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Els Mini Contes de les tres paraules s una activitat que realitzen les participants de Com s'escriu é

la meva llengua, el catal ?, la Maria Teresa Padr s, en Carles S ez, la Dolors Mart , la L dia Prats, la à ó á í í

Rosa Maria Hereu, les participants d'altres activitats i cursos com l'Ascensi n Jim nez i la Teresa ó é

Garc a i la dinamitzadora del Punt mnia Bon Pastor de Figueres, M nica Bertran.í Ò ò

Ens va agradar tant aquesta activitat el trimestre passat, que hem volgut continuar escrivint Mini 
Contes durant el mes de juliol. I aqu  en teniu el resultat. Desitgem que us agradi!!!í
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Els mini contes de la Maria Teresa Padr só

Ombra, sab  i neuó

Eren altres temps. La noia va anar al safareig a rentar la roba. Feia molta calor, per  el safareig ò

estava a l'ombra d'un gran lledoner. Mentre anava ensabonant una pe a darrera l'altra, el sab  ç ó

es desfeia com la neu entremig dels seus dits.

Soledat, agulla, cançó

Els senyors havien anat de viatge i, la minyona, per alleujar la seva soledat, cantava una can  çó

mentre enfilava l'agulla per repassar algun descosit.

Comerciant, serp, vaixell

Conec un comerciant que t  negocis a ultramar. s per aix  que sovint fa viatges amb vaixell. En é É ò

un d'aquests viatges a un pa s ex tic, el va mossegar una serp i per aquesta ra  va estar í ò ó

hospitalitzat uns quants dies.

mnia,casa, aprenentatgeÒ

Fa uns anys vaig descobrir que, existia la Xarxa mnia. M'hi vaig inscriure per poder gaudir Ò

d'algunes de les activitats que imparteixen entre elles el curs de catal , inform tica b sica, à à à

m bils, xarxes i internet.ò
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Durant tot aquest temps de la pand mia hem fet les classes en l nia i aix  m'ha perm s treballar è í ò è

amb l'ordinador des de casa compartint pantalla amb la professora i altres alumnes. Ha sigut 
molt gratificant i hem de procurar aprofitar aquest aprenentatge que les institucions ens 
ofereixen per ampliar la nostra cultura i coneixements.

Imagen de Engin Akyurt en Pixabay



Els mini contes d’en Carles S ezá

Ombra, sab  i neuó

La casa a la muntanya
Tenim una petita casa a la muntanya on passem l'estiu i Nadal.
L'estiu fa molta calor i, moltes vegades, passem dels 32 . Tenim una piscina i molts arbres que º

fan molta ombra.

El meu pare aprofita que fa bon temps per plantar llavors, de blat de moro, patates, p sols i è

fesols per passar l'hivern. Per  quan acabem cansats de la calor, la pols i el suo hem d'anar a la ò

dutxa, i fem servir un sab  d'olor a violeta.ó

Quan anem per Nadal fa molt fred. Fins i tot, hi neva molt. I, tota la canalla juguem amb la neu.

Soledat, agulla, cançó

Jo visc en una casa als afores de Girona, en un mas molt solitari. Quina soledat?, cada vespre ¿

sents cantar els grills i les granotes. Aleshores, anem a la vora del foc per passar l'estona fent 
mitja, que la nit s molt llarga. I, de tant en tant, fem una becaina, corrent el risc de fer-nos mal é

amb les agulles de teixir. La r dio i les can ons que hi posen, ens acompanyen.à ç
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Comerciant, serp, vaixell

Hist ria brasileraò

La hist ria va comen ar a Brasil. M s concretament, a la capital R o De Janeiro. Ciutat que t  ò ç é í é

6.748 milions d'habitants. s una ciutat enorme de la costa brasilera. Jo feia de comercial. Havia É

d'anar per tot el pa s, des de R o a Porto Alegre, per  vaig tenir un entrebanc.í í ò

Un dia, havia d'anar a un poblet a prop de Portar Alegre. No hi havia carretera i van haver d'anar 
per camins de bosc i una serp em va mossegar. Vam anar com vam poder, per aquells camins, 
per arribar fins a l'Hospital m s proper per extreure'm el ver . Vaig estar quinze dies a é í

l'Hospital.
Despr s d'aquesta aventura me'n vaig anar del Brasil, per  no amb avi  sin , en un gran vaixell.é ò ó ó

mnia, casa, aprenentatgeÒ

Jo soc una persona molt comuna. Sempre m'ha agradat esfor ar-me per all  que vull.ç ò

Vaig plegar d'estudi els catorze anys. No havia estudiat el Catal . I gr cies a Punt mnia he à à Ò

tingut l'oportunitat d'aprendre com s'escriu la llengua que parlo. M'he esfor at tant com he ç

pogut. I, la veritat s que, ha donat el seu fruit.é
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Hem tingut una professora que ens ha fet treballar molt. Li dono les gr cies per la paci ncia à è

qu  ha tingut amb tots nosaltres.è

Les classes, des de fa m s d'un any, les hem fet des de casa, amb l'ordinador i el m bil.é ò

El grup de companys s una colla molt eixerida i maca.é

Doncs ja veieu com ha anat el meu aprenentatge del Catal !à

Imagen de Preben Gammelmark en Pixabay
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Los Mini Cuentos de la Ascensi n Jim nezó é

Sombra, jab n, nieveó

Los tres primos

Era un d a de verano. Hac a un calor, que hasta las lagartijas iban con cantimplora!. En el patio í ¡ í

de uno de los primos hab a una higuera muy grande y con mucha sombra, Se les ocurri  poner í ó

una piscina debajo la higuera y metieron dos botellas de jab n para hacer espuma, cuanto m s ó á

se mov an en el agua m s espuma sal a, lleg  el momento que se desbord  y empez  a correr í á í ó ó ó

por el suelo y aquello parec a un r o de nieve Los tres disfrutaron de lo lindo.í í

Soledad, aguja, canci nó

La abuela Agapita

Mi abuelita ten a 90 a os y hab a perdido mucha movilidad La mayor parte del tiempo lo í ñ í

pasaba en soledad sentada en el jard n de su casa, cantando y cosiendo Como no ve a a í í

enhebrar la aguja me llamaba a m  para que le enhebrara cinco o seis agujas con un trozo de í

hilo muy largo, as : dec a, tengo para m s tiempo Mientras yo la enhebraba las agujas ella me í í á

cantaba una canci n de cuna que lo hab a hecho desde siempre cuando era una beb  y me ó í é

dec a: con esta canci n te dorm as en tu cunita. Gracias, abuelita por tus canciones!í ó í ¡



Comerciante, serpiente, barco

Se hab a escapado de la c rcel con solo 20 a os, era un ni o; pero con muy malas intenciones. í á ñ ñ

Iba haciendo fechor as cada vez m s grandes, pero muy inteligente. Esta vez se fue al puerto, í á

logr  subirse a un Barco Mercante se escondi  en la bodega y esperaba llegar a Nueva York ó ó

donde le hab an dicho que la vida era f cil.í á

De repente entre unas cajas sali  una serpiente enorme, el chaval se asust  y quiso esquivarla, ó ó

pero fue in til el animal asustado tambi n se quiso defender y se tir  a deg ello, le mordi  en ú é ó ü ó

varios sitios y le dej  sin sentido. Gracias a un comerciante que fue a buscar unas agendas que ó

ten a en sus maletas y vi ndolo le socorri  el cual qued  muy agradecido y se hicieron grandes í é ó ó

amigos.

mnia, casa, aprendizajeÒ

Adelina era una se ora que se jubil  y se aburr a mucho en su casa. Un d a se encontr  a una ñ ó í í ó

amiga que ven a del Punt mnia. A d nde vas Adelina? - Pues, no s , no tengo rumbo fijo, he í Ò ó é

salido a andar un poco porque estoy cansada de estar en casa.- No haces ninguna actividad?- Y 
eso qu  es? - Mujer est s muy atrasada c mo se conoce que no has hecho otra cosa en tu vida é á ó

que trabajar y trabajar.
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Mira: ap ntate a Punt Omnia.Yo vengo de all , hacemos esto, aquello, lo otro y lo de m s all , no ú í á á

nos aburrimos y realizamos un mont n de aprendizajes muy divertidos. - Ma ana me voy ó ñ

contigo y me apunto, quiero disfrutar de todo eso que me cuentas.- Y as  fue c mo Adelina í ó

lleg  a esta instituci n:Punt mnia para hacer toda clase de actividades y envejecer con ó ó Ò

alegr a.í

Imagen de Pierre Blach  en Pixabay é



       Mini contes de les tres paraules. Juliol 2021.                                                                                                                                                                          13
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Els mini contes de la Dolors Martí

Ombra, sab  i neuó

De petita, la meva mare, em feia anar a aprendre a cosir amb la modista del poble. Ara quan 
sento la soledat m'agrada agafar l'agulla i cosir i cantar les can ons com quan era una nena i ç

m'omple l' nima.à

Soledat, agulla, cançó
Els meus nets, en Pau i en Roger, van anar de vacances al Pirineu, varen pujar a la Pica d'Estats, 
la muntanya m s alta de Catalunya. Era a l'estiu, i van passar molta calor, aprofitaven totes les é

ombres dels arbres i, aix  i tot, encara quedava una mica de neu.í

El pitjor la brut cia de les vambes, sort que amb el sab  vegetal vaig aconseguir deixar-les com í ó

noves.

Comerciant, serp, vaixell
A l'estiu ens agrada molt anar a la platja, el meu lloc preferit s a Llan . Tot i que hem de é çà

caminar molt i per la muntanya, per  val la pena, l'aigua s molt neta. La setmana passada v rem ò é à

tenir un ensurt, se'ns va creuar una serp...! I cames ajudeu-me! La serp ens va fer c rrer. A la ó

tarda abans de tornar a casa, sempre anem a fer un passeig al port, ens agrada veure arribar els 
vaixells dels pescadors, i els comerciants fan tractes per comprar el millor marisc al millor 
preu. M'agraden les tardes d'estiu
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mnia, casa, aprenentatgeÒ

Quan em vaig jubilar vaig decidir anar al Punt mnia. Tenia moltes ganes d'assolir aprenentatges Ò

nous, aix  que vaig apuntar-me a Catal  I tecnologies ordinador I m bil. El que m s m'agrada s í à ò é é

tenir una professora com tu, amb tanta paci ncia i ganes d'ensenyar. Des del confiament fem les è

classes de Catal  a casa, tot i que s tot en l nia, he continuat aprenent! Estic molt agra da!à é í ï

Bon estiu!

Imagen de Jos  Augusto Camargo en Pixabayé
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Els mini contes de la L dia Pratsí

Ombra, sab  i neuó

Avui hem anat tota la fam lia a tocar neu a La Molina. Quan í

hem arribat a Camprodon, ens hem aturat a prendre un 
caf  i casualment feien una fira d'artesania i hem comprat, è

entre altres coses, un sab  amb una olor molt bona i ó

caracter stica. í

Hem arribat a l'estaci  d'esqu  despr s de fer una bona ó í é

passejada hem anat a dinar sota l'ombra d'uns pins que fins 
i tot ens han perm s fer una bona migdiada. è

Soledat, agulla, cançó

En una petita illa del Mediterrani hi viu una velleta que es 
dedica a cosir vestits amb la seva agulla de plata per les 
seves netes, mentre els hi canta una can  de bressol.çó

Aquesta s la manera d'oblidar, en part, la seva soledat, ja é

que les petites, s n tota la seva alegria quan la van a visitar.ó

Imagen de didier aires en Pixabay
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Imagen de Megan Krause en Pixabay
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Els mini contes de la Rosa Maria Hereu

Ombra, neu, sabó
Un dia, amb la meva amiga M. Rosa, vam anar al bosc a collir herbes arom tiques. Farigola, à

mariallu sa, roman  i moltes m s que no recordo. Quan ja port vem una bona estona caminant i ï í é à

acalorades, ens vam asseure a l'ombra d'un preci s i enorme til ler. Des d'all  vam veure que a ó · à

les muntanyes del fons hi havia neu. All  potser s'hi estava ben fresquet, per  on est vem à ò à

nosaltres feia molta calor.
Quan vam arribar a casa ens vam rentar les mans i la cara amb sab  perqu  ens hav em ó è í

embrutat molt.

Soledat, agulla, cançó
Avui he arreglat, uns pantalons de la meva filla S lvia. M'ha costat molt enfilar l'agulla, per  í ò

finalment ho he aconseguit. I mentre cosia, m'he posat a cantar una can . Quan estic contenta çó

m'agrada cantar. En acabar, m'he adonat que l' nica que m'acompanya s la soledat. I just, en ú é

aquell moment, m'ha trucat la meva filla i m'ha dit que vindr  a buscar els pantalons. M'he à

alegrat molt perqu  estarem juntes.è
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Comerciant, serp, vaixell
Surtin del c mping on est vem, van veure una serp, per  com que an vem amb el cotxe, no à à ò à

vam fer res. Ens dirig em al port dePalam s per anar a fer una excursi  pel mar en un vaixell.í ó ó

Hi havia molta gent. I all  vam con ixer un senyor que va dir que era comerciant. Vam fer una à è

amistat nova. Sempre s bonic fer amistats!é

mnia, casa, aprenentatgeÒ

Fa quasi dos anys que tenim el virus de la Covid-19. Tot aquest temps hem seguit treballant a 
l'Omnia, amb la senyoreta que ens ensenya. Tots els aprenentatges els fem des del m bil amb ò

videotrucades, des de casa de cada una de les persones. Jo estic contenta de poder-ho fer aix , í
encara que tamb , trobo a faltar de poder-nos veure cara a cara, per  m'ho passo molt b .é ò é

Imagen de conolan en Pixabay



     Punt Òmnia Bon Pastor de Figueres                                                                                                                                                                                         20

Los Mini cuenttos de la Teresa Garc aí

Sombra, jab n, nieveó

La Clara hoy tiene cita para una anal tica, se ha levantado temprano para í

ducharse con su jab n preferido.ó

Mirando por la ventana de la cocina ha visto en el jard n de casa una capa í

fina de nieve y piensa que pena que dure tan poco, con el sol se deshace en 
seguida.

Por la calle ve un gato que juega con su sombra.

Soledad, aguja, canci nó

Esta ma ana la Fina tiene que entregar un vestido y le faltan algunos ñ

retoques, por lo que pone hilo a la aguja.

Pone la radio y suena su canci n preferida.ó

Despu s de comer, pasa la tarde en un centro de personas mayores y juega é

con ellos al domin , ense a ganchillo a alguna se ora, otros juegan al ó ñ ñ

parch s y pasan la tarde entretenidos, despu s de la merienda la se ora Lola í é ñ

suspira y dice Cuanta soledad! Suerte de estos ratos tan alegres!¡ ¡
Imagen de Gorkhs en Pixabay
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Comerciante, serpiente, barco
Paco es comerciante va al puerto a coger un barco para ir a China, en el trayecto conoce a 
Ram n que transporta serpientes.ó

mnia, casa, aprendizajeÒ

Punt mnia Figueres nos ha guiado en el aprendizaje de las nuevas tecnolog as.Ò í

Con la pandemia que nos ha tocado vivir, hacemos clase online con la dinamizadora y nos ha 
llenado esas horas cuando no pod amos salir de casa.í

Imagen de birgl en Pixabay
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Els mini contes de la M nica Bertranò

Ombra, neu, sabó
Era hivern. Feia molt fred. El dia s'havia llevat cobert de neu i amb un sol radiant.
L'Aina, la m s petita de casa, despr s d'esmorzar, va sortir a fora a jugar. De cop, es va adonar, é é

per primera vegada, que all  on anava la perseguia la seva ombra, reflectida en la blanca neu. Va à

provar diverses vegades, sense xit, de fugir-ne. Mig enfadada, mig espantada, va entrar a la è

casa i va agafar una pastilla de sab . Quan va ser a fora, va provar de netejar aquella taca fosca ó

amb tanta for a que, van comen ar a enlairar-se tot de bombolles.ç ç

Agulla, can  i soledatçó

L’estadi estava tan ple que no hi cabia ni una agulla. En aquell moment van comen ar a tocar la ç

meva can  preferida. I,  enmig d’aquella multitud, em va envair la soledat... la nost lgia.çó à

Comerciant, serp, vaixell

L’ ngela s comerciant. Viatge per tota Europa venent equips de purificaci  de l’aire. Sempre À é ó

ha volgut ser patrona de vaixell per poder navegar per tot el m n i tenir una serp de mascota. ó

Per  mai ha pogut fer ni una cosa ni l’altra. La primera per falta de temps i de diners i la segona ò

perqu  els animals li agraden m s quan s n lliures. Aix  que, fa un temps es va tatuar  un veler a è é ó í

l’espatlla esquerra, una serp enroscada al bra  dret i ç «l’aventura de viure  al clatell.»
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mnia, casa, aprenentatgeÒ

Ja fa m s de tres anys que estic al Punt mnia. Des del primer moment la feina m'ha agradat é Ò

molt ssim. He apr s moltes coses i he pogut compatir molts aprenentatges.í è

Un dia, em va trucar una noia, explicant-me que feia molt temps que no sortia de casa. Qu , è
arran de la pand mia, havia agafat por. Estava que s'enfilava per les parets, per  no s'atrevia ni a è ò

travessar la porta.

Trucava per informar-se. Li havien explicat que si volia, amb l'ordinador i el m bil, podia fer ò

molts aprenentatges. Es va inscriure a diversos cursos i activitats. Avui hem quedat per fer el 
comiat i la gran not cia s que ens ha dit que vindr . Que t  moltes ganes de con ixer-nos en í é à é è

persona.
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Qu  tingueu un bon estiu ple d'aventures, de lectures i de vida!!!è

I gr cies a totes les persones que ens han transm s l'amor per l'escriptura i la lectura!à è

Gr cies per mantenir-nos viva la imaginaci !à ó
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