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PREPARAR UNA 
BARBACOA,

UNA SOLUCIÓ PELS 
ÀPATS D’ESTIU

En aquesta època de l’any on 
gaudim dels nostres jardíns o 
terrasses, cuina a l’aire lliure es 
una bon opció.

La barbacoa ens dóna la 
possibilitat de fer diferents 
carns i verdures cuinades al 
moment de la millor manera “a 
la brasa”.

Un entrecot al punt, unes 
botifarres i llonganisses 
ben gustoses i picantetes, 
cansalada, xoriçets i un 
assortiment de brotxetes 
de pollastre, de carn amb 
verdures, de vedella, de gall 
d’indi, de porc i convinades 
acompanyades d’unes 
verdures a la graella o unes 
amanides ben variades i 
fresques convertiràn aquests 
moments en una festa pel 
paladar.

CANSALADERIA PONS 

977 60 19 53

HORARI D’OFICINA:
De dilluns a dijous de 9 a 13h i 

de 17 a 20h
Divendres de 9 a 13h

La tornada al cole
   
Ja gairebé s’han acabat les vacances i tornem al curs 
escolar. Tornem a les tasques de cada dia i a l’ordre 
habitual de la llar i de la feina. Aquests últims dies has 
hagut de preparar amb els teus: roba, bosses, l’estoig 
dels llapis a punt amb la punta ben afilada; potser has 
comprat una motxilla ja que la del curs passat tenia les 
cremalleres malmeses i tampoc l’has pogut fer neta o 
unes esportives... Has motivat als que tenien quaderns 
de vacances a acabar les 3 últimes pàgines que els 
quedaven...i molts altres detalls!

Els més petits de la casa van recordant amb tu fa dies els 
noms dels amics i amigues que es trobaran a l’iniciar el 
curs; penses que així no els costarà tan la separació com 
el primer dia que els vas deixar a la guarderia i encara 
tens els plors del menut al teu cap i al teu cor. Els més 
grans ja fa dies que els tens al telèfon parlant de les 
seves experiències de l’estiu amb els seus amics... 

Cal recordar també la necessitat de seguir amb algunes 
de les pautes marcades a la llar per obtenir el ritme de 
creació d’hàbits que havies aconseguit durant el curs 
passat, viure els límits i l’obediència (per part dels teus 
fills i filles i per part teva) el diàleg, l’alegria i el bon 
humor. Aquest tema ja ha d’estar assumit per sempre 
i en començar el temps d’escola hem de tornar-hi i ser 
constants amb els costums fomentats.

Una gran veritat és que el temps que ha passat ja 
no torna i que val la pena viure’l amb intensitat. 
Nou curs, nous reptes. Només cal proposar-se petits 
objectius i el fet de demostrar serenitat i donar caliu 
a la llar és un objectiu que sembla petit però és gran 
alhora, per obtenir bons resultats. 

El teu afany per a començar cada dia amb renovada 
il·lusió s’ha d’actualitzar cada dia, gràcies a les 
experiències, i t’adonaràs que el teu temps de qualitat 
és el bé més preuat que volen de tu els qui t’estimen. 
Amb el teu temps no els dones quelcom material, sinó 
que et dones a tu mateix.


