
dubte influirà en la freqüència del bany de la nostra mascota.
Als propietaris de gossos blancs generalment els agrada que el gos
segueixi sent blanc, i tenen tendència a netejar-los més sovint.
Pel que fa als gats, ells disposen d’una llengua rasposa, dotada de petites espícules, que fa que quan es llepen s’emportin la brutícia que puguin tenir, i per terme general no els calen els banys. De totes maneres
si els acostumem de petits podem aconseguir anar-los banyant de tant
en tant sense que perilli la nostra integritat física.
Hi ha propietaris que em truquen desesperats perquè cada cop que
porten el gos a rentar i surten tot contents de dur un gos net i que fa
goig, a la que pot el gos es rebolca en femtes o en terra o en algun
animal mort si el troba. El motiu d’aquest comportament és que el gos
necessita passar desapercebut per a possibles depredadors i si quan
surt de la perruqueria canina va fent olor a maduixa, coco, o el que
sigui, de seguida busca camuflar aquesta olor amb una poc apetitosa
per a un possible depredador.... Això comporta un conflicte amo-gos
amb el conseqüent enuig de l’amo (per la pudor i per la pasta!!).
Per últim comentar que el pH de la pell del gos és diferent que el de les
persones, per tant és important fer servir xampús i productes pensats
per a ells i no els nostres mateixos.

dibuix: c. puche
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DES DE LA PARRÒQUIA
A PROPÒSIT DE LA QUARESMA
shalom
de l’any, però que en temps de Quaresma pren una força especial: estiguem més atents a la pobresa, no a la que es pot satisfer amb coses
materials, sinó a la pobresa que afecta el cor de l’home en la seva més
íntima essència: la que deriva de la soledat, de la marginació, de la
indiferència dels altres, de l’oblit... Cerquem en el nostre quefer quotidià el rostre de Déu i fem les petites coses que tenim encomanades
posant-hi tot el nostre amor, perquè a tots ens ha estat donat un do,
com un regal especial, i encara que sigui mitjançant les coses més senzilles, podem transmetre als altres una càrrega important d’aquesta
Llum de Déu que Jesús ens va deixar com a llegat.
El Papa Francesc ens recomana un dejuni ben especial, per a aquests 40
dies de travessia: de paraules feridores, de mal humor, de pessimisme,
de tristesa i amargura, de queixes i preocupacions, d’egoisme, de falta
de caritat... En el seu lloc treballem per parlar menys i escoltar més,
per impregnar-nos de bondat i paciència, d’actituds de reconciliació
i comprensió vers els altres, i, sobre tot, de pregària. Si tots intentem
practicar aquest dejuni, de segur que en la nostra convivència hi apareixeran la pau, la confiança i l’alegria de viure, i ens trobarem amb
Jesús viu la Nit de Pasqua.

D

imecres de cendra. Punt fronterer entre el Carnestoltes,
amb tota la seva disbauxa, i l’inici de la Quaresma. Enrere queden el dijous gras, el Consell del Bull, les disfresses (per a tots els gustos i sensibilitats), les rues, el ball, la gresca,
l’enterrament de la sardina... El cicle litúrgic avança i ens marca l’inici
d’un temps diferent, especialment per als cristians. Diferent en què, si
sembla que any rere any tot sigui el mateix?
Tradicionalment, la Quaresma s’ha associat a un temps d’austeritat,
de dejuni i abstinència, d’introspecció, de revisió de vida, i, sobre tot,
un camí de preparació per a la Gran Festa de la Pasqua de Resurrecció. Per al Papa Francesc la Quaresma “és un temps de renovació, per a
l’Església, per a les comunitats i per a cada creient”.
I què podem fer, concretament, per renovar-nos, cadascú a nivell personal i com a membres de la comunitat?
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La Mare Teresa ens fa una proposta, que podem aplicar a qualsevol dia

TINC OPINIÓ
LA PRIMAVERA
j. lacruz gil

J

foto: google images

a som al març... Ja tenim aquí una nova primavera.
Tot torna a ser nou, les fulles als arbres, els fruits... tornen a sortir els animalons... ja
comença a fer calor... el dia és més llarg...
A València celebren les Falles. La tradició diu que el dia del seu patró, Sant Josep, els fusters feien
neteja, endreçaven els seus tallers i treien al carrer tota la fusta que tenien acumulada i que ja no
els feia servei, per cremar-la. Amb el temps i per fer més festa van començar a cremar el ninot que
representava algun dirigent, primer del gremi i després de la ciutat, que no s’havia portat massa bé
durant l’any. Fins al dia d’avui en què tenim unes obres d’art on la sàtira, sobretot política, ocupa i
centra tota la falla.
A la primavera també celebrem la Quaresma. És un període de reflexió i purificació corporal que tenen
totes les religions i espiritualitats del món. La saviesa humana ha fet que sigui convenient que, després
d’una tardor i un hivern en què s’han hagut d’ingerir grans quantitats de greixos per combatre el fred,
arribada la primavera cal un període de purificació del cos per eliminar-los... i quaranta dies sembla
ser un període més que adient i suficient.
Però tinc la sensació que a Campins s’ha aturat el temps... potser estem vivint «el dia de la marmota»?
Ja hi ha gent que vol canvis, renovar-se, millorar, créixer... com la primavera, com els fusters de
València, com la Quaresma... però trobo que encara manca implicació. Voluntat hi ha molta, bones
intencions moltes... la meva àvia, deia que l’infern és ple de bones intencions... però... continuem
sense una pàgina web activa al poble, les entitats continuen sense un calendari públic d’activitats, hi
ha temes econòmics encara per resoldre, una denúncia a l’oficina antifrau i una passera que fa 4 anys
que està fent-se... però, no patiu... estic segur que la primavera farà que tot això, quan aquest article
arribi a les vostres mans, ja s’hagi solucionat.
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TARDES MÀGIQUES
Els racons de joc són una de les activitats preferides pels nens i nenes d’Educació Infantil. Cada
divendres poden escollir jugar al racó del super,
al racó de nines, cuinetes, disfresses, cotxes, construccions, puzzles i trencaclosques, maquillatge i
perruqueria i al racó de l’ordinador.
En un tres i no res ens trobem envoltades de senyores ben vestides amb sabates de taló i perruques, de superherois com l’Spiderman o en Batman, de personatges de dibuixos animats com les
Tortugues Ninja, de princeses que venen de móns
de fades i de molts altres personatges. Algú acarona el seu nadó perquè no plori o el vesteix per a
l’ocasió. Algú altre es maquilla davant el mirall per
fer patxoca. N’hi ha qui construeix móns increïbles
amb les peces de plàstic o de fusta.
Miris on miris hi ha somriures, convivència, respecte, cooperació, solidaritat, tendresa, diversió
i màgia… Les seves converses a vegades ens
deixen amb la boca oberta i més d’un cop hem
d’aguantar-nos el riure.
Si es pogués observar per un foradet allò que es
viu allà dins… més d’un/a s’hi afegiria.

16

17

A L'OMBRA DEL QUERCUS
AL VOLTANT DE CAN SANTS
martí boada

18

negre.
Les vores de camí i els marges bardissers, han assolit el
màxim de fecunditat. L’aranyoner, petita prunera punxosa de
vora de marge, està carregat de fruits (aranyons). Pels humans la flor és un excel·lent laxant, el fruit en canvi és un
excel·lent astringent. Ambdues propietats oposades, en òrgans d’un mateix organisme viu, són una metàfora existencial relatius a algunes dualitats que conviuen en els humans;
algun autor ha dit que en nosaltres l’amor pot ser a l‘odi el
que l’ombra és al sol. O bé en un sentit no tant lineal, la metàfora de Margalef, en la que diu que quan en una discussió,
les posicions de les persones es conformen en la binaritat,
d’un costat de menjacapellans i de l’altra de llepa-llànties,
aleshores desapareix la intel·ligència, i es produeix l’enroc,
que no fa avançar en positiu, sinó tot el contrari.
A la primavera, l’aranyoner, produeix la primera floració
blanca massiva de les vores dels paisatges humanitzats . Ara
a mitjans d’estiu, els aranyons han arribat a la madures; fan
unes petites prunetes, de gust molt aspre. Estan al punt per
a fer-ne patxaran, uns dels licors populars menys originals,
car s’ha de fer a partir d’aiguardent o anís; és un sots-licor
subordinat a un altre.
El fruit és important tròficament per alguns animals silvestres, com la guineu i la fagina. En aquesta època es troben
femtes arreu, amb un alt contingut de pinyols, que a cop
d’ull semblen pinyols del seu cosí germà la cirera, però observant-lo en detall, hom s’adona que és un pinyol més petit
i robust.
Sóc al voltant de Can Sants. La bardissa amb aranyoner està
acompanyada per esbarzers. En aquesta cota baixa del mas-

dibuixos: c. puche
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l matí s’aixeca amb núvols carregats d’aigua, amb
alguna punta rogenca; es mouen de llevant a ponent, passen suaument pels llom del vell Mont-

aranyoner

a l'ombra del quercus

sís, les primeres mores madures s’inicien a finals de juny; a
les cotes altes no maduren fins el mes de novembre. Aquest
calendari tròfic tan ampli representa una oferta important
per a moltes espècies animals, que durant quasi bé mig any
se’n nodriran.
M’adono que a la base de la bardissa hi ha una passadora de
conill. L’esbarzer és un vegetal sovint socialment poc apreciat, per la seva tendència invasora de conreus i camins, tanmateix és bàsic per la fauna, a més del paper d’alimentador,
com hàbitat de nidificació, cria i refugi. A Anglaterra hi ha
bardisses protegides pel seu important paper en l’ecologia
del territori.
Al Montseny, rep també el nom de romeguera. Quan algú
arriba tard a casa i se li vol retreure la tardança, se li diu que
a veure si s’ha trobat amb una romeguera pel camp, fent
al·lusió a una persona xerraire.
Del fruit se’n pot fer una confitura agradable tot i que la cultura rural del Montseny no l’aprecia, com no ho fa amb quasi
bé tota mena de fruits silvestres. Les confitures generalment
s’han elaborat amb fruits cultivats: es consideren més segurs, no han estat tocats per cap feristela (animal de bosc).
Al mateix marge, forma part de la bardissa d’aranyoner i esbarzer, el roldor. Els fruits estan iniciant la maduresa. Fa uns

rat buf

anys uns nens d’un esplai vallesà, per indicació de la monitora que increïblement els va confondre amb mores, els va
indicar que podien menjar-ne el fruit, tres d’ells varen tenir
un final tràgic.
Sense alarmes, però, cal conèixer sempre allò silvestre que
ens proposem ingerir. No és estrany que cargols collits en
una bardissa de roldor, puguin produir alguna intoxicació;
quan és així, se sol culpabilitzar al caràcter indigest de la
carn de cargol, essent possible que el quadre tingui a veure
amb el roldor, sobre el que els cargols són especialment llaminers de menjar en les fases tendres de la planta.
Altre cop, és un dia silent, la passejada de moment es mostra amb poques veus i cants d’ocells, l’horitzó està orfe de
vols d’orenetes i falciots. A la riera de Pertegàs, fins fa poc
hi habitava el rat buf, un arvicòlid que no és una rata: era
caçat per la gent del territori, per la bondat de la seva menja, donat que és un animal essencialment herbívor, té hàbits
molt nets.
Les seves poblacions al baix Montseny s’han fet quasi bé extintes del tot, llevat d’alguna població a la capçalera de la
riera d’Arbúcies i en algunes de tributàries de la riera Major.
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CANÇONS I VIVÈNCIES
RÈQUIEM PER LA BIODIVERSITAT
L'EXTINCIÓ DEL "LETRINO"

D
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es de petit que sempre m’han agradat molt els animals.
He tingut gran varietat de mascotes: peixos, crancs, granotes, musclos i anguiles al safareig; garses, tórtores,
canaris, caderneres, tortugues, eriçons, sargantanes, llangardaixos,
mussols i gats.
Encara ara, sóc capaç de quedar-me encantat veient les evolucions
d’uns peixos, observant una sargantana prenent el sol o un gat rentant-se la cara. Cada una d’aquestes criatures és una meravella de
l’evolució que val la pena preservar, encara que sigui per pur egoisme
de l’espècie humana dominant, que d’aquesta manera pot seguir gaudint de la seva presència.
Per tant, quan sento a parlar de l’extinció d’algunes espècies m’envaeix
una mica de tristesa. Tampoc cal exagerar, doncs, tal i com en desapareixen, també n’apareixen o se’n descobreixen de noves, depèn de si ets
evolucionista o creacionista.
Deixant a part l’extinció dels dinosaures que ens queda molt lluny, més
a prop tenim la d’una mena d’ovella amb visió frontal que vivia a les
Balears, la d’un estruç gegant que vivia a les Canàries i, recentment,
sabem la d’una espècie de tortuga gegant de les Illes Galápagos (Chelonoidis abingdonii), només en quedava un sol exemplar, el solitari
George que va morir el 24 de juny del 2012.
Jo puc donar fe de la desaparició d’una espècie, no d’una manera categòrica, però penso que hi ha prou indicis per poder-ho afirmar.
Vaig tenir coneixement de l’espècie en qüestió quan vaig complir amb
els meus deures militars al Campamento de Los Castillejos. Allà hi
havien unes latrines absolutament infectes. El nivell de porqueria i insalubritat era inenarrable.
Bé doncs, allà feliçment hi vivia una espècie segurament endèmica.
Era un animaló blanquinós, entre cuc i llimac, d’uns 6 a 7 cm de llarg i
1cm aproximat de calibre. Aquells individus tenien una ventosa a cada
extrem del cos, la qual cosa els permetia trepar per les parets i a més
saltaven distàncies considerables amb gran habilitat. Eren coneguts
amb el nom de LETRINOS.
Afortunadament prop de la nostra tenda (allotjament del campament)
vam descobrir uns lavabos d’oficials que vam passar a utilitzar secreta
i furtivament evitant així les visites a les latrines i, en conseqüència, la
convivència freqüent amb els letrinos de torn.
Malgrat això sovintejaven les converses i acudits on el protagonista
era l’esmentat espècimen, de manera que va arribar a convertir-se en
un personatge popular del campament, tant o més que la boira baixa
anomenada familiarment Josefina.
La popularitat del letrino va assolir el seu màxim esplendor quan en
una celebració de Jura de Bandera una companyia li va erigir un mo-

jaume vilà
nument. Al bell mig d’una bateria (parcel·la de pins on hi havia un
grup de tendes de campanya que servien d’allotjament) hi van muntar
un letrino de cartró pedra de més de dos metres. Un espectacular homenatge.
Al peu del monument s’hi podia llegir en una gran placa:
Nombre común: LETRINO
Nombre científico: LETRINUS CASTILLEJONENSIS
Hábitat: LETRINAS DEL CAMPAMENTO
Acompanyava el monument un recipient de vidre amb uns quants
exemplars vius que provocaven els escarafalls de pares, mares, novies,
amics i parents arribats per la cerimònia de la Jura de Bandera.
Recentment vam visitar amb el meu cosí Joan i les respectives esposes
el campament, que ja porta molts anys abandonat, per la curiositat de
veure què en quedava de tot aquell espai on hi havíem viscut sis mesos
fent el servei militar.
Vam constatar que està completament arruïnat. Ens va costar orientarnos i situar la plaça d'armes, el cinema, la cantina..., i també les latrines. No en quedava res de l'hàbitat del nostre animaló, només un piló
de runa i ni rastre del pobre Letrino. Després d'una minuciosa i detallada inspecció i de fer-nos una foto favant d'una caseta de guàrdia, vam
donar l'espècie per extingida amb gran pesar nostre.
No fa massa temps, un tinent general ha reivindicat la necessitat que
el servei militar tornés a ser obligatori ja que segons ell, el jovent havia
perdut els valors que allà s’inculcaven.
Si fos així, a part de recuperar els valors perduts, potser si es tornessin
a refer les latrines, es podria recuperar espontàniament l'espècie extingida. Qui sap?.
Hi ha una cançó infantil anglesa adient pel tema.
Nobody likes me (guess i'll go eat worms). You Tube.
Ningú m'estima, tothom m'odia, em sembla que me n'aniré a menjar
cucs (...)

Els verificadors de l'extinció

A PEU DE FOTO
JA FA UN ANY DEL NYAP
miquel barnola

Ubicació de la fotografia: Plaça Sant Joan, de Campins

BOTIGA"
Grup de Campinencs
que van homenatjar
la Maria del Puig amb
motiu del tancament
de la botiga

foto: c.puche

HA TANCAT "LA
carles puche
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TRIBUNA
DISCONFORMITAT

P

er segona vegada he d’expressar la meva disconformitat, ara amb l’escrit que amb el títol de TINC OPINIÓ s’ha
publicat en el número 43 d’aquesta revista.

Vull deixar clar que estava convençut que la revista era apolítica, com és el desig de tots aquells que hi contribuïm d’una o
altra manera, i que ens agradaria que ho continués sent. Però... veient aquest escrit, que podem considerar pre-electoralista,
on resulta que es permet que una persona que demana, o més ben dit exigeix respecte, educació i comprensió; es mostra
incapaç de demostrar-los ell personalment. No s’hi manifesta respecte ni es valora les persones que lluitem per tirar endavant
el poble.
Després de molts anys, amb una dedicació en exclusiva, s’han aconseguit moltes millores a tots els nivells i sense cost per
als veïns. No dic que s’hagi de reconèixer que la feina que s’està fent sigui bona, però no cal atacar ni difamar per aconseguir
qui sap quins objectius.
És molt fàcil i poc ètic escriure i opinar darrera d’un tercer sense mullar-se, però apropiant-se de les seves paraules.
És molt important diferenciar la indignació política de la societat en general -amb tots els escàndols que veiem cada dia a
les notícies-, de la política local, real, diària i ciutadana; on tant l’alcalde com els regidors, dia a dia, treballen i s’esforcen per
la gent del poble, amb ganes de millorar la qualitat de vida de tots els seus ciutadans.
Si no ho sabem diferenciar, estem perduts. I voler malmetre contra aquesta convivència, amb paraules difamatòries està fent
un fluix favor al poble i a la societat.
També s’hi escriu que “hi ha tantes entitats amb ganes de fer activitats, perquè el consistori no es preocupa”. És evident que
mentint només vol distorsionar la realitat. Totes les entitats estan i estaran recolzades pel consistori, tant econòmicament
com socialment, disposant de subvencions i partides dins els pressupostos per a totes les entitats del municipi, diverses i
plurals, ja que l’Ajuntament ajuda en l’organització, prestació d’equipaments, publicitat i comunicació... i tot allò que sigui
necessari. Això és una realitat i tots/es ho sabem i cal que segueixi així perquè el poble el fem tots.
És una realitat que tantes entitats en un poble tan petit vol dir que n’hi ha inquietuds per fer moltes activitats i que són
conscients que a l’Ajuntament sol no li és possible abastar-ho tot. Per això totes tenen l’ajuda que està al nostre abast i estem
convençuts que això és més positiu que negatiu per a tots.
Per favor, hi ha moltes maneres d’aconseguir allò que es vulgui, però crec que aquestes opinions estan fora de lloc i que entre
veïns, el citat escrit és simplement recriminable per la seva manca d’ètica i cívica, parlant d’aquesta manera de les persones
que en aquest moment estan fent una tasca pública.
Crec que hem de mantenir el seny en aquests moments, hi ha canals on fer política i d’altres que hem de manifestar la cultura
i la comunicació del poble. I ser respectuosos, amb totes les diferències que es vulguin, però amb l’educació que el poble es
mereix.
Andreu Tohà i Brunet
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EL TEMPS

miquel à. ruiz

2014, UN ANY HISTÒRIC
El 2014 ha estat un any històric, el tricentenari, la “V”, el 9N... Climatològicament parlant també ha estat un any històric. Segons informacions del Servei Meteorològic de Catalunya “al continent europeu, l’any
2014 haurà estat, amb tota probabilitat, el més càlid des que hi ha
registres instrumentals”. A Campins no està tan clar. Al nostre poble,
la temperatura mitja anual ha estat de 15,7º C. Si bé és nou dècimes
superior a la de l’any anterior i sis dècimes superior a la del 2012, 2011
i 2010; és tres dècimes inferior al 2009.
En relació a les precipitacions, han estat generoses, dins dels paràmetres de normalitat: 867 litres per metre quadrat. Destacant la gran
pedregada del 6 de setembre com a principal meteor extraordinari. A
Catalunya també ha estat un any pluviomètricament normal; les precipitacions més importants han estat al Pirineu oriental (entre 1450 i
1850 l/m2 com a màxim) i les més escasses, que no han superat els 400
l/m2, a les comarques de Ponent, punts del Montsià i la Ribera d’Ebre.
Tot i que l’estiu no ha estat sec ni excessivament calorós a Campins; a
Catalunya la temperatura mitjana de l’any 2014 ha estat, gairebé a tot
el territori, superior en més de 0,5º C a la mitjana climàtica del període
de referència 1961-90. I a Girona i Lleida ha estat el segon any més
càlid des de 1950.
A la taula i el gràfic de resum anual podeu observar i analitzar amb més
concreció les dades registrades a Campins.
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L'ESCOLA
CULTURA DE L’AUTOAVALUACIÓ
miquel à. ruiz

E

n les orientacions del Departament d’Ensenyament per a les escoles es parla ara de la cultura de l’avaluació. Fins i tot, a partir d’ara,
cada centre escolar serà avaluat i rebrà una qualificació de l’1 al 4. Si la puntuació de l’escola és 1 o bé 2, voldrà dir que no s’hi assoleix
un nivell suficient en els objectius propis de la institució educativa. Si la puntuació és 3 o 4, el seu reconeixement serà positiu i repercutirà en els professionals que hi treballen.
A les escoles, com a d’altres de les nostres institucions, formulem ambiciosos objectius que ens deixen molt satisfets quan els aprovem en les nostres programacions generals; però, fins a on i en quin grau els assolim? És imprescindible elaborar uns instruments d’avaluació amb uns indicadors
clars que deixin ben palès el grau d’acompliment dels objectius marcats.
Als Pastorets que hem representat aquest curs al festival de teatre escolar, els set pecats capitals (personificats en set dimonis: la supèrbia, la ira, la
golosia, l’enveja, la luxúria, la peresa i l’avarícia) eren els referents per als nostres avis (contraposats a les virtuts cardinals: la prudència, la justícia,
la fortalesa i la temprança) per determinar, sense el recurs dels GPS, si anàvem o no pel bon camí.
Francesc I, aquest Nadal, va felicitar la Cúria amb un discurs que ha ressonat al cel (no així a les esglésies). El bon Bisbe de Roma doblava el
nombre dels pecats capitals i en l’avaluació de la Cúria relacionava catorze malalties, de entre les quals comento algunes (set també) per la seva
vigència en les nostres institucions i empreses:
1. La malaltia de sentir-se “immune” o fins i tot “indispensable”, descuidant els necessaris i habituals controls.
2. La malaltia del martalisme (de Marta, el personatge evangèlic de la germana excessivament laboriosa de Llàtzer) que oblida gaudir del regal
que és i li depara la vida.
3. La malaltia de la fossilització mental i espiritual. És perillós perdre la sensibilitat humana necessària per plorar amb aquells que ploren i alegrarse amb aquells que s’alegren.
4. La malaltia de la mala coordinació.
5. La malaltia de la rivalitat i la vanaglòria.
6. La malaltia de l’esquizofrènia existencial quan s’ensenya diferent de com es viu.
7. La malaltia de la cara de funeral, entesa com la incapacitat per riure i fins i tot riure’s d’un mateix.
Reconèixer els símptomes de la malaltia és el primer i imprescindible primer pas per a la guarició. Passar la nostra particular ITV pot ser una bona
prevenció.
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ASSOCIACIONS
ANC Territorial Campins
CATALANS, CATALUNYA!!

D

esprés de l’èxit rotund tant en participació com en
resultat de la consulta del passat 9N, hem viscut uns
temps desencoratjadors per tots nosaltres i pel nostre
procés degut a les desavinences dels nostres polítics que, finalment,
sembla que s’han posat mig d’acord en convocar unes eleccions, de
caire plebiscitari, el proper 27S. Hom es pregunta com hi poden haver
partidismes, personalismes i qualsevol altre isme en una qüestió tant
transcendental pel nostre país? Potser no recorden aquell cartell de la
guerra civil on deia: Catalans, Catalunya! Aquest hauria de ser l’esperit:
cap de nosaltres és res ni és ningú per sí sol; junts, empenyent, som
Catalans i som Catalunya.
Tot i que aquest 27S és molt més tard del que volíem des d’Assemblea,
lluitarem perquè siguin unes eleccions plebiscitàries on guanyin els
partits independentistes i sigui el punt de partida pel nou Estat Català, més just, més social, més potent... vaja, a la catalana. Per això
creiem que són molt importants les properes eleccions municipals del
24 de Maig ja que les hem de convertir en unes primàries del 27S per
demostrar que el procés és viu i que la nostra voluntat és ben ferma
en obtenir la independència. Des de l’AT de Campins us demanem que
voteu aquells partits que portin la independència en el seu programa
electoral. Votar als altres és tirar-nos rocs a la teulada.
Amb l’acte nacional programat el passat 27 de febrer, l’Assemblea va
donar el tret de sortida públic a l’activitat i posicionament de l’ANC
pels propers mesos. Després vindrà l’Assemblea General Ordinària que,
aquest any, toca a Lleida, el proper 12 d’Abril, després de la de Tarragona el 2014, Girona el 2013 i Barcelona (la constituent) el 2012.
Després de l’acte nacional del 27 de febrer a Barcelona, el dia 28 toca

el torn a Campins: la segona calçotada popular sobiranista de Campins.
Aquest any ens acompanyarà en Jaume Marfany, sots-president de
l’ANC des del 2013.
A Campins hem tingut canvis en el nostre secretariat territorial.
L’Eduard Zapater va deixar de ser el coordinador i va passar-ho a ser
en Daniel Riera, amb en Miquel Barnola de tresorer i l’Eduard Cabús de
secretari. Tota l’ANC de Campins, volem agrair la feina feta per l’Edu,
incansable durant tots aquests anys.
Catalunya només ens té a nosaltres i hem de ser nosaltres i només
nosaltres qui la tornem a fer rica i plena. Per tant, CATALANS: CATALUNYA!!

Visca la terra!!

RECORDANT LA SUSSI
Volem recordar que el passat dia 30 de desembre
ens va deixar la Sussi Morell, una gran defensora de la sobirania de Catalunya. Aquesta veïna de
Campins havia participat molt activament dins
l’ANC, d’on va ser responsable de la comissió de
comunicació al Vallès Oriental. Molts de nosaltres
la recordem del passat 9N, dia que, tot i la malaltia ja avançada que patia, va fer un gran esforç
acostant-se al casal per poder emetre el seu vot.
El nostre més sentit condol a en Richard i família.
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PORTADA
Tampoc aquest any l'hivern
ha volgut marxar sense
deixar-nos enfarinat de neu el
paisatge.

LA

MOSTELA

La revista de Campins. Núm. 44 primavera 2015
EXEMPLAR GRATUIT
EDICIÓ: ASSOCIACIÓ LA MOSTELA

http://lamostela.cat/

Pl. de la Vila, s/n, Casal A. Tàpies - Campins

N.I.F. G65790750
JUNTA:
Carles Puche - President
Gemma Casanovas - Secretària
Miquel Barnola - Tresorer
Marta Martín - Vocal
Mª del Carme Moré - Vocal
Miquel À. Ruiz - Vocal

LA MOSTELA
no comparteix necessàriament les opinions expressades en
les col·laboracions signades pels seus autors.

CONSELL DE REDACCIÓ:
Gemma Casanovas, Marta Martín, Bel Miralles, Mª. del Carme Moré, Miquel Barnola, Miquel
À. Ruiz, Joan Lacruz, Jaume Vilà, Sergio Borràs, Andreu Tohà i Carles Puche.
COL·LABORADORS en AQUEST NÚMERO:
Martí Pey, Ajuntament Campins, Gemma Casanovas, Carles Puche, Shalom, Marta Martín,
Jaume Vilà, Sergi Clivillé, Joan Lacruz Gil, Miquel À. Ruiz, Martí Boada, Assemblea Nacional
de Catalunya, Miquel Barnola, Fina Ferrando, Carles Puche, Heleni Munijos.
MAQUETACIÓ I DISSENY: Estudi Puche S.L.
IMPRESSIÓ: ARCO
El © de les imatges i del text és propietat dels autors indicats en cada imatge.
Si voleu contactar amb nosaltres adreceu-vos a esborranys@lamostela.cat

Cap part d’aquesta publicació pot ser reproduida de cap manera sense el permís dels
autors.

amb el suport de:

26

Ajuntament Campins

ÀLBUM
IMATGES PER RECORDAR

carles puche

27

L

CATALÀ: PUPUT, CASTELLÀ: ABUBILLA
sergi clivillé

a puput és una au de mida mitjana (25-29cm) que resulta impossible de confondre amb cap altra gràcies a la llarga cresta erèctil que té damunt del cap i a la vistosa coloració del seu plomatge
bru-rosat. Les ales i cua són negres amb franges blanques (només una a la cua) i el bec es allargat i lleugerament corbat.
Té una àmplia distribució que inclou part d’Europa, Àsia central i meridional i Àfrica. A la Península Ibèrica només se la troba durant els mesos de calor (març a octubre) tret del sud i l’est on es torna
resident i llavors és possible observar-la també durant l’hivern.
Té una marcada preferència pels terrenys oberts, horts, camps, parcs, zones de matolls i boscos poc densos. Acostuma a viure de forma solitària o en parelles tot i que durant les migracions formen petites
bandades.
Per a reproduir-se la puput fa el niu en forats d’arbres, parets de pedra, graners, teulades, parets de sorra, caixes niu... però cada any en un lloc diferent.
La femella realitza una sola posta (a vegades dues) formada generalment per 5 a 8 ous (màx. 12) i que incuba durant 16-19 dies.
Les cries abandonen el niu als 20-27 dies d’edat però encara segueixen amb els progenitors un curt període de temps fins que ja no necessiten rebre més aliment per part dels pares.
La puput passa molt temps al terra sondejant el sòl en busca d’insectes, sobretot saltamartins, grills, erugues de la processionària del pi i d’altres papallones, larves d’escarabats, formigues, mosques, centpeus
i milpeus, aranyes, cargols i llimacs, cucs i altres petits animals pel que necessita zones nues o amb l’herba baixa per a poder alimentar-se.

Upupa epops

ELS ALTRES CAMPINENCS

