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Benvinguda al curs 2015-16
Nou curs, noves il·lusions i nova junta! Com sempre i
com ha de ser!
L’AMPA, com cada nou curs, vol aprofitar el número del
1r trimestre de Les Fulles del Parc per donar la benvinguda a aquest nou curs 2015-16 a tota la comunitat
educativa, sobretot als nous alumnes, famílies i personal
de l’escola.
Com sempre el desig de partida és fer entre tots una
escola millor. La nostra escola és d’una sola línia i això
possibilita un tracte més familiar i personalitzat.Crec no
equivocar-me si afirmo que a molts de nosaltres aquest
fet ens va fer escollir l’escola. Tots desitgem que els nostres fills i filles se sentin segurs i feliços a l’escola, i és per
això que intentem que hi hagi una implicació i complicitat per part de famílies i mestres.

Nova junta de l’AMPA

L’AMPA encara aquest nou curs com sempre amb il·lusions renovades i ara també amb una junta renovada a la
qual volem donar tot el nostre suport. Alguns sabem de
la despesa de temps i energia que representa per a les
persones que de forma totalment altruista s’ofereixen per
realitzar aquesta tasca i la ingratitud que moltes vegades
rep. BENVINGUTS/DES, ÀNIMS i MOLTES GRÀCIES!
És per aquest motiu que també com sempre volem
agrair a la junta sortint tota la seva dedicació d’aquests
últims anys. MOLTES GRÀCIES!
I també,com sempre, volem fer una crida a la participació.
Que tots anem en la mateixa direcció és fonamental i permeteu-nos una última reflexió: que tots posem el nostre
granet de sorra, siguem tolerants i constructius només té
uns grans beneficiaris: els nostres fills i filles.

EXTRA D’ESTIU!
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L’entrevista
Brisa Nebot, la nova presidenta de l’AMPA
La Brisa Nebot ha estat escollida presidenta de l’AMPA en l’assemblea anual d’aquest novembre.
És mare de la Lucía, que fa P4, i de la Gal.la, que farà P3 el curs vinent. Des que la seva filla va
entrar a l’escola, la Brisa ha col·laborat amb l’AMPA de manera molt activa. Entre altres coses,
és la dissenyadora dels originals i bonics cartells de les activitats de l’AMPA, amb què li hem
descobert la seva cara més creativa. És també molt extravertida, de fet ens diu que la seva feina
com a traductora-intèrpret de la llengua de signes li ha donat “tablas” per parlar en públic i
coratge per dir el que pensa.
T’havies plantejat ser presidenta de l’AMPA? Explica’ns
com t’has trobat dins d’aquesta “peripècia”.
Quan vam decidir escolaritzar la Lucía vaig tenir clar que
em vincularia a l’AMPA del centre, ja que és la manera que tenim les famílies per vetllar per la qualitat de
l’educació a l’escola. Per qüestions de feina tinc relació
amb la comunitat educativa i he constatat que quan les
famílies prenen part en les activitats del centre, els fills
van més a gust a l’escola i estudien amb més ganes.
El fet d’ocupar un càrrec a la junta i participar activament a les reunions et dóna l’oportunitat de proposar
activitats, fer suggeriments o formular queixes en relació
al funcionament de l’escola. Per mi, la qüestió primordial
no era ser presidenta o no, sinó estar a l’AMPA per entendre el funcionament del sistema educatiu en general
i de la nostra escola en particular. Qualsevol dels càrrecs
de la junta juga un paper clau i tots treballen amb la
mateixa empenta i prenen les decisions de manera conjunta i dialogada.
Ara bé, no nego que estic feliç d’ocupar el càrrec i
espero estar a l’alçada de la Núria Tella, l’expresidenta
que a la última assemblea em va cedir el lloc. Ella i el
seu equip van decidir passar el relleu a un altre grup
de pares i mares. Casualment en aquell moment jo em
trobava en un grupet de pares molt actius, i després de
certa “pressió” per part de l’AMPA per a que ens presentéssim, vam decidir elaborar la nostra candidatura. I
aquí estem!!!
No només s’ha renovat la presidència de l’AMPA, també
la vicepresidència ha canviat i d’una manera original:
tenim 2 vicepresidentes, la Irene Vidal i la Gemma Enedàliga. Com s’arriba a aquesta proposta?
La Gemma i jo tenim els fills al mateix curs, i a P3 les
dues vam entrar a col·laborar activament a l’AMPA amb
les reunions i en diverses comissions. Poc a poc les dues
vam anar descobrint que l’escola dels nostres fills és
meravellosa i a la vegada vam constatar que hi havia
coses per fer i millorar. Així que vam decidir fer el pas.
La Irene ja havia proposat d’ocupar el càrrec de vicepresidenta i a la Gemma i a mi ens va semblar fantàstic
formar equip amb ella.
La Gemma és molt empàtica, resolutiva, té les idees
clares i sobretot és molt creativa. La Irene és summament organitzada, meticulosa, dolça i rigorosa, i per sort

domina les noves tecnologies. I jo... sóc també creativa,
bona comunicadora i, el més important, m’entenc fàcilment amb la gent.
Vaja, que fem un equipàs!!!! Sento que aquest any l’AMPA no té una presidenta sinó tres. També formen part
de l’equip en Martí Casas i la Marta Morales, secretari i
tresorera. A més, hi ha un munt de vocals que són pares
i mares que porten les diverses comissions i que sense
ells seria impossible fer tantes activitats.
Per què et vas oferir per al càrrec?
Perquè creia que ho faria bé.

“Volem mantenir una comunicació
continuada amb la direcció”
Com a presidenta, què esperes de la teva relació amb
l’equip directiu de l’escola?
Volem mantenir una comunicació continuada. Voldríem
reunir-nos amb la direcció mensualment per generar
espais de col·laboració i participació conjunta. Volem
enfocar els nostres esforços per a que la direcció continuï reconeixent la tasca educativa dels pares a casa i
també a l’escola. Gràcies a la confiança que tenim en la
línia educativa que segueix l’escola, les postures entre
direcció i l’AMPA són properes. Només queda que entre
tots anem polint els detalls que preocupen a les famílies
i també a l’escola.
I com a mare, què esperes de l’equip docent?
Tenim una escola petita, d’una sola línia, això permet
que de seguida professorat, alumnes i pares facin una
gran família. Aquest fet és valuosíssim per a mi. I com a
mare espero que l’equip docent generi caliu i sentiment
de pertinença. En quant a la relació de les mestres amb
els nens m’agrada que siguin rectes alhora que tendres
i que comuniquin constantment a les famílies tot allò
que succeeix a les aules.
També dono molta importància que els docents segueixin la línia pedagògica de l’escola, que treballin “tots a
una”.
En resum, el que espero de l’equip docent és tendresa,
comunicació, qualitat en l’educació i coherència en el
projecte educatiu de l’escola.
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Brisa Nebot

“...que les famílies sentin que
l’AMPA les representa i que
sàpiguen que poden participar
en les accions de l’associació”
A l’assemblea de l’AMPA ja vas explicar els teus/vostres
propòsits per aquest curs, però fes-nos cinc cèntims
dels vostres objectius més importants.
L’objectiu més destacable és que volem fer escola!
Volem que tots ens sentim orgullosos de l’escola dels
nostres fills i filles. Volem treballar en equip en la construcció d’un projecte comú del qual sentim que en
formem part.
També donem molta importància a la comunicació. Per
una banda, estem portant a terme diverses accions per
a que la feina de l’AMPA arribi a les famílies. Per l’altra,
volem col·laborar amb l’escola per a que les famílies rebin informació fluïda per part del centre. Enviar resums
de les reunions de la Junta de l’AMPA als socis, crear un
llibret informatiu de l’AMPA, potenciar les xarxes socials i modernitzar la web són exemples dels canvis que
estem fent.Sabem ja que els resums de les reunions de
l’AMPA han estat un èxit, en gran part gràcies a la feina
del Martí Casas, el secretari, que redacta i envia a tots
els membres de l’AMPA un resum acurat dels punts tractats i les decisions preses. Desitgem que aquest apropament als socis i sòcies sigui ben rebut.
En tercer lloc, volem fer canvis en el funcionament de
l’AMPA. Cal definir i organitzar les comissions per a que
siguin més independents. Estem liderant aquest canvi
fent propostes d’organització (crear mails de cada comissió, elaborar protocols d’actuació per cada activitat
de l’AMPA...).
Sí, de feina n’hi ha molta...

Teniu previstos altres canvis per fer augmentar la participació de les famílies?
La visibilitat i la transparència que comporten el projecte de comunicació que estem portant a terme (enviar
resums, potenciar xarxes socials...) persegueixen aquest
objectiu, que la participació de les famílies augmenti.
Si més no, que les famílies sentin que l’AMPA les representa i que sàpiguen que en qualsevol moment poden
participar en alguna de les accions de l’associació.
Per acabar, i si ens ho permets, et farem unes preguntes
de caire més personal. A l’hora de triar escola, què et va
fer decidir pel Parc del Guinardó?
He de reconèixer que va ser l’entorn i l’edifici. Quan hi
vaig entrar vaig tenir una regressió a la infantesa i vaig
pensar que si la meva escola hagués tingut aquest espai
natural hauria estat molt feliç.
Brisa és un nom molt poc habitual, segur que darrera hi
ha alguna història.
Sí, els meus avis paterns eren anarquistes i posaven
noms sense sant: Brisa, Floreal, Porvenir, Llibertat. Tots
eren noms vinculats a la natura i a elements de llibertat!
M’agrada molt el meu nom.
La primera Brisa que coneixem era cosina del meu pare,
també de pares anarquistes. Es deia Brisa Alba, i va
morir congelada en una excursió al cim dels Encantats
al Pirineu Català (Sant Maurici). Sabem que hi ha més
Brises a Barcelona i totes portem el nom en record de la
Brisa Alba.
Què t’agrada fer en el teu temps lliure?
Estar amb el Jordi i les meves filles. És curiós però des
que van néixer, fer qualsevol cosa que no sigui estar
amb elles o per elles em sembla en certa manera una
pèrdua de temps.
Ara que estem a punt d’endinsar-nos en la bogeria
col·lectiva del Nadal, ens podries dir què has demanat
als Reis d’Orient?
Aquest any per Nadal vull el que ja tinc. Una família
meravellosa i molts projectes que em donen vidilla.
Ah! I, si pot ser, un termo de cafè de l’Starbucks.
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Activitats
L’escola celebra el 92 aniversari
L’escola va celebrar l’aniversari amb la tradicional gimcana anual. Enguany totes les proves es van fer al parc, a
diferència d’altres vegades en què també se’n feien dins
del recinte de l’escola. L’equip de mestres va comptar
amb el suport d’uns quants pares, mares i avis voluntaris
que es van distribuir en els diferents controls.
Els grups - que com sempre estaven formats per un
alumne de cada curs - havien de realitzar tretze proves
per completar la gimcana. Aquest any les proves tenien
un caràcter molt més experimental del que és habitual.
Hi entraven en joc aspectes com el tacte, les olors, els
sons, tècniques de supervivència o l’art de convertir-se
en animal.
La gimcana va durar tot el matí, i a la tarda la festa va
continuar a l’escola.
Les proves:
1. L’entrevista
2. Faig d’animal
3. Fulles i escorces màgiques
4. Olora la natura
5. Fulles i fruits
6. Observem el parc
7. Pesquem
8. Endevina amb el tacte
9. Barquetes de suro
10. Foc al parc?
11. El so de la natura
12. Rere la petjada
13. L’hospital

Les Fulles del Parc | 5

Assemblea anual del’AMPA
23 novembre 2015
L’AMPA va celebrar l’assemblea anual on es presenta
als socis la memòria del curs anterior, els pressupostos per al nou curs i s’explica el funcionament de
l’AMPA. Destaquem que la quota de soci no s’apuja
respecte al curs passat.
Aquest any, a més, hi havia eleccions a la presidència
de l’AMPA. S’hi va presentar una única candidatura,
que va ser votada i escollida per unanimitat:
Presidenta: Brisa Nebot
Vicepresidència: Irene Vidal i Gemma Enedàguila
Secretari: Martí Casas
Tresorera: Marta Morales

S’acomiada, doncs, la Junta Directiva encapçalada per
la Núria Tella (Presidenta), amb la Lara Rabal (Vicepresidenta), la Mari Carvajal (Secretària) i la Susana
Martínez (Tresorera). El nostre reconeixement per la
seva dedicació i la feina feta, que ha estat molta.
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Info escola
Equip docent
Aquest és l’equip de mestres del curs 2015-2016.
Virgínia
tutora de p3

Us volem desitjar a tots i totes un bon curs i ho volem fer amb aquesta frase:

“L’ensenyament que deixa petjada no és
el que es fa de cap a cap, sinó de cor a cor.”
Howard G. Hen

Gustau
tutor de 6è

Bulgaria: uno de los países de los Balcanes
-Quiénes somos nosotros los búlgarosLos búlgaros llegan a Europa desde Asia, vivían como
nómadas y eran conocidos como excelentes guerreros.
Cuando se asentaban, hacían muros de piedra y pequeños castillos para proteger a sus hijos y mujeres. Se
agrupan bajo el mando del rey Kubrat al norte del Mar
Negro, en las montañas, y forman el reino denominado
Magna Bulgaria.
Un anónimo escritor romano habla de los búlgaros en
Europa por primera vez en el año 354. Pero la Bulgaria
moderna nace en el año 681 después de que el imperio
bizantino fracasara en su lucha por evitar las incursiones
búlgaras en su territorio y no le quedase más remedio
que reconocerlo como estado. Esta nueva nación es una
amalgama de búlgaros, tracios y eslavos.

También decimos que Bulgaria es el país de las
melodías. En nuestra tierra nació Orfey, el primer compositor que puso música a los poemas.
Algunos búlgaros quedarán para siempre en los anales
de la historia:
• Los hermanos Kiril y Metodii crean en el año 855 el
alfabeto kirilitza (cirílico) que pasará a Serbia y posteriormente a Rúsia y a otros muchos pueblos eslavos.
• Jon (Iván) Atanasov de orígen búlgaro, trabaja en la
universidad de Iowa entre los años 1937-1939 , donde
crea lo que se conoce como el primer ordenador. Y
cambia el mundo para siempre.
Los alimentos más característicos de nuestra gastronomía:

Su capital es Sofía y con más de 6000 años de antigüedad, es una de las más antiguas de Europa, con mucha
historia y antigüedades.

• Yogurt: elaborado con la bacteria “lactobacillusbulgaricus” que vive solo en Bulgaria y de la que se tiene
conocimiento desde el 6000-7000 aC.

Bulgaria es el país de las rosas. En el siglo XVIII traen las
rosas de Persia que se adaptan perfectamente a nuestro
clima. El 70% del “oil de rosas” se cultiva en Bulgaria y el
de mejor calidad es el que se produce en nuestra tierra.

• Banitsa: empanada típica hecha a base de pasta filo
que se puede preparar con relleno dulce o salado. Se
cuece en el horno.
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Racó multicultural
Cristina
tutora de 5è
i educació
especial

Silvana
vetlladora

Carolina

Helena
anglès

Esther
plàstica i hort

Mireia
ed. infantil
Carolina
tutora de p4

Lourdes
ed. física i
expressió

Maite
tutora de 4t

Marta
cap d’estudis
Martí
música
Montse
directora

Sílvia
tutora de p5

Marta
secretària
acadèmica

Loida
tutora de 1r
Maria
tutora de 2n
i anglès

Víctor
conserge

Paqui
T.E.I.

Marisa
logopeda

En los Balcanes viven humanos desde
hace más de 200.000 años. Aquí descubren por primera vez como trabajar el
oro y la plata. En Bulgaria se encuentran
los objetos más antiguos de metal que
se conocen y datan del 6080aC.

Tresor de Panagyurishte
Nosotros, como búlgaros, nos sentimos orgullosos de
nuestras raíces. Invitamos a todo el mundo a conocer
nuestro hermoso y precioso país. Bulgaria, te queremos.
Familia de Nikola (de los Prehistóricos de 3º)
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Parcdagogia
Teatre a l’escola
Un dels objectius del nou projecte de direcció de l’escola és treballar els llenguatges artístics, concretament la
música, la plàstica i el teatre.
La Lourdes Vallvé, la mestra d’Educació Física, és
l’especialista que treballa el teatre amb els alumnes.
El curs passat es va fer el primer pas per recuperar-lo,
després que havien deixat de fer-ne en desparèixer la
sisena hora. Es va començar pels alumnes de 6è, que hi
van dedicar una hora a la setmana.
Aquest curs l’escola li ha volgut donar més presència,
de manera que les classes de teatre s’han ampliat a 4rt
(una hora cada 15 dies) i a 5è (una hora a la setmana). A
6è es manté com al curs passat.

Per aquesta actriu -que també és mestra-, l’actuació
“ajuda a millorar l’autoestima i dóna més capacitat per
comunicar-se amb els altres”, explica, convençuda. “A
través del teatre, els infants són més creatius i receptius
i aprenen a trobar el seu camí a la vida”. A primària, el
professorat de Lazzigags treballa a les aules “amb els
sentiments i des de les improvisacions, tot i que a cada
nivell s’hi introdueix alguna especialització: els contes tradicionals i les cançons a P-3, el clown a quart, la
Commediadell’Arte a cinquè...” “Quan permets un espai
en el qual deixes aflorar les emocions és terapèutic. Hi
ha nens que s’han transformat i s’han obert gràcies al
teatre”, explica.

“Hi ha nens que s’han transformat i
El potencial d’usos i d’aplicacions que s’han obert gràcies al teatre”
ofereix el món de la dramatització en
Seguretat personal
l’àmbit educatiu és molt valuós.
Extracte de l’article “Contra la vergonya, teaaatre!” de
Paloma Arenós.
Publicat a: ARA Criatures. 1 de març de 2014.
La pràctica del teatre per als infants és un escenari ple
de beneficis. Un dels més evidents és que els joves intèrprets, amb el temps, s’espolsen de sobre la vergonya
i guanyen seguretat personal. (…)
Des de fa 20 anys, els actors i directors teatrals Lídia
Linuesa i Miquel Agell capitanegen Lazzigags, des d’on
preparen petits actors però també formen pedagògicament diplomats per l’Institut del Teatre perquè esdevinguin professors de teatre escolar. (…)

“A través del teatre, els infants són
més creatius i receptius i aprenen a
trobar el seu camí a la vida”

(…)La pedagoga Maite Dias, especialitzada en pedagogia teatral, subratlla que la interpretació ajuda a
desenvolupar l’expressió verbal “afavorint que el nen
millori la manera de comunicar-se mitjançant la dicció,
la fluïdesa, la claredat i el vocabulari, entre altres canvis”.
A més, destaca que el teatre millora l’expressió corporal,
ja que l’infant pren consciència del cos i de l’expressió
de sentiments i sensacions. Així mateix, els proporciona
“seguretat en ells mateixos”, indica Dias.
Els assajos i les posades en escena fan que se sentin
més segurs, estiguin més desinhibits i guanyin confiança en ells mateixos. La feina en grup es reforça, ja
que l’actuació ajuda els més petits a relacionar-se amb
els seus companys pel fet de “tenir un objectiu comú i
aprendre a treballar en equip, on la feina de tothom és
important perquè hi hagi un bon resultat”, argumenta
Dias. Reconeix que les criatures “aprenen a connectar-se
amb les seves emocions i a reflexionar-hi perquè s’han
de posar en el lloc del personatge que representen”.
Així, diu, “poden arribar a comprendre diferents maneres de veure el món on viuen”. (…)

SABIES QUE...
• El benefici de la venda de calendaris és de 423,47 € (s’han venut tots: 150 unitats)
• L’AMPA ha comprat les proteccions de la pista de futbol. Seran de colors ben macos i llampants.
• Al gener comencem nova extraescolar al temps de migdia: ioga per a nens i nenes de p5 a 6è.
• L’AMPA torna a posar en marxa la cistella ecològica a través de l’Hort d’en Dídac (www.hortdendidac.com),
proveïdor del menjador. El lliurament serà el dijous de 16.15 a 16.30h.
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Projecte ampa
Taller de percussió
L’èxit que va tenir el curs passat la participació
dels capgrossos de l’escola a la cercavila de la
Festa Major del barri va convertir la desfilada en
una de les activitats més destacades de l’AMPA.
Aquest curs tornarem a treure’ls. I volem acompanyarel lleó i els altres capgrossos amb música.
Iniciem un taller de percussió per fer ballar els
Gegants del Parc a la cercavila de la Festa Major
del barri. No cal experiència prèvia ni tenir instrument. Només moltes ganes de passar-s’ho bé!
El taller va adreçat tant als nens i nenes com als
pares i mares. I ja hem tingut molt bona resposta
de famílies que s’hi volen apuntar. Si també hi
esteu interessats, us podeu adreçar a:
percussio.ampapg@gmail.com
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Apunta-t’ho!
Agenda cultural
ESPAI 0,0

CIRC

En aquest espai totes les activitats són gratuïtes.

20è Circ d’Hivern: “Garbuix”
(Ateneu Popular de Nou Barris. C. Portlligat, 11-15)

La fàbrica de joguines dels Reis d’Orient
(Fàbrica de Creació Fabra i Coats. C. Sant Adrià, 20)

“Garbuix” és un espectacle de circ amb números
d’acrobàcia, de trapezi vertical, d’equilibri i dansa, on
l’humor serà l’eix principal. Emocions i molts embolics
de la mà de cinc artistes femenines.

Durant les vacances de Nadal es podrà visitar el
magatzem on els reis guarden les joguines abans de ser
repartides. A través de les finestres de la façana principal podrem entreveure com les màquines treballen a
ple rendiment per tenir els regals enllestits la nit de reis.

12 de desembre al 10 de gener.
Entrades: 12€ adults / 6€ menors de 14 anys.
+info: www.ateneu9b.net

29 de desembre al 4 de gener
Entrega de cartes als Reis d’Orient (Moll de la Fusta)
Els més menuts podran lliurar les seves cartes als Reis Mags
dins del pailebot “Santa Eulàlia” que estarà ancorat al Mollde la Fusta.
2 al 4 de gener

TEATRE
La Llibreria de l’Avi Josep
(Cincómonos Espai d’Art. C. Consell de Cent, 283)
Obra musical divertida i entranyable que pretén
apropar els infants a la màgia dels llibres.
29 de novembre 2015 al 30 de desembre 2016.
Entrades a partir de 8.00€ amb reserva online.

Cavalcada dels Reis Mags
(Av. Marquès d’Argentera)

+info: cincomonos.org

Els reis d’Orient amb el seu seguici de carrosses, éssers
màgics i carters sortiran cap ales 18.00h de l’avinguda
Marquès d’Argentera. La passejada pels carrers del
centre de Barcelona, s’allargarà fins a les 21.00h. aproximadament, quan arribin a l’avinguda Rius i Taulet.

ESPECTACLE

Sortida: 18.00h
5 de gener
Nadal a la plaça Catalunya
(Pl. Catalunya)
Entre el 19 de desembre i el 4 de gener trobarem, a
la plaça Catalunya, la Fira de Consum Responsable. Al
voltant de la fira i de la plaça hi haurà un munt d’espectacles, animacions i fins i tot activitats esportives.
Es faran propostes fixes com ara escenes teatrals còmiques, un carilló, el bosc dels desitjos... i altres de màgia,
dansa, titelles, etc. subjectes a programació
19 de desembre al 4 de gener
De 10.00 a 21.00h
+info: lameva.barcelona.cat

Bombolles de paper
(Auditori de la Fundació Miró. Av. Miramar, 1)
La companyia Múcab Dansa convida als espectadors
a participar en un divertit espectacle de música en directe, interacció multimèdia i dansa. Adreçat a un públic
familiar a partir de 4 anys.
Diumenges 10, 17, 24 i 31 de gener a les 12h.
Entrada general: 7.00€
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Què t’expliques? | Humor
Què t’expliques?
Les Fulles compta amb aportacions de pares i mares
que volen compartir allò que saben, n’estem encantats!
ARA ET TOCA A TU!!! Ha arribat el moment que
els alumnes de l’escola us hi sumeu i ens expliqueu i
ensenyeu allò que us agrada, el que feu o coneixeu...
Explica’ns per què les teves vacances de Nadal han
estat les més especials!
Celebres el Nadal de forma diferent a altres companys?
has viatjat? has col·laborat en algun acte solidari?
Explica’ns-ho i deixa’ns amb la boca oberta!!!
pd1: fes-ho per email a lesfullesdelparc@gmail.com
pd2: No oblidis adjuntar alguna foto, diuen que valen
per 1.000 paraules ;p

I tu què saps?

l’AMPA us
desitja BON

NADAL

Pan con masa madre 100% natural
Hasta el año 1880 el pan se elaboraba sólo con masa
madre natural.
Hoy en día cuesta encontrar pan de calidad, con aromas... buena corteza... sin embargo abundan los industrializados, elaborados con mucha levadura y aditivos
químicos, gran mecanización de las masas y tiempos
de fermentación reducidos a la mínima expresión, lo
que deriva en un producto de pobre sabor, textura y de
duración efímera.

El día que vamos a hacer pan sacamos nuestros 50g
de masa madre de la nevera, le incorporamos 150g de
harina + 150g de agua, revolvemos y en 3 o 4 h ésta
duplicará su volumen. Para saber si está en su punto
ponemos un poco sobre un vaso con agua y si flota entonces la masa madre está lista para elaborar pan.

Por este motivo os invito a que probéis a crear una masa
madre, con sólo harina y agua, que dará ese alma a
nuestras hogazas “como las de antes”.

Ingredientes:
400g Harina integral de trigo (o mejor aún de centeno)
400g de agua (mejor si es embotellada)
El proceso dura 4 días.

La proporción que yo uso para dos hogazas de 800g
(aprox.):
1.000g harina
600g agua
300g de masa madre
20g sal

Lo primero que tenemos que hacer es mezclar 100g de
harina + 100g de agua y dejamos reposar a temperatura
ambiente en un recipiente de plástico o cristal semitapado durante 24h.

¿Y cómo elaboramos el pan?

Cada día, durante los 3 siguientes, descartamos la mitad
y agregamos 100g de harina y 100g de agua, revolvemos y tapamos.

Si tengo oportunidad, os paso mi receta.

En este punto nuestra masa madre estará burbujeante y
con un olor agradable y un punto ácido.
Siempre que la utilicemos debemos reservar una pequeña
cantidad (50-100g) en la nevera para la próxima vez que
queramos panificar, así nos servirá indefinidamente.

Agraïm els articles i propostes que ens heu fet
arribar alguns pares i mares a nivell particular, i que
trobareu publicats en aquest número de Les Fulles
del Parc. Més veus donen més color a Les Fulles!
COMISSIÓ de Les Fulles del Parc:
Sonia Aparicio, Ramon Cugat, Anna Gilabert,
Sonia Gómez, Carlos Moreno i Brisa Nebot

Hay infinidad de recetas en la red, vídeos y foros!
ej: www.elforodelpan.com, www.panarras.com

Martín, papá de Matías de P4

