23-a INTERNACIA ESPERANTO-SEMAJNO DE LA KULTURO KAJ TURISMO
Roses (Katalune) Rosas (Hispane) de la 3-a ęis la 10-a de oktobro 2015
ENHAVO (versio V12 04/01/2016 ĜISDATIGITA)
RAPORTO (75 paĝoj)

1.
2.
3.
4.

Teknikaj informoj (7 paĝoj) Alklaku
Enkonduko (2 paĝoj) Alklaku
Taglibro (37 paĝoj) Alklaku
Alięintoj (2 paĝoj) Alklaku
Galerio de vizaęoj (7 paĝoj) Alklaku
Sagaceco-ludo (2 paĝoj) Alklaku
5. Helpopeto (1 paĝoj) Alklaku
6. Videoj (1 paĝoj) Alklaku
7.

Kursoj, Prelegoj, Distraĵoj (1 paĝoj) Alklaku

8. Ekskursoj kaj vizitoj (1 paĝoj) Alklaku
9. Kelkaj grupoj kaj paroj (7 paĝoj) Alklaku
10. Pri Roses kaj la hotelo (2 paĝoj) Alklaku
11. Aliaj raportoj (3 paĝoj) Alklaku
PLUAJ KLARIGOJ kaj GRANDIGITAJ BILDOJ (148 paĝoj)
Alklaku

La nun
tradicia
cremat en
jardediĉitaj
keramikaj
tasetoj.

Rodica Todor (Rumanio) proponis ege interesa temo : KOMUNIKADO

Dum la laborsesioj, oni
diskutis la proponitan
temon en malgrandaj
grupoj.

Delegito de ĉio grupo
prezentis al la asembleo
sintezon de la grupo.
Por atingi konsenton, oni
uzis metodon proponitan
de Dalia PILECKIENĖ
(Litovio)

1. TEKNIKAJ INFORMOJ
UTILAJ POR AGRABLA LEGADO.

Mi spertis ke kiam estas multaj bildoj oni riskas tedi
la legantaron (ĉi tie 223 paęoj).

Tial mi antaŭvidis ellaboritan sistemon de ligoj, adaptita al
la leganto interesnivelo . La plej instigitaj estas sendube
tiuj kiuj mem partoprenis la aranğon, sed ankaŭ tiuj kiuj
aparte interesięias pri la temo.

Je unua legado,

1. INFORMATIONS TECHNIQUES
UTILES POUR UNE LECTURE AGRÉABLE.

J‘ai constaté que quand il y a beaucoup de pages, on
risque de lasser le lecteur (ici 223 pages).

C‘est pourquoi j‘ai prévu un système élaboré de liens, adapté
au niveau d‘intérêt du lecteur. Les plus motivés sont sans
doute ceux qui ont participé à l‘événement, mais aussi ceux
qui s‘intéressent particulièrement au sujet traité.

En première lecture du document,

eblas foliumi sinsekve ĉiujn paęojn per klavoj (PgDn , PgUp,
sagoj), stileto aŭ fingro. Uzu tekstajn aŭ bildajn ligilojn
por selekti materialojn kiuj interesas vin.

on peut feuilleter en séquence toutes les pages en utilisant
les touches du clavier (PgDn, PgUp, des flèches), un stylet ou
le doigt. Utilisez les liens textuels ou sur images pour
sélectionner les matières qui vous intéressent.

Tiuj kiuj interesięas nur pri sintezo
de ĉiuj tagaj aktivecoj simple legu la ĉefan paęon de la
TAGLIBRO. Por aliri informojn pri iu tago, alklaku la
proponitajn tekstajn ligilojn. Ĉiu ligilo malfermięas vicon

Celui qui s‘intéresse uniquement à une synthèse

da paęoj kun bildoj kaj/aŭ tekstoj kiuj donas superrigardon
de la aktivecoj.
La raporto de Liba prezentas pli substancan sintezon
(3 paęoj).

Ligiloj ebligas malfermi klarigantajn paęojn kaj aparte
grandigi bildojn.
Uzu la informojn (ligilojn kaj/aŭ klavojn) provizitajn
malsupre la paęoj por daŭrigi la paęumadon.

des activités de chaque journée se contentera de lire la
première page du JOURNAL DE BORD. Pour obtenir des

informations sur une journée, cliquer sur les liens
textuels proposés. Chaque lien ouvre une séquence de pages
avec des images et/ou du texte qui donnent une vue générale
de l‘activités.
Le rapport de Liba présente une synthèse plus étoffée
(3 pages).

Des liens permettent d‘ouvrir des pages explicatives, et
notamment d‘agrandir des images.

Utilisez les informations (liens et/ou touches) du bas des
pages pour continuer la pagination.

Vojaęu sur la ekrano por trovi la ligilojn.
Alklaku la ruękoloran sagon, por reveni al la paęo el kie vi
venis.

Déplacez le pointeur (souris ou stilet) sur l‘écran pour
découvrir les liens.
Cliquez sur la flèche de couleur rouge pour revenir à la page
d‘où l‘on vient.

Hubert De Meyere

Hubert De Meyere
PgDn

La dokumento estas ĉefe en Esperanto, krom kelkaj paęoj en la
franca aŭ dulingvaj.
Kompreneble, ne eblas raporti pri ĉio! La aranęo estis tiom riĉa ke ęi meritas raportadon pri pliaj
eventoj. Mi plezure aldonos sur mia retejo pliajn dokumentojn : simple sendu ilin al mi

hubert.demeyere@gmail.com
Eblas elŝuti la lastan version de ĉi tiu raporto el la paęaro de APE
(Asocio por Esperanto: Valona regiono de Belgio):

http://www.esperanto-wallonie.be
Post kiam vi elŝutos la raporton en via komputilo, vi ne plu bezonos interreton por ĝin konsulti.
http://www.hubertdemeyere.com/2015_ROSES.pdf

Elektu la enhavon de intereso. Per la ligiloj eblas facile aliri ajnan ĉapitron.
La Home klavo ebligas ĉiumomente atingi la supron de la dokumento.
La PgDn klavo ebligas konsulti la dokumentojn sinsekve.

Ne ĉiuj klavaroj enhavas tiujn klavojn sed, preskaŭ ĉiuj proponas similajn funkciojn; ekzemple, per
pluraj specoj de sagoj aŭ per fingro. Bonvolu uzi la funkciojn de via sistemo.
POR DAŬRIGI LA PAĘUMADON kaj POR KE LA SISTEMO BONE FUNKCIU, UZU LA TAŬGAJN INFORMOJN
(ligilojn aŭ/kaj klavojn) PROVIZITAJN EN LA MALSUPRO DE LA PAĘOJ.
La signo PgDn indikas ke vi estas ene de vico da paęoj. Uzu ęin ęis paęo malsupre de kiu trovięas ligiloj cele gvidi
la paęumadon. Por ke la paĝumado bone funkciu, uzu « plen-ekrano-modon».
Atentu ke antaŭ alklaki retligilon (eksterna ligo) vi nepre devas foriri la « plen-ekrano-modon» (ESC). Poste vi rajtas remeti ĝin. PgDn

Aneksaĵo
Mi esperas ke la funkcioj desegnitaj por konsulti la
dokumenton estas sufiĉe intuiciaj kaj kompreneblaj al
ordinara uzanto. Se necesas aŭ utilas, legu ĉi tiun aldonaĵon.

Annexe
J’espère que les fonctionnalités prévues pour consulter le
document sont suffisamment intuitives et compréhensibles pour un
utilisateur « lambda ». Si nécessaire ou utile, lisez cette annexe.

ORGANIZO DE LA DOKUMENTO KAJ UZO

ORGANISATION DU DOCUMENT ET MODE D‘EMPLOI

A1. HIPERLIGOJ
Hiperligoj fundamente ŝanęis la manieron legi kaj
fari dokumentojn.

A1. LES HYPERLIENS
Les hyperliens ont changé fondamentalement la manière
de lire des documents et la manière de les réaliser.

Efektive, ili permesas interrompi la legadon de paęo
malfermante alian paęon kiu ęenerale donas klarigajn
informojn en rilato kun la temo. Post konsulto de tiu
paęo aŭ sekvantaj paęoj, eblas reveni al la antaŭe vokita
paęo. Pro tio, la retumiloj provizas funkciojn: plejofte
sagon en la maldekstra supera angulo de la ekrano.

Modernaj elektronikaj dokumentoj

Ili enhavas amason da ligoj kaj la vokitaj paęoj
inkluzivas ofte ankaŭ ligojn kaj do oni devas "retroiri"
kaskadon da "reenpaęoj" por reveni al la unua vokita
paęo. Plue la malagrableco de la sistemo, oni forte
riskas perdi la fadenon de siaj ideoj.

En effet, ils permettent d‘interrompre la lecture d‘une page
en ouvrant une autre page qui généralement donne des
informations explicatives en rapport avec le sujet. Après
consultation de cette ou de ces pages, on peut revenir à la
page de départ. Pour cela, les navigateurs ont prévu une
fonction : le plus souvent une flèche dans le coin supérieur
gauche de l‘écran.

Les documents électroniques modernes

Estas iom kiel, se en konversacio, oni farus kaskadan da
digresioj.

Ils sont truffés de liens, et les pages appelées contiennent
souvent également des liens de sorte qu‘il faut « remonter »
une cascade d‘écrans pour revenir à l‘écran de départ. En
plus de la lourdeur du système, on risque fort de perdre le
fil de ses idées.
C‘est un peu comme si, dans une conversation, on faisait des
digressions en cascade.

Kiel eviti la ―kaskadon de retroiroj en la arba
strukturo‖?
Ligiloj povas esti provizitaj per menuoj kiuj permesas
rekte aliri antaŭviditajn lokojn en la arba strukturo. Tio
postulas specifan programadon.

Comment échapper à la « cascade des remontées dans
l‘arborescence »?
On peut prévoir des liens dans les menus qui permettent de
brancher directement vers un endroit prévu dans
l‘arborescence. Cela exige une programmation spécifique.

Tio kion ni faris.
Malsupre iuj ekranoj, ligoj ebligas al la uzanto elekti
sian cellokon.

Ce que nous avons fait.
En bas de certains écrans, des liens permettent à l‘utilisateur
de choisir sa destination.

PgDn

A2. LA KONCEPTO « DIMENSIO »
En la geometrio, dimensio estas ĉiu el la grandoj
uzataj por priskribi la amplekson de objekto.
Kutime temas pri alto, longo kaj profundo.
En la fiziko, dimensio estas ankaŭ grava
koncepto. Fizikistoj ofte konsideras la tempan
dimension.
En fiziko kaj matematiko, la dimensio-koncepto
unue signifis la nombron da sendependaj direktoj,
kaj poste estis etendita speciale en informadiko.

A2. LA NOTION DE « DIMENSION »
En géométrie, dimension est chacune des grandeurs utilisés
pour décrire la taille de l'objet. Habituellement, hauteur,
longueur et profondeur.
En physique, dimension est également un concept important.
Les physiciens considèrent souvent la dimension temporelle.
En physique et en mathématique, la notion de dimension
désignait d‘abord le nombre de directions indépendantes, puis
il a été étendu et en particulier dans les technologies de
l'information.

A3. PRAKTIKADO EN NIA RAPORTAĴO
La taglibro

A3. MISE EN PRATIQUE DANS NOTRE REPORTAGE
Le journal de bord
Le journal de bord (Taglibro) présente les pages du reportage
selon l‘ordre séquentiel des jours de la semaine. Pour chaque jour,
on présente les événements selon la séquence chronologique des
heures de la journée. On dit que nous suivons la dimension

La taglibro enkondukas la paęojn de la raportaĵo laŭ la
sinsekvo de semajntagoj. Por ĉiu tago, oni prezentas
la okazaĵojn laŭ la kronologia sinsekvo de taghoroj.
Oni diras ke ni sekvas la tempan dimension. Do ni
registris la paęojn laŭ tiu dimensio.

La aliaj dimensioj

Pro konsulto-komforto kaj por havi bonan
superrigardon de iu subjekto oni deziras facile aliri
nur la paęojn pri tiu subjekto. Ekzemple

« prelegoj ».
Oni diras ke ni sekvas la dimension « Prelegoj ».

Por fari tion, ni provizis sur unu paęo ĉiujn ligilojn kiuj
aliras la paęojn pri prelegoj. Ĉi tiu paęo estas alvokita
per ligilo de la ĉefa menuo. En nia ekzemplo:
7. Kursoj, Prelegoj, Distraĵoj Alklaku
Per Alklaku oni aliras paęon kiu enhavas ĉiujn ligilojn
pri prelegoj.

temporelle. Nous avons donc enregistré les pages selon cette
dimension.
Les autres dimensions
Pour des raisons de confort de consultation et pour obtenir une
meilleure vue d‘ensemble sur un sujet bien déterminé, on peut
souhaiter accéder facilement aux seules pages concernant ce
sujet. Par exemple les conférences (Prelegoj).

On dit que l‘on suit la dimension « Conférences » (Prelegoj).

Pour faire cela, on a prévu sur une page tous les liens qui
branchent vers les pages qui concernent les conférences. Cette
page est appelée par un lien du menu principal. Dans notre exemple
: 7. Kursoj, Prelegoj, Distraĵoj
En cliquant sur Alklaku on accède à une page qui présente tous les
liens vers les conférences.

PgDn

7.2 PRELEGOJ
Dimanĉon la 4-an 09:30 Dalia Pickiene, pri « Mastrumi la tempon »
Lundon la 5-an 11:30 Giorgio Silfer pri « Historio de la Esperanta literaturo ».
Mardon la 6-an 16:30 Delforge pri la ebleco nomigi Esperantan landon al teritorio
en Eŭropo.
Jaŭdon la 8-an 11:00 Dalia Pileckiene: psikologio,…
Vendredon la 9-an 09:30 geedzoj Buŝs pri Imants Ziedonis
Vendredon la 9-an 17:30 Luis Serrano: « Ĉu malaperos nia planedo Tero? »

Ni tiam povas elekti prelegon kaj spekti la
koncernajn paęojn. Malsupren la lasta paęo de la
sério trovięas ligilo Prelegoj per kiu oni revenas
al la prelegoj menuo.
En nia raporto, ni provizas la sekvaj dimensioj:
Taglibro, Videoj, Kursoj, Prelegoj,Distraĵoj,
Ekskursoj, Vizitoj, Grupoj, Paroj, Komenco,
CREMAT, Raporto Liba, Teknikaj informoj.

Neniu duobligo de paęoj

Estas tre komune ke la enhavo de iu paęo, utilas
en pluraj dimensioj. Per la implementada sistemo
la paęo trovięas nur unufoje kaj estas facile
alirebla sen kopii ęin. La ligiloj sube de la paęo
permesas elekti la dimension pri kiu interesięas la
uzanto.
Oni facile komprenas la intereson por ęisdatigi la
paęojn kaj redukti la grandecon de la dokumento.
Videbleco kaj fleksebleco
Videbleco: la piedlinio-ligoj indikas en kiuj
dimensioj la serio de paęoj estas uzita.
Fleksebleco : la uzanto elektas la dimension kiun
li sekvas, kaj do eblas ŝanęi ęin.

On peut alors choisir une conférence et visualiser les pages concernées.
En bas de la dernière page de la série, on trouve le lien Prelegoj par
lequel on retourne au menu des conférences.

Dans notre reportage, on a prévu les dimensions suivantes :
Taglibro (Journal de bord), Videoj, Kursoj (Cours), Prelegoj
(Conférences),Distraĵoj (Animations), Ekskursoj (Excursions), Vizitoj
(Visites), Grupoj (groupes), Paroj (Couples), Komenco, CREMAT, Raporto
Liba (Le rapport de Liba ), Teknikaj informoj (Informations techniques).

Non duplication des pages

Il est très courant que le contenu d‘une page soit utile dans plusieurs
dimensions. Le système mis en œuvre ici permet de n‘enregistrer la page
qu‘une seule fois et d‘y accéder facilement sans devoir la recopier. Les
liens en bas de page permettent de choisir la dimension qui intéresse
l‘utilisateur.
On comprend facilement l‘intérêt que cela représente pour mettre à jour
les pages et pour réduire la grandeur du document.

Visibilité et souplesse
Visibilité : les liens de bas de page indiquent dans quelles
dimensions les pages de cette série sont utilisées.
Souplesse : l‘utilisateur choisi la dimension qu‘il suit, et peut donc
en changer.
PgDn

A3. IOMETE PLI DA TEORIO
a) Registrita komputila dateno

Dokumento registrita sur komputilo estas
kunmetado de dosieroj kiuj enhavas datenojn.
La ekrano estas la baza elemento por spekti
la dokumenton.
La paęo estas registrita dateno kiu enhavas
unu aŭ plurajn ekranojn. En nia raporto paęo
kaj ekrano koincidas.

b) Fizika kaj logika organizo

La fizika organizo kunmetas ĉiuj paęoj de la

A3. UN PEU PLUS DE THÉORIE
a) Enregistrement

Un document enregistré sur un ordinateur est composé de
fichiers qui contiennent des enregistrements.
L‘écran est l‘élément de base pour visualiser le document.
La page est un enregistrement qui se compose lui-même de
un ou plusieurs écrans. Dans notre rapport page et écran
coïncident.

b) Organisation physique et logique

L‘organisation physique rassemble toutes les pages du

dokumento kiel sinsekva serio. Tion oni vidas
per kutimaj paęaroj, ekzemple per Powerpoint
maldekstr kesto. Se temas pri okazaĵoj, la
fizika organizo prezentas ĉiujn paęojn de la
dokumento, klasigitaj ęenerale kronologie.
Estas la konsultordo plenumita per PgDn.

document comme une série séquentielles. C‘est ce que l‘on
voit quand on accède au fichier avec le logiciel standard, par
exemple avec Powerpoint le pavé de gauche. S‘il s‘agit
d‘événements, l‘organisation physique reprend toutes les
pages du document, classées, généralement
chronologiquement. C‘est l‘ordre de consultation obtenu par
PgDn.

La logika organizo disponigas elektitajn paęojn

L‘organisation logique donne accès à une sélection de pages

La alir-ordo ne kongruas kun la fizika
registro-ordo, sed dependas de la programado
havigita de la aŭtoro sed ankaŭ de la elekto
de la uzanto kiu vidigas al si la dokumenton.

L‘ordre d‘accès ne correspond pas à l‘ordre physique
d‘enregistrement, mais dépend de la programmation prévue
par l‘auteur mais aussi des choix de l‘utilisateur qui visualise
le document.

laŭ alirordo antaŭvidita de la aŭtoro.
Ekzemple ĉiuj paęoj pri konferencoj
(Prelegoj).

Fino de teknikaj informoj

dont l‘ordre d‘accès est prévu par l‘auteur du document. Par
exemple toute les pages qui concernent les conférences
(Prelegoj).

Fin des informations techniques
ENHAVO

2. ENKONDUKO
KUNLABORIS:

Fotoj kaj videoj: Michèle Villers, Hubert De Meyere

Raportoj: Hubert De Meyere, Liba Gabalda
Enpaęięo : Hubert De Meyere
… kaj multaj aliaj per aldonaĵoj, korektado, plibonigado,ktp.

CELOJ DE TIU ĈI RAPORTO

Krom la plezuro fari ęin, la celoj estas:
- vigligi komunumon da esperantistoj (vidu Galerion da vizaęoj),
- praktiki nian ŝatatan lingvon: Esperanton,
- oferti la eblecon retrovi iom de la mirinda etoso, ne nur al la ĉeestintoj, sed ankaŭ al tiuj,
kiuj pro diversaj kialoj ne povis partopreni.
Farante tiun ĉi laboron ni konsciigis pri la mirinda riĉeco de tiu semajno.

Ege gravas kompreni ke la homoj estas la ĉefa prioritato de la raporto kaj do kial
aperas tiom multaj fotoj de ili.
PgDn

Kiel kaj kial vigligi komunumon de esperantistoj?
Pli bone koni unu la aliajn
por pli bone komuniki.

Pli bone komuniki por pli bone
kompreni unu la aliajn.

TAKSADO
LA ARANĘO TUTE PLENUMIS NIAJN DEZIROJN

1. Bona organizado.
2. Tre favoraj financaj kondiĉoj.
3. Laręa gamo de servoj:
- belega hotelo en reva ĉirkaŭaĵo,
- altnivelaj kaj diverstemaj prelegoj,
- kvalita kaj abunda manęaĵo,
- distraj kaj fakaj agadoj.
Resume: BONEGA

ENHAVO

3. TAGLIBRO : ĉefa paęo.
Sabaton la 3-an de oktobro
11:00 Komenco de la « semajno »
Disdonado de dokumentoj – Libroservo
17:00 Kurso de Esperanto gvidita de Rodica Todor - Klarigo de la
labormetodo kaj temo
21:30 Unua Interkona Vespero: dolĉa vino, ĉampano, frandaĵoj

Merkredon la 7-an de oktobro
9:00 Tuttaga ekskurso « Kastelo
Ferrand, Figueres, Lago
Banyoles.
21:30 Dua interkona vespero. Denove,
ĉampano, distraĵo.

Dimanĉon la 4-an de oktobro
09:30 Kurso gvidita de Rodica Todor
11:30 Inaŭguro de la « SEMAJNO » kun ĉeesto de la urbestrino de
Roses S-ino Montserrat Mindan i Cortada Komuna fotografado
16:30 Prelego de la litova profesorino Dalia Pileckiene, pri « Mastrumi
la tempon »
18:30 Kurso de Esperanto gvidita de Rodica Todor
22:30 Fakultativa vespero (Ne gvidita)

Jaŭdon la 8-an de oktobro
9:30 Kurso de Esperanto gvidita de
Rodica Todor
11:00 Dua prelego de Dalia Pileckiene:
psikologio.
15:30 Vizito al muzeo, kiu konsistas el
modernaĵoj kaj antikvaj artaĵoj.
21:30 Folklora vespero kun la katalana
grupo « Montjuit ». Trinkado de
« cremat », ĉampano, kun
frandaĵoj.

Lundon la 5-an de oktobro
09:30 Kurso de Esperanto gvidita de Rodica Todor
11:30 Prelego de Giorgio Silfer pri « Historio de la Esperanta
literaturo ».
15:00 ROSES: Promenado preter la marbordo kaj en la urbo.
16:30 Aljuęo Premio Ada Sirkorska al Halina Kuropatnicka – Salamon.
17:00 Prelego de s-anino P. Martinell pri « Kio estas Naturamikaro? »
19:30 Debato: « Ĉu vi pensas ke Esperanto povus solvi tiujn militojn? »
Moderiganto Luis Serrano.
Mardon la 6-an de oktobro
09:00 Duontaga ekskurso al L‘Escala: Visito ellaborado de anĉovoj,
Vizito de la urbo - Promenado preter la marbordo
16:30 Prelego de Marcel Delforge pri la ebleco nomigi Esperantan
landon al teritorio en Eŭropo.
18:30 Kurso gvidita de Rodica Todor
20:00 S-ino Maria Ferigle. DVD opero «Madame Buterfly»

Vendredon la 9-an de oktobro
09:30 Prelego de geedzoj Buŝs pri
Imants Ziedonis poeto de ilia
lando (Latvio).
11:30 Kurso gvidita de Rodica Todor
(resumo)
17:30 Prelego de Luis Serrano: «
Ĉu malaperos nia planedo
Tero? »
21:30 Ĉu funkciis bone la Semajno?

Sabaton la 10-an de oktobro
Promesoj reveni la venontan jaron.
Adiaŭoj kaj ęis la « Semajno » 2016.
Teknikaj informoj
ENHAVO
PgDn

Horaro ekster ekskurstagoj
Dekstre trovięas la plej kutima horaro de la
tagoj, ekster la ekskurs-tagoj.

Matenmanęo
7:30

Tiuj kiuj interesięas pri resumo de ĉiuj tagaj
aktivecoj simple legu la ĉefpaęon de la
taglibro.

Kurso, prelego
aŭ ekskurso
9:30

Por akiri informojn pri iu tago, alklaku la
proponitajn tekstajn ligilojn.

Ĉiu ligilo malfermięas vicon da paęoj kun bildoj
kaj/aŭ teksto kiuj donas superrigardon de la
aktivecoj.
Pluraj ligiloj ebligas malfermi klarigantajn
paęojn kaj foje ebligas grandigi bildojn.
Ekzemplo
Komenco de la « semajno »

Tagmanęo kaj
libertempo
13:30

Kurso, prelego
aŭ ekskurso
16:30

Vespermanęo
kaj libertempo
19:30
Vesperaranęo
21:30 – …..
ENHAVO

Sabaton la 3-an de oktobro
11:00 Komenco de la « semajno » - Disdonado de dokumentoj – Libroservo

La salono metita je nia ekskluziva dispono en la hotelo estis sufiĉe granda
kaj luma.
Sur la frontmuro pendis la tradician verdan flagon, kun verda stelo, la
datumoj de la nuna semajno kaj la nomoj de la urboj kie okazis la semajno
ekde 1993. La prelegantoj, kaj la seęoj de la aŭskultatoj trovięis fronte al
la flago.
Tabloj de la libroservo trovięis antaŭ la budo de la dejorantoj kiuj disdonis
la dokumentojn. Kvankam la distanco inter la prelegantoj kaj tiu budo estis
sufiĉe granda, la babiladoj inter la alvenintaj ęenis. Feliĉe daŭris nur dum la
unuaj tagoj.

PgDn

Komenco de la « Semajno » Alklaku la bildojn por grandigi ilin.

En la akceptejo,
oni salutis konatulojn
kaj
babilis kun granda
plezuro
dum
aliaj malkovris la
semajnan bultenon.
En la kafejo,
jam eblis trinki kafon
aŭ
aliajn trinkajojn.
Agrabla loko por
trankvile rakonti
pri ĉio kio okazis post la
lasta renkondîęo, ĉu ne?

La elektraj iloj
estis intense uzitaj.
Promenado
laŭ la marbordo
eblis malkovri la
ĉirkaŭaĵon.
PgDn

Sabaton la 3-an de oktobro

17:00 Kurso de Esperanto de Rodica Todor - Klarigo de la labor-metodo kaj temo
Rodika klarigis ke la labor-metodo ne estas vera kurso, sed kunlaborado. Kiel la du antaŭaj jaroj
ŝi elektis temon kaj metodojn el siaj fakaj kompetencoj.
La temo en 2013 traktis pri « streso » kaj en 2014 pri argumentaro « pro » kaj « kontraŭ »
Esperanto.
Ĉi tiu jaro temis pri KOMUNIKADO.
Post iom da teoriaj klarigoj ŝi petis de ni ke ni respondu kelkajn demandojn.
Dum la plimultaj laboris en groupo pri ŝiaj demandoj, ŝi instruis la bazojn de la esperanta lingvo al
veraj komencantoj.

21:30 Unua Interkona Vespero: dolĉa vino, ĉampano, frandaĵoj (Mi ne havas fotojn)
Kursoj

Distraĵoj Taglibro

Dimanĉon la 4-an de oktobro
09:30 Kurso gvidita de Rodica Todor - Kelkaj paęoj el la tabuloj.
- Ni rilatas malsame depende ĉu ni
estas animitaj de AMO aŭ
TIMO.
- Niaj rilatoj estas diversaj kaj
malsamaj kun : familianoj,
kolegoj, partneroj, simplaj
konatoj, malamikoj, ktp.

EKZEMPLOJ DE DEMANDOJ

EN SITUACIOJ KIAM LA
KOMUNIKADO FINIĘAS PER
KONFLIKTOJ PRO :

1. TIMO PERDI ION VALORAN por
ni: KIOJN?

2. DEZIRO NEPRE TRUDI/IMPONI
nian propran vizion: KIO?
ĈIU GRUPO PREZENTIS SIAN LISTON.

La ekzercoj estis interese, ne nur pro la enhavo de la diskutoj sed ankaŭ kaj
ĉefe pro la trejnado kaj pratikado de la lingvo kaj de la eksprim-maniero.
Kursoj

Taglibro

PgDn

Dimanĉon la 4-an de oktobro
11:30 Inaŭguro de la « SEMAJNO » kun ĉeesto de la urbestrino de Roses
La urbestrino alporalis nin en la hispana lingvo kaj Angel (30 GARCIA GUTIERREZ Angel Hispanio)
tradukis esperante. Luis Serrano, ĉef organizanto, rememoras al ni la celoj de Esperanto kaj de la
―Semajno‖.
(Alklaku la bildojn por spekti la videojn).

S-ino Montserrat Mindan i Cortada
La urbestrino parolis pri la urbo
Roses. 1min00

Luis Serrano (Hispanio)
Esperanto celas amikojn.
0min59

15 Rodica Todor (Rumanio)
Esparantistoj ŝatas turismon
0min31

Pluraj esperantistoj alparolis la asembleon por saluti ęin nome de si mem kaj de sia landa
esperantista asocio. Jen kelkaj ekzemploj.

61OLSSON Gunnar (Svedio)
Kun sia kutima humuro rakontis pri
sia alveno. 2min27

8 DELFORGE Marcel (Belgio)
Salutis kaj dankis nome de Belgio.
0min47

Alklaku la nomo-ligilon kaj malkovru artikolojn pri la parolanto .

7 PILECKIENĖ Dalia (Litovio)
Introdukis sin kaj siajn du
prelegojn 1min10
PgDn

Dimanĉon la 4-an de oktobro
11:30 Inaŭguro de la « SEMAJNO » kun ĉeesto de la urbestrino de Roses
S-ino Montserrat Mindan i Cortada - Komuna fotografado

Alklaku la bildojn por grandigi ilin.
PgDn

Ege belaj kaj
elegantaj
virinoj, ĉu ne?
Maldekstre la
urba estrino de
Rosas.
Dekstre la urba
estrino de
Llloret de Mar
kie okazis la
« semajno » en
2013.

la urbestrino de Roses S-ino
Montserrat Mindan i Cortada

Ĉu en katalana
politiko oni
voĉdonas por
virinoj, sed nur
belegaj?
Taglibro

PgDn

Dimanĉon la 4-an de oktobro
16:30 Prelego de la litova profesorino Dalia Pickiene, pri « Mastrumi la
El la kongres-libreto (Semajno-Bulteno paĝo 6)
tempon »
Jen s-anino Dalia Pileckiene.
Ŝi estas de Litovio, kaj ŝi venas al nia kara « Semajno » por regali nin per du
prelegoj, kiuj estos veraj arkivoj de niaj Semajnoj.
Jen kion proponas al ni s-anino Dalia.
Je la unua prelego: mastrumi sian tempon.
Homoj ofte prononcas tiajn frazojn, « mi ne havas tempon - mi emus plenumi
pliajn taskojn, tamen mankas al mi la tempon – mi dezirus ke diurno havu 30
horojn ». La fenomeno « mankas tempon » estas tio kion oni nomas « malsano
de nuntempa vivo ».
Je la dua prelego temas, pri io simila al tio de la unua : psikologio - personaj
konkludoj - kulpigi sin mem – decidojn - damne, pro kio mi kondutas tiel? Ĉu vi
ofte kulpas vi mem?

Kulpa
Do, se vi sekvus la konsilojn de nia kara samideanino vi havos trankvilan vivon …

Teknikaj informoj

PgDn

Dimanĉon la 4-an de oktobro
16:30 Prelego de la litova profesorino Dalia Pickiene, pri « Mastrumi la
tempon »
Homoj ofte prononcas tiajn frazojn, « mi ne havas tempon - mi emus plenumi pliajn
taskojn, tamen mankas al mi la tempon – mi dezirus ke diurno havu 30 horojn ».
La fenomeno « mankas tempon » estas tio kion oni nomas:
« malsano de nuntempa vivo ».
Post tiu introduko de la temo, Dalia demandis al la asembleo: Kiu
estas laŭ vi la ĉefa vorto pri tiu temo?
Mi tuj respondis: PRIORITATOJ
Evidente, estis la vorto kiun ŝi atendis. Mi ne havas grandan meriton
ĉar mi ofte traktis tiun temon en mia profesia vivo.
Plie, kiam mi zorgis pri la revuo ‗Espéranto en Marche » (*) , mi
dediĉis al tiu temo la numeron N4-2013. paęoj 6 ęis 16.

Dalia traktis la temon ege kompetente kaj agrable. Kompreneble mi
povus rezumi la prelegon sed, ĉar mi ankaŭ estas pigra homo, mi
preferas tute simple proponi ligon per kiu vi kapablas elŝuti la
kompletan revuon:
Jen la coverto.

http://www.hubertdemeyere.com/EeM_N4_2013_V12.pdf

(*) Bulteno de APE, la valona « Asocio Pri Esperanto »
Raporto Liba

Prelegoj

Taglibro

Lundon la 5-an de oktobro
09:30 Kurso gvidita de Rodica Todor
11:30 Prelego de Giorgio Silfer pri « Historio de la Esperanta literaturo ».
Giorgio SILFER (naskięis en 1949 en Milano, Italio)
estas pseŭdonimo de Valerio ARI, doktoro pri
modernaj lingvoj (1982) kaj beletristiko (1987).
Li estas lingvoinstruisto, organiza konsilisto, verkisto
kaj publicisto, kaj unu el la ĉefaj iniciatintoj de la
Esperanta Civito.
Silfer kunfondis en 1970 la revuon Literatura Foiro.
En 1980 li kunfondis la kooperativon de Literatura
Foiro, kiu posedas kaj eldonas la menciitan revuon,
kaj ekde 1997 ankaŭ la gazeton Heroldo de
Esperanto.
Ĉe la 36a Internacia Junulara Kongreso de TEJO en
1980 Silfer, kune kun Jouko Lindstedt kaj Amri
Wandel lanĉis la Manifeston de Raŭmo.
En 1985 li kunfondis la staęejon La Kvinpetalo, en
Francio.
En 1991 li kunfondis la Esperanto-Centron de PENKlubo Internacia, en kies mondkongreso 1993 li
sukcesis, kun sia edzino Perla Martinelli, atingi la
agnoskon pri Esperanto kiel literatura lingvo.
Kun aliaj en 1995 li transprenis la gvidadon de
Kultura Centro Esperantista en Svislando.

En 1996 li estis inter la ĉefaj subskribintoj de la Universala Deklaracio pri la Lingvaj Rajtoj.

https://eo.wikipedia.org/wiki/Giorgio_Silfer

Teknikaj informoj

PgDn

http://www.esperantio.net/index.php?id=2559
"Historio de la esperanta literaturo"
Kooperativo de Literatura Foiro ęojas informi ke "Historio de la
esperanta literaturo", kies aŭtoroj estas ęiaj kooperantoj Carlo
Minnaja kaj Giorgio Silfer, estas finverkita kaj enpaęigata. Zorge
de kooperantino Perla Martinelli pretięas la kovropaęo, dum d-ino
Laura Paccagnella teknike helpas por la enhavo.
Kompare kun pli fruaj anoncoj (ekzemple HeKo 336 9-B) la verko
kreskis al ĉirkaŭ 800-paęa volumo en formato B5, inkluzivanta
ankaŭ du antologiajn partojn (poezie kaj proze).
La planita literatura kritiko de 1887 ęis 1993 (pri kiu responsas
ambaŭ aŭtoroj) okupas 49 ĉapitrojn, dum la superrigardo al la
postaj du jardekoj (pri kiu responsas nur Carlo Minnaja)
ampleksas pliajn kvin ĉapitrojn. Enestas ankaŭ kelkcento da
bildoj.
La menciitaj laboris sen honorario kaj sen tantiemo, por ke la
kostoj estu pli malaltaj kaj la fina prezo pli alirebla al la ęenerala
publiko. Aplaŭdinde ĉu ne?

"Historio de la Esperanta literaturo" de Carlo Minnaja kaj Giorgio Silfer, lanĉita en la 100-a UK, estas nun
mendebla ĉe la Libroservo de UEA. 748 paęoj, 25 cm 48.00 €
UEA.ORG: Katalogo - Historio de la Esperanta literaturo
Raporto Liba

Taglibro

Prelegoj

PgDn

Lundon la 5-an de oktobro
15.00 Rosas : Promenado preter la marbordo kaj en la urbo

Raporto Liba

Taglibro

PgDn

Lundon la 5-an de oktobro
16:30 Aljuęo Premio Ada Sirkorska al Halina Kuropatnicka – Salamon.

Raporto Liba

Taglibro

ENHAVO

PgDn

Lundon la 5-an de oktobro
17:00 Prelego de s-anino P. Martinell pri « Kio estas Naturamikaro? »
La « Naturamikoj » estas internacia organizo aganta en la sferoj de
ekologio, kulturo kaj turismo.
Ęi estięis el la laborista movado kaj fondięis en 1895 en Vieno.
Ankoraŭ hodiaŭ la organizo havas multajn rilatojn al socialismo.
La organizo estas konata i.a. pro la naturamikaj domoj, kiuj situas
plej ofte en arbaro kaj ofertas malmultekostan tranoktadon.
La Naturamika Internacio havas ĉirkaŭ 500.000 membrojn en 21
landoj.

NATURAMIKOJ KAJ ESPERANTO

Laŭ la Enciklopedio de Esperanto de 1934 (artikolo "sporto"), "inter la naturamikoj ekzistas en preskaŭ ĉiuj urboj grupoj
esperantistaj kaj multaj el ili uzas Esperanton kiel helplingvon dum siaj eksterlandaj ekskursoj".
Dum multaj jaroj la naturamikoj uzis Esperanton en siaj membromarkoj. Ankoraŭ hodiaŭ la membrolibro de la germanaj
naturamikoj estas dulingva (germana-esperanta).
La esperantista asocio de naturamikoj nomięis TANEF (Turisma Asocio de Naturamikoj - Esperanto-Fako). Ęi ĉesis aktivi en
2006, transdonante sian kapitalon al Sennacieca Asocio Tutmonda.

La 15-an de junio 2010 dek sep personoj el ok landoj fondis en Malago (Hispanio) la transnacian societon "Esperanta
Naturamikaro" (ENa), kun la celo partneri al la "Naturamika Internacio". La 6-an de oktobro 2012 la jara Konferenco de
Naturamika Internacio akceptis Esperantan Naturamikaron kiel partneran societon. La postan semajnon en Malago estis
inaŭgurita la unua Naturamika Esperanto-Domo: la Domo funkcias kiel oficiala sidejo de ENa, prezidata de Julio Herrero,
dum la nemoveblaĵo mem apartenas al Fondumo Pro Esperanto, la "banko" de la Esperanta Civito.

https://eo.wikipedia.org/wiki/Naturamikoj
Raporto Liba
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Taglibro

Mardon la 6-an de oktobro
9:00 Duontaga ekskurso al L‘Escala
L'Escala estas komunumo en provinco Ęirono. Ęi situas sur la Costa Brava,
lokita inter la suda fino de la golfo de Rosas kaj Cala (golfeto) Montgó.
La nomo devenas de la latina Scala, tre ofta nomo en la tuta orienta
Mediteraneo por rilati al haveno aŭ albordięejo kutima boatoŝirmejo.
Ęi estas grava fiŝhaveno kaj turisma centro, kaj havas festivalo dediĉita
al liaj famaj anĉovoj.
Flago

Blazono

La "Alfolí de la Salo", estas deksepa jarcento magazenon antaŭe uzita
por stoki la salo necese konservi fiŝojn kiuj alterięis ĉe la haveno: estas
nun protektita historia-arta monumento.

La ruinoj de "Empúries" situas sur la teritorio de la komunumo, kun fenica
kaj romia restaĵoj datięitaj de 580 aK.

https://en.wikipedia.org/wiki/L'Escala
Raporto Liba

Ekskursoj

Taglibro
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Mardon la 6-an de oktobro
9:00 Duontaga ekskurso al L‘Scala - Visito ellaborado de anĉovoj
La anĉovoj estas
familio de fiŝoj el kiuj
multaj specioj estas
manęitaj de homoj en
Eŭropo almenaŭ ekde
la mezepoko, speciale
saleta por permesi
konservadon.
Post prezento de la
produktoj,
ni povis gustumi ilin.
Oni manęas la anĉovojn
frititajn sur krado, aŭ
en pato. Ili povas ankaŭ
esti marinitaj en
olivoleo kun citrono.
En fabrikejo, tra
fenestroj ni vidis la
prilaboradon de anĉovoj.
Tio kio karakterizas la
proceso en tiu firmao
estas ke ĉiuj operacioj
estas faritaj mane sen
ajna mekanika interveno.

La Hispanaj
konsumas ĉiun jaron
pli ol 10 000 tunoj
da anĉovo, la italoj
8 000 tunoj, la
francoj 5 al 6 000
tunoj.

En Eŭropo, Hispanio kaj
Francio plenumas la ĉefan
parton de la kaptoj. La
fontoj de Mediteraneo
estas malpliięanta. La
intensigo de fiŝkaptado
estis permesita per
modernigo (metalaj motorboatoj, sondiloj, GPS) kaj
kaŭzis trofiŝkaptado.
Eŭropea anĉovo

Alklaku la bildojn por grandigi ilin.
Raporto Liba

Ekskursoj

Taglibro
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Mardon la 6-an de oktobro

9:00 Duontaga ekskurso al L‘Escala: Vizito de la urbo - Promenado preter la marbordo
La Sardano estas danco en
grupo kaj en cirklo, kiu
danceblas en Katalunio kaj
Andoro. La partoprenantoj
prenas sin el la manoj laŭ
paroj, tio estas paroj de viro
kun virino siadekstre, tio
estas alterna modelo de virovirino-viro-virino.

Oni dancas tiun
dancon je muziko
ludata de cobla
(ventobando de 12
instrumentoj ludataj
de 11 muzikistoj, el
kiuj 4 instrumentoj
estas ĉu tipaj
katalunaj ĉu tipaj
katalunaj variantoj.
(*)

(*) La Sardana - Danco fronte al la katedralo de Barcelono 2min22
Alklaku la bildojn por grandigi ilin.

Raporto Liba

Ekskursoj

Taglibro
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16:30

Mardon la 6-an de oktobro

Prelego de Marcel Delforge pri la ebleco nomigi Esperantan landon al teritorio en Eŭropo.
Prezento el la Semajna bulteno https://eo.wikipedia.org/wiki/Moresnet http://www.liberafolio.org/2010/amikejo-laesperanto-lando-kiu-preskau-ekzistis

Amikejo: la Esperanto-lando kiu preskaŭ ekzistis
Neŭtrala Moresneto estis malgranda kvazaŭregno, ekzistinta nur pro tio ke
ęiaj du grandaj najbarlandoj ambaŭ deziris la areon de ęia valora zinkominejo.
Sur la mapo oni vidas fotoj de la estroj de la najbarlandoj : reęino Wihelmin
de Nederlando, la imperiestro de Germanio Vilhemo la 2-a kaj la reęo de
Belgio Leopoldo la 2-a.
La landeto ekzistis dum pli ol cent jaroj, de 1816 ęis 1919, sed post la
elĉerpięo de la zinkominejo en 1885 aperis duboj pri la pretervivo de Neŭtrala
Moresneto. Pluraj ideoj estis proponitaj por pli aŭtonomigi ęin. La plej
rimarkinda iniciato venis de D-ro Wilhelm Molly (la mineja kuracisto), inspirita
de Gustave Roy, ambaŭ framasonoj.

Ili celis igi Moresneton la unua Esperanta regno, nomota "Amikejo".
La nova regno estis proklamita en aŭgusto 1908, tamen neniu ŝtato, nek la
Esperantomovado, prenis la proklamon vere serioze.
Teknikaj informoj

PgDn

CARTE SCHÉMATIQUE DU MICRO-ÉTAT DE MORESNET
1.

2.
3.
4.
a.
b.
c.

Les Pays-Bas (frontière de 1830), Province de
Limburg
2. Belgique (à partir de 1830), province de
Liège
3. Moresnet (1816–1919)
4. Prusse, Rhénanie-Palatinat
La frontière Pays-bas/Belgique (en 1843)
b. La route reliant Aix-la-Chapelle à Liège
c. La frontière actuelle Allemagne-Belgique (à
partir de 1919)

Les territoires (1) et (2) appartenaient tout deux,
de 1815 à 1830, au Royaume-Uni des Pays-Bas.
En 1830, la Belgique prit son indépendance, qui fut
reconnue par les Pays-Bas en 1839. La frontière
entre les deux pays fut officialisée en 1843.
En 1919, La Belgique reçut les parties bilingue,
germanophone et francophone de Moresnet à titre
de compensation pour les dommages subis durant la
Première Guerre mondiale. Depuis, les territoires
(2), (3) et (4 à l'ouest de c) firent partie de la
Belgique.

Raporto Liba

Prelegoj

Taglibro

Mardon la 6-an de oktobro
18:30 Kurso gvidita de Rodica Todor

Rodica demandis al ni detale
respondi la demandon:
« Kial interilatoj preskaŭ ĉiam
kreas konfliktoj? »
Ŝi iomete helpis klarigante la du
ĉefaj kialoj:
- TIMO perdi ion grava por
ni…kion?
- EMO TRUDI nian propran
vidpunkto…kiel?
https://youtu.be/6avtCYAhJss 1min21

Kursoj

Taglibro

PgDn

Mardon la 6-an de oktobro
20:00 S-ino Maria Ferigle. DVD opero «Madame Butterfly»
Madame Butterfly estas opero en tri aktoj (origine du aktoj) de Giacomo Puccini, kun itallingva libreto de Luigi
Illica kaj Giuseppe Giacosa. La libreto de la opero estis bazita parte sur mallonga rakonto "Madame Butterfly"
(1898) de John Luther Long — kiu siavice estis bazita parte sur historioj rakontitaj al Long fare de lia fratino
nome Jennie Correll kaj parte sur duon-membiografia franclingva novelo Madame Chrysanthème de Pierre Loti de
1887.
INTRIGO
Akto 1
En 1904 en Nagasako, Japanio, usona ŝipoficiro nome Pinkerton luas domon por ŝi kaj
estonta edzino nome "Butterfly". Ŝia reala nomo estas Ciocio-san, (cio-cio, prononce
"ĉoĉo": nome japana vorto por "butterfly" (papilio) estas ĉō 蝶). Ŝi estas 15jaraęa
japanino kiun li edzięos nur konvene, ĉar li intencas abandoni ŝin kiam li trovos taŭgan
usonan edzinon. Butterfly estis konvertinta al kristanismo. Post la nupto,
neinvititaonklo, nome bonzo, denoncas ŝian konverton. Pinkerton kaj Butterfly kantas
aman duon kaj preparięas por sia unua nokto kune.
Akto 2
Tri jarojn poste, Butterfly ankoraŭ atendas la revenon de Pinkerton, kiu foriris post
la nupto. Servistino Suzuki kaj geedzisto Goro klopodas konvinki ŝin reedzinięi. Usona
konsulo, Sharpless, alportas novaĵon pri baldaŭa alveno de Pinkerton. Butterfly
anoncas ke ŝi naskis filon de Pinkerton. El la monteta domo Butterfly vidas la alvenon
de la ŝipo de Pinkerton al la haveno kaj restas atendante lian revenon.
Akto 3
Sharpless kaj Pinkerton alvenas matene, kun la nova usona edzino de Pinkerton, Kate.
Ili venis ĉar Kate akceptis zorgi la infanon. Sed Pinkerton konstatas ke li eraris kaj
malkuraęas revidi sian japanan eksedzinon. Akceptinte fordoni sian filon se Pinkerton
venas vidi ŝin, ŝi preęas al siaj dioj, bendas la okulojn de la filo, metas ĉe li
malgrandan flagon de Usono kaj faras harakiri. Pinkerton venas, sed malfrue, kaj
Butterfly mortięas.
Maria Callas Morto de Madama Butterfly 4min 34

https://eo.wikipedia.org/wiki/Madama_Butterfly

Madame Butterfly - Maria Callas 4min 42

Raporto Liba
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Merkredon la 7-an de oktobro
9:00 Tuttaga ekskurso « Kastelo Ferrand, Figueres, Lago Banyoles.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A2teau_de_Sant_Ferran
« Sant Ferran » Kastelo estas milita fortikaĵo konstruita en la dekoka jarcento sur monteto je
la rando de la urbo Figueras. Ęi estas la plej grava monumento en Katalunio en terminoj de areo
kaj la plej granda fortikaĵo en Eŭropo.
Estas
kastelo
kun
stelo-forma
plano,
konstruita laŭ la tiel
nomata
«
Vauban
sistemo » uzante la
tiam lastaj fortikaĵoteknikoj.
La konstruado komencis
en 1753 kaj daŭris
dum dek tri jaroj.
En la deksepa jarcento la kataluna vilaęo de Figueres devis elteni multe de la militoj kun la
Francoj. La strategia loko proksime de la franca limo kondukis al la konstruo de la milita fortikaĵo.
La muroj havas la defendo funkcios sumlongo de 5 km. La kastelo okupas areon de 32ha, kaj
putojn lokita sub la korto povas teni ęis 40 milionoj de litroj de akvo. Ene la muroj estis iam 12
000 trupoj postenigitaj.
Fine de la Hispana Enlanda Milito estis tie la lasta renkontięo de la Parlamento de la Respubliko.
Semajnon poste, la fortikaĵo cedis al la fortoj de Francisko Franco.
Estis uzita kiel malliberejo ęis julio 1997 kaj poste malfermita al la publiko. Turismaj rondiradoj
montras la karakterizaĵojn de la fortikaĵo.

PgDn

Merkredon la 7-an
de oktobro
Tuttaga ekskurso
Kastelo Ferrand
Figueres

MILITA MUZEO
Milito de sendependeco
La granda tago de Girona
La 19-a de septembro 1809
la popolo de Girona sukcese
resistis la atakojn de la
franca armeo. Maketo de
Ramon Carrera

Maketo de la kastelo de
San Fernando en Figueres

Dank‘al
artaęoj
de Joan
Abella ni
preparas
eniri la
mondon
de
Salvador
Dali.

PgDn

Merkredon la 7-an
de oktobro
Tuttaga ekskurso
En la cirkaŭaęo de
la Dalia Muzeo.
Promenado laŭ lago

Post pikniko ni
promenis ęis la Dalia
Muzeo, kaj admiris la
originalajn dekorciojn
de pluraj domoj.
Multaj vizitis la
muzeon.

Raporto Liba

Ekskursoj Taglibro

PgDn

Merkredon la 7-an de oktobro
21:30 Dua interkona vespero. Denove, ĉampano, distraĵo.

Agrabla kunveno kiu ebligas libere babili kun multaj
partprenantoj kaj pli bone koni unu la aliaj.
Distraĵoj Taglibro

Jaŭdon la 8-an de oktobro
9:30 Kurso de Esperanto gvidita de Rodica Todor

Rodica introdukis la kvin eblajn
strategiojn por solvi konflikton:
1. LUKTO
2. RESIGNO
3. CEDO
4. KOMPROMISO
5. KONSENTO – KUNLABORADO
Post rapida klarigo de tiuj strategioj,
ŝi petis ke ni diskutu en grupoj pri iliaj
rezultoj, substrekante la avantaęojn
kaj la malavantaęojn.
Ni rigardu kaj aŭskultu ŝin pri la
strategioj. 2min35
Poste pri la demandoj. 2min02

Kursoj

Taglibro

PgDn

Jaŭdon la 8-an de oktobro
11:00 Dua prelego de Dalia Pileckiene:

psikologio - personaj konkludoj - kulpigi sin mem – decidoj - damne, pro kio mi kondutas tiel? Ĉu vi ofte kulpas vi mem? .

Ne forgesu ke se vi cedas por atingi konsenton, sen esti tute kontenta, vi neniam estos kontenta!
https://youtu.be/O99ErikfEj0 0min39
PgDn

La scenaro

KONKRETA EKZERCO PRI ESPLORADO DE
INTERKONSENTO
SCENARO KAJ TAKSADOSISTEMO
En sia prelego, Dalia proponis konkretan
ekzercadon pri esploro de interkonsento. Temis
pri la taksado de la konduto de la kvin aktoroj de
konflikta situacio.
La taksado devis konkretięi per
- taksado unu por tiu konsiderita kiel la plej bona
homo
- talsado kvin por la plej malbona
- la taksadoj du al kvar devas ankaŭ nepre esti
atribuitaj.
LA SCENARO
Ni rekomendas nun legi la scenaro por kompreni
pri kio temas.
STRATEGIOJ POR UZI
Por atingi konsenton, Dalia proponis uzi la
strategiojn kaj analizojn proponitaj de Rodica,
emfazanta la ĉefa rolo de argumentado.

PgDn

REZULTATOJ KAJ ANALIZOJ
La konsento de unu grupoj estis tute malsama ol tiu de la aliaj
grupoj.
Tiu grupo konsideris la boatisto kiel la plej bona male la plej
malbona de ĉiuj aliaj grupoj.
La ĉefa argumento estis ke la boatisto estis la sola kiu vere helpis
solvi la problemon. Li faris proponon kiun Victoria finfine akceptis
sen trudi ŝin. Do ĉiuj estis kontentaj!
Estas notinda ke iu membro de ĉi tiu grupo tute ne akceptis la
konsentan decidon de la grupo kaj forlasis la grupo. Anstataŭ
elekti la strategio CEDO, ŝi adoptis la strategio REZIGNO.
La analizo kaj konsento de nia grupo finfine kongruis kun tiu de la
aliaj grupo, krom unu.

POENTARO DE LA OK MEMBROJ DE
NIA GRUPO.
Individuaj klasifikoj

Victoria
Sebastien
Johano
(boatisto)
Tadeo
(amiko)
Romano
(paŝtisto)

1
1
4

2
2
3

3
1
2

4
1
3

5
1
3

6
1
5

7
3
4

Con
Su
sent
mo
o
8
2 12 1
1 25 3

3

4

5

5

4

3

5

5 34 5

5

1

3

4

2

2

2

3 22 2

2

5

4

2

5

4

1

4 27 4

Ni uzis la sumon de la poentoj por proponi konsenton, kiu post la diskuto estis konfirmita.
Jen resumo de la argumentoj kaj analizoj.
Victoria : sen kontesto numero unu. La plimulte komprenas kaj aprobas sian konduton : 6 .*1, 2*2 Nur unu
(N°7)taksas pli malbone (3). Ĉu eble li sâtas violencon? Li taksas 1 la paŝisto kiu batis sebastiano.
Sebastien : krome N°3 kaj N°8, li ne estas ŝatata ĉar la opinio estas ke se li sufiĉe amus Victoria, li pardonus.
Johano (boatisto) Konsento por taksi lin la plej malbona homo : 4*5 kaj 2*4 Oni riproĉas al li honte profiti de la
situacio de naiva enamięita knabino.
Tadeo (amiko) krome du kiuj riproĉis ke li ne helpis (taksadp 5 kaj 4), la aliaj aprobas sia neŭtrala konduto.
Romano (paŝisto) Krom tri kiuj aprobas (taksado 1 kaj 2), la aliaj refuzas aprobi sian violan konduton, kiu tute ne
helpas solvi la problemon.
KONKLUDOJ
1. Ni notu, ke estas malfacile atingi interkonsenton inter kontraŭstaraj vidpunktoj, … sed ke per argumentoj kaj
iomete da metodo tio eblas.
2. La ĉefa kaŭzo de diferencoj inter la taksoj de grupoj rezultas el tio ke tre malsamas inter ili la relativa graveco
de homaj kaj moralaj valoroj.
Ni ne havis sufiĉe da tempo por plenumi la ekzercon ęis konsento inter ĉiuj grupoj. Eblus?
Teknikaj informoj

Raporto Liba

Prelegoj

Taglibro

PgDn

Jaŭdon la 8-an de oktobro
15:30 Vizito al muzeo, kiu konsistas el modernaĵoj kaj antikvaj artaĵoj.
Citadelo de Roses: La opinio de la Verda Gvidisto MICHELIN

De Renesanca stilo, ęi estis konstruita dum la 15-a jarcento per ordo de Karolo la Kvina, kiu timis turkan invadon. La
monumenta Portis de Mar, de stilo Renesanca, kun ęia klinita decorative pilasters kaj ęia tabulo kun legoma ornamado, estas
la ĉefa pordo de enirejo de la fortika areo. En la subgrundo, oni trovas la vestięojn de la eksa urbo de Rhode.
La Citadelo de Roses inkludas arkeologia loko de preskaŭ 12 hektaroj kaj historia muzeo kiu kronologie spuras la evoluon de
la urbo dum la lastaj 2 500 jaroj.
La unuaj kiuj ekloęis estis la grekoj, serĉante sekuran naturan havenon por establi sian negocon, poste la romianoj, kaj en la
mezepoko la urbo spertis grandan ekspansion sub la kontrolo de monaĥejo Sankta Maria. Poste, en la moderna epoko, la
muroj estis konstruitaj, kaj la ejo ięis ĉiam pli militismajn por protekti lia strategia situacio.
En nuntempaj epokoj, post la lasta milita okupado kaj parta malkonstruo, la ejo postvivis urbanizadon de la lando kaj ięis
Nacia Historia Monumento en 1961.
Nuntempe, ęi estas heredaĵo spaco malfermita al la publiko kun muzeo inaŭgurita en 2004 kaj arkeologia loko kiu permesas
al la vizitantoj enprofundięi la historio de la lastaj jarcentoj de Katalunio.

Raporto Liba

Vizitoj

Taglibro

PgDn

Jaŭdon la 8-an de oktobro
21:30 Folklora vespero kun la katalana grupo « Montjuit ».
Trinkado de « cremat », ĉampano, kun frandaĵoj.

Havanaj Muzikaĵoj, ensemblo " Montjuit "
kun iom da humuraĵo pri la tiraneco de la poŝtelefonoj.
Alklaku la bildon 0min20
Raporto Liba

PgDn

Adios 3min11

Tre ritma kanto en la kataluna lingvo "Palamo" 2min51

Mia barketo 3min06

Christian de Wilde
akompanis per
buŝharmoniko la
faman kanton.
La Paloma 2min33

Kanta gitaro 3min03
PgDn

« CREMAT »
Tipa trinkaĵo de la urboj de katalunaj
fiŝistoj. En la provinco de Ęirono, fiŝistoj
laboris nokte kaj revenis al la strando ĵus
antaŭ tagięo. Ili kutimis tiam trinki Rumon
kun kafo ... Ili inventis la cremat. En la
katalana lingvo, CREMAT signifas
« bruligita ».

La CREMAT-a
vespero estas unu el
la plej agarablaj de
la semajno

Raporto Liba

Taglibro

PgDn

ROM CREMAT
1 litre de rhum ambrée
300ml de café espresso
200g de sucre cristalisé
2 citrons
1 branche de cannelle
12 grains de café
- Lavu la citronoj kaj senŝeligu ilin provante tranĉi ĉiujn
spiralajn ŝelojn en unu peco, aŭ la malplej ebla pecoj.
- Verŝu la rumon, sukeron, senŝelaĵojn, kafosemojn kaj
cinamon en glaseada argilaĵa poto.
- Lumu alumeton por bruligi alkoholon.
- Kirlu per metala kulero kun longa tenilo (por ne bruligi la
manon) ęis reduktato je 2/3 de la origina volumo, ĉirkaŭ
dek kvin minutoj aŭ 5-6 kantoj.
- Faru 2 aŭ 3 malgrandajn tasojn de kafo kun itala
kafaparato.
- Estingi fajron aldonante la kafon kaj movięante. Oni povas
ankaŭ blovi aŭ kovri la paton se necese.
Atentu! Ęi estas dolĉa kaj bona, sed estas proksimume
30º alkoholo ...!

Preparo de CREMAT 0min49

Dum la preparado de
CREMAT la ensemblo
Montjuït ęojigis nin
kun siaj tradiciaj
kantoj kaj muzika
recitalo el Kataluna
folkloro.
Komparu la
atmosferon antaŭ kaj
post gustumado de
CREMAT.
Dancado 2min13
Distraĵoj

ENHAVO

Vendredon la 9-an de oktobro
9:30 Prelego de geedzoj Buŝs pri poeto de ilia lando (Latvio).

Imants Ziedonis, naskita majo 3,
1933, mortis la 27an de februaro
2013 en Rigo. Poeto kaj verkisto li
ankaŭ skribis plurajn filmajn scenarojn
kiel Put Vejini kaj Gada reportāža
Puika. Wikipédia

Latva poŝtmarko
kun bildo de
Imants Ziedonis

Far Andra
Pētersone
(2014)
Teknikaj informoj

Raporto Liba

Prelegoj

Taglibro
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Vendredon la 9-an de oktobro
11:30 Kurso gvidita de Rodica Todor (resumo)
En la antaŭaj kursoj ni lernis ke por solvi malkonsenton inter du partioj
(homoj, grupoj, enterprenoj, ŝtatoj, ktp) ekzistas kvin malsamaj
strategioj:
1. LUKTO
2. RESIGNO
3. CEDO
4. KOMPROMISO
5. KONSENTO – KUNLABORADO

Ni jam traktis la du unuaj strategioj kaj nun ni diskutis pri la tri lastaj.
CEDO

https://youtu.be/6U3J6fV9_nQ 0min43

KONKLUDO POR SUKCESE RILATI BONE

https://youtu.be/6BhcmpdDJbE 0min45

Kursoj

Taglibro

PgDn

Vendredon la 9-an de oktobro
17:30 Prelego de Luis Serrano: « Ĉu malaperos nia planedo Tero? »

Teknikaj informoj

Raporto Liba

Prelegoj

Taglibro

PgDn

Vendredon la 9-an de oktobro
21:30 Ĉu funkciis bone la Semajno?
Lastan vesperon Luis Serrano lanĉis debaton pri la funkciado de la Semajno.
Partoprenantoj estis plejparte kontentaj. Nur la alveno al Roses estis ĉi-foje iom pli
komplika ol kutime pro neekzisto de trajno ęis tie.

Reaŭskultu la humora alparolado de
Gunnar Olson pri lia alveno. 2min27

Kelkaj proponis helpi Luis en la preparado de la venonta semajno ĉar ili konstatis ke la
teamo malgrandięis, ekzemple por la ekskursoj. La semajno-bulteno enhavis erarojn,
kaj kelkaj plendis ke ili ne aperas en ęi. Evidente Luis malfacile kapablas fari preskaŭ
ĉion sole. Li ja iomete plendis ke ne sufice da partoprenantoj proponis prelegojn
kvankam li plurfoje petis helpon pri tio.

Sabaton la 10-an de oktobro

VENONTJARO

Ni promesis veni denove venontjare. Tiam Luis, la ĉeforganizanto festos
sian 90-jarięon. Do, ni deziras al li kuraęon kaj sukceson!!!
Raporto Liba

Taglibro
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5. ALIĘINTOJ
Ne facila
estis facila
afero
nombri
la aliĝintojn
eraroj en
» libreto.
Ne estis
afero
nombri
la alięintoj
propro
la eraroj
en lala« semajna
« semajna
» libreto.
Neniu estas perfekta, ĉu
ne! Certe
kelkaj ĉu
eraroj,
Nenuo
estasrestas
perfekta,
ne vidu 6. HELPOPETO.
alięintoj
landoj Francio
(*): Francio
Hispanio
(27),
Belgio
(18),Latvio
Latvio(4),
(4),Litovio
Litovio (3),
(3), Potugalio
104104
alięintoj
el el
1313
landoj:
(38),(38),
Hispanio
(27),
Belgio
(18),
Potugalio(3),
(3),
Svislando
(3),
Norda
Irlando
(2),
Danio
(1),
Hungario
(1),
Italio
(1),
Rumanio
(1),
Svedio
(1).
Svislando (3), Norda Irlando (2), Danio (1), Hungario (1), Italio (1), Rumanio (1), Svedio (1).

BELGOJ

(Ĉeestis 14)

Partoprenis Belgoj el la tri regionoj de la lando.
Bruselo (1)

98 DELOYER
Dina

Valonujo

Flandrujo (5)

4 DECLERQ
Gwendoline

5 BLONDEEL
Guido

97 KETELERS
Liliane

88 BUYST
Lydia

57 RYSENAER
Martine

91 GEERTS
Myriam

Valonujo (8)

48 Hubert
DE MEYERE

49 Michèle
DE MEYEREVILLERS

8 DELFORGE
Marcel

23 BOUVY
Ignace

22 DRAIME
Jeanne

(*) landoj kie ili loĝas

25 HAINE
Monique

24 LERANT
Francis
PgDn

KN LANDO
74
73
64
98
24
5
4
48
23
22
97
88
8
75
57
49
25
91
42
14
43
26
16
94
83

B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
CH
CH
CH
Da
E
E
E

30
10
11
82
103
104
101

E
E
E
E
E
E
E

ANTAŭ
NOMO
Albert
Anne-Marie
Arie
Dina
Francis
Guido
Gwendoline
Hubert
Ignace
Jeanne
Liliane
Lydia
Marcel
Margharetha
Martine
Michèle
Monique
Myriam
Giorgio
Liliane
Perla
Zita
Adela
Alicia
Angel
Angel
Angelita
Antoni
Antonio
Antonio
Edzino
Emilio

FAMILI
NOMO
HENDRYKX
DEDECKER
BOUMAN
DELOYER
LERANT
BLONDEEL
DECLERQ
DE MEYERE
BOUVY
DRAIME
KETELERS
BUYST
DELFORGE
SYMOENS
RYSENAER
VILLERS
HAINE
GEERTS
SILFER
SIEGRIEST
MARTINELLE
GARBARAVICIENE
GOMILA
REDONDO ELVIRO
ARQUILLOS
GARCIA
GUTIERREZ
SANZ MAYOR
COMELLAS
CORRAL MARTIN
INIESTA
INIESTA
SANZ MAT

KN LANDO
1

E

104
100
101
1
86
31
85
3
2
87
46
102
47
84
6
58
12

E
F
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E
E

81
105
38
95
40
69

E
F
F
F
F

99
20
89
71
41
32
19
18
29

F
F
F
F
F
F
F
F
F

ANTAŭ
FAMILI
NOMO
NOMO
Francesc MAS
Edzino
INIESTA
Vincent GERBE
Emilio
SANZ MAT
Francesc MAS
Gabriel CERDA-EDO
Irina
GRIGORIEVA
Isabel
SANCHO-ROUSSET
Johano MIRAS CRUZ
Juan
SOLÉ LAHOSA
Karina
KORDOVA
Luis
SERRANO PEREZ
Mari Trini. PUCHE
Maria
FERIGLE DANTI
Marilo
TORRES
Paùlo
MELIZ
Pedro
ANDRES
Rosa
LOPEZ
Rosa del
SANTIAGO
Mar
Zorgistino edzino INIESTA
Ernest
JAGOUDET
Serge
Eysseric
André
GAUTHIER
André
GROSSMANN
AnneMarie
FERRIER
Annette CHADELAUD
Christian de Wilde
Christiane CHAMPREDON de
Christiane GAUTHIER
Daniel
MOIRAND
Danielle MARGOT
Edmond MARGOT
Elisabeth GARDEN

KN LANDO
65
29
65
63
77
39
72
90
35
27
33
66
52
50
70
51
21
67
28
37
96
36
76
62
68
56

F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

ANTAŭ
NOMO
Floreal
Elisabeth
Floreal
Georges
Gisèle
Irma
Jacqueline
Jeannine
Jean-Paul
Jean-Pierre
Josiane
Liba
Liliane
Martine
Masako
Max
Michel
Michel
Monique
Monique
Monique
Pierrot
Robert
Roselyne
Suzanne
Thérèse

FAMILI
NOMO
GABALDA
GARDEN
GABALDA
CAILLOL
BERGER
JAGOUDET
BRUNETTI
de Wilde
SAUVESTRE
GARDEN
MOIRAND
GABALDA
ROUSSEAU
DEMOUY
GROSSMANN
DEMOUY
CHADELAUD
EMORINE
GARDEN
PREZIOSO
Eysseric
PREZIOSO
COMBES
FAVIER
EMORINE
DEQUIDT

ALIĘINTOJ
alfabete per lando kaj
antaŭ-nomo (*)
(*) La plejmultoj estas konataj
per antaŭ-nomo
KN: KongresNumero

ENHAVO
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GALERIO DE VIZAĘOJ

(*)

NOMO KAJ FOTO DE ALIĘINTOJ
Kial tiu galerio?

Kiam mi rigardas bildojn de esperantaj kunvenoj, mi ofte demandas min :
« kiuj estas tiuj gesamideanoj, kie ili loęas, kiel ili nomięas? ».
Tio estas des pli frustra, ke ni renkontis plurajn ekde jaroj.
Jen lumbildstrio kiu enhavas fotojn de la partoprenantoj, nomojn kaj alięnumerojn.

Hubert De Meyere hubert.demeyere@gmail.com

PS : Vidu la rezulton de similaj laboroj pri :
MES 2014 : MEDITERANEA ESPERANTO-SEMAJNO 2014 Ekde la 8-a ĝis la 15-a
de Marto 2014 .Residence Val d’Esquière - Les Issambres-Francio - Lazura
Marbordo ALKLAKU
66a KONGRESO de IFEF 2014 Ekde la 17-a ĝis la 24-a de Majo 2014 ALKLAKU

Por vigli komunumon de esperantistoj, tre gravas, ke oni pli bone konu unu la
aliajn. Pro tio, en la galerio de vizaęoj, mi metis ligilojn sur kelkaj nomoj.
Tiujn ligilojn mi konstruis per Google kaj la serĉvortoj « Esperanto » kaj la kompleta nomo de la
samideano. Foje rezultas malmultaj taŭgaj paęoj, sed foje ege multaj. La leganto mem elektu la
paęojn kiujn li ŝatas konsulti.
(*) Laŭ Daniel Moirand (N69) oni rajtas diri « trombinoskopo ». En la franca: trombine = visage, binette)
PgDn

1 MAS Frances
(Hispanio)

2

SOLÉ LAHOSA Joan
(Hispanio)

3 MIRAS CRUZ Johano
(Hispanio)

4 DECLERQ Gwendoline
(Belgio)

5 BLONDEEL Guido (Belgio)

6 MELIZ Paùlo (Hispanio)
(Hispanio)

7 PILECKIENĖ Dalia
(Litovia)

8 DELFORGE Marcel
(Belgio)

9 MURRAY Cristine
(Norda Irlando)

10 SANZ MAYOR Angelita
(Hispanio)

11 COMELLAS Antoni
(Hispanio)

12 LOPEZ Rosa
(Hispanio)

13 PINTER Marta
Hungario

14 SIEGRIEST Liliane
(Svislando)

15 TODOR Rodica
(Rumanio)

16 GOMILA Adela (Hispanio)

17 MURRAY John
(Norda Irlando)

18 MARGOT Edmond
(Francio)

19 MARGOT Danielle
(Francio)

20 CHADELAUD Annette
(Francio)
PgDn

21 CHADELAUD Michel
(Francio)

22 DRAIME Jeanne
(Belgio)

23 BOUVY Ignace
(Belgio)

24 LERANT Francis
(Belgio)

25 HAINE Monique
(Belgio)

26 GARBARAVICIENE Zita
(Danio)

27 GARDEN Jean-Pierre
(Francio)

28 GARDEN Monique
(Francio)

29 GARDEN Elisabeth
(Francio)

30 GARCIA GUTIERREZ
Angel (Hispanio)

31 GRIGORIEVA Irina
(Hispanio)

32 MOIRAND Daniel
(Francio)

33 MOIRAND Josiane
(Francio)

34 Marcel Delforge
(Belgio)

35 SAUVESTRE
Jean-Paul (Francio)

36 PREZIOSO Pierrot
(Francio)

37 PREZIOSO Monique
(Francio)

38 JAGOUDET Ernest
(Francio)

39 JAGOUDET Irma
(Francio)

40 GAUTHIER André
(Francio)

41 GAUTHIER Christiane
(Francio)

42 SILFER Giorgio
(Svislando)

43 MARTINELLE Perla
(Svislando)

44 MATUZEVIĈIENÉ Vajda
(Litovio)

45 STARKIENE Angele
(Litovio)

46 SERRANO PEREZ Luis
(Hispanio)

47 FERIGLE DANTI Maria
(Hispanio)

48 DE MEYERE Hubert
(Belgio)

49 VILLERS Michèle
(Belgio)

50 DEMOUY Martine

51 DEMOUY Max
(Francio)

52 ROUSSEAU Liliane
(Francio)

53 PERIS Rafael (Hispanio)

54 BUŜS Aldis
(Latvio)

55 BUŜIENE Jürate (Latvio)

56 DEQUIDT Thérèse
(Francio)

57 RYSENAER Martine
(Belgio)

58 ANDRES Pedro
(Hispanio)

59 BUŜAITE Inga
(Latvio)

60 BUŜAITE Ieva
PgDn
(Latvio)

61 OLSSON Gunnar
(Svedio)

62 FAVIER Roselyne
(Francio)

63 CAILLOL Georges
(Francio)

64 BOUMAN Arie
(Belgio) Ne venis

65 GABALDA Floreal
(Francio)

66 GABALDA Liba
(Francio)

67 EMORINE Michel
(Francio)

68 EMORINE Suzanne
(Francio)

69 GROSSMANN André
(Francio)

70 GROSSMANN Massako
(Francio)

71 CHAMPREDON de
Christiane (Francio)

72 BRUNETTI Jacqueline
(Francio)

73 DEDECKER AnneMarie (Belgio) Ne venis

74 HENDRYKX Albert
(Belgio) Ne venis

75 SYMOENS Margharetha
(Beigio) Ne venis

76 COMBES Robert
(Francio)

77 BERGER Gisèle
(Francio)

78 BRANCO Paul
(Portugalio)

79 BRANCO Diemente
(Portugalio)

80 BRANCO Eduarda
(Portugalio) PgDn

81 SANTIAGO Rosa del Mar
(Hispanio)

82 CORRAL MARTIN
Antonio (Hispanio)

83 ARQUILLOS Angel
(Hispanio)

84 TORRES Marilo
(Hispanio)

85 SANCHO-ROUSSET Isabel
(Hispanio)

86 CERDA-EDO Gabriel
(Hispanio)

87 KORDOVA Karina
(Hispanio)

88 BUYST Lydia
(Belgio)

89 DE WILDE Christian
(Francio)

90 DE WILDE Jeannine
(Francio)

91 GEERTS Myriam
(Belgio)

92 LA FORGIA Andreo
(Italio)

93 NORDLOF Benet
(Svedio)

94 REDONDO ELVIRO Alicia
(Hispanio)

95 EYSSERIC Serge
(Francio)

96 EYSSERIC Monique
(Francio)

97 KETELERS Liliane

98 DELOYER Dina
(Belgio)

99 FERRIER Anne-Marie
(Francio)

100 GERBE Vincent
PgDn
(Francio)

101 SANZ MAT Emilio
(Hispanio)

102 PUCHE Mari Trini.
(Hispanio)

103 INIESTA Antonio
Martinez (Hispanio)

94 Edzino de Antonio
(Hispanio)

87 Knabino kiu zorgas pri
la edzino de Antonio

106 ?

107

108

109

100

ENHAVO

SAGACECO-LUDO

En ĉi tiu bildo trovięas amaso
da vizaęoj kiujn mi forprenis
el bildoj pri la semajno.
Jen la demandoj :
1. Kiom da homoj vi
nombras? Atentu ke tiuj
kiuj trovięas plurfoje
estas nombritaj nur kiel
unu.
2. Listigu tiujn, kiuj vi
rekonas.
3. Listigu tiujn, kiuj mankas.

Por la demandoj 2. kaj 3.,
uzu la kongresnumerojn
ordigitajn laŭ kreskanta ordo.
Alklaku la bildon por grandigi ĝin

Sendu viajn respondojn rete al: hubert.demeyere@gmail.com
Mi sendos la solvon rete al ĉiuj kiuj partoprenos, kun aldonita statistika analizo de la rezultoj se
estas sufiĉe da respondoj.
PS : la vera celo de tiu ludo estas plibonigi konon de nia esperanta komunumaro.
Amike,
Hubert De Meyere
PgDn

5. HELPOPETO
Mi dankas la samideanojn kiuj jam helpis nin.

Tamen,tiu speco de laboro neniam estas finita ĉar ĉiam eblas plibonigi kelkajn
aferojn. Plie, ne eblas kontentigi ĉiujn. Estas bone konita, ke « gustojn kaj
kolorojn » oni ne diskutas.

Kelkaj vizaęoj ankoraŭ mankas en la « Galerio de vizaęoj ».
Se vi havus pli bonajn aŭ mankantajn fotojn, bonvolu sendi ilin en
retmesaęo al
hubert.demeyere@gmail.com
Ne hezitu sendi proponojn pri korektado de ortografiaj aŭ gramatikaj
eraroj.
Mi denove insistas :
la celoj de tiu laboro, krom la plezuro fari ęin, estas:

- vigligi la komunumon de esperantaj amikoj,
- praktiki nian ŝatatan lingvon: Esperanton,
- oferti la eblecon retrovi iom de la mirinda etoso, ne nur al la ĉeestintoj, sed
ankaŭ al tiuj kiuj, pro diversaj kialoj ne povis partopreni.

Mi plezure legos vian opinion pri la dokumento.
Hubert De Meyere
ENHAVO

6. VIDEOJ
TA
GO

KIA

RETADRESO (URL)

Daŭro

4 Inaŭguro
4 Inaŭguro
4 Inaŭguro

https://youtu.be/dmh7bkI4h9M
https://youtu.be/uId5tk7VXLo
https://youtu.be/I2kRtWzvt_0

1min00
0min59
0min31

4 Inaŭguro

https://youtu.be/ixoecd_WhsQ

2min27

4 Inaŭguro
4 Inaŭguro
6 Ekskursoj

https://youtu.be/yGkpS9nvnto
https://youtu.be/q1w72PBwON0
https://www.youtube.com/watch?v=XhK0BIZoya
c
https://youtu.be/6avtCYAhJss
https://www.youtube.com/watch?v=mN9Dipgqd
tw
https://www.youtube.com/watch?v=mN9Dipgqd
tw
https://youtu.be/9DXRfb_Ks4Y
https://youtu.be/E02k-8Y6bms
https://youtu.be/O99ErikfEj0
https://youtu.be/5l0TpFTMYvE
https://youtu.be/JNx9Cbpmr6U
https://youtu.be/YEg7I0QGAFU
https://youtu.be/DX1m6rOdr_Q
https://youtu.be/W9RrIOQ4PuE

0min47
1min10
2min22

6 Kursoj
6 Distraĵoj
6
8
8
8
8
8
8
8
8

Distraĵoj
Kursoj
Kursoj
Prelegoj
Distraĵoj
Distraĵoj
Distraĵoj
Distraĵoj
Distraĵoj

8 Distraĵoj
8 Distraĵoj

https://youtu.be/SQ3eI1AXs0A
https://youtu.be/NnjbKT3J5LU

KIU
Urbestrino de
Roses
Luis Serrano
15 Rodica Todo
61 OLSSON
Gunnar
8 DELFORGE
Marcel
7 PILECKIENĖ Dalia
Ordinaraj homoj

KIO
La urbestrino parolis pri la urbo Roses.
Esperanto celas amikojn.
Esparantistoj ŝatas turismon
Kun sia kutima humuro rakontis pri sia alveno.

1min21 15 Rodica Todo

Salutis kaj dankis nome de Belgio.
Introdukis sin kaj siajn du prelegojn
La Sardana - Danco fronte al la katedralo de
Barcelono
« Kial interilatoj preskaŭ ĉiam kreas konfliktoj? »

4min 42 Maria Callas

Madame Butterfly - Maria Callas

4min 34
2min35
2min02
0min39
0min49
2min13
3min11
3min06
2min51

Maria Callas Morto de Madama Butterfly
Ni rigardu kaj aŭskultu ŝin pri la strategioj.
Poste pri la demandoj.
Cedo kaj kontentigo
Preparo de CREMAT
Dancado
Adios
Mia barketo
Tre ritma kanto en la kataluna lingvo "Palamo"

Maria Callas
15 Rodica Todo
15 Rodica Todo
7 PILECKIENĖ Dalia
Kelneroj
Samideanoj
Montjuit
Montjuit
Montjuit
Montjuit, 89
2min33 Christian de Wilde
3min03 Montjuit

La Paloma
Kanta gitaro

Aŭskultu kaj spektu tiujn videojn por havi ideon pri la bonhumura etoso.

Atentu ke antaŭ alklaki la ligilon vi nepre devas foriri la « plen-ekrano-modon» (ESC). Poste vi rajtas remeti ĝin.
ENHAVO

7. KURSOJ KAJ PRELEGOJ KAJ DISTRAĴOJ
7.1 KURSOJ : Kurso de Esperanto gvidita de Rodica Todor
La kursoj estas parto de la ĉefa kerno de la « semajno »!
Sabaton la 3-an de oktobro 17:00 Klarigo de la labor-metodo kaj temo
Dimanĉon la 4-an Kelkaj paęoj el la tabuloj.
Lundon la 5-an 09:30 18:30 Kurso
Mardon la 6-an 18:30 : « Kial interilatoj preskaŭ ĉiam kreas konfliktoj? »
Jaŭdon la 8-an 09:30 : la kvin eblajn strategiojn por solvi konflikton
Vendredon la 9-an : Resumo

7.2 PRELEGOJ
Konferencoj kaj parolantoj estis de la plej alta nivelo.

Dimanĉon la 4-an 09:30 Dalia Pileckiene, pri « Mastrumi la tempon »
Lundon la 5-an 11:30 Giorgio Silfer pri « Historio de la Esperanta literaturo ».
Mardon la 6-an 16:30 Delforge pri la ebleco nomigi Esperantan landon al teritorio en Eŭropo.
Jaŭdon la 8-an 11:00 Dalia Pileckiene: psykologio,…
Vendredon la 9-an 09:30 geedzoj Buŝs pri Imants Ziedonis
Vendredon la 9-an 17:30 Luis Serrano: « Ĉu malaperos nia planedo Tero? »

7.3 DISTRAĴOJ

Elstaraj distraĵoj kaj tre varma etoso.

Sabaton la 3-an 21:30 Unua Interkona Vespero: dolĉa vino, ĉampano, frandaĵoj
(Mi ne havas fotojn)
Mardon la 6-an 20:00 S-ino Maria Ferigle. DVD opero «Madame Buterfly»
Merkredon la 7-an 21:30 Dua interkona vespero. Denove, ĉampano, distraĵo.
Jaŭdon la 8-an 21:30 Folklora vespero kun la katalana grupo « Montjuit ». Trinkado de
« cremat », ĉampano, kun frandaĵoj.
Teknikaj informoj

Raporto Liba

Taglibro

ENHAVO

8. EKSKURSOJ kaj VIZITOJ
8.1 EKSKURSOJ

Mardon la 6-an 09:00 Duontaga ekskurso al L‘Escala:
Visito ellaborado de anĉovoj, Vizito de la urbo
Promenado preter la marbordo - Sardano

Merkredon la 7-an 9:00 Tuttaga ekskurso « Kastelo Ferrand, Figueres, Lago Banyoles.

8.2 VIZITOJ

Jaŭdon la 8-an 15:30 Vizito al
muzeo, kiu konsistas el modernaĵoj
kaj antikvaj artaĵoj.
Raporto Liba

ENHAVO

9. KELKAJ GRUPOJ KAJ PAROJ
Komuna foto

Grupoj

Paroj

Taglibro

PgDn
ENHAVO PgDn

9.1. Grupoj

PgDn

G
r
u
p
o
j
PgDn

9.2. Paroj

PgDn

Luis et Maria

PgDn

Ne estis facila afero
trovi 2015-ajn
bildojn de ĉiuj
alięintaj paroj. Foje
mi finfine trovis el
aranęoj de aliaj jaroj
kaj lokoj.
Ĉu vi malkovris ilin?

P
A
R
O
J
ENHAVO

10. Pri ROSAS kaj la Hotelo

Roses oficiale en la kataluna, Rosas hispane estas

Roses officiellement en catalan, Rosas en castillan est une

Estas turisma centro kun multnombraj urbanizadoj,
hoteloj kaj ekipaĵoj, du havenoj (fiŝado kaj sporto).
Kvankam turismo provizas la ĉefajn enspezojn de
Roses, la primara sektoro estas ankaŭ tre aktiva kun
agrikulturo (olivoj kaj vinberęardenoj) kaj speciale
fiŝkaptado. La haveno de Roses estas la plej grava
de la tuta norda marbordo de Katalunio .

C'est un centre touristique avec de nombreuses
urbanisations, hôtels et équipements, deux ports (pêche et
sport).
Bien que le tourisme offre la principale source de revenus
de Roses, le secteur primaire est également très présent
avec l'agriculture (oliviers et vignes) et surtout la pêche.
Le port de Roses est le plus important de toute la côte
nord de la Catalogne.

En la deksesa jarcento, reęo Karlo la Kvina konstruis
fortikaĵon por defendi la lokon kontraŭ la atakoj de
la sarracenaj kaj francaj piratoj. Impresa citadelo
estas ankaŭ vizitebla. Ĉi tiu milita fortikaĵo
enfermas inter siaj muroj la restoj de la antikva
urbo de Rhode, fondita de la Grekoj en 776 aK.

Au XVIe siècle, le roi Charles Quint fit construire une
forteresse pour défendre la place contre les attaques des
pirates sarrasins et français. On peut aussi visiter une
impressionnante citadelle. Cette forteresse militaire
renferme entre ses murailles des vestiges de l'ancienne
cité de Rhode, fondée en 776 av. J.-C. par les Grecs.

urbeto en la provinco de Ęirono, Katalunio (Hispanio).
La urbo estas la centro de la golfeto al kiu ęi donas
la nomon.

commune de la province de Gérone, en Catalogne (Espagne).
La ville est au centre de la baie à laquelle elle donne le
nom.

PgDn

Ne forgesu admiri la monumenta Porta de Mar, en
la renesanca stilo.

Ne manquez pas d'admirer la monumentale Porta de Mar,
de style Renaissance.

La konstruo de la aktuala paroka preęejo Sankta
Maria komencita en 1792 kaj daŭrigita en la unua
duono de la deknaŭa jarcento en la novklasika stilo.

La construction de l'église paroissiale actuelle Santa Maria
a débuté en 1792 et s'est poursuivie dans la première
moitié du XIXe siècle, dans le style néo-classique.

Prestige Hôtel Sant Marc Espagne, Costa Brava, Rosas
Ĉi tiu komforta hotelo kun
subĉiela naęejo garantias, jam
ekde jaroj, kvalito kaj servo de
bonega nivelo.
(Vacances Thomas Cook)

Cet hôtel confortable avec piscine
en plein air garantit, depuis des
années déjà, une qualité et un
service d'un excellent niveau.
(Vacances Thomas Cook)

Ni konfirmas sen rezervoj tiun
opinion: bela medio, komfortaj
ĉambroj, bonega servo,
abundaj, variaj kaj bonspecaj
bufedoj, tri specoj de vino
laŭplaĉe.
Vasta aparta ejo dediĉita al
niaj kunvenoj.

Nous confirmons sans réserves
cet avis: bel environnement,
chambres confortables, excellent
service, buffets abondants,
variés et de bonne qualité, trois
sortes de vin à volonté.
Spacieux local séparé dédié à nos
réunions.
Raporto Liba

ENHAVO

11. ALIAJ RAPORTOJ

La 23-a INTERNACIA ESPERANTOSEMAJNO DE LA KULTURO KAJ
TURISMO ROSES 3-11.10 2015
Liba Gabalda

La aranęo okazas ĉiujare aŭtune en Katalunio.
Ĉi-foje ni ęuis ęin en la ĉe-mara urbo Roses
(hispane Rosas), kiu situas tute proksime al la
franca limo.
La urbo estas grava turisma kaj kultura centro
kun hoteloj, plaęoj kaj du havenoj. Unu utilas
por la fiŝkaptado kaj alia por la plezuro, kie en
kanaloj navigas privataj ŝipoj.
En Roses trovięas ankaŭ pluraj antikvaj
konstruaĵoj, inter kiuj estas unika historia
citadelo.
La eventon partoprenis 106 homoj el 13
landoj.
Ni loęis en komforta tristela hotelo ―Sant
Marco‖, kie ni bone manęis kaj ĉiuvespere eblis
danci ęis la noktomezo. Por niaj ĉiutagaj
aktivaĵoj ni havis je dispono grandan salonon.
En la inaŭguro ni havis la plezuron bonvenigi la
urbestrinon de Roses s-ino Montse Mindam. Ŝi
adresis al ni agrablajn vortojn kaj bondeziris
sukcesan E-Semajnon.
Ŝi ankaŭ menciis, ke en la fora pasinteco en
la urbo jam ekzistis esperantista grupo.
PgDn

PRELEGOJ

Dum la semajno okazis pluraj interesaj prelegoj, debatoj kaj diskutoj.
Kun Dalia Pileckiene el Litovio ni lernis kiel mastrumi nian tempon. Alian tagon ni alfrontis iom komplikan temon, kiun
ni devis solvi el psikologia vidpunkto.
Gesinjoroj Perla Martinelli kaj Giorgio Silfer el Svislando prezentis la libron ―Historio de la esperanta literaturo‖.
Giorgio verkis ęin komune kun Carlo Minnaja. Interesatoj povis aĉeti ęin surloke. Alia ilia prelego temis pri ENA
(Esperanto Natur-Amikaro). Ni akiris informojn pri ilia laboro kaj pri la estontaj planoj.
Marcel Delforge el Belgio parolis pri la historio de Neutrala Moresnet, kie estis fondita kaj iom da tempo ekzistis
Esperanto-Amikejo.
Gesinjoroj BUŜS el Latvio prezentis verkojn de la latva poeto Imants Ziedonis.
Prelego de Luis Serrano temis ―Ĉu malaperos nia planedo Tero?‖ Tio estas pripensenda temo...

VESPERE

Vespere ni ęuis du interkonięojn kun vino kaj dolĉaĵoj. Bonan etoson kreis la folklora grupo ―Montjuic‖, kiu ęojigis
nin per belaj kantoj ―Habaneras‖. Ne mankis nia ŝatata ―cremat‖ - bruligita rumo kun aldonaj spicaĵoj. Unu vespero
estis dediĉita al opero. Laŭ propono de Maria Ferigle ni spektis sur ekrano operon de la itala komponisto Giacomo
Puccini ―Madame Butterfly‖.

LA PREMIO ―ADA SIKORSKA‖

La premio ―Ada Sikorska‖ estis atribuita al la pola blinda poetino kaj prozverkistino Halina Kuropatnicka-Salamon
pro ŝia meritplena poresperanta laboro. La prestięan premion oni jam pli frue sendis al ŝi okaze de festa
renkontięo. S-ino Halina estis tre kortuŝita kaj sendis dankleteron al s-ro Luis Serrano.

PgDn

KURSO DE RODICA TODOR

Kiel jam konate Rodica Todor el Rumanio ĉiam proponas interesan instruprogramon.
Ĉi-foje ni debatis pri strategioj de komunikado en homaj interrilatoj.
Ni laboris en grupoj kaj alfrontis diversajn temojn. Ekzemple, konfliktoj inter generacioj, diversaj grupoj,
asocioj ktp. Aktuala situacio pri enmigrintoj ankaŭ estis traktita. La temoj estis tre vastaj kaj ni vigle
diskutis, donis niajn opiniojn, analizis kaj provis trovi pozitivaĵojn en diversaj situacioj. Aparte ŝi organizis
paroligan kurson por komencantoj.

EKSKURSOJ

Okazis ankaŭ ekskursoj.
Dum la duontaga ekskurso ni vizitis urbeton L‘Escala, kie ni en fabrikejo vidis prilaboradon de anĉovoj kaj ni
gustumis ilin. Kompreneble, ne mankis aĉeteblo. Poste ni promenadis preter la marbordo kaj en la urbo. En la
urbo Roses ni vizitis lokan muzeon kaj citadelon de la 17-a jarcento kun grekaj kaj romiaj restaĵoj.
La tuttaga ekskurso gvidis nin al la proksima urbo Figueres. Unue ni vizitis la kastelon Ferran kaj poste la
faman muzeon de Dali. Posttagmeze ni daŭrigis nian busvojaęon ęis la urbeto Banyoles. Tie ni restis dum kelkaj
horoj ĉe la lago. Eblis ŝippromeni sur ęi aŭ uzi turisman trajneton por traveturado de la urbo. Iuj tutsimple
piedpromenis laŭ la bordo de la lago. Post agrabla kafumado kaj biertrinkado ni revenis kontentaj al Roses.

FUNKCIADO DE LA SEMAJNO

Lastan vesperon Luis Serrano lanĉis debaton pri funkciado de la Semajno. Partoprenantoj estis plejparte
kontentaj. Nur la alveno al Roses estis ĉi-foje iom pli komplika ol kutime pro neekzisto de trajno ęis tie.

VENONTJARO

Ni promesis veni denove venontjare. Tiam Luis, la ĉeforganizanto festos sian 90-jarięon. Do, ni deziras al li
kuraęon kaj sukceson!!!

Liba Gabalda
Teknikaj informoj

ENHAVO

PLUAJ KLARIGOJ
Kaj
GRANDIGITAJ BILDOJ

PgDn

Jen s-anino Dalia Pileckiene.
Ŝi estas de Litovio, kaj ŝi venas al nia kara « Semajno » por regali nin per du
prelegoj, kiuj estos veraj arkivoj de niaj Semajnoj.
Jen kion proponas al ni s-anino Dalia.

Je la unua prelego: mastrumi sian tempon.

Homoj ofte prononcas tiajn frazojn, « mi ne havas tempon - mi emus plenumi pliajn taskojn,
tamen mankas al mi la tempon – mi dezirus ke diurno havu 30 horojn ». La fenomeno
« mankas tempon » estas tio kion oni nomas « malsano de nuntempa vivo ».

Je la dua prelego

temas, pri io simila al tio de la unua : psikologio - personaj konkludoj - kulpigi sin mem –
decidojn - damne, pro kio mi kondutas tiel? Ĉu vi ofte kulpas vi mem?

Kulpa
Do, se vi sekvus la konsilojn de nia kara samideanino vi havos trankvilan vivon …
El la kongres-libreto (Semajno-Bulteno paĝo 6)
PgDn

PRI
Dalia Pileckienė
7A INTERNACIA FOTOKONKURSO

La Ondo de Esperanto organizis en 2004 la sepan Internacian
Fotokonkurson.
La konkurso ne estis dediĉita al iu temo.

Partoprenis 96 fotoverkoj de 27 aŭtoroj el 12 landoj:
Brazilo, Finnlando, Germanio, Islando, Kanado, Kroatio,
Litovio, Malajzio, Pollando, Ruslando, Svedio, Ukrainio.

10 jan 2005 la juękomisiono anoncis la rezulton.
PRIESPERANTAJ FOTOJ
Premio

(Libroj de Sezonoj kontraŭ 50 eŭroj):
Dalia Pileckienė (Litovio)
pro
“Ĉu vere vi kreis la internacian lingvon?! Nekredeble…”

http://esperanto-ondo.ru/Novaj/Nov05-05.htm
Raporto Liba

Prelegoj
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Komenco
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Paroj

Komenco

PgDn

PgDn

PgDn

PgDn

5 BLONDEEL Guido (Belgio) - 4 DECLERQ Gwendoline (Belgio)

Paroj

Komenco

PgDn

11 COMELLAS Antoni (Hispanio) - 12 LOPEZ Rosa (Hispanio)

Paroj

PgDn

21 CHADELAUD Michel - 20 CHADELAUD Annette (Francio)

Cremat

Paroj

PgDn

Paroj PgDn

27 GARDEN Jean-Pierre (Francio) - 28 GARDEN Monique (Francio)

Paroj

PgDn

Paroj

PgDn

31 Irina GRIGORIEVA
30 Angel GARCIA
GUTIERREZ
Hispanio

Paroj

PgDn

25 HAINE Monique (Belgio) - 24 LERANT Francis (Belgio)

Paroj

PgDn

23 BOUVY Ignace - 22 DRAIME Jeanne (Belgio)

Paroj

PgDn

33 MOIRAND Josiane (Francio) - 32 MOIRAND Daniel (Francio)
Paroj

PgDn

Paroj

PgDn

36 PREZIOSO Pierrot (Francio) - 35 PREZIOSO Monique (Francio)

Paroj

PgDn

39 JAGOUDET Irma (Francio) - 38 JAGOUDET Ernest (Francio)
Paroj

PgDn

40 GAUTHIER André (Francio) - 41 GAUTHIER Christiane (Francio)

Paroj

PgDn

43 MARTINELLE Perla (Svislando) - 42 SILFER Giorgio (Svislando)

Paroj

PgDn

48 DE MEYERE Hubert (Belgio) - 49 VILLERS Michèle (Belgio)

Paroj

PgDn

50 DEMOUY Martine - 51 DEMOUY Max (Francio)

Paroj

PgDn

52 ROUSSEAU Liliane (Francio) – 53 PERIS Rafael (Hispanio)

Paroj

PgDn

Paroj
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55 BUŜIENE Jürate - 54 BUŜS Aldis (Latvio)

Paroj

PgDn

Paroj
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62 FAVIER Roselyne (Francio) - 63 CAILLOL Georges (Francio)
Paroj

PgDn

68 EMORINE Suzanne (Francio) - 67 EMORINE Michel (Francio)

Paroj

PgDn

69 GROSSMANN André (Francio) – 70 GROSSMANN Massako (Francio)

Paroj

PgDn

65 GABALDA Floreal (Francio) - 66 GABALDA Liba (Francio)

Paroj

PgDn

76 COMBES Robert (Francio) - 77 BERGER Gisèle (Francio)
Paroj

PgDn

79 BRANCO Diemente (Portugalio) - 78 BRANCO Paul (Portugalio)
Paroj

PgDn

82 CORRAL MARTIN Antonio (Hispanio) - 81 SANTIAGO Rosa del Mar (Hispanio)

Paroj

PgDn

84 TORRES Marilo (Hispanio) - 83 ARQUILLOS Angel (Hispanio)

Paroj
Paroj

PgDn

86 SANCHO-ROUSSET Isabel (Hispanio) - 85 CERDA-EDO Gabriel (Hispanio)

Cremat

Paroj

PgDn

89 DE WILDE Christian (Francio) - 89 DE WILDE Christian (Francio)

Paroj

PgDn

95 EYSSERIC Serge (Francio) - 96 EYSSERIC Monique (Francio)

Paroj

PgDn

100 GERBE Vincent (Francio) - 99FERRIER Anne-Marie (Francio)
Paroj

PgDn

102 PUCHE Mari Trini (Hispanio) - 101 SANZ MAT Emilio (Hispanio)

Paroj

PgDn

9 MURRAY Cristine (Norda Irlando) - 17 MURRAY John (Norda Irlando) - Paroj
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PgDn

Grupoj

PgDn
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Grupoj
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Grupoj
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Grupoj
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Rosas : Promenado preter la marbordo kaj en la urbo
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Ekskursoj
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Ĉe L´Escala ekzistas ęis kvin fabrikejojn de
anĉovoj, interese vizitindaj.
L´Escala havas longan historian tradicion kun la industrio de
la anĉovoj. Unu el la unua skribita mencio pri tiu prilaborado
estas la verkisto kaj juristo Francisko Zamora. En liaj
vojaęoj revuo farita en Katalunio (1757-1812), li
substrekas:
"En L´Escala oni multe fiŝkaptas kaj vendas anĉovoj.
Laboristoj gajnas bonan salajron; ekzistas neniuj
malriĉauloj. Ekzistas salo magazeno kaj virinoj estas la
primara cuidadores .. anĉovo ".
En ĉi suba paragrafo oni malkovras ke L´Escala estas unu el
la referenca vilaęoj kiu daŭrigas la tradicion de enlatados
salon. Lia reputacio estas rekonita tutmonde ĉar la
produktoj estas faritaj mane kaj natura maniero.

https://www.google.be/?gws_rd=ssl#q=anchois+de+l+escala
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Ĉar oni dancas la sardanon kiel cirklo de dancantoj kiuj prenas sin per la levataj manoj, kelkaj sugestis ke temas
pri tre antikva danco, ĉu devena de Antikva Grekio al iberoj, aŭ simile. Sed plej verŝajne estas ke devenas el
Sardio kaj ke strukturięis nur fine de la 19a jarcento meze de la renaskięo de la kataluna kulturo, kies simbolo ęi
estas.

Charles Trenet - La jolie sardane, 1952 2min05
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Litovaj virinoj: 45 Angele, 79 Diemente, 44 Vajda, 26 Zita, 7 Dalia
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Unua paŝo: verŝado de rumo 0min29
Sur la podio Montjuit prezentas la proksiman kanton
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ROM CREMAT
1 litre de rhum ambrée
300ml de café espresso
200g de sucre cristalisé
2 citrons
1 branche de cannelle
12 grains de café

- Laver les citrons et les éplucher en essayant
de couper toute l‗épluchure en spirale en un seul
morceau, ou en le moins possibles de morceaux.
- Verser le rhum, le sucre, les épluchures, les
grains de café et la cannelle en une casserole
en terre cuite émaillée.
- Allumer une allumette pour flamber l‘alcool.
- Remuer avec une louche en métal avec une
longue manche (pour ne se bruler pas la main)
jusqu'à qu'ils soit réduit à 2/3 de son volume
initial, soit environ un quart d'heure ou 5-6
chansons.
- Faire 2 ou 3 petites tasses de café avec une
cafetière italienne.
- Éteindre le feu en ajoutant le café et
remuant.
On peut aussi souffler ou couvrir la casserole si
c'est nécessaire.
Attention ! Il est sucré et bon, mais c'est très
alcoolique... 30º environ !

https://youtu.be/5l0TpFTMYvE 0min49
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FINO

Aliaj informoj
http://semajno4.webnode.es/

ENHAVO

