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LA REVISTA I L’AVV QUE L’EDITA NO ES FAN
RESPONSABLES DEL CONTINGUT DELS ARTICLES
I DE LES NOTES SIGNADES PER PARTICULARS O
COL·LECTIUS.

En este número me gustaría agradecer la colaboración de todos los alumnos en
prácticas de la Escuela de Arte Pau Gargallo. Hay una gran cantidad de alumnos que
han aportado tiempo y esfuerzo a la revista, tanto con ilustraciones como con recursos
audiovisuales. A todos ellos nos gustaría darles las gracias por aportar arte y, con ello,
calidad a nuestra revista. Siempre he pensado que la juventud es una enfermedad que
se contagia a través del arte y que necesitamos una sociedad que evolucione gracias
a un motor de genios.
La creatividad y la determinación por mejorar como sociedad genera nuevas ideas,
aquellas que no están adulteradas por instituciones, multinacionales o por intereses
de grupos políticos. Nuevos puntos de vista que, a menudo, quedan asﬁxiados por el
ruido de los grandes medios de comunicación, iniciativas que podemos encontrar en
plataformas de vecinos que luchan por un barrio mejor, por una ciudad mejor, por
una sociedad mejor. Este es el tema que hemos querido reﬂejar en la portada y en la
sección «Centrals» (págs. 12 y 13).
No me gustaría terminar el editoral sin felicitar a David Porcuna por el espectacular
trabajo que lleva haciendo desde hace cerca de siete años como coordinador del
material gráﬁco, ilustrador y maquetador y como autor de muchas de nuestras portadas
y fotomontajes. David, eres de esas personas que hacen que parezca sencillo lo difícil.
Espero que disfrutéis con la revista.

Carlos J. Barrero, coordinador de contenidos
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ESPAI PÚBLIC

Els perquès de tot plegat
Deia la professora, ﬁlòsofa i assagista María Zambrano que
«l’acció de preguntar suposa l’aparició de la consciència».
Deixant de banda reﬂexions epistemològiques, aterrem a
peu de carrer i, ara que tenim un nou equip de govern a la
ciutat, actualitzem aquelles preguntes que plantegem des de
fa molts anys, gairebé a mode de lletania. Sense ànims de ser
exhaustius:
Per què el carrer de Campoamor, urbanitzat com a zona
per a vianants, gairebé l’única al barri, és a la pràctica un
aparcament de vehicles, malgrat estar prohibit, un cementeri
d’arbres i un espai on el protagonista principal és el cotxe?
Per què els entorns escolars del nostre barri no disposen,
malgrat les reiterades peticions de la comunitat educativa,
d’un disseny pensat per a la seguretat, autonomia i salut dels
infants i les seves famílies?
Per què el disseny i manteniment de les voreres del nostre
barri discriminen per motiu de discapacitat a molts veïns i
veïnes i ningú es planteja un pla d’acció que resolgui aquesta
conculcació de drets?
Per què, en fer-se fosc, la il·luminació dels carrers no s’ajusta
a la funcionalitat exigible de confortabilitat i sentiment de
seguretat?
Per què la inversió en un espai públic de qualitat no és una
prioritat orientada a promocionar, de manera equitativa, la
cohesió social a tots els racons del barri?
Per què tenim la sensació que les obres, públiques i privades,
colonitzen l’espai públic sense pensar en la mobilitat i
seguretat dels vianants?
Per què, any rere any, ha desaparegut dels calendaris la
«temporada adient de plantació» per reposar els més de cent
vint escocells sense arbre que tenim al barri?

Carrer Campoamor, suposada zona per a vianants

Per què els camions d’escombraries ocupen, contaminen
i malmeten l’avinguda de la Cerdanya amb sorprenent
permissibilitat?
Per què l’oferta d’equipaments públics al barri oberts, entre
d’altres, a la cultura, el lleure i l’associacionisme gairebé no
existeixen i, el pitjor, ningú els espera?
Si aquest article es pogués redactar de manera participada
i virtual, de ben segur que els perquès es multiplicarien en
qüestió de minuts. I si féssim l’exercici d’anar cinc, deu,
quinze anys enrere, veuríem que moltes d’aquestes preguntes
han envellit sense despertar consciències.
La manca de planiﬁcació i de protocols d’intervenció sobre
l’espai públic ens aboca a la degradació progressiva de
l’entorn i a la desafecció envers allò que es deﬁneix com un
bé comú al conjunt de veïns i veïnes. Esperem que el nou
equip de govern faci seves les paraules de la novel·lista Susan
Sontag quan aﬁrmava que «les úniques respostes interessants
són les que destrueixen les preguntes» i, d’una vegada per
totes, en guardem aquestes en el calaix de la memòria.

Grup d’Espai Públic

VIDA O ASFALTO
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La Comissió Mediambiental de l’IES Pompeu Fabra
Hola! Soc en Pau Navarro i tinc quinze
anys. Normalment em trobareu a la
secció «Amb els meus ulls», però
avui vinc a parlar-vos en nom de la
comissió mediambiental del meu
institut: el Pompeu Fabra. La comissió
està formada per un grup d’alumnes
de l’institut de diferents cursos, i tenim
l’objectiu d’aplicar petites millores
al nostre centre per tal d’acabar
transformant-lo en un institut més net,
sostenible i respectuós amb el medi
ambient; el que s’anomena institut
verd.
Aquesta iniciativa va començar fa
tres anys, arran del moviment Fridays
For Future (FFF), encapçalat per la
coneguda activista mediambiental
Greta Thunberg. Va ser aleshores
quan molts/es joves d’arreu del món
vam prendre més consciència sobre
l’escalfament global i el canvi climàtic,
i ens vam adonar que sempre ha
estat un tema molt més greu del que
sembla. El món queda a les nostres
mans i només nosaltres podem canviarlo abans que sigui massa tard. Totes
aquestes reﬂexions van provocar un
esclat de vagues, queixes i associacions
a nivell mundial, com la que ara us vull
presentar.

Avui dia, la comissió és dirigida amb
totalitat per nosaltres, els alumnes
que en formem part, però al principi
va necessitar un impuls essencial per
part de l’equip directiu i administratiu
del centre, a qui agraïm moltíssim
l’esforç que demostren a l’hora
d’intentar aplicar els canvis que els
proposem. Alguns dels que ja hem
pogut implementar a l’institut són la
introducció de cubells de reciclatge,
la reducció d’ampolles de plàstic a la
cantina o l’estalvi de paper (prioritzant
els documents digitals a les fotocòpies).
A banda d’això, ara intentem posar
en pràctica idees més grans, com la
disposició d’un Boc’n’Roll per alumne
(com a alternativa al paper d’alumini
per embolicar i transportar entrepans,
entre altres coses), i l’aplicació
de projectes de compostatge i de

Imatge sota llicència CC

generació d’energia neta. Evidentment,
tots aquells que hi col·laborem ho fem
voluntàriament, és a dir, la comissió
és oberta a tot l’alumnat interessat.
Els més grans del grup (com jo que
curso 4t d’ESO) sempre intentem que
tothom hi pugui participar i aportar
idees perquè ningú no perdi l’interès
en la causa, ja que, al cap i a la ﬁ, hi
ha d’haver un traspàs generacional
als alumnes que van afegint-se a la
comissió.
Finalment, volem deixar clar que
qualsevol acció, per molt petita que
sigui, compta en aquesta gran lluita,
i animar altres entitats i centres
educatius a lluitar contra l’escalfament
global formant la seva pròpia comissió
mediambiental.
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GENT DEL BARRI

Emilia Martín Rodríguez
Supongo que la fuerza se demuestra cuando, después
de toda una vida de lucha para sacar a ﬂote a tu
familia, sigues en pie y con buen carácter. Emilia,
una mujer de origen extremeño, alegre y hábil con la
escritura y que vivió una guerra civil y las miserias de
su posguerra, que escribe poemas en los que imprime
la esencia de sus seres queridos, nos relata algunos
pasajes de su vida:
Nací en el año 1932 y mi padre tuvo catorce hijos
porque se casó con dos mujeres. Tuve dos hermanas
menores que murieron al nacer, así que me quedé
yo la más joven. Actualmente están todos muertos
menos yo. Vivíamos en Arroyomolinos de la Vera,
un pueblo cercano a Jerte. Trabajábamos mucho ya
desde niños, mi padre tenía una ﬁnca y sembrábamos
pimentón de la Vera. La escuela empezaba a los seis
años y recuerdo que a los cinco me llevaban a coger
aceitunas mientras yo lloraba de frío. Recuerdo a mi
padre echándome una manta y haciendo lumbre para
calentarme. En las escuelas, frente a una bandera
española, todas las mañanas teníamos que cantar el
«Cara al sol». En el patio, los niños jugaban a fútbol
y las niñas nos enfadábamos porque nos quitaban el
sitio donde jugábamos a la comba. Y al llegar la noche,
mi padre encendía un candil y nos enseñaba a todos
los hermanos matemáticas, nos planteaba problemas
comprando, criando y vendiendo todo tipo de
animales. Mientras tanto, las mujeres pasaban el día en
la cocina muertas de frío, venían las vecinas a llevarse
un plato de sopa o aceite. Cuando no estaba mi madre,
agarraban, echaban la mitad y se lo llevaban. ¡Nunca
se discutió con ellas! Nos quitaban calderas, la paja,
los tomates… ¡lo que podían! No entiendo cómo pudo
tener tanta paciencia mi madre.

A los trece años empecé a trabajar en casa de un médico.
Allí estuve cinco años. Luego estuve nueve de cocinera
en Plasencia. Allí los jefes tenían varias ﬁncas, una de
ellas estaba a doce kilómetros de Mérida. Cuando había
cosecha en esta ﬁnca, la rivera del Guadiana se llenaba
de chozos, todo el pueblo estaba allí, y allí conocí a mi
marido. Era guapo y venía mucho, se llamaba Antonio
Periáñez. El día que lo conocí me encontró de rodillas,
despezonando pimientos. ¡Me ganaba dos pesetas por
cada cesto! El muy galante me dijo «¿Quieres que te
ayude?», y le contesté «¡Bueno! ¡Pero no te vas a llevar
nada más!». (Risas)
Fuimos muchos años a esa ﬁnca, allí nos queríamos
como una familia. El Periáñez era un hombre que
de cultura estaba raspaíllo, pero no había nadie que
trabajara como él, ¡los tenía bien puestos para trabajar!
Comenzamos a vernos, pero yo no pensaba en casarme,
estaba más por otras cosas y mi padre no quería que me
casara con un forastero. Sin embargo, cuando me quise
dar cuenta él ya había comprado la tela negra para el
vestido. ¡Anda que no iba guapa!
Cuatro años más tarde ya habíamos tenido dos niñas y
en el 63 nos vinimos a vivir a Barcelona. No decidimos
venir por falta de dinero, sino porque yo quería darles
a mis hijas los estudios que yo no pude tener. A mí
me habría gustado ser enfermera y estudiar una carrera,

GENT DEL BARRI
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Aquí he tenido que trabajar mucho porque
mi marido, que era un hombre con tanta
fuerza, a los 47 años perdió la vista, y me
dediqué a limpiar en casas y porterías.
Trabajaba todo lo que podía, y de todo se
sale. Diecisiete años más tarde recuperó la
vista, hemos estado sesenta y tantos años
casados, hemos criado a nuestros hijos,
también a nuestros nietos, y cuando él
ya estaba en la residencia de ancianos le
empecé a llamar «mi Romeo».

pero mis padres nunca pudieron pagarlo, ¡éramos siete! Además,
dependíamos del clima: como se pusiera a llover o cayera granizo
y tuviéramos los algodones tendidos, perdíamos la cosecha de
algodón y de tabaco y pasábamos un mal invierno.

Yo lo estoy pasando ahora muy mal, falleció
mi marido y hace poco falleció mi hijo,
pero a lo largo de mi vida lo he pasado muy
bien. Comencé a escribir porque echaba
de menos a la familia de Extremadura y
en mis poemas tengo a toda la gente que
me ha llegado al alma. No he sido nunca
nada, pero he sabido poner inyecciones o
hacer una cura, sé coser, aprendí corte y
confección por correspondencia, pero no
pude hacer nada de eso porque tenía que
trabajar limpiando y cuidar a mis niños.
Estoy a gusto con lo que soy y, aunque ya no
me va gustando este mundo cada vez más
hipócrita, me iré sabiendo que he hecho
todo el bien que he podido.
Entrevista realizada por Carlos J. Barrero

10

CAMINEMOS

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BUFALÀ

Rutas a pie por las
comarcas de Cataluña,
una manera de hacer
ejercicio y disfrutar de la
naturaleza
La ruta que hoy proponemos se
encuentra en la subcomarca del Bisaura,
en la frontera entre Osona i el Ripollès.
Supe de este lugar por un reportaje de
televisión en el que explicaban, entre
otras cosas, cómo en el cañón donde
se encuentran los Bufadors en días de
mucho aire parece que las paredes y
piedras hablen. Es como caminar por
un bosque de cuento. Nosotros hemos
hecho la ruta en diferentes estaciones
del año y siempre nos maravilla, pero
en otoño más. Tiene un microclima
especial que hace que rocas y árboles
estén cubiertos de musgo y un
ambiente mágico y misterioso; parece
que estemos en otra época y que vaya
a aparecer un duende en cualquier
momento... Por mucho que os cuente,
hay que ir para verlo.
Empezamos la ruta en el castillo de
Montesquiu, al que llegaremos por la
C-17, que va de Vic a Ripoll. Llegando
a Sant Quirze de Besora tomaremos
la salida hacia Santa María de Besora
y Vidra, y encontraremos indicaciones
que nos llevarán hasta el parque de
Montesquiu, que es donde se encuentra
el castillo y donde aparcaremos el
coche para empezar nuestra ruta.

Imagen: Montserrat G. F.

Ya nada más bajar del coche nos
damos cuenta de que estamos en un
sitio precioso, muy cuidado, con zona
de pícnic, fuentes, césped, y rodeados
de vegetación. El castillo tiene visitas
guiadas y en el parque se organizan
actividades programadas y te informan
de diferentes itinerarios para caminar.
Es un lugar muy bonito donde pasar el
día con la familia y amigos.
Empezamos a bajar por la pista que
sale cerca del castillo. Pronto nos
encontraremos un puente de madera
que cruza la riera, pasamos y seguimos
por la pista que ahora empieza a subir.
Llegamos al collado de los tres palos,
las ruinas de la masía de Bebie Gros
y más adelante el collado y un gran
prado donde vemos las paredes de la
sierra dels Bufadors. Cruzamos el prado,
encontraremos indicadores de rutas,
empezaremos a subir por un sendero

Imagen: Montserrat G. F.
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Imagen: Montserrat G. F.

poco marcado pero no difícil que nos lleva hasta el collado
dels Bufadors. Desde aquí seguimos un sendero que va por
toda la cresta de la sierra que hemos visto desde el prado.
Nos iremos encontrando con miradores naturales con vistas
espectaculares de toda la zona.
Terminamos la cresta y empezamos a bajar para llegar a la
joya de nuestra ruta: Els Bufadors de Bebie. Una vez aquí
vamos explorando la zona llena de pequeñas cuevas, paredes
y árboles cubiertos de musgo, grandes grietas por donde notas
el aire frío, sin lugar a dudas un entorno con un encanto
especial. Se recomienda no adentrarse por las cuevas y grietas
que encontraremos, algunas son muy profundas y puedes
resbalar. Vamos caminando poco a poco mirando y haciendo
fotos hasta salir a la pista y una vez aquí podemos ir hacia la
izquierda hasta llegar al prado por el que hemos llegado y
volver por el mismo camino o podemos ir a la derecha, que
también se llega hasta el castillo de Montesquiu (hay tracks
que hacen la ruta circular por aquí).

¡¡¡Espero que la disfrutéis!!!

Si queréis hacer la ruta más corta, se puede llegar en coche
hasta el collado de Bebie, pero merece la pena pasear por el
parque de Montesquiu, que es muy bonito.

Para descargar los tracks he utilizado la aplicación Wikiloc,
con la que podréis encontrar rutas por la zona de diferentes
distancias.

Imagen: Montserrat G. F.

Distancia recorrida: 15,5 km
Desnivel vencido: 600 m aprox.

Montserrat G. F.
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Moviments veïnals
Ens equivoquem si pensem que no
existeixen moviments veïnals a la
nostra ciutat, i ﬁns i tot al nostre barri.
El problema és que potser aquesta
informació no arriba a tothom i falta
que més gent se sumi als moviments
per fer més força i que la feina i els
esforços estiguin dosiﬁcats.
Podria viatjar en el temps i parlar
de l’històric reivindicatiu del barri
de Bufalà, però prefereixo parlar
de l’actualitat i de moviments molt
propers.
Podria començar per parlar de tot un
grup de gent, Salvem el Turó de l’Enric
i el Torrent de la Font, que va defensar
un tros de terra promovent activitats,
dinamitzant jornades amb les escoles
i difonent la importància de mantenir
els pocs espais verds que queden a la
nostra ciutat, pulmons necessaris per
dur una vida més saludable en entorns
fonamentals per a una bona salut física i
mental. Aquest col·lectiu, que va néixer
l’any 2016, va aconseguir ﬁnalment
salvar el turó de l’Enric de totes les
especulacions urbanístiques. I més tard
es va aconseguir la millora del Parc del
Torrent de la Font. Nous equipaments,
un vial de passeig molt agradable,

una nova zona de joc infantil i la
jugateca ambiental, que setmanalment
ofereix a les famílies diverses activitats
relacionades amb la natura.
Un altre moviment viu al nostre barri
és la plataforma Salvem Ca l’Andal,
que continua amb els seus esforços per
aconseguir que aquesta masia a peu del
barri es rehabiliti i, en un futur, esperem
que no gaire llunyà, esdevingui un
equipament sociocultural per a tota la
ciutat. Parlem d’una masia del segle XV i
amb un gran valor històric i cultural. No
podem deixar que caigui en l’oblit de
l’administració. Des que el grup es va
formalitzar, s’han anat guanyant petites

Imatge sota llicència CC

batalles, però hem de continuar al peu
del canó.
Un altre moviment que s’ha creat fa
just uns mesos és el de Transformem
l’Autopista, on un grup de gent molt
sensibilitzada per preservar el medi
ambient s’ha mobilitzat per treballar
en un nou model de transformació
de la C-31 per convertir-la en un gran
espai verd i amb equipaments per a la
ciutadania. A altres ciutats ja existeixen
models de transformació de vials on
circulaven els cotxes i ara la prioritat la
tenen els vianants. És en aquesta línia que
estan treballant, i a tots els partits polítics
els estan traslladant aquesta inquietud.

CENTRALS
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Imatge: David P.

Totes aquestes persones que ofereixen part del seu temps per
involucrar-se en allò que més els remou són valentes, són
admirables i són necessàries per aconseguir millorar tot allò
que ens preocupi. Ara bé, tots aquests moviments necessiten
un suport del poble, més mans i més ments pensants, tot suma.
Volia parlar també d’altres tipus de persones que ofereixen
el seu temps i els seus coneixements. L’any passat, des de la
nostra biblioteca, vam engegar dos projectes socioeducatius
a les escoles de primària: el projecte Lecxit, on persones
voluntàries ajuden amb la comprensió lectora els infants que
ens deriven de l’escola, i el projecte Aprenem connect@ts, on
també persones voluntàries ajuden altres infants en les tasques
escolars. Tot això oferint una hora a la setmana, durant tot el curs.
La biblioteca Maria Aurèlia Capmany, la nostra biblioteca
autogestionada, ofereix tot tipus de serveis al veïnat i també
als centres educatius del barri. Fa anys que oferim visites
escolars a la biblioteca, així com servei de préstec, espai
d’estudi, tallers, xerrades... i tot gràcies a persones i entitats
que creuen en el nostre projecte.

També comptem a l’Associació amb un gran nombre de
veïns i veïnes que ens donen suport, bé perquè ofereixen
algun tipus d’activitat o taller, bé perquè col·laboren en
aquesta revista, o perquè formen part de la Junta o bé perquè
hi col·laboren ocasionalment o estan a la biblioteca. A totes
aquestes persones els volem agrair la seva dedicació. Som
una gran família.
Amb tot això vull dir que l’ajuda de totes aquestes persones
és molt valuosa, és poc reconeguda i és molt necessària per
dur a terme tots els projectes que volem posar en marxa o
continuar.
Per això, des d’aquí fem una crida a tot el veïnat perquè
s’informi, perquè s’impregni de les coses que passen al barri
i s’hi involucri, cadascú en la mesura que pugui. Així, se
sentiran més integrats en tot allò que passa al barri i als
voltants.
Lidia Solé
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BUFALÀ VIU, BUFALÀ ACTIU

Sobre el llibre Roca i Pi, un llegat solidari per a Badalona
El mes d’octubre es va presentar al
Museu de Badalona un llibre sobre la
ﬁgura de Vicenç Roca i Pi i la història
del seu llegat solidari. Aquest llegat
va donar origen a la Fundació Llegat
Roca i Pi, amb seu al barri de Bufalà.
L’obra explica també com va néixer
l’actual residència assistida Roca i Pi
per a gent gran.

El llibre explica la generositat del
comerciant i ﬁlantrop Vicenç de Paül
Roca i Pi (Barcelona, 1780 - Badalona,
1852), que en el seu testament va
deixar els seus béns a les persones més
vulnerables de la ciutat de Badalona.
També recull la història del llegat Roca
i Pi i la seva relació amb l’Ajuntament,
l’Església i la societat civil de Badalona,
així com la modernització de la
Fundació Llegat Roca i Pi al llarg dels
anys.
La història del llegat Roca i Pi ha
estat de vegades turbulenta entre
els diferents actors de la ciutat, amb
tensions, polèmiques, mobilitzacions
ciutadanes... També hi ha hagut èpoques
de molta col·laboració que han fet
possible que la voluntat de Vicenç Roca
i Pi es complís, s’ampliés i s’actualitzés
en l’acompanyament a persones en
situació d’exclusió al Barcelonès Nord
ﬁns arribar als nostres dies.

Portada del llibre Roca i Pi, un llegat solidari per
a Badalona

Alguns dels fets més signiﬁcatius que
es recullen a l’obra són els orígens
familiars dels Roca, el testament i els
administradors dels béns del llegat, la
creació de la Causa Pia, els litigis amb

les propietats, el monument de Roca i
Pi, la seu de l’asil a Can Gusi o l’etapa
de la Guerra Civil i la postguerra.
L’any 1905 el Llegat Roca i Pi va traslladar
l’hospital asil, creat inicialment al centre
de Badalona, a les instal·lacions de la
fàbrica tèxtil Can Gusi, dalt de l’actual
avinguda Martí Pujol. Amb el temps
donaria lloc a la residència assistida
per a gent gran Roca i Pi, fruit d’una
remodelació de l’espai que actualment
permet atendre 130 persones.
La portada del llibre és el projecte
del monument de Roca i Pi, inaugurat
l’any 1894 i punt de trobada icònic a la
rambla de Badalona. L’obra ressegueix
la història de la transformació de la
ciutat i inclou una selecció de fotograﬁes
antigues provinents de diversos fons
com els del Museu de Badalona, l’Arxiu
Mas o l’Arxiu de la Fundació.
Fundació Privada Llegat Roca i Pi

PAU GARGALLO
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Pau Gargallo
L’Escola d’Art Pau Gargallo és un centre
públic que depèn de la Generalitat de
Catalunya i que està integrat en l’Escola
Superior de Disseny i Arts Plàstiques
de Catalunya (ESDAPC). Està situada al
carrer Molí de la Torre de Badalona, en
ple barri de Bufalà.
L’escola es va crear durant el curs
1968-1969 amb l’objectiu de preparar
especialistes en els diferents camps de
les arts aplicades i, des d’aleshores, s’ha

anat adaptant a les exigències socials de
cada moment. Compta amb professorat
implicat en la docència i l’entorn social,
productiu i cultural de Badalona, el
Barcelonès, el Maresme i, evidentment,
del barri on està ubicada.
Ens trobem molt a prop de l’Associació
de Veïns i Veïnes de Bufalà i això ha
afavorit que des de fa uns cinc anys s’hagi
anat forjant una estreta col·laboració
entre ambdues institucions.

De les nostres aules han sortit nombrosos
professionals del disseny i les arts tant
visuals com plàstiques i la formació en
centres de treball els ha servit de pont
entre la formació que reben a l’escola
i l’entorn professional. En aquest sentit,
l’Associació permet que els nostres
alumnes posin en pràctica tot allò
que aprenen a l’escola, en els cicles
formatius de grau superior de Gràﬁca
Impresa, Gràﬁca Interactiva, Animació
o Il·lustració.
Els nostres alumnes, molts d’ells veïns del
mateix barri o dels entorns, s’impliquen
en tasques lligades amb activitats que
poden anar des de donar més visibilitat
a l’Associació en les xarxes socials ﬁns a
dissenyar la revista, crear il·lustracions o
dur a terme altres tasques relacionades
amb l’art i el disseny.
Per a l’alumnat, les pràctiques a
l’Associació suposen endinsar-se en
el món laboral i desenvolupar els
coneixements curriculars apresos, i, no
menys important, els permeten formar
part del teixit associatiu del barri. Una
experiència plenament enriquidora
en ambdós sentits que esperem que
continuï mantenint-se en el temps!

Imatge paugargallo.cat
EA Pau Gargallo
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Miénteme
¿Quién no ha mentido alguna vez?
En el diccionario de la Real Academia
Española (RAE), la palabra mentira se
deﬁne así: «Expresión o manifestación
contraria a lo que se sabe, se piensa o se
siente».
Primero de todo, hagámonos
pregunta: ¿qué son las emociones?

esta

Desde una visión ﬁsiológica, las emociones son una respuesta del organismo que
implica una reacción, aquello que estamos sintiendo cuando percibimos algo. El
psicólogo Paul Ekman descubrió que estos
gestos están relacionados con las emociones y que no podemos controlar que se
realicen.
Pues bien, la historia continúa cuando en
1972 Paul Ekman descubre la existencia
de 6 emociones básicas (deﬁniciones de
la RAE, 2020):
Ira: Sentimiento de indignación que
causa enojo. Apetito o deseo de
venganza.
Asco: Impresión desagradable causada
por algo que repugna.
Tristeza: Sentimiento negativo que
se caracteriza por el decaimiento del
estado de ánimo.
Miedo: Estado negativo que incita a la
evitación o al escape.
Sorpresa: Reacción causada por algo
nuevo e imprevisto.

Alegría: Emoción favorable. Sentimiento
grato y vivo que suele manifestarse con
signos exteriores positivos.
Ekman, que ha sido asesor del FBI y
del Departamento de Defensa de los
Estados Unidos, ha participado en varios
documentales y actualmente nos puede
sonar por la serie Lie to me, basada en
su investigación, o por la película de
Pixar Inside Out, también basada en su
clasiﬁcación de las emociones.
Mediante sus investigaciones, pudo
observar que estas emociones existen en
todas las personas de todas las culturas.
Con el objetivo de incrementar las
capacidades de reconocimiento de
microexpresiones, Ekman (2002) desarrolló
el Microexpression Training Tool (METT),
el cual podemos autoadministrarnos
y está a disposición en internet:
www.face.paulekman.com. Puede ser
administrado tanto individualmente como
en grupos.
Parpadear mucho o mirar hacia otro lado
no son necesariamente señales de que
alguien esté mintiendo, pero es posible
detectar una mentira a través de gestos.
Conocer estos gestos se ha hecho en
muchas ocasiones indispensable para
policías, jueces y ﬁscales, ya que así se
consigue cierta seguridad en la palabra
de un sospechoso, de un político, de un
familiar o incluso de un amigo.

El Dr. Ekman estudió estas microexpresiones las cuales pueden ser detectadas sobre
todo si es la primera vez que se miente.
Compresión de labios:
Suele aparecer cuando algo negativo está
sucediendo.
Taparse la boca:
Si se mantiene este gesto cuando se habla
podría decir que está mintiendo.
Cuando la sorpresa no es real:
Cuando una persona está sorprendida más
de un segundo, su sorpresa no es real, es
ﬁngida y por lo tanto miente.
Todos estos ejemplos de microexpresiones
son difíciles de detectar, ya que ha de
tenerse un entrenamiento, dado que
surgen durante solo un segundo, pero
algunas personas son capaces de manera
innata de detectarlo. Si bien pueden
ocultarse durante un tiempo determinado,
es prácticamente imposible enmascararlas
todo el tiempo. Hasta las personas más
mentirosas y acostumbradas a timar al
resto son incapaces de controlar siempre
estas reacciones físicas: tarde o temprano
serán delatados y podremos cazarlos.
Elisabeth Lerin Lindo, psicóloga forense
Instagram: @psicologaforensebdn
Facebook: Elisabeth Lerin

ASSOCIACIÓ DE VEÏNS DE BUFALÀ

17

AMB ELS MEUS ULLS

Entre fulles i ànimes
La llum ataronjada d’un capvespre de tardor (aquella que es
forma quan alguns raigs tímids de sol decideixen travessar
els ja dissolts núvols de pluja) recobria el bosc destacantne els arbres, que projectaven la seva ombra espectral.
Aquests, esquelètics i gairebé despullats, dansaven al vent per
acomiadar-se de les seves últimes fulles, que, mentre queien,
ballaven un últim cop entre ziga-zagues i tombarelles elegants
per acabar aterrant suaument entre les seves companyes.
Com cada any, el bosc es vestia per a l’ocasió fent gala dels
colors rogencs i grocs de la catifa que s’estenia sobre la terra
humida. Els únics rastres del bosc verd d’estiu eren alguns
pins escampats a l’atzar entre els faigs nus, com si els fessin
la guitza perquè encara conservaven les seves abundants
capçades. I, tot i que el sol ja s’amagava entre les imponents
muntanyes, ara tan sols ombres gegantines, ell va decidir estars’hi una estona més. Era un noi curiós; li encantava passar-se
hores i hores contemplant aquell panorama, tot pensant en la
història que s’amagava entre aquells troncs. Sabia que, sense
els seus besavis i altra gent d’aquella generació (que per a ell
ja era llunyana), allò no hauria estat possible. També sabia
que, gràcies a tantes mans unides, s’havien pogut plantar
tots aquells arbres, rescatant aquell indret d’una imminent
desaparició per culpa de la boira espessa de la ignorància i
la contaminació; la prova perfecta que junts som capaços de
tot, tant del que és bo com del que és dolent.

De vegades li semblava que podia sentir les ànimes d’aquella
gent tan meravellosa passejant-se pel bosc que elles mateixes
havien alçat. «I doncs», es preguntava, «si sempre hem tingut
la possibilitat de crear vida, per què vam decidir destruir-la?».
Són enigmes de la història que mai podrà descobrir. I, entre
pensaments profunds com la boira, es va trobar creuant el
pont de pedra que travessava el rierol. Es va ajupir a tocar
l’aigua amb la punta dels dits, tot sentint com tallava el
corrent com si la seva mà fos un ganivet. Era una aigua pura i
cristal·lina, tan freda com la neu. El jove es va eixugar la mà
amb un dels extrems de la bufanda i va reprendre el camí
cap al poble. Quan va haver desaparegut entre l’espessor dels
arbusts, el bosc seguia igual que abans i, com a únic rastre del
seu pas, tan sols restaven algunes petjades de les botes, que
aviat quedarien ocultes sota la fullaraca.
Pau Navarro Cerveró

Imatge: David P.
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Refugio de invierno
El viento arremete constantemente contra la pared de
madera de mi casa y me agobio de ese persistente olor a
casa cerrada alimentado por el hedor a pieles curtidas y por
el olor de mi propia persona encerrada durante días en esta
casa sin ventilación. Hoy tengo más miedo al ser humano
que al hambre, al frío o a la soledad de estos parajes helados.
Pero las noches se me hacen duras. A menudo, van sonando
fuertes golpes que zarandean la casa, en esos momentos, la
piel se me eriza y me estrecho. En ocasiones, me gustaría
creer que tan solo se trata de ramas caídas o de la nieve que,
acumulada en el tejado, vence y cae en bloque contra el
suelo. Resulta difícil engañar a tu propio cerebro cuando el
miedo te avisa del peligro. Es cuando me levanto del catre,
intentando ﬁjar la vista ayudado por el tenue resplandor
que queda en las brasas. Mis oídos esperan con tensión a
que vuelva a repetirse ese fuerte ruido, o algún otro que me
ayude a entender qué es lo que está pasando en el exterior,
pero solo se escucha el viento que se ﬁltra a través de los
porticones.

tensión que hay a mi alrededor, tengo la mente serena y
pienso que la muerte siempre sorprende, pero sorprende
aún más renacer después de estar muerto. En este momento,
la puerta ha cedido, abriéndose con una violencia extrema.
Ahora los veo, ¡vienen a por mí!, pero ya no tengo miedo y
salgo corriendo contra ellos mientras el tejado cae a pedazos
sobre mí cubriendo el salón de nieve y dejándome inmóvil.
Nunca sabes si es tu corazón el que congela el mundo o es
al revés. Solo sabes que el frío apelmaza el ambiente, cae a
plomo sobre tu piel, atraviesa tus huesos y se cobija en tus
entrañas… que te va comiendo como el gusano que avanza
mientras traga tierra… que mientras te devora lentamente, te
acostumbras a él y olvidas el verano. Aquí, congelado y en
el más absoluto silencio, me pregunto si este inﬁerno duele
más que la traición.
¡Abre los ojos!
Carlos J. Barrero

Últimamente, siempre lloro después de comer, y tampoco
es que coma mucho, pero la sopa de roedor me aporta algo
de vigor. Una energía que pone en evidencia qué soy y lo
que he conseguido en la vida. Luego, lloro hasta que el
edredón de mi cama se cansa de mí y es entonces cuando
vuelvo a escuchar como el viento arremete contra la pared
de madera de mi casa.
Esta noche los golpes se hacen insoportables, a ellos se les
une un graznido agónico del tejado que está soportando más
peso del que debería. Parece como si un huracán intentara
arrancar de cuajo la pequeña casa y un sinfín de sombras
pasean por el hueco que hay bajo la puerta. A pesar de la

Ilustración: Julia
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Embaràs i activitat física
Professionals mèdics i esportius són els encarregats
d’elaborar la guia de l’American College of Obstetricians
and Gynecologists (ACOG), que estableix les recomanacions
en matèria de salut i activitat física per a les gestants.
L’última actualització (abril 2020) diu NO al repòs i SÍ
a l’activitat física i l’exercici físic. Tot i així, encara hi ha
moltes dones que no segueixen les indicacions, gairebé un
90 % en el cas de les dones que es troben en el primer
trimestre de l’embaràs. Això es deu a la impossibilitat de
conciliar feina, llar i salut, i a la diﬁcultat d’acceptar que
els avortaments espotanis existeixen sense «un culpable».
Però principalment és degut a la falta d’informació sobre
la seguretat de l’exercici i les evidències cientíﬁques en
aquest període, ja que, si les coneguessin, totes les dones
comptarien amb l’activitat física com a eina per tenir un
millor embaràs, un millor part i un millor postpart.
Els resultats obtinguts dels diversos estudis cientíﬁcs recents
han demostrat que l’exercici físic és essencial per a un estil de
vida saludable i les gestants simplement han d’anar adaptantlo a les seves particularitats. Entre els molts beneﬁcis,
s’ha demostrat la reducció de la diabetes gestacional, la
preclàmpsia, el part per cessària i el part vaginal quirúrgic,
així com la reducció del temps de recuperació postpart o
dels casos de trastorns depressius de la dona en el puerperi.
De la mateixa manera, s’ha comprovat també que una
major aptitud física general i cardiorespiratòria s’associen
amb menys dolor lumbar i ciàtic, ja que l’enfortiment dels
músculs abdominals i de l’esquena minimitza aquest risc.
A més, les preocupacions pel fet que l’activitat física regular
durant l’embaràs pot causar un avortament espontani, un
creixement fetal deﬁcient, una lesió musculoesquelètica o
un part prematur no s’han comprovat, mentre que sí que
s’han reconegut la inactivitat física i l’augment de pes
excessiu com a factors de risc.

Imatge sota llicència CC

Resum dels
BENEFICIS DE L’ACTIVITAT FÍSICA DURANT L’EMBARÀS:
Menor incidència de diabetes gestacional (< 59 %) o
preclàmpsia (24 % - 54 %).
Manteniment de l’estat de forma i augment dels nivells
d’energia i benestar.
Enfortiment de la paret abdominal i el sòl pèlvic, la
qual cosa diﬁculta l’aparició de patologies i episodis de
lumbalgia.
Major tolerància a l’angoixa i prevenció de depressió
postpart.
Millor qualitat del son.
Control de l’augment de pes.
Empoderament pel part.
Millor oxigenació dels teixits de la mare i el nadó.
Millor circulació de retorn.
Millor maduració nerviosa del fetus.
Menor risc de part prematur o nadons de baix pes.
Menor risc de part instrumentalitzat.
Millor i més ràpida recuperació postpart.
Instagram: @noar_embaras_postpart
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«Te van a faltar proteínas.»
«Y hierro.» «¿Y solo comes
verdura?»
Estas son solo algunas de las frases más repetidas que una persona
escucha cuando decide llevar una alimentación vegetariana,
ya sea estricta (lo que se entiende como vegana) o no.
Este tipo de alimentación (que no dieta) está rodeada de mitos.
En este pequeño artículo, vamos a resolver de forma breve tan
solo algunos de ellos.
Podemos llevar una alimentación vegana totalmente completa
y sin carencias, siempre y cuando esté bien estructurada y
personalizada de acuerdo con las necesidades de cada uno,
tal y como ocurre con una alimentación no vegetariana. Por lo
tanto, tan solo hay que tener presentes ciertos aspectos.
¿De dónde se obtienen las proteínas si no se ingieren
alimentos de origen animal?
La mayor fuente de proteínas en este caso van a ser las legumbres
(garbanzos, soja, lentejas, alubias...) y sus derivados (tofu,
tempeh, Heura, soja texturizada...), así como los frutos secos
(nueces, almendras, pistachos, cacahuetes...), las semillas (lino,
sésamo, cáñamo, chía...) y las bebidas y yogures vegetales (de
soja, de almendra, de avena...).
Me gustaría aprovechar para destacar que la Organización
Mundial de la Salud (OMS) recomienda entre tres y cuatro raciones de legumbres a la semana, seamos o no veganos, puesto
que son una fuente mucho más saludable de proteínas, ﬁbra,
etc. que otras fuentes proteicas.
¿Y el hierro?
Pues, lejos de lo que se ha dicho desde hace años, la mayor fuente
de hierro no es la carne. Si hiciéramos una comparativa con
alimentos como, por ejemplo, de nuevo las legumbres, veríamos
que no hay tanta diferencia. Y es que hay diferentes fuentes
vegetales de donde obtener una cantidad suﬁciente de hierro.

@mar.exposito (Cantante)
@tobellasoler (Fotografía)

Imagen: Alba Vázquez

Algunas de ellas son las legumbres, los frutos secos, los cereales
integrales (arroz, avena, trigo sarraceno y mijo, entre otros), las
semillas o las verduras de hoja verde.
Y si, además, tenemos presente que se combinen (en la misma
comida o a lo largo del día) con fuentes de vitamina C (cítricos,
fruta, tomate, perejil...) y que su toma se separe, al menos una
hora, de alimentos ricos en calcio y taninos (como el vino, el
té, el café o el cacao), contribuiremos a una mejor absorción,
siempre y cuando no haya una patología de por medio.
Por tanto, con todo esto, además de desmentir estas supuestas
carencias, podemos comprobar también que una alimentación
vegana no es solo verdura: hay mucha variedad de alimentos
y muchas, muchísimas formas de introducirlos en el día a día.
Lo importante, como en cualquier tipo de alimentación
es que, si hay dudas, desconocimiento o necesitamos
acompañamiento y herramientas para poder llevar adelante
nuestra alimentación diaria, nos pongamos en manos de un/a
profesional cualiﬁcado/a en este campo, como es un/a dietista
o un/a dietista-nutricionista, que valore nuestro caso con
conocimiento y de forma personalizada.
Alba Vázquez, dietista especializada
en alimentación vegetariana e infantil
@alba.vazquez.tsd
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CAP de Bufalà
La Llei de salut pública del 2009 deﬁneix
la salut comunitària com «el conjunt
d’actuacions orientades a millorar la
situació de salut comunitària en les
seves dimensions físiques, psicològiques
i socials, que actuen per mitjà de
la capacitat col·lectiva d’adaptació
positiva als canvis de l’entorn». La salut
comunitària suposa el treball en xarxa
de la comunitat i dels professionals que
hi treballen per tal de millorar la salut
i el benestar de la comunitat. Es tracta
de conèixer i mobilitzar els actius de la
comunitat, identiﬁcar i donar resposta
a les necessitats i determinants socials
i la participació de la comunitat com a
protagonista del procés.
La promoció de la salut des de la vessant
comunitària ha sigut un eix central de
treball de l’Equip d’Atenció Primària
de Bufalà-Canyet. N’és un exemple la
participació en el Pla de desenvolupament
comunitari.
Des de l’esclat de la pandèmia de la
COVID-19 i l’entrada en vigor de les
mesures d’aïllament i conﬁnament
social adoptades a partir del març del
2020, la vessant comunitària de la tasca
dels professionals sanitaris del Centre
d’Atenció Primària Bufalà-Canyet (CAP)
s’ha vist fortament afectada. Tant és així
que, una vegada relaxades les mesures
d’aïllament, molts dels objectius establerts
per millorar el benestar emocional,

l’autonomia física i els condicionants
socials de la població atesa s’han hagut
de replantejar per adaptar-los a les noves
realitats comunitàries. Prioritàriament
s’ha dut a terme la campanya de
vacunació massiva contra la COVID-19,
en el marc de la qual s’ha col·laborat amb
diferents entitats del barri per tal d’arribar
a la major part de la població possible,
sobretot a aquells grups que, per la seva
situació sociofamiliar, han de compartir
habitatge de forma col·lectiva, com
per exemple residències de gent gran i
persones amb discapacitat, pisos tutelats
i pisos d’acollida humanitària, sense
deixar de banda tota la feina titànica que
s’està realitzant per part dels professionals
del CAP per continuar amb la campanya
de vacunació de la població.
La visió comunitària de la intervenció
dels professionals del CAP es farà palesa
a curt termini per tal de poder donar una
atenció global a la població en aquells
aspectes que poden provocar situacions
de vulnerabilitat col·lectiva.
En aquesta línia s’ha estat actuant en
diferents àmbits com són la salut mental
o les malalties cròniques que generen
situacions de discapacitat i dependència.
Més concretament, són exemples
d’actuacions comunitàries: el foment del
treball en xarxa amb el centre de salut
mental, els serveis socials municipals de
Bufalà i el CAP; el Programa d’atenció

a la cronicitat, que té com a objectiu
millorar la qualitat de l’atenció a les
persones amb més necessitats sanitàries i
socials, per tal de mantenir-les en l’entorn
comunitari el màxim temps possible; un
mapeig d’actius de salut de la comunitat
(Associació de Veïns de Bufalà, casals de
gent gran, centre parroquial, escoles...),
o el programa Salut i escola, dut a terme
pels professionals de pediatria.
Per acabar, volem remarcar que l’acció
comunitària es basa en processos
organitzatius que impliquen els subjectes
individuals i col·lectius, és a dir, n’és un
aspecte clau la participació activa dels
veïns i les veïnes de Bufalà empoderant
i acompanyant les persones, que són
els principals agents de canvi de la seva
situació.
Pilar Laporta i Mariona Hernández

