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 Si desitgeu participar en aquesta secció cal que deixeu els vostres escrits amb les vostres dades a la 

bústia del Casal o al e-mail butlleti.cgghorta@gmail.com. Els escrits no han de superar més de 35 línies. 

 

Després de tants mesos 
d'absència, l'activitat del Casal 

ha tornat a començar, de mica 
en mica, adaptant-se al que li 

permet aquesta nova normalitat. 

Us resumeixo la 
programació per a aquest mes 

de novembre, com sempre es 
relacionen totes a l’última 

pàgina del butlletí. 

Durant aquest mes podrem 
veure dues exposicions, la primera és a càrrec de Joan Costa, 

Exposició Limnimarques: El rastre del fang d’aquí i d’arreu, 
estarà exposada del 5 al 30 de novembre al passadís del Casal. El 

divendres 5 a les 12 hores, a la sala de lectura, Joan Costa farà una 
xerrada sobre aquesta exposició. 

La segona exposició és a càrrec de la comissió de gènere del 

Casal Baix Guinardó, Exposició feminista: Silenci, les veus de 
totes, estarà exposada del 22 al 26 de novembre al vestíbul del 

Casal. 

 
També us he de destacar una xerrada a càrrec de la ponent 

Alicia Fayos, Llegim i gaudim! Vine a conèixer la nostra 
biblioteca, el dimarts 9  a les 11:30 hores a sala de lectura,  

i una altra xerrada a càrrec de la ponent Mercè Bausili, L'adulteri 
femení, el literària, el dijous 25 a les 10:30 hores a la sala de joc. 

Per acabar, als que us agradi el senderisme, Pedro Casas us 

acompanyarà a la caminada que es farà el divendres 19 a les 9:30 
hores. El punt de trobada és al Casal. Cal fer una inscripció prèvia. 

 

Juanjo 

mailto:butlleti.cgghorta@gmail.com


 

BANCO DE NIEBLA 

Cuando en nuestro tiempo 

salíamos en invierno a la carretera 

con aquellos coches de chapa y 

remache y te encontrabas dentro 

de un banco de niebla de varios 

kilómetros toda precaución era 

poca, salvar aquel trance sin 

salirte de la carretera era solo uno 

de los problemas; intentar que no te llevaran por delante los que 

venían detrás era otra de las incertidumbres y conseguir rebasarlo 

sanos y salvos era como el final de una odisea que celebrabas 

parando en la gasolinera más próxima mientras rememorabas las  

incidencias y esperabas que los que te seguían llegaran bien también. 

En nuestro centro hay quien no pudo rebasar el puñetero banco 

de niebla, las causas pueden ser muy diversas y las complicaciones 

infinitas, nada ni nadie borrará ni rellenará su recuerdo ni los 

momentos vividos en su compañía. En este tiempo, el maldito virus 

ha dejado en nuestro calendario muchas páginas en blanco y fechas 

muy negras, para  superarlo  tenemos que pensar que solo ha sido 

un paréntesis, un punto seguido, mientras dejamos atrás los últimos 

ramalazos de esta maldita  niebla. 

Nunca habíamos valorado la rutina como ahora, disponer de 

nuestro casal como punto de encuentro es un  oasis después de esta 

larga travesía y aunque nos cuesta entrar  en “rodera” no es menos 

cierto que ahora lo hacemos como si de un santa sanctórum se 

tratara, incluido el ritual que cual pila bautismal realizamos a la 

entrada al aplicarnos el gel purificador, solo nos falta santiguarnos y 

quizá un inicio de genuflexión. En este tiempo, Aina encontró un 

nuevo destino profesional, Anna ha tomado el mando con la suavidad 

que se le dedica a gente que como nosotros necesita un cierto 

empujón para ponernos en marcha y Raquel incombustible sigue 

manteniendo en su sonrisa el marchamo de la continuidad y la 

constancia. Esperemos seguir dándoles guerra durante mucho 

tiempo. 

LA MASCARILLA ES LA PERSIANA DE LA FÁBRICA DE LA 

SONRISA.                                                              J. Hernández 



BIBLIOTECA NACIONAL DE CATALUNYA 

Just abans del confinament pel Covid-19, es varen fer dues 

sortides culturals: la Biblioteca Nacional de Catalunya i la Universitat 
de Barcelona. Avui comentarem la primera. 

La finalitat d’aquesta biblioteca és recopilar, catalogar i conservar 
el patrimoni cultural del país. En el món exterior hi treballen 20 

persones (el que veu la gent que la visita) però fora de la vista n’hi 
treballen 130 més que tenen cura dels més de 4.000.000 de volums, 

col·leccions diverses, correspondències, revistes, etc. 
En el soterrani, que té 4 pisos, hi ha 40 kms. de prestatgeria on 

s’hi guarden llibres i documents. 

Una visita molt interessant i curiosa en veure un hospital 
convertit en biblioteca, conservant les característiques 

arquitectòniques de l’antic Hospital de la Santa Creu. 
L’edifici és del segle XV, i va ser durant segles el gran hospital 

general del país i des del 1939 és la biblioteca Nacional de Catalunya, 
que exerceix com a dipòsit legal. 

De cada publicació que s’edita a Catalunya aquí se’n guarda 
almenys una còpia. Hi ha des del document literari  més antic, les 

“Homilies d’Organyà” de segle XII,  fins al llibre de l’últim Youtuber. 
Hi entren més de 100.000 documents a l’any. 

Visitem les sales de lectura, que sota els imponents arcs ogivals 
de les naus resulten diàfanes i silencioses. Però hi ha més sales: en 

visitem una on hi ha pergamins, manuscrits, incunables i una 
impremta manual. En aquesta sala és on va morir Antoni Gaudí. 

Continuem a una altra sala, la sala gòtica, magnífica, on s’hi 

conserven  més de 3.000 edicions d’El Quixot. La presideix un bust de 
Cervantes i un quadre del mecenes que l’ha fet possible, el bibliòfil 

Isidre Bonsoms. 
En una de les sales de lectura, al fons, hi ha un piano, que va 

pertànyer a Enrique Granados. Ens explica la guia que després del 
tancament de les sales de lectura organitzen activitats gairebé cada 

dia, entre les quals hi ha concerts. 
O sigui, que la Biblioteca Nacional de Catalunya no és una 

catacumba literària per erudits, sinó que exerceix com a centre 
cultural per a la ciutadania. 

 

 

 

Anna Mª Guiteras. 



LES LIMNIMARQUES  
Les Limnimarques o bé el 

rastre del fang, és la inquietud de 

la gent per deixar una marca que  

indiqués fins on havia arribat 

l’aigua d’aquella riuada o 

inundació, aquest fet ha estat una 

constant amb el pas del temps, 

algunes s’han anat perdent amb 

remodelacions, enderrocaments, 

substitució dels immobles, 

pressió urbanística. 

Les condicions físiques i geològiques, de les nostres terres han fet 

que concentrés nombroses crescudes, amb grans quantitats d’aigua, 

fins i tot, dues vegades l’any. 

Un motiu són les pluges abundants en la seva conca alta i 

mitjana, de clima oceànic. També es produïen per un ràpid desglaç o 

per extraordinàries llevantades on les petites preses i embassaments 

eren incapaços de laminar aquelles grans avingudes d’aigua. 

Els pobles riberencs patien impressionants inundacions. Tenim 

constància testimonial gràcies a les limnimarques, com les que fan 

referència a la riuada de l’any 1787, que a determinades viles de la 

Ribera de l’Ebre, superaven en més de set metres, determinades 

cases dels pobles. 

Aquest fenomen provocà una cultura i una sensibilització per part 

de la gent riberenca, que molts vilatans deixessin testimoni 

d’aquestes pujades del riu, dites limnimarques, les quals al pas del 

temps, han esdevingut, un llegat històric i patrimoni cultural de 

primera magnitud. 

A partir del proper cinc de novembre fins a final de mes, tindrem 

l’oportunitat de contemplar al Casal de Gent Gran d’Horta una 

exposició sobre les limnimarques, d’aquí i d’arreu que actualitzarà la 

nostra memòria històrica malgrat el pas del temps. 

 

Joan Fco, Costa  

Estudiós de riuades 



OUS REMANATS AMB GÍRGOLES I PERNIL SALAT  
 
 

INGREDIENTS: 
(per a 1 persona) 

 

Cent grams de gírgoles fresques 

Dos talls de pernil salat 

Dos ous 

Oli d'oliva 

Dues llesques de pa torrat 

 

UTENSILIS 

Una paella gran 

Una cullera de fusta 

 
PREPARACIÓ: 

 
Primerament, tallem les gírgoles en trossos petits, els saltem en 

una paella amb un raig d’oli, i quan ja són mig cuites hi afegim el 

pernil tallat en trossos petits amb les tisores, i tot seguit batem els 

ous i els anem afegint a la paella tot remenant amb la cullera de 

fusta, fins que els tinguem quallats al nostre gust, i ja els podrem 

posar en el centre del plat. Als costats hi posarem dues llesques de 

pa torrat, i ja els podrem servir a taula. 

 

 

 

 

 

 

 

Anna 



BIENVENIDOS AL NUEVO CURSO 

Desde este butlletí (el 

primero que sale desde el 

cierre del Casal por el 

confinamiento) os damos la 

bienvenida al nuevo curso, 

con la ilusión de volver a 

encontrarnos y seguir con las 

actividades que hacíamos. Ya 

sea: bailar, cantar, pintar, 

coser, poesía, teatro, 

informática, memoria, bridge, 

idiomas... por mencionar 

algunos, me falta espacio para 

ponerlos todos. ¡Qué suerte tenemos, la cantidad de talleres que nos 

ofrecen los voluntarios!  La de cosas que hemos dejado de hacer 

cuando más lo necesitamos. Tenemos que seguir activos, porque si 

paramos, nos cuesta reanudar la marcha y es cuando nos oxidamos. 

Parece que fue ayer cuando empezó todo; la mayoría estamos 

vacunados y con ganas de volver a la normalidad, este virus nos ha 

destrozado la vida. Se ha llevado a mucha gente, familiares y amigos. 

Algunas personas siguen con secuelas. Hemos perdido mucho en 

salud y calidad de vida. 

Gracias a los Voluntarios de los Talleres de Informática que nos 

han enseñado el uso del ordenador, el móvil y saber moverse por las 

nuevas tecnologías así como aclararnos dudas. Ha sido una gran 

ayuda y necesidad en el confinamiento, que se nos ha hecho más 

llevadero con el internet, WhatsApp, vídeo llamadas..., sobre todo 

entre abuelos y nietos. Les damos las gracias efusivamente, que se lo 

tienen bien merecido!  

Recordamos con cariño a los socios que nos han dejado, desde 

aquí les enviamos nuestro más sentido pésame a sus familiares y un 

fuerte abrazo.               

                   Magda 
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        PROGRAMACIÓ MENSUAL 
 

 

SENDERISME 
Divendres, 19 de novembre. Inscripció prèvia. Punt de trobada: 

9:30h Casal Gent Gran d’Horta. 
 

XERRADES I CONFERÈNCIES 

- “Llegim i gaudim! Vine a conèixer la nostra biblioteca” 
Dimarts, 9  de novembre 11:30 hores a sala de lectura. A càrrec 

de la ponent Alicia  Fayos. 
 

-Limnimarques:”El rastre del fang d’aquí i de reu” 
Divendres , 5  de novembre 12 hores a la sala de lectura. A 

càrrec del ponent Joan Costa. 
 

- "L'adulteri femení, el literària" 
 Dijous ,25 a les 10.30h a la sala de joc. A càrrec de la ponent 

Mercè Bausili. 
 

SORTIDES CULTURALS 
- Visita guiada a la Torre Bellesguard d’Antoni Gaudí 

Dimarts, 30 de novembre a les 11.30h ens trobem a la porta del 

Casal, inici de la visita guiada a les 12.30h. (Anirem amb l’autobús 
H2). Preu de la visita 8€. Per asistir, cal inscriure’s trucant al Casal. 

Data límit per fer el pagament el divendres 26 de novembre. 
 

 
ALTRES 

- Exposició Limnimarques: “El rastre del fang d’aquí i de 
reu” 

 Del 5 al 30 de novembre al passadís del Casal. A càrrec de Joan 
Costa. 

 
- Exposició feminista “Silenci, les veus de totes” 

Del 22 al 26 de novembre al hall del Casal. A càrrec de la comissió 

de gènere del Casal Baix Guinardó. 

 


