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El passat 25 de Febrer es va fer
el primer viatge d'oci organitzat
per la nova junta. Es va preparar
una calçotada a la localitat de
Calaf.

En principi es va contractar un
autocar amb 55 places, però
veient la gran acollida que va
tenir per part dels socis, es va
contractar un segon autocar, en
total van ser 96 socis els que van
gaudir de tal esdeveniment. 

La sortida es va efectuar a les 8
hores amb un dia assoleiat, des
de l'estació d'autobusos de la
Seu d'Urgell, tot i que es va
haver de parar a les localitats de
Montferrer, el Pla de Sant Tirs i
Organyà, per recollir socis de la
comarca.

A un quart de deu es va parar a
la localitat de Ponts per esmor-
zar al restaurant el Xalet, i des-
prés d'un suculent esmorzar, ens

vam dirigir a la localitat de SANT
RAMON NONAT.

El nucli de Sant Ramon està pre-
sidit pel gran convent i l'església,
construïts entre els segles XVII-
XIX, sobre un monestir merceda-
ri fundat el segle XIII.

Al convent -l'Escorial de la
Segarra, així es diu el monestir
que visitem-, uns monjos que el
regenten, ens van donar unes
explicacions sobre el monestir i
sobre el sant, i tot seguit ens van
acompanyar a visitar els claus-
tres i el museu. Finalitzada la
visita es va aprofitar per visitar
algunes botigues de pells, ja que
la localitat de Sant Ramon és
famosa pels seus articles de pell
(cosa que va fer feliç a més
d'una dama).

Tot seguit ens vam dirigir a Calaf,
municipi de l'Anoia, on vam tenir
l'ocasió de visitar els seus
carrers abans de dirigir-nos a la
sala festes Bogar, on vam
degustar una excel·lent calçota-
da sense límits, acompanyada
per un engraellat de diferents
carns, amanida, mongetes, pata-
tes al caliu, etc. Tot això regat
amb vins, aigües minerals, cava i
refrescos, el menjar va acabar
amb una crema catalana, cafè i
licors .

Per fer que baixés tan suculent
menú es va fer un ball, en el qual
la majoria d'assistents va poder
fer una demostració del Fred
Astaire i Ginger Rogers que tots
portem dins.

Sobre dos quarts de set  de la
tarda vam tornar a casa i, segons
comentaris de socis, l'experièn-
cia va ser un èxit amb ganes de
tornar-la a repetir.

Antoni T emprado

Celebració de la calçotada a Calaf

Es va contractar un

autocar amb 55 places,

però veient la gran

acollida, es va

contractar un segon

autocar. En total vam

ser 96 socis
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Festa de Carnestoltes

Presentació de ‘La Vanguardia’ en català
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L'Esplai de la Gent Gran de la
Seu d'Urgell va celebrar diu-
menge dia 6 de març la seva
festa de Carnestoltes, amb ball
i concurs de disfresses.
Segons tots el assistents, la

festa va ser un èxit i va aplegar
unes 150 persones, de les
quals n'hi havia aproximada-
ment unes 50 de disfressades. 
Els premis van ser lliurats pel
president de l´Esplai, Julio

Moreno,  i el jurat el van inte-
grar tots el assistents. (La junta
no va participar en les vota-
cions). Els tres primers premis
individuals van correspondre a:

1. Emiliana Sánchez
2. Maria Gracia 
3. Àgueda Vilafranca

La sessió de ball va anar a
càrrec de Joan Matí.
La festa va estar molt animada
i els més de 150 assistents
confirmen l'interès que va des-
pertar aquest acte. Aquest any,
com a novetat, la majoria de
membres de la junta han parti-
cipat de la festa vestint-se  tots
amb elegants disfresses.
També es va fer el sorteig de
sis lots de perfums, en què els
socis van participar per con-
tractar el músic. Esperem que
l’any que ve el pugem superar.

Antoni T emprado  

El dia 5 de març de 2011 va ser
presentat   el diari La
Vanguardia en  català a la Seu
d'Urgell, al centre cultural Les
MongesL l'acte va tenir una
calorosa acollida per part del
públic assistent que va omplir el
centre. 
L'acte va ser presidit pel direc-
tor de La Vanguardia, l’urge-
llenc, José Antich, el periodista
Francesc-Marc Álvaro, el dibui-
xant Toni Batllori i l'escriptor
Màrius Serra. 
El director Antich va destacar
que l'acte era molt especial per
a ell,  ja que la seva família és
originària de la Seu d'Urgell i

tota la seva infància la va viure a
la comarca lleidatana.
També va  ressaltar  que el diari
en català tingués ànima pròpia i
que no fos una simple traducció
de la versió castellana  
Entre els assistents va destacar
l'Alcalde de la Seu d'Urgell, Albert

Batalla, el president del Consell
Comarcal de l'Alt Urgell, Jesús
Fierro, i l'arquebisbe d’Urgell,
Joan Enric Vives. 
Per part de l'Esplai de la Gent
Gran van assistir convidats dos
membres de la junta, el presi-
dent Julio  Moreno i el vicepresi-
dent Antoni Temprado.  
Aprofitant l’ocasió es va parlar
amb el director comercial del
diari per poder subscriure'ns  a
La Vanguardia en català, ja que
en l'actualitat a l’Esplai ja estem
subscrits també  a la versió cas-
tellana

Antoni T emprado
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Visita a l’escola Albert Vives
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En una època en què la societat
està cada vegada més desestruc-
turada, la tasca que exerceixen
els avis en l'educació dels néts és
cada dia que passa més impor-
tant, ja sigui per tenir els fills en el
mercat laboral, en uns temps en
què pare i mare han de treballar
per poder subsistir, en una socie-
tat de consum, en què els fluxos
migratoris, les separacions de
matrimonis, els divorcis estan
cada dia més a l'ordre del dia.
Per aquesta raó un dels objectius
que es va proposar realitzar els
voluntaris de la Gent gran, va ser
fer una visita als que pateixen
més aquestes penúries, els
"menors".
Aquesta tasca de voluntariat es va
realitzar el dijous 17 març amb la
visita dels membres de la junta,
Julio Moreno, Juani Menduiña,
Imma Espuñes, Luisa Cortés,
Maria Cortés, i el nostre amic
Joan Framis.
Tots pregats vam visitar l'escola
Albert Vives de la nostra ciutat,
compartint experiències i anècdo-
tes, i explicant als petits les jogui-
nes que els avis feien servir en la
seva infància i els mètodes d'en-
senyament que hi havia en aque-
lles èpoques. 

La xerrada amb els nens va durar
gairebé hora i mitja, intentant el
avis, amb les seves respostes,
saciar la curiositat dels petits. 
Els nens no podien creure les his-
tòries que els explicaven aquests
avis. Els temps han canviat d'una
forma massa ràpida i la infància
que van viure els seus avis, poc té

a veure amb la que estan vivint els
nens en l'actualitat. 
Entre els assumptes que més han
sorprès als petits figura saber
que, per exemple, en època dels
seus avis l'escola no era obligatò-
ria i que la majoria dels nens de la
comarca compartien els estudis
amb els treballs de casa, ajudant
als seus pares en èpoques de
vacances 
Els nens van preguntar als avis
amb quines joguines es divertien i
quins jocs feien. Una gran sorpre-
sa es van dur quan els van expli-
car que, en aquells temps, ni hi

havia la tele, ni la playstation, ni la
bici ni ordinadors. 
Que ells havien de fer els seus
propis juguets, confeccionant
nines o pilotes amb draps vells
que després omplien, i aprofitant
llaunes i pals que reconvertien en
escopetes, espases o altres arte-
factes. 

Com anècdota comentaré que un
petit es va passar tota la xerrada
passejant una caixa de cartró a la
qual els voluntaris li van lligar una
corda. (Aquest era el nostre camió
d'abans) 
Tant els avis participants com els
mestres esperen que l'activitat
serveixi perquè els alumnes valo-
rin més als seus avis, i que s’ado-
nine de la quantitat de coses que
avui tenen a la seva disposició,
privilegis dels quals la majoria no
són conscients .

Antoni T emprado
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Dia Internacional
de la Dona
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El dia 8 de Març va ser el "Dia
Internacional de la Dona". Vam
anar a l'Esplai a escoltar unes
xerrades visualitzades a través
d'Internet, les quals tractaven
sobre el maltractament de les
dones, el treball fora de casa i
sobre la família, en les quals
vam poder veure les realitats
de la vida, veient que nosaltres
som unes privilegiades, per les
famílies que tenim i malgrat, el
“si no fos” de la salut, que gau-
dim i poder fer-ho molts anys. 
També remarcaré que gaudim
de totes les activitats que el
centre ens brinda. I finalment
per acomiadar el dia organit-
zàrem un berenar per a totes
les sòcies que ens van voler
acompanyar. Mentre va durar,
escoltàrem diversitat d'anèc-
dotes de les participants. 
El berenar va ser servit per el
bar de l'Esplai, el qual va estar
formidable i, com sempre,
diverses voluntàries ens van
oferir unes magnífiques safa-
tes de rebosteria. Ja veieu que
vam fruir de les petites coses
que a tots ens agraden, ja que
en aquest "Dia Internacional
de la Dona" ens vam ajuntar
unes quaranta amigues de
diverses associacions com
són "Les Doloroses",
"Associació de Dones de l'Alt
Urgell" i com no, les sòcies de
l'Esplai. 
Gràcies a totes per participar.

Juani Menduiña

Excursió a Montserrat
El dia 31 de març vam fer una bonica i completa excursió a Barcelona,
amb 54 socis. I dic completa perquè la vam aprofitar al màxim.
Vam sortir a les vuit del matí de l'estació d'autobusos, tots molt puntuals
(això és disciplina), direcció cap a la Panadella, que és on vam esmor-
zar. He de donar les gràcies als dos guies, Francesc i Isabel, que, a part
de la seva amabilitat, ens van delectar tot el viatge amb històries i lle-
gendes de tots els pobles per on vàrem passar, amb un gran coneixe-
ment de dates i fets.
Després d'esmorzar, rumb cap a Montserrat, on vam tenir temps per
passejar, comprar i, per descomptat, fer les ofrenes a la nostra
Moreneta. També vam poder escoltar el Virolai a la Basílica, la qual cosa
és meravellosa .
I com que ja havíem fet gana, vàrem anar cap al restaurant Els Brucs,
per dinar en un bufet lliure, on vam degustar un menú abundant i bonís-
sim. Acte seguit ,i per gentilesa dels guies, ens varen portar a visitar els
Jardins de Pedralbes aprofitant el dia assolellat que feia, on vam fer les
fotos del tot el grup.
Per acabar de rematar el dia,,  vam anar al Teatre Condal, on vam veure
una obra divertidíssima, protagonitzada  pels actors Joan Pera i Amparo
Moreno , titulada "Visca els nuvis". Va ser una gran teràpia el fet d’estar
entre companys i poder fer una bona sessió de risoteràpia. Finalitzada
l'obra teatral tornàrem cap a La Seu.
Des d'aquí, i com a secretària de la Junta,  amb els meus companys
Imma i Josep, us donem les gràcies a tots els que vàreu venir en aques-
ta excursió, perquè ens vàreu fer molt feliços veient-vos  tan contents i
el bon dia que vam passar tots junts. Sense vosaltres l'Esplai no seria el
mateix. Us necessitem. Gràcies.

Juani Menduiña



Les oportunitats
de l’edat: dones sàvies

Congrés
de Dones
Majors
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Nova activitat d’oci
A petició de molts socis de l'Esplai, s'ha adquirit un billar perquè
puguin practicar aquest divertit joc. A les 18 hores uns quants
socis han provat el billar i han fet unes partides d'exhibició, les
opinions de tots ells han estat positives. Des d'aquí volem  recor-
dar a tots els socis que el billar és una activitat més que la Junta
us ofereix i que està a disposició de tots aquells/es que ho vul-
guin fer servir.

Antoni T emprado

La trobada s'ha desenvolupat
en el Palau de Congressos de
Madrid, els dies 7 i 8 de març,
sota el lema "Les oportunitats
de l'edat: dones sàvies". 
L'objectiu d'aquest acte, orga-
nitzat pel Ministeri de Sanitat,
Política Social i Igualtat amb el

suport de la Fundació "la
Caixa" és impulsar estratègies
que facilitin a les dones grans
afrontar el seu procés d'envelli-
ment en condicions de benes-
tar desitjables, així com reco-
nèixer i promoure el decisiu
paper social d'aquest col·lectiu. 

És un fet que tot i que l'espe-
rança de vida de les dones és
major que la dels homes, les
seves condicions de vida, en
general, són pitjors.
El congrés s'ha pogut seguir en
directe a les webs del Ministeri
de Sanitat, Política Social i
Igualtat (www.mspsi.es) i de "la
Caixa" (www.lacaixa.es/obra
social), entitat col·laboradora. 
Al final del Congrés, va tenir
lloc l'Acte Institucional de com-
memoració del 8 de Març,
durant el qual el president del
Govern i la ministra de Sanitat,
Política Social i Igualtat van lliu-
rar les Medalles a la Promoció
dels Valors d'Igualtat.
A la Ciberaula  de l'Esplai de la
Seu la conferència va ser
seguida per diverses sòcies
que van quedar gratament
satisfetes de tal esdeveniment. 
Acompanyo fotos de les assis-
tents al congrés, que  va ser
seguit per Internet. 

Antoni T emprado
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Cine Fòrum

El dia 21 de març, inici de la pri-
mavera,  el vam celebrart amb
una sessió de Cine Fòrum, del
qual vam gaudir amb una  pel·lícu-
la encantadora, mes de 30 perso-
nes. La pel·lícula, de títol "Billy
Elliot", és molt bonica i emotiva.
Es la il·lusió d’un nen d'onze anys
que lluita per poder fer que el
somni es faci realitat, convertir-se
en un gran ballarí.
Després de gaudir d'aquesta esto-
na meravellosa, vam continuatr-
fent un col·loqui,  a càrrec del Sr.
Marc, enquè vam participar tots
els espectadors i vam poder veure
la realitat de la vida, de la que
podem treure un lema: Els somnis
es poden fer realitat.

Juani Menduiña

Col·laboradors:

Pirenaica Societat
Cooperativa

Sra. Maria R.

Sra. Mercè S.
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Poques vegades, per no dir quasi
bé mai,  es reconeix el treball que
una persona fa desinteressada-
ment per beneficiar a un grup de
persones.
Els que freqüentem l'Esplai
estem al corrent d'alguns  dels tre-
balls que,  l'amic Antoni Temprado
està desenvolupant amb la
col·laboració dels membres de la
junta, però sens dubte hi ha molta
gent que se'l troben i no saben qui
és.
Doncs bé,  l'Antoni  és vicepresi-
dent de la nova junta de l'Esplai,
inquiet i exigent amb si mateix, la
seva voluntat el porta en una línea
que molts cops es fa difícil de
seguir-lo, ell és dels que,  "dit i fet"
i per demà que tenim? Així és ell.
Sabeu que es cuida del Club de la
Petanca, estudia, dóna classes
d'informàtica, és el promotor de la
revista, organitza  festes, sardina-
des, arrosades i acabaria la pàgi-

na només anomenant tot el que ell
fa i,  tal com és, encara en voldria
fer més.
És un crac amb la informàtica, li
agrada fer els treballs, els crea i
desprès  els contempla i fins que
no els dóna l'ok final només sap
ell el temps que hi passa.
Com  tota persona humana té els
seus defectes però els que el
coneixem sabem que quan es
posa seriós és perquè està enfa-

dat amb ell mateix, alguna cosa
deu pensar que no ha fet prou bé
i sols pensar que ha pogut moles-
tar a  algú això és la causa, però
heu de tenir molt present que si el
necessiteu tardareu més en
demanar-li que ell en  ajudar-vos.
Sí, si, aquest és l'amic Antoni,
nosaltres hem volgut fer-te un
esborrany sols en quatre línies
perquè siguin un llampec del que
tu realment ets; sols ens queda
donar-te les gràcies i segueix
endavant!! Pensa que no som
sols els que pensem així, tots els
amics de l'Esplai reconeixem el
teu esforç, com també el dels teus
companys de la junta.
Ànims, Antoni!!! El teu esforç  i la
teva manera de ser ens valora als
que tenim la sort de compartir la
teva amistat.

Nosaltres

La veu del soci



L’Esplai de la Gent Gran de la Seu
presenta la revista ‘Anys Daurats’
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Consell Comarcal, Isidre
Domenjó. Temprado considera
que cal trencar amb el tòpic que a
l'Esplai només s'hi juga a cartes o
s'hi va a ballar. "Creia que valia la
pena utilitzar les eines informàti-
ques que tenim per elaborar una
publicació que interessés tothom",
comenta.
A la presentació de la revista,
també hi assistit aquest dimarts
l'alcalde de la Seu, Albert Batalla,
que ha destacat la importància
d'aquesta nova publicació. "És un
exercici de suma, de cohesió
social, de vitalitat, amb el qual es
contribuirà a comunicar un sector
social molt important per a la ciu-
tat, que té moltes coses a dir i ens
pot aportar molt en un moment de
dificultat com l'actual".

per fer realitat la publicació.
El responsable de la revista 'Anys
Daurats' ha estat el vicepresident
de l'Esplai urgellenc, Antonio
Temprado, que ha comptat amb el
suport de la junta directiva i amb
la col·laboració desinteressada de
diferents membres de l'associa-
ció. El projecte ha rebut l'assesso-
rament del tècnic de Cultura del

Font de la notícia: Ràdio Seu

L'Esplai de la Gent Gran de la Seu
d'Urgell va presentar la revista tri-
mestral 'Anys Daurats', un nou
mitjà de comunicació adreçat als
padrins de la ciutat i de la comar-
ca. La publicació compta amb el
suport de l'Ajuntament de la Seu
d'Urgell i del Consell Comarcal. 
El president de l'Esplai de la Gent
Gran, Julio Moreno, ha explicat
que l'objectiu de la iniciativa és
"no només donar a conèixer l'acti-
vitat i el funcionament de l'asso-
ciació, i entretenir i recollir les opi-
nions i inquietuds dels padrins,
sinó també comptar amb una eina
més perquè els socis hi participin i
estiguin actius". Moreno ha agraït
la implicació de les institucions

El projecte ha

comptat amb el

suport de

l’Ajuntament de la

Seu i del Consell

Comarcal



Seccions diverses

El primer número de la revista
inclou textos de l'alcalde de la
Seu, Albert Batalla; del president
del Consell Comarcal de l'Jesus
Fierro i del president de l'Esplai
urgellenc, Julio Moreno. S'hi
inclou un resum de la darrera
assemblea general ordinària i hi
ha un record per als expresidents

de l'entitat. Així mateix, es recullen
les activitats que s'han dut a terme
els últims mesos, i s'avancen les
que estan preparades per
enguany.
A la publicació també s'hi pot llegir
una entrevista a Pere Farràs i
Oliva i a Marí Carmen Carbonell,
expresidenta. A més, l'urgellenc
Carles Dalmau recull dades sobre
la festa de la Candelera; hi ha un

resum de l'estudi sobre la gent
gran de la Seu; una narració; i
imatges de l'arxiu Miquel Planella
sobre la ciutat. També s'hi troba
informació relativa al municipi de
Valls de Valira, receptes, passa-
temps, consells diversos i notícies
i telèfons d'interès.
L'Esplai de la Gent Gran de la Seu
compta amb un miler de socis de
la Seu i comarca.

Activitats
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És un privilegi per a mi trobar-me
asseguda al costat d’aquest artis-
ta en majúcules perquè m’expliqui
aspectes del passat de la seva
vida. El present ja el coneixem:
ensenyava, fins ara, als alumnes
del taller de pintura i ceràmica de
l’Esplai, com a voluntari. És una
persona amb gran coneixença de
l’art i nosaltres apreníem d’ell.
-Seria tan amable de facilitar-nos
alguns dels seus quadres perquè
puguin sortir a la revista Anys
Daurats?
-Sí, per descompt at.
-En quina universitat va cursar els
estudis?
-Sóc fill de Lleida, vaig estudiar
a Barcelona, sóc llicenciat en
Belles Art s i Graduat en Art s
Aplicades per les facult ats de
València i Barcelona, he viscut i
he exercit molt s anys a
Barcelona . Sóc autor de l’obra
L’escultura als cementiris de
Barcelona , que recull una facet a
de l’art molt descuneguda fins
aleshores. El diari El País en va
fer un ampli ressò l’any 1985.
-En quins altres centres va desen-
volupar els seus coneixements?
-A València; al Princip at
d’Andorra, on vaig treballar uns
15 anys, hi tenia t aller propi.

Entre moltes altres obres, vaig
fer un mural de la Mare de Déu
amb el nen Jeús en una mà i, a
l’altra, una grandalla.
-Podria fer un resum dels seus
anys a Sao Paulo (Brasil),
Montevideo (Uruguai)...?
-Pintava, feia escultura...
-Quines facetes són més properes
a vostè?
-M’agrada tot el romàmic, espe -
cialment dels segles X al XIII,
aquí ja m’hi quedaria. Després
hi ha molt de tot. Goya, el millor
i l’únic. El Renaixement, no
gaire. Per a mi, el pintor d’ex -
cepció va ser Marc Chagall. Sóc

un enamorat de la natura. Ja
n’hi ha prou per a mi, i encara
no ho podré veure tot. Quant a
la música, Mozart per sempre
més.
-Gràcies, Ramon, posem en el
seu coneixement el nostre respec-
te i la nostra estimació.

Pilar Aguilar

Ramon Argilés

L’entrevista

El meu compositor preferit

és Mozart; i entre els pintors, Goya

i Marc Chagall (1887-1985).

Sóc un enamorat de la natura.

“
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Aquest mes de juny se celebren
dos anys de la commemoració
que vam fer joiosament pels VINT-
I-CINCANYS del funcionament
d'aquest "Esplai de la Gent Gran".
Cal recordar-ho per seguir enda-
vant amb noves persones al cap-
davant, i assolir dia a dia objectius
innovadors pel creixement dels
que, ja jubilats d'anteriors obliga-
cions, ens resistim a deixar passar
el temps amb el clàssic "anar
tirant....", ans el contrari, l'afany de
millora de les nostres aptituds,
sigui amb l'aprenentatge de les
noves  tecnologies, amb la gim-
nàstica, viatges, esbarjo i altres
formes de diversió i coneixements,
ens portin a una vida més serena,
feliç i joiosa en aquesta època de
la vida que ens toca viure.
Tot això ho realitzem al redós d'a-

quests locals de "L'Esplai", però,
ben segur que alguns o molts dels
que llegiu aquestes ratlles no
saben o no recorden què hi havia
aquí abans de l'espai que estem
ocupant. Intentaré breument fer-
vos-en "cinc cèntims":
A principis del passat segle, un
bisbe de la Seu de cognom
Laguarda va crear un centre cívic
conegut com "Instituto Obrero",
però fou el  seu successor el bisbe
Benlloc, que en un dels dos edifi-
cis de la orientació nord, concreta-
ment el de la part esquerre del
"Pati Palau", i construí un teatre a
fi de fer activa i popular la iniciati-
va del seu antecessor.
Aquest local acollí molta joventut, i
encara que el seu nom era
"Centre Catòlic", el "poble" els
motejava com els "llepacrestes". A
aquest grup pertanyien comer-
ciants, empleats, etc. S'ha de dir,
però, que a cal Riambau, on ara hi
ha les oficines de Caixa Penedès,
hi tenien la seva seu els de la
"terregada", integrada per page-
sos, treballadors i altres.
Dos grups que cada un organitza-
va les seves caramelles, el ball

Cerdà, i altres actes. Eren espe-
cialment lluïdes les festes de
Carnaval que organitzaven els de
cal Riambau.
L'any 1939, acabada la malaurada
contesa, el local del Centre
Catòlic, a part de fer-hi de tant en
tant obres de teatre i en particular,
"Els Pastorets", es convertí en
cinema, es deia "Cine Cadí".  Els
locals de l'altra agrupació foren
arrabassats dels seus propietaris,
i també es convertiren en cinema.  
Tornem a la ubicació del nostre
local.
El dia de Tots Sants del any 1946,
un grup d'afeccionats locals repre-
sentaren a l'escenari del Centre, o
sia al Cine Cadí, una obra de tea-
tre, que no recordo pas quina era.
La realitat fou que degut a que les
instal·lacions elèctriques eren
velles i malmeses, deuria haver-hi
un fals circuit i durant la matinada
del dia 2 de novembre es produí
un incendi paorós, que cremà
totalment l'edifici, només hi queda-
ren les parets, la casa del costat
fou  desallotjada, no hi hagué però
cap ferit ni desgràcia personal.
Així restà anys i anys un solar
sense cap utilitat, fins que a princi-
pis dels anys vuitanta,
l'Ajuntament, en contacte amb "La
Caixa", arribaren a un acord per
adquirir la casa del costat en estat
quasi ruïnós, ho convertiren en un
sol espai per  construir-hi un local
destinat a la gent gran de la ciutat.
Des del any 1984 nosaltres en
som els beneficiaris. Cal que ho
sapiguem gaudir i conservar.

Carles Dalmau
La Seu, primavera del 2011

Tot recordant el passat

Què hi havia abans a l’edifici de l’Esplai?
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Carnaval al Saló Guiu any 1952. Entre d’altres, Brilles, Ubach, Rispa, Maria Llorens, Antonio Salas, Ramon Badia, Mari Carmen Iscla.
Arxiu Miquel Planella



Tot recordant el passat

15

Colla sardanista: Maria Rosa Cairat, Juanita Rodríguez, Lolita Vaz Romero, Maria Arnaldich. Els nois del darrere són soldats que feien el servei
militar a la Seu.                                                                                                                                                                               Arxiu Miquel Planella



Quins temps, Maria!

Xerrades
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-Maria, em tens ben amoïnada,
no entenc com pot ser que encara
no sàpigues fer anar aquest mòbil
tan lluent que tens!! Segurament
que te l’ha regalat algun preten-
dent.
-El meu rai, Paqui. No sé si a tu et
surt tan bé de preu com el meu, jo
no tinc cap senyoreta que, quan et
truco, sempre surt  dient: “Aquet
telèfon està tancat o sense cober-
tura”, que a hores d'ara encara no
entenc què punyetes vol dir!!
-D’acord, deixa’t de telèfons i
anem a fer un tomb, Maria, i farem
un mos. On hi anem, a menjar
alguna coseta?
-Doncs, al centre Cívic i després
fem una ullada pel local, que no hi
anem quasi mai.
-Carai tu!!  Sí que treballen,
aquesta gent del bar!, però aquest
bar no és pels jubilats! Hi ha gent
molt jove.
-Paqui, no entens res, no veus
que aquí tenen plaça i, si fa bo,
jurten i també la gent de l' hospi-
tal?
-Doncs no ho entenc!
-Paqui, el preu és igual pels jubi-
lats que per la resta de gent? Jo
diria que sí, no? Però no ho
entenc massa, això, la gent gran
esclar que sí, però els altres jo
diria que no; encara que no em
preocupa gens ni mica.

-Fem un tallat? Va, carai... Serà
molt, bo que treballen força i quasi
et diria que més per la gent jove
que per la gent gran, 
-Paqui, anem a fer una ullada, a
veure què fan els nostres, he he
he... 
Què vols que faci'n, com a
l'Esplai: juguen a cartes, fullegen
els diaris i moltes xerrameques.
-Sí, però ells tenen billar.
-Però que no ho saps, Maria, que
a l'Esplai he sentit que en posaran
un de molt maco? 
-Ah, sí?  Si que tenen calerons,
aquest de la nova junta. Jo he

sentit a dir que algú ha col·laborat
donant algun ajut.
-Doncs jo no, més aviat creuria
que són molt espavilats i sabem
con fotre calés.
-Avui ja podem passar tot el matí
aquí, aquest lloc resulta divertit,
hi ha molt de moviment!
-Tot lo que tu vulguis, Paqui, però
nosaltres ja som com arbres tras-
plantats, jo tinc molta enyorança
del poble i tot lo que per aquelles
valls passava.
-Te’n recordes, quan tancàvem els
prats amb barres de fusta?
- I tant que sí, però em van dir que
el Pere de Cala Tereseta d'Aransa
n'havia fet més de vint, era molt
manyós, el Pere, i guapo!!
-Saps què m'ha agrada't molt? És
un escrit que vaig llegir en una
revista que parlava de mossèn
Josep Maria Ballarin.
-Carai, quin capella més ferm. La
veritat és que crec que és d'una
casta que s'està extingint, quina
diferència amb els que volten
avui, Mare de Déu!
-No sé perquè me'n parles, d'això.
Estic ben emprenyada, ara hi ha
un pobre mossèn que va per les
presons, ha escrit un llibre i per-
què els quatre garibaldins no els
hi sembla bé, ja s'han fotut amb
ell, mira que tenen pebrots
aquests!!!!

Paqui                 Maria



Xerrades
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-Tu et recordes de la flor de saüc?
-Sí que me'n recordo, Paqui, sí. A
casa en fèiem bunyols. Nosaltres
en fèiem infusions amb les flors i
anava molt bé pels constipats i és
antiasmàtic, també va molt bé pel
mal de cap, fins i tot ens rentàvem
les ferides quan ens fotíem alguna
esgarrapada.
-Quins temps, Maria, ara tot són
pastilles, inclús per no quedar-se
prenyades! Ja em diràs si pot ser
bó, tot això!
-Aquest dia vaig sentir un comen-
tari del Parador de la Seu, es veu
que és molt maco i si està molt bé,
mira que m'han agafat ganes de
anar-hi un dia a fer un cafetonet,
-Què dius ara!  Què hi fotrem tu i
jo allà?  Què dius, potser no ens
deixen entrar-hi!
-Sí, dona, sí, ja veuràs com sí. A
més, m'han dit que fan uns peus
de porc farcits amb bolets a l'aro-
ma de romaní! Fitxa't com ha can-
viat això dels peus de porc, he he
he...
-Explicaven que abans hi havia un
monestir i que n’han conservat els
claustres, però no diuen res del
que va passar als cellers, que,
segons alguns comentaris, va ser
mol fort.
És igual, Maria deixa-ho córrer,
són coses del passat, ara en
diuen memòria històrica, quins
noms; memòria, sí. Va, deixem-
ho.
-Ai, tu! Recony, recony, per carna-
val no et coneixia.
-I jo a tu tampoc, si vam ballar
mitja nit i no sabíem qui érem, ha
ha ha!
-Ai, Maria, com ens pot passar
això a nosaltres? Esclar, com que
fotíem el murri, ni tu ni jo ni piu i
dale que dale als balls. És que va
se molt maco, un altre any ens
hem d'emportar el primer premi.
-Com vols que guanyem si no ens
el donen tal com anem vestides, si
sempre sembla que n'anem de
disfreçades!
-Què vols, dir Paqui? Si encara

estem de bon veure, que no et vas
fixar com ens miraven aquells dos
fadrins que estaven asseguts? ,
-Fadrins? Deuràs voler dir
padrins,  he he he!.
-Saps què hem de fer? Buscar
socis per l'Esplai, per ajudar aque-
lla joventut de la junta, que són
molt pencaries i atens. Fixa’t que
fa pocs dies em volien pagar un
cafè, mentre t'estava esperant...
I de la cambrera, què me'n dius?
Anava molt elegant, per carnaval.
Jo li hagués donat un premi, mira
que estava  maca. Ara, la del bolet
seu va currar ehhh? Ha ha!
-D'això no en diguis res a ningú,
que no voldria follons.

-Digues, digues, Maria, que
aquestes coses m'agraden!
Doncs un grup comentàvem de
canviar no sé què de la secretaria,
no se molt bé de què anava.
Uns dieun que vingui dos dies a la
setmana i ella pot aprofitar alguna
altra feina, i ens estalviaríem
diners, però els altres es veu que
se l'aprecien molt i deien que de
moment ja està bé com està. No
ho diguis que em fotràs amb un
compromís.
-Carai, tu, se’ns ha fet tard aquí
xerrant xerrant. I saps què et dic?
Prefereixo l'Esplai.

La Lluna
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Si arribes a aquesta etapa de la
teva vida potser vols que es portin
bé amb tu. 
¡Sembra! ¡Sembra amor que és
segur que alguna cosa bona has
de recollir! 
Desitjo sentir-me estimat, que
encara sóc útil, que no estic sol, ni
abandonat, perquè et tinc a tu. 
Desitjo romandre a casa meva o a
la teva, encara que això t’ocasioni
petites incomoditats. Recorda que
quan tu eres petit, jo les vaig patir
semblants per tu, però el meu
gran amor cap a tu no es podia
comptar, mesurar o tot, era massa
gran. 
Desitjo que quan ens asseguem a
la taula em donis conversa, tot i
que jo amb prou feines et contesti
a això, o no parli. 
Desitjo que em visitis sovint a la
residència, en el cas que a l’últim
extrem et vegis obligat a integrar-

me 
Desitjo que no t’interessis per
molt, poc o gens de diners o pro-
pietats que pugui deixar-te des-
prés de la meva mort. 
Desitjo que m'estimis pel que sóc,
no pel que tinc. 
Desitjo que omplis d'afecte i com-

prensió aquesta última etapa de la
meva vida, encara que potser jo
no hagués estat abans afectuós i
comprensiu. 
Desitjo que no facis broma del
meu pas vacil·lant i de les meves
mans tremoloses. Els anys no
perdonen en aquesta vida a res ni
a ningú. 
Desitjo que comprenguis la meva
incapacitat de no sentir com
abans i que, per tant, em parlis
poc a poc i clar, però sense cridar-
me si no és necessari. 
Desitjo que tinguis en compte que
els meus ulls s'estan ennuvolant i
que no em facis mala  cara, ni
riguis de mi quan ensopego  o
vesso la tassa de cafè sobre la
taula. 
Desitjo que tinguis temps per
escoltar-me sense pressa, encara
que el que jo et digui t’importi poc
o gens. 
Desitjo que no em diguis: Ja has
explicat tres vegades el mateix! i
m'escoltis com si fos la primera
vegada que ho explico. 
Desitjo que em recordis els
encerts i èxits de la meva vida
passada i no em parlis dels meus
errors i els meus fracassos. 
Gràcies, mil gràcies per atendre
tots els meus desitjos. 
Un dia, el qual ningú sap si serà
llunyà o proper, altres ho faran per
tu.

Antoni T emprado

Desitjos d’uns avis

Desitjo que tinguis

temps per escoltar-me

sense pressa, encara

que el que jo et digui

t’importi poc o gens

“
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La gent anem fent anys i ens tornem
mes exigents amb l'entorn immediat i
mes llunya i mes permissius amb el que
fan els altres. Ens encanta utilitzar allò
de que l'experiència es un grau i les nos-
tres opinions esdevenen intocables
El fer anys no significa estar en posses-
sió de la veritat, Arriba un moment en
que ens oblidem del nostre entorn i vivim
anclats en les experiències viscudes que
sempre tenen una part de raó, sempre i
quan es puguin traslladar a la situació
actual. Un mon tant canviant com l'actual
requereix no nomes la transmissió de
l'experiència, sinó, implicació.
Ens seguim exigint el mateix a nosaltres
mateixos? O pensem que toca a la pro-
pera generació fer i desfer? Amb l'ull
obert a la critica, la veu de l'experièn-
cia…Com van fer els nostres pares a
nosaltres i ells seus a ells, i tampoc ens
agradava. Actualment l'experiència vis-
cuda no te cabuda directa en la situació
que estem vivint. Seguim necessitant

reciclatge constant i una adaptació nova
a una societat que avança a una veloci-
tat de vertigen. Que degut sobretot a la
untuositat a la que ens aboquem som
incapaços moltes vegades de seguir.
Llavors tot ho veiem malament, el jovent
no en sap, el jovent no ho esta fent be..
Penseu que en l'apoca actual a diferen-
cia de l'anterior, diguem-ho així, aquell
treballava, era treballador, se'n sortia,
ara no. La majoria no tenim estudis i en
camvi hem tingut una feina i amb esforç
hem tirat endavant la nostra família. Ala
nostres fills jo no els passa això, tenen
estudis, treballen i els costa tirar enda-
vant, la gran diferencia.
Tenir opinió perquè se'ns consideri es
una cosa, tenir el dret de que se'ns  con-
sideri, nomes, perquè la nostra edat indi-
ca "sènior" pot ser una altra. Cal per tant
reciclatge. Vista a nous horitzons i impli-
cació, perquè l'experiència viscuda no
adaptada no ens serveis de res si volem
ajudar a tirar endavant al Pais en aques-

ta crisi.
La majoria no acceptem critiques, estem
en possessió de la veritat, i probable-
ment en algunes coses si ia altres no.
Ens hem de replantejar la situació i inte-
grar-nos, no excloure'ns sols d'aquets
nou mon, i obrir-nos intentant buscar
recursos basats, evidentment, amb una
gran experiència i aplicar-nos correcta-
ment per poder seguir ol seguir aportant
a la societat quelcom que els ajudi. Mai
imposant.
Passarem una anys de convulsió a tots
els estàs de la societat i hem de ser
capaços d'assumir-los, perquè d'entrada
i com a catalans som mes inconformistes
i crítics que la resta de les comunitats
autònomes.
El voluntariat serà essencial en els
temps que viurem, però necessitem un
voluntariat preparat, no un voluntari que
volseguir tenint protagonisme en la
societat perquè se'n creu  hereu dels
mèrits adquirits.

Gent Gran

-GESTORIA ADMINISTRATIVA
-CORREDORIA D’ASSEGURANCES
-ASSESSORIA FISCAL, LABORAL, COMPT ABLE
-IMMOBILIÀRIA (API)
-INFORMÀTICA
-PROTECCIÓ DE DADES

TLF 973 350 100   FAX 973 350 117
www.estanol.com

estanol@estanol.com

Serveis d’atenció domiciliària per a les persones dependents

Higiene i cura de la persona    Control de la medicació
Mobilitzacions    Àpats    Acompanyament...

On ens podeu trobar?
Al carrer Cap devila, 29   3a   desp atx 4   -   25700 La Seu d’Urgell

Tel. 608 846 675



La primera es que, segons esta-
dístiques molt fiables, el 100%
dels éssers humans acaben
morint; la segona és que també
està demostrat que fer testament
no porta a la mort immediata i la
tercera és que¡ fer testament no
és gens car.
De manera que aquelles persones
a les quals fer testament els esga-
rrifa s'equivoquen i la seva decidia
crea un problema un cop ja no hi
són.
Moltes persones entenen que ja
se sap qui serà el seu hereu, pot-
ser la parella primer i després els
fills, o altres parents si no tenen
descendència, etc.
I pensen que, com ja els ho he dit,
no cal preocupar-se, ja està clar i
no cal fer res. Però també pot suc-
ceir que hàgim tingut altres pare-
lles amb els seus propis fills o que
tinguem mala relació amb possi-
bles hereus, etc. i que vulguem
deixar els nostres estalvis a qui
creiem que s'ho ha merescut.
Però gairebé tothom té alguna
cosa a trametre com un pis de pro-
pietat o uns estalvis o com a
mínim un compte corrent o una lli-
breta amb alguns diners. 
I, en no testar, potser els hereus
seran els que ja tenien pensat que
els pertocarà per llei en cas demor
d'intestada, però els tràmits poden
ser llargs i cars per seguir el pro-
cediment legal fins que un jutge,
que és el que ho ha de decidir en
aquest cas, ho determini. I men-
trestant no podran tocar diners ni
fer res perquè tot quedarà bloque-
jat fins a la resolució judicial.
També es pot donar el cas que, si
no hi ha testament, la resolució
judicial, ajustada a dret, no sigui la
que volia la persona la qual, d'a-
cord amb el Codi Civil Català,
podria haver disposar lliurement a

qui trametrà la seva herència sigui
qui sigui, llevat uns mínims legals
per als fills. És aconsellable,
doncs, consultar degudament un
advocat o un notari i testar d'acord
amb la pròpia voluntat.
Però, per a nosaltres els grans i
per a tots, hi ha un altre tipus de
testament de gran importància i
que cal que fem al mateix temps
que l'altre o al més aviat possible
si ja hem testat. Ens referim al tes-
tament de darreres voluntats o
testament vital, en el qual podrem
manifestar com volem que es ges-
tioni la nostra malaltia i la nostra
mort.
Si volem o no que ens apliquin

llargs procediments, medicaments

i actuacions terapèutiques per
allargar la vida quan el diagnòstic
és clarament negatiu o quedar a
les mans i decisions dels faculta-
tius.
Sobretot, quan som ja grans,
enfront de determinades teràpies
doloroses i agobiants que sola-
ment ens allargaran la vida un
petit temps o intervencions quirúr-
giques amb conseqüències de
dependència sense garantia d'èxit
o en cas de coma irreversible que-
dar connectat a un aparell sense
saber quant temps durarà, etc.
etc.
També podem decidir si volem ser
sedats en cas de dolors forts o
rebre les atencions de cures
pal·liatives o tenir accés a aten-
cions religioses, etc. I és que tots
volem morir de pressa, sense
dolor ni un llarg sofriment ni que-
dar com un vegetal temps i temps
ni que altres persones ens mane-
guin com vulguin.
El testament de darreres voluntats
o vital obliga els facultatius a com-
plir la voluntat lliurement expres-
sada i els resta la capacitat de
decidir segons el seu criteri perso-
nal o les seves conviccions morals
i per tant evitant la possibilitat de
tenir un final llarg, dolorós i degra-
dant, patint i fent patir els nostres
familiars, cosa que, potser, no
volem de cap manera.
Perquè això sigui fàcil i possible,
cal que en aquest testament vital
assenyalem la o les persones que
volem que siguin els nostres tutors
enaguets casos i també, si arriba,
que quedem incapacitats per deci-
dir per part nostra de manera que
el o els tutors actuïn en el nostre
nom amb tots els poders i subjec-
tes a la nostra voluntat i instruc-
cions prèviament manifestats en el
testament.

Tres coses són segures
Ens ho recorden a la revista Fatec núm. 21

Pensaments compartits

El testament de

darreres voluntats

o vital obliga els

facultatius a complir

la voluntat lliurement

expressada

“

20



21



De tot una mica

22

Sudokus

Acudits

Mots encreuats
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Telèfons d'interès

Emergències 112
Bombers 973 35 00 80 Policia Municipal (des de  fixe) 092
Policia Municipal (des de mòbil i  fixe) 973 35 04 26 Mossos d'Esquadra 088
Guàrdia Civil 973 35 00 81 Policia Nacional 973 35 09 25
Sant Hospital 973 35 00 50 CAP 973 35  04 70
Ajuntament de La Seu d'Urgell 973 35 00 10 Consell Comarcal de l'Alt Urgell 973 35 31 12
Parc Olímpic del Segre 973 36 00 92 Bisbat d'Urgell 973 35 00 54
Correus 973 35 07 24 Estació d'Autobusos 973 35 00 20
Jutjat 973 03 81 80 Palau d'Esports 973 35 16 21
Biblioteca de Sant Agustí 973 36 06 66
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