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Primer de tot vull felicitar la nova
Junta de l'Esplai de la Gent Gran
de la Seu, per la bona pensada
que ha tingut en publicar la revista
"Anys Daurats", just quan és a
punt de commemorar els primers
trenta anys d'existència. De ben
segur que aquests gairebé trenta
anys han estat plens de vivències,
d'anècdotes, d'amistats i de
records i que, en mirar enrere, ha
de deixar-vos un regust de satis-
facció. Aquest camí l'heu fet en
una etapa de la història de
Catalunya que no ha estat gens
fàcil. Heu viscut molts canvis i
alguns moments hauran estat
plens de reptes. És possible, fins i
tot, que hagueu patit moments de
serioses dificultats. Sou la història
viva del país i el vostre testimoni
ens és molt valuós, especialment
ara que el futur ens planteja mol-
tes incerteses des d'un punt de
vista nacional, davant la necessi-
tat d'obtenir més sobirania política
per a Catalunya, però també pel
context econòmic complicat que
ens toca viure.

Amb el vostre esforç, heu ajudat a
consolidar una democràcia i un
estat del benestar que no existia
quan vau néixer. El deure com a
país i com a ciutat és no fer ni un
pas enrere en aquest sentit, ans al
contrari: ens cal seguir avançant
en drets -també en deures- i lliber-
tats. És per això que els governs,
les administracions, també han de
tenir clar que les persones grans
no sou simples dipositàries d'ex-
periència i de bons consells. Sou
molt més. Heu de ser molt més.
Estic parlant de les aspiracions.
¿On està escrit que només puguin
tenir aspiracions els joves? Mireu,
la gent gran pot ser un col·lectiu
tan actiu de la comunitat com

qualsevol altre. En resum, teniu el
dret i l'obligació de participar en
l'evolució de la societat, perquè
també en formeu part. I que ningú
no gosi a dir-vos el contrari! I que
ningú tampoc no cregui que, pel
fet de ser gent gran, sou més con-
servadors. Això és un fals mite.
Una llegenda urbana, que en
diuen ara. 

La gent gran d'avui sou persones
compromeses amb el vostre
entorn més immediat i també amb
el conjunt de la societat. Us impli-
queu de manera integral vetllant
equitativament pel conjunt de
necessitats de totes les persones
sigui quina sigui la seva edat,
gènere o condició. Des de l'Esplai

seguiu treballant i participant de
manera activa en diferents àmbits
de la societat urgellenca.
Especialment si entenem que tre-
ballar és generar valors, ser útils
socialment. Treballeu quan
col·laboreu fent voluntariat, trans-
metent a les altres generacions
els elements de la memòria histò-
rica, vetllant perquè no és perdin
tradicions, oficis i altres continguts
de la memòria col·lectiva del nos-
tre país i també, quan aporteu el
millor de vosaltres tenint cura dels
fills i dels néts i dels besnéts.

Per això, a mi sempre m'ha fet
molta gràcia allò que en diuen: les
"classes passives". Classes passi-
ves? Algunes de les persones
més actives que conec són preci-
sament persones jubilades.
Perquè això de jubilat, a vegades,
sembla una broma pesada. Com
se'n pot dir jubilada d'una dona
que encara porta tota la casa, es
cuida de la canalla mentre els
joves treballen i encara li queda
temps per passar una estoneta a
l'Esplai i connectar-se a internet?
Com se'n pot dir jubilat d'un home
que encara ajuda els fills fent tanta
feina com ells, que és l'únic capaç
d'entretenir un ramat de néts
sense perdre la paciència i que
encara té una estona per posar-se
al dia davant l'ordinador? No m'in-
terpreteu malament, ara. No vull
dir que, per ser actiu, s'hagi de fer
doble o triple jornada. Això de la
feina cadascú s'ho sap. Que faci
la que pugui o la que vulgui. Jo
només us volia fer veure que, con-
tràriament al que a vegades pot
semblar, vosaltres, la gent de l'ex-
periència, sou imprescindibles,
sou actius i voleu continuar sent-
ho.

A la Seu, gent gran activa

Amb el vostre esforç,

heu ajudat a

consolidar una

democràcia i un estat

del benestar que no

existia quan vau

néixer

“

Jordi Ausàs i Coll
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Cantada de la coral de l’Esplai a la residència del Sant Hospital

Cine Fòrum: “Bienvenidos al norte”
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Com  es normal la gent gran de
l'Esplai ens agrada fer feliços
als altres, i aprofitant que tenim
una Coral formada tota ella per
voluntaris, homes i dones,
aportem de tot cor les nostres
veus per fer uns bonics con-
certs. El dia 11 de maig es va
fer un concert a la Residència

del Sant Hospital, i hauríeu
d’haver vist amb quina alegria
aquells vellets van gaudir amb
les nostres cançons, fins i tot
algun d'ells es va arrencar a
cantar amb nosaltres recordant
vells temps. Ens em sentit molt
bé de veure com en gaudiren.
Les Infermeres de la

Residencia van estar en tot
moment  molt atentes amb
nosaltres i ens van oferir un
bon berenar. Moltes gracies.
Si voleu gaudir de la nostra
Coral no us perdeu els con-
certs que preparem pròxima-
ment.

Juani  

Vaig anar al cine fòrum el dia 1 de juny. Hi havia força gent, jo crec que hi havia
unes 25 persones. La pel·lícula va ser molt divertida, ja que era una comèdia.
Philippe Abrams és l'encarregat d'una oficina de correus a la bonica ciutat de Salon-
de-Provence, al sud de França. Julie, la seva dona, pateix episodis depressius que
converteixen la vida de Philippe en un veritable infern. Així que en un intent de ani-
mar-la, Philippe fa trampes perquè li traslladin a la Riviera francesa. Però li agafen
i li envien a una petita ciutat al nord de França anomenada Bergues.
Els Abrams són l'arquetip de la gent del sud que sent horror pel nord del país, un
lloc inhòspit on sempre fa fred i amb un dialecte enrevessat i incomprensible ano-
menat "ch'tmi". Així que Philippe anirà només al seu destí. Però per a la seva sor-
presa, el lloc és absolutament encantador i la gent amb la qual treballa és afectuo-
sa, amable i acollidora. Es fa amic d'Antoine, el carter del poble i el que s'ocupa del
carilló de l'església. Té molt mala sort en l'amor i una mare possessiva.
Quan Philippe torna a Sala, Julie no es creu que li agradi viure al nord. De fet, està
convençuda que li menteix per no perdre-la. Per complaure i fer-li la vida més fàcil, Philippe li fa creure que ho passa
fatal a Bergues.
A partir d'això moment es submergeix més i més en una mentida piadosa. Durant dues setmanes, ell i Antoine s'ho
passen genial al nord, i després, el cap de setmana, la seva dona, que va superant la seva depressió, es desviu per
ell. Tot va d'allò més bé fins que Julie decideix anar-se'n amb Philippe a Bergues per ajudar-lo a superar el que ella
creu una experiència traumàtica.
Philippe es veu obligat a dir a Antoine i la resta dels seus empleats que li ha explicat a la seva dona que són una
colla de bàrbars. Els suplica que es comportin com si ho fossin per tapar-li i perquè Julie, espantada, es marxi com
més aviat millor. Els empleats de Philippe es presten a contracor a la pantomima i li fa la vida impossible a Julie.

Lluïsa 
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Què us sembla si cuinem?, a càrrec

de Joana Menduiña i Julio Moreno,

a la cuina de l’Institut Joan Brudieu
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L'Ajuntament de la Seu d'Urgell
a través del Pla Educatiu
d'Entorn (PEE) i la Regidoria
de la Gent Gran i amb la
col.laboració de L'Esplai de la
Gent Gran han organitzat una
segona edició del curs gratuït
de cuina ràpida i saludable
anomenat "Què us sembla si
cuinem?”, a càrrec de dos cui-
ners professionals jubilats com
són la Juani Menduiña i el Julio
Moreno. El curs està dirigit a
persones majors de 16 anys.

Aquest curs s'ha impartit a la
cuina de l'Institut Joan Brudieu
de la Seu d'Urgell del 6 al 25 de
Juliol, concretament els diez 6,
11, 13, 18, 20 i 25, de les vuit
del vespre a les deu de la nit.
L'objectiu del curs és el mateix
que el de la seva primera edi-
ció, que els participants puguin

aprendre a confeccionar un
menú senzill, sa i equilibrat.

Amb l'organització de la sego-
na edició d'aquest curs de
cuina, l'Ajuntament urgellenc
vol promoure activitats inter
generacionals, on dues perso-
nes grans i experimentades en
cuina casolana transmetin als
urgellencs receptes culinàries
bàsiques per a portar una dieta
sana i equilibrada.

Han après quantitat de trucs de
conservació i congelació i
alguns de divertits, però certs.
Encara que vam haver de can-
viar una mica el programa ja
que el curs estava indicat per a
persones amb poca experièn-
cia en la cuina, ens trobem
amb que, de setze anys, que
era el mínim d'anys d'inscrip-

ció, no n’hi havia cap, doncs la
mitjana ha estat de 30 a 60
anys.

Per tant, s'ha cuinat d'un sim-
ple gaspatxo a un gran fricandó
a més d'unes mandonguilles
de tonyina amb una crema de
pèsols, o un arròs negre a l'ins-
tant, o un deliciós tiramisú.

Com a titular en aquesta cuina,
juntament amb el meu com-
pany Julio i, per descomptat,
amb la nostra “punxi” Maria,
hem pogut elaborar aquest
curs durant aquests dies amb
seixanta-sis receptes i amb
trenta trucs.

Cal destacar que els alumnes
han estat fabulosos, gairebé
tots amb coneixements de
cuina i molt interessats per les
classes, preguntant i de vega-
des explicant-nos ells mateixos
com variaven un plat o altre.

Dono gràcies a aquest grup de
"Què us sembla si cuinem?"
per la comprensió i l'optimisme
que ens han demostrat perquè
ho hem passat molt be. També
agrair al cuiner de l'Institut
Joan Brudieu, Angel, per les
atencions que ha tingut amb
nosaltres en facilitar-nos tota
sèrie de detalls en les
instal·lacions de la cuina.

Juani Menduiña i Julio Moreno
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Exercicis al Parc Olímpic del Segre

Benvolguts socis:

La notícia que us porto avui és
curiosa, divertida i innovadora.
Tots els alumnes de les clas-
ses de gimnàstica han aban-
donat els locals de l'Esplai, on
habitualment realitzen els
exercicis de manteniment, per
dirigir-se a uns dels llocs més
encantadors que tenim a la
nostra estimada ciutat, el Parc
Olímpic del Segre.

Dirigits per la professora Maite
Chinchilla, han estat elaborant
una sèrie d'exercicis que els
ajuden a tenir el cos cada dia
més jove.

L'única nota negativa que s'ha
escoltat entre els alumnes és
el no poder haver gaudit de la
música, amb la qual habitual-
ment realitzen els exercicis
(Aquests alumnes porten la
música i el ball a la sang).

Antoni T emprado



L’Esplai de la Gent Grau de la Seu celebra,

els dies 22 i 23 de juny, el seu 27è aniversari
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L'Esplai de la Gent Gran de la
Seu va celebrar el passats dies
22 i 23  de Juny del 2011 el 27è
aniversari. Es van celebrar
diverses activitats lúdiques i
festives, que van coincidir amb
la revetlla de Sant Joan.
Pel que fa a dimecres, dia 22,
la festa  va començar  a dos
quarts d'11 del matí, amb cam-
pionats de botifarra, dòmino,
brisca i billar. Ja a la tarda, a
les quatre, es va celebrar  un
campionat d'escacs. Tot seguit,
es va fer  un concert de la Coral
de l'Esplai, al primer pis de l'e-
difici. La jornada va finalitzar
amb el lliurament de premis.
La celebracions  van continuar

el dijous amb una missa a la
catedral de Santa Maria, a les
10 del matí. A les 11, va ser
l’esmorzar a l'Esplai amb xoco-
latada i melindros. A partir de
les 12 es va visitar una exposi-
ció de manualitats, labors i pin-
tura realitzada per les voluntà-
ries del taller. A més a més, es
farà una exposició de fotogra-
fies antigues, provinents de
l'arxiu Miquel Planella.
Les activitats van continuar  a
dos quarts d'una amb la visita a
l'Espai Ermengol i un dinar de
germanor al poliesportiu, amb
assistència de diverses perso-
nalitats. A les 9 de la nit, va a
acabar la festa amb la revetlla

de Sant Joan, que amenitzà
Jordi Eroles. En el descans del
ball es va repartir  coca i mos-
catell per a tothom.
La nova Junta directiva, que fa
sis mesos que és al capdavant
de l'entitat, agraeix la implica-
ció en la celebració de la
Fundació La Caixa, els profes-
sors de les activitats i els volun-
taris que enriqueixen la tasca
que es duu a terme a l'Esplai
urgellenc. Els actes també
compten amb el suport de
l'Ajuntament de la Seu d'Urgell
i el Consell Comarcal de l'Alt
Urgell.
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Mercat medieval 2011
Amics de l'Esplai: sens dubte el nostre Esplai es troba situat en un dels espais més predilectes de la
nostra ciutat, a tocar de la Catedral, el Palau Episcopal i el carrer del Canonges.

Dins d'aquest marc meravellós urbanístic en què ens trobem, la Seu ha celebrat un any més el mer-
cat medieval, en aquesta ocasió el temps i la pluja no ens va ser molt propicis i ens van aigualir algu-
nes hores de mercat, la qual cosa no va ser obstacle perquè milers de visitants (12.000 segons fonts
consultades) recorréssin les més de cent parades que els artesans han instal·lat al carrer dels
Canonges, la plaça dels Oms i el carrer Lluís de Sabater, un marc incomparable decorat a l'estil
medieval que ens transporta a temps molt llunyans.

Però sens dubte la notícia per a nosaltres és que aquest any part del mercat medieval ha fet una visi-
ta al nostre Esplai deixant a la majoria dels socis que allí es trobaven, amb la boca oberta i amb una
agradable sorpresa.

Prova d'això són les fotografies amb què acompanyo aquest article. Gràcies per tan grata visita.

Antoni T emprado
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Durant les setmanes del 30 de maig al 10 de
juny de 2011, diversos membres voluntaris de
la junta, i socis de l'Esplai, han assistit a una
sèrie d'activitats organitzada per la regidoria de
Gent Gran de l'ajuntament.

Els actes han consistit en unes visites interge-
neracionals amb els alumnes de les llars d'in-
fants (La Grandalla i Minairons). S’hi han com-
partit activitats com ara: jocs tradicionals, can-
çons, contes, manualitats i balls.

Cal destacar que l'experiència ha estat del tot
positiva, tant per nosaltres com per als més
petits.  Aquestes activitats se sumen a les que
al llarg de l'any l'Esplai de la Seu cedlebra amb
les entitats locals.

Temprado

Setmana

de la gent gran

a les llars d’infants

Col·laboradors:

Pirenaica Societat
Cooperativa

Sra. Maria R.

Sra. Mercè S.

Els dies 14 i 15 de juliol, els membres de la
junta de l'Esplai van participar amb el grup de
mainada del casals d'estiu de la Seu d'Urgell.
El dia 14, els petits van jugar a la petanca al
camp de petanca municipal, experiència molt
positiva per a la majoria dels petits que es van
quedar entusiasmats amb un joc que mai
havien practicat. El dia 15 la trobada va ser al
Parc del Cadí, on vam compartir amb els petits,
l’explicació de contes, jocs, manualitats, can-
çons, etc.

Una experiència molt positiva, tant per als petits
com per a nosaltres, ja que la majoria de la
junta ens vam tornar igual que ells (mainada).
Els petits van ser obsequiats tots dos dies amb
caramels oferts per la Caixa. Esperem repetir
l'experiència l'any que ve.

Temprado

Amb els casals d’estiu



Gran paella al Club de Petanca
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l'experiència. En aquest cas
s'ha organitzat una gran paella
per a 60 comensals. 
L'esdeveniment es va dur a
terme el passat 11 de juny,
també a les pistes del Club
Petanca Seu. Des d'aquí vull
donar les gràcies al president

Amics de l'Esplai:

Igual que el passat 15 d'abril,
quan vam celebrar una sardi-
nada a les pistes del Club
petanca Seu, i després dels
excel·lents resultats que vam
obtenir, hem tornat a repetir

del club petanca Seu, Sr. Juan
Carlos Ruiz Gorostiza, per la
seva col·laboració, així com a
l'Ajuntament de la nostra ciutat
per tot el seu suport. 
Vull ressaltar que l'experiència
va ser tot un èxit. En aquesta
ocasió ens van reunir gent
gran i gent jove, va ser un
intercanvi intergeneracional,
que en els temps en què vivim,
de vegades es troba a faltar.
Com en la vegada anterior, no
vull deixar de felicitar també a
persones excepcionals com
són la Sra. Josefa, i el seu
marit  Sr. Damià, al  Sr. Joan
Framis i la seva Sra. Inés, i
com no, al nostre President Sr.
Julio Moreno, ja que sense la
col·laboració de tots ells,
aquesta  festa  no es podria
haver dut a terme 

Tercera Edat Beneït Tresor 

Felicitats, Maria Asunción Antúnez Casadellà

L'Ajuntament de la Seu d'Urgell va homenatjar, el dijous 1 de
setembre, l'àvia centenària Maria Asunción Antúnez Casadellà, que
el dia 29 d'agost va complir 100 anys. L'alcalde de la Seu, Albert
Batalla, i la regidora de la Gent Gran, Montserrat Bonet, van obse-
quiar la padrina amb un ram de flors.
En el mateix acte, la coordinadora de l'Institut Català de les Dones
(ICD) a Lleida, Carme Castelló, com a representant del departa-
ment de Benestar Social i Família de la Generalitat de Catalunya,
ha lliurat a Maria Asunción Antúnez Casadellà la Medalla
Centenària, una placa d'argent gravada amb el seu nom i l'any de
naixement.
L'homenatge s'ha dut a terme al centre de dia de la Fundació del
Sant Hospital amb la presència de nombrosos familiars. L'àvia cen-
tenària, tot i que és de Sabadell, resideix a la Seu d'Urgell des de
fa uns anys amb una de les seves dues filles. Té sis néts, sis bes-
néts i un rebesnét.
Nosaltres des de l'Esplai també et volem felicitar.



El pasado dia 30 de junio se
efectuó por los Mossos
d'Esquadra, en nuestras insta-
laciones, una charla informativa
dirigida especialmente a las
personas de la tercera edad.
Dicha charla, hacía referencia a
las distintas formas de estafas,
una de ellas y posiblemente de
las más antiguas, es la llamada
"timo de la estampita" que con-
siste en engañar a las víctimas
enseñándoles una bolsa con
muchos billetes que les mues-
tra una persona con aspecto de
"tonta", esta persona les ense-
ña un billete de 50 � o 100 � u
otro valor, diciéndoles que en la
bolsa lleva muchas "estampi-
tas" como esa que les ha ense-
ñado, pero que las tiene repeti-
das y si le da una cantidad de
dinero , le entrega la bolsa llena
de "estampitas". En ese
momento aparece otra persona
llamada "gancho", que es el
que anima a la víctima para
que se aproveche de la oferta
del "tontito". Éste pica y le

entrega la cantidad de dinero
que lleva encima. Cuando des-
aparecen el "tontito" y el "gan-
cho", este mira la bolsa del
dinero y no hay más que recor-
tes de diarios.

Este primer caso ha caído en
desuso, lo cual no quiere decir
que no puedan usarlo en algu-
na ocasión.

Otro de los timos es el llamado
"tocomocho", consistente en
mostrar un décimo de lotería y
una lista de los premios de un
periódico, en el cual sale el
número del décimo que te ofre-
cen, premiado con una buena
cantidad de dinero. Una vez
explicado esto, el estafador te
dice que le des el dinero que
puedas, ya que tiene que salir
de viaje y no puede ir a cobrar-
lo. El resultado es que la vícti-
ma le entrega una cantidad
muy inferior a la que figura en
el periódico y a la hora de
cobrar el décimo, resulta que

no está premiado.
Otra estafa que están realizan-
do, es la de la revisión del gas.
No dejéis entrar a vuestra casa
a ninguna persona que llegue
con este cuento, salvo que sea
conocida y venga con carné
identificativo, siempre hay que
pedirles que se identifiquen
correctamente y llamar siempre
al representante oficial de
Repsol (gas Badia), y si queda
alguna duda, llamar a los
Mossos d'Esquadra.

Otro de los casos que se pue-
den dar es el siguiente: los
estafadores se enteran de que
hay una persona enferma en
un piso, se presentan dos
enfermeras diciendo que las
envían del hospital, con batas
blancas, como auténticas
enfermeras y dicen que vienen
para cuidar de la persona
enferma; una vez han conse-
guido entrar en el domicilio,
una de ellas atiende al enfermo
y la otra desvalija la casa lle-
vándose todo lo que de valor
encuentra. Este es uno de los
timos más novedosos, y por
tanto, la gente no está al
corriente de esta nueva modali-
dad de estafa. 

Así es que no os fiéis de las
apariencias y no permitáis
nunca la entrada a vuestras
casas de personas desconoci-
das.

Un abrazo para todos.

Julio Moreno

Activitats
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Xerrada dels Mossos d’Esquadra

sobre prevenció d’estafes
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Redacció/Agències
Andorra la Vella - 16/06/2011

La cinquena edició de la Diada
de l'Esport per a la gent gran
d'Andorra i la Seu, celebrada al
poliesportiu dels Serradells de la
capital, ha comptat enguany amb
la participació de 170 padrins i
padrines. 
La cita, tal i com han apuntat els
seus organitzadors, té la voluntat
de ser una activitat de germanor
entre Andorra i la ciutat veïna i
de promoure l'activitat de la gent
gran. Durant la jornada els parti-
cipants, un centenar procedents
de la Seu i uns 70 d'Andorra,
practicaran activitats físiques
que van des de jocs amb pilota
fins a representacions de dansa. 

L'acte ha estat presentat pel pre-
sident de la Federació
d'Associacions de Gent Gran,
Marcel Besolí, i hi ha participat
també el director de Salut i
Benestar, Josep Maria Casals, la
cònsol major d'Andorra la Vella,
Rosa Ferrer, i la regidora de
Social de la capital l'urgellenca,
Anna Vives. Tots ells han volgut

tenir un record per les víctimes
de l'accident d'helicòpter que va
tenir lloc aquest dimecres a la
pleta de Juclà i han aprofitat per
manifestar el seu condol als
familiars. De fet, és per aquest
motiu que la ministra de Salut,
Cristina Rodríguez, que havia de
ser a l'acte, s'ha excusat. 
La majoria dels participants a la
Diada han estat dones, però en
general, el director de Salut i
Benestar, Josep Maria Casals,
ha celebrat la bona acollida que
sol tenir l'esdeveniment. Ha
explicat que s'organitza conjun-
tament amb els comuns i amb la
regidoria de la Seu d'Urgell, i que
és una oportunitat per compartir
una jornada de germanor i sim-
patia alhora que s'aconsegueix
convertir l'envelliment en una
etapa de descobriment.
Per la seva banda, la cònsol
major d'Andorra la Vella, Rosa
Ferrer, ha recordat els vincles
que uneixen Andorra i la Seu
d'Urgell i ha assegurat que des
del Comú i les altres institucions
es continua treballant per oferir
més possibilitats a la gent gran.
Així mateix ho ha explicat la regi-
dora de Social de la Seu d'Urgell,
Anna Vives, que ha indicat, a
més, que els padrins de la Seu
s'impliquen molt en aquesta
Diada. Ha afegit que per a ells
també és una excursió i que els
agrada que els acullin a Andorra
i acollir els andorrans quan van a
la Seu.

170 padrins participen a la

Diada esportiva per la gent

gran d’Andorra i la Seu
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Continuant amb la programació
d'activitats desenvolupades per la
Junta Directiva actual, el dia 26 de
maig, es va dur a terme el tercer
viatge d'aquest any. 
En aquest viatge, 93 associats
vam gaudir d'un bell dia a la loca-
litat de Cambrils. Cal assenyalar
que 25 dels socis que ens van
acompanya, pertanyen a diferents
localitats, com són: Montferrer, el
Pla de Sant Tirs, Organyà i Coll de
Nargó. 
Com és habitual, vam sortir a les 8
del matí des de l'Estació
d'Autobusos de la Seu d'Urgell,
rumb a Ponts, on ens vam aturar
per esmorzar. Continuant amb el
recorregut, arribem a Salou i pos-
teriorment voregem la costa fins
arribar al nostre destí: Cambrils. 
El nostre estimat soci Joan Frami,
va fer de mecenes, ja que en
haver passat a la localitat llargues
vacances, coneix Cambrils "com
el palmell de la mà". 
Després de recórrer amenament
el port i visitar el passeig marítim i

el nucli antic, ens vam dirigir al
restaurant Gran Buffet Cambrils,
on vam poder triar entre més de
250 exquisits plats diferents. 
Tot seguit es va celebrar una ses-
sió de ball amenitzat pel conjunt
musical Susanna Bey, qui ens va
delectar amb un ampli i divertit
repertori. 
Van retornar direcció la Seu a una
hora prudencial. Diversos socis no
van dubtar a amenitzar la tornada
a casa, compartint cançons, bro-
mes i anècdotes. 
Amb la finalitat de conèixer les
apreciacions dels nostres socis,
vam preguntar sobre la valoració
d'aquest viatge, i la resposta que
vam obtenir va ser: "Quan en tor-
neu a fer un altre?". 
Conclusió: Gent gran de l'Esplai
de la Seu = Gent meravellosa,
amb ganes de passar-s'ho bé 

Temprado

Viatge a Cambrils

Amb bolets,

bona Fira

Pluges i pedregades. 

Agost molt i ben regat,

es faran bolets als boscos

Per poder-ne a la tardor plegar.

Més enllà de boletaire,

que bo fa poder-los trobar.

Tindrem una bona Fira 

per Sant Ermengol i Tots Sants.

Quan la collita n'és bona,

Les fires i mercats de la Seu i 

[comarca

s'omplen de firaires.

Quins Rovellons més macos

a les cistelles hi ha,

al mercat de dimarts i dissabte

I els recollidors comprant.

Quin assortit de boletada

es recull als nostres boscos,

sobre tot a l'Alt Urgell

a l'igual que a la Cerdanya.

Cuidem sempre amb cordura

els boscos de pins i avets

de tota nostra comarca 

i molts bolets hi collirem.

Josep V ilarrubla
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Vam celebrar els 90 anys d'e-
dat del nostre estimat soci Ton
Sirvent fent-li una amena entre-
vista, mentre compartíem amb
ell moments feliços, tot degus-
tant el berenar que el grup coral
de l'Esplai va preparar en el
seu honor.
Amb l'amabilitat que el caracte-
ritza i aquest dolç somriure que
dibuixa el seu rostre, va res-
pondre a cadascuna de les
nostres preguntes:

Explica'ns, T on, des de quan
ets soci de l'Esplai de la Gent
Gran 
Sóc soci des de fa 25 anys. Em
vaig associar quan em vaig
jubilar, als 65 anys, i des de lla-
vors també pertanyo al Cor de
l'Esplai.

A quina t asca et dedicaves?.
He estat ramader i agricultor,
un home de camp, i he estat
molt feliç amb això.

En quin lloc vas néixer ?.
Sóc fill de la Bastida d´Hortons,
que es troba a 5 km. de la Seu.

Quina opinió pot s donar
sobre la teva permanència a
l'Esplai de la Gent Gran?
Sempre m'he trobat molt bé,
sóc dels més veterans. L'Esplai
és la meva casa.

En passar els anys s'han fet
canvis a favor del soci, quina
és la teva apreciació al res -
pecte?.
Tots els canvis i avenços em
semblen correctes. Els serveis
són bons i ens en beneficien
àmpliament.

Ton, moltes gràcies per com -
partir amb nosaltres les teves
opinions.
Moltes gràcies a vostès per
aquesta entrevista.

Angèlica Chávez

Ton Sirvent: “Sempre m’he trobat

molt bé aquí, sóc dels més veterans.

L’Esplai és la meva casa”

L’entrevista
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Tot recordant el passat
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La veu del soci

Són coses que passen
Personalment és un distancia-
ment  que a la vegada m'afala-
ga, ja que he pogut comprobar
que les xafarderies tenien més
lectors dels que jo m'havia ima-
ginat.
Segurament que elles no es
van explicar prou bé, però tan-
tes vegades va el canti a la font
que al final es trenca. Són
coses que, com ja he dit abans,
passen.
Jo recordo amb molta estima i
respecte un professor que vaig
tindre i que sempre he conside-
rat que va ser el que més he
recordat, era mossèn i es deia
Anton, sempre em deia:

Sembla  doncs,  que aquest
estiu tan canviant afecta als
humans i per què us ho dic,
això? Tan simple com que la
Lluna ha deixat de comentar
les xerrades de la Maria i la
Paqui. De veritat que a elles els
sap greu i,  perquè no dir-vos-
ho, a mi també. Però son coses
que passen i les hem de consi-
derar normals, dins d'una
societat amb tanta varietat de
pensants.
Que carai!  S'han de respectar
encara que no tots pensem
igual i els punts de vista de
vegades no estiguin en la
mateixa línia.

“Tinguis en compte i ves amb
molta precaució al fer certs
comentaris ja que per més que
sentis a dir que vol ploure tu
no portis el paraigües, et con-
vertiràs en un estrany. Però
que fa aquest? D'on ha tret
que plouria? Si portem dies
que fa un sol esplèndid!!”
És a dir, gràcies a tots, la
meva aportació està en la
mateixa disponibilitat, sols que
la Maria i la Paqui ens han dei-
xat!

Un soci més,

Pere Farràs

-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
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Pensaments compartits

Resulta molt gratificant observar
la comunicació que s'estableix
entre els avis i els nens petits.
Sovint, es diu que els avis tenen
millor contacte amb els seus néts
que amb els seus fills i es poden
centrar en aspectes més lúdics i
menys normatius. Probablement
això sigui pel fet que, en general,
les responsabilitats es repartei-
xen d'una manera diferent. Sigui
com sigui, els pares i les mares
han de vetllar per les seves res-
pectives feines i per l'educació
dels seus fills sense deixar lloc a
gaires moments de distensió.
Segurament, menys dels que
voldrien.... I aquest lloc, el de la
distensió, pot ser ocupat a la per-
fecció pels avis a que cal reco-
nèixer un espai educatiu de ple
dret i no només de mainaderes
per conveniència. Un espai, on
tots els actors hi han de repre-
sentar el seu paper d'una mane-
ra coordinada. Sense supèrbies
ni sobreproteccions i amb l'ànim
de vetllar per la formació dels
més petits i per a l'estímul dels
més grans.

Els nens reben dels més grans
un contacte i uns coneixements

molt enriquidors. De fet, em
consta que els representants de
la Llar del Jubilat de la Seu, pre-
sidit per l'amic Julio, darrerament
tenen una agenda plena d'activi-
tats. Sovint, els conviden a pas-
sar estones amb els nens de les
escoles, del Casal d'Estiu i del
Centre Obert. Els responsables
d'aquests centres tenen ben
identificats els beneficis d'aquest
intercanvi generacional.

La societat actual no pot pas pre-
sumir de marcar un ritme de vida
adequat a les necessitats dels
dos col·lectius als quals em refe-
reixo en aquest article. I ben

segur que aquest fet contribueix
a augmentar els llaços de com-
plicitat entre ells.

És un fet ben estudiat que un
comportament assertiu i empàtic
resulta en benefici de tothom i
que, en aquest sentit, una mira-
da, una rialla, una paraula, un
gest, una carícia, per qualsevol
de les dues parts, ja es tracti d'e-
missors o de receptors, produei-
xen un efecte meravellós.

A través del joc, dels contes i de
les històries a la vora del foc es
poden generar aquestes expres-
sions d'afecte i , a la vegada,
hom contribueix a mantenir els
costums, les cançons i la parla
dels nostres progenitors. En
aquest aspecte, el de la parla,
els decennis de diferència d'edat
entre la gent gran i els més
petits, contribueixen a tenir un
efecte de conservació de les
expressions més autòctones. En
el cas concret de la llengua cata-
lana, de dialectes com el xipella,
el pallarès, l'urgellenc, el
cerdà.... I, que diguin el que vul-
guin però aquesta és la parla
genuïna. I no l'altra, l'oficial.

L’espai educatiu de la gent gran

Joan Aixàs i Obiols

Autor del llibre
Contrapunts. Des de l’Alt Urgell
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El passat dia de Sant Jordi, 23
d'abril, va fer 30 anys de la
mort d'un dels escriptors més
importants de les lletres catala-
nes. Havia nascut a Palafrugell
el març de 1897.

L'obra literària de Josep Pla és
extraordinària, més de QUA-
RANTA volums componen  el
total de la seva producció.
Gairebé no és dedicà a la
novel·la; ho féu però en comp-
tades ocasions. L'obra més
important en aquest estil va ser
El carrer Estret, que guanyà el
premi Joanot Martorell aviat
farà seixanta anys, o sia el
1951.

Aquesta novel·la fou publicada
per Editorial Selecta de
Barcelona. Les obres d'aques-
ta editorial foren les primeres
que autoritzaren a publicar en
la nostra llengua.  L'èxit de ven-
des va ser important, les edi-
cions s'anaven repetint una
darrera l'altra.

Ens ha semblat commemorar
la memòria d'en Josep Pla, tant
el de la seva mort com el de l'a-

parició de la seva novel·la més
important, reproduint  íntegra-
ment un dels capítols de El
carrer Estret.

Sintèticament, la novel·la tracta
d'un jove i solter veterinari bar-
celoní que l'han destinat a un
poble del Baix Empordà en
substitució de l’anterior manes-
cal que, per haver mort, deixà
la plaça vacant.

Se'n va a viure a la pensió del
poble, però la vídua del seu
antecessor l'aconsella llogar un
pis al  carrer Estret, i contractar
una dona gran del poble, la
Francisqueta, soltera, bona
persona, excel·lent cuinera,
molt xerraire i afeccionada a
posar el nas a tot arreu.

Per matar el temps lliure, el
jove veterinari es dedica, sense
cap pressa, conèixer els veïns
del carrer; ho fa visualment  de
manera despreocupada. La
seva cuinera trobarà la manera
de guarnir amb tota mena de
detalls i reflexions personals el
quefer de les persones prope-
res a casa seva.

Amb aquesta breu explicació
de l'argument, m'agradaria que
els lectors de la revista de
l'Esplai "Anys Daurats", s'ani-
min a llegir aquesta joia de la
literatura catalana.  Tant de bo
sigui així; que gaudeixin i se'ls
escapi un somriure, com m'ha
passat a mi, en la nova lectura
que he fet de El carrer Estret.

30è aniversari de la mort de Josep Pla

Carles Dalmau

Animeu-vos a llegir

aquesta joia de la

literatura catalana

“
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JOSEP PLA

EL CARRER ESTRET
cap. XXVI
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Al carrer Estret hi ha una esparden-
yeria. Ho diu prou explícitament el
rètol que hi ha visible damunt de la
porta de l'establiment: "Alpargatería
y demàs efectos de Epifanio Pujol".
Però no és pas una espardenyeria en
sentit estricte. En realitat es tracta
de la botiga d'un esparter en la qual
es venen no solament espardenyes,
sinó càntirs, porrons, plats, olles,
orinals, cordes i, a més, una infinitat
d'objectes en els quals l'espart inter-
vé decisivament.
A l'estiu si passeu davant d'una boti-
ga que contingui objectes nous d'es-
part i la porta és oberta, sentireu
una certa pudoreta. L'espart fresc és
lleugerament pudent. Després, amb
l'ús,s'evapora i esdevé innocu a la
pituïtària. A l'hivern per contra, en
aquestes botigues
hi ha una escalforeta agradable, per-
què l'espart guarda calent. S'hi
forma una escalforeta matisada per
l'olor que fan les espardenyes noves
- una olor que no he sabut mai d'on
prové, no sé si de l'espart, del drap
o de les vetes, però que en tot cas
existeix.
El pas constant pel carrer fa que,
encara que hom no vulgui acabi per
conèixer l'aspecte extern de la vida
dels seus habitants. I de la botiga del
senyor Epifani una cosa sempre
m'ha sorprès: no hi he passat mai
per davant sense que hi hagi vist a
dins, indefectiblement, el propietari
de l'establiment. La seva posició
haurà pogut canviar: de vegades se'l
veu dret parlant amb un pagès, o
ajagut, recomponent una estora de

compleix una promesa.
I quina promesa compleix?
S'ha castigat a si mateix. S'ha casti-
gat a no sortir de casa, ve-li aquí.
Què diu ara?
El que sent. S'ha castigat a no sortir
de casa, i, per ara, no el poden treu-
re d'aquí.
Però què ha passat? És que no hi és
ben bé tot, l'espardenyer?
Sí senyor, sí. És que el senyor
Epifani és un home d'amor propi i
no es vincla pas així com així.....
D'amor propi, se'n té o no se'n té,
comprèn?  I el senyor Epifani es pot
dir que en té.
Perfectament. Digui....
El senyor Epifani té un gos, el
Murillo, que és la nina dels seus ulls.
El Murillo és un gos que a mi no
m'agrada gens, lladregot i cridaner,
però el senyor Epifani l'estima i no
es pot separar d'ell. Quan el senyor
Epifani feia la vida normal, ja se
sabia: quan es veia l'esparter es veia
el gos de seguida. Eren com tap i
carbassa, m'entén?
Sí, Francisqueta, sí.
Doncs bé. Un  dia el senyor Epifani
sortí de la botiga disposat a anar a
prendre cafè. No es pot pas dir  que
hagi estat un home de cafè. Ni pen-
sar-hi. Ha estat un home de sa casa,
un escalfacadires de botiga. Però
aquella tarda li passà pel cap d'anar
a prendre cafè. El gos, és clar, el
seguí. Anaren, un darrera l'altre, cap
el Bar Montseny. Era diumenge. El
bar era ple, atapeït de gent. Quan el
senyor Pujol obrí la porta, es topà
amb el propietari de l'establiment.

carro, o assegut al seu banc passant,
amb una llarga agulla fina, blanca,
lluent, les vetes d'una espardenya.
Però el cert és que sempre se'l veu a
dins, que no desempara mai, que
no abandona ni un moment, la boti-
ga.
Avui n'he parlat amb la
Francisqueta. Li he dit  que em sem-
blava que la fixesa del senyor
Epifani a la seva botiga era absolu-
ta, definitiva.
Francisqueta ha fet una rialleta.
M'ha dit:
Que no ho sap? El senyor Epifani
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"-Senyor Pujol - digué el propietari-
, bona tarda.
"-Bona tarda....Murillo, té!
" El gos penetrà en el bar obeint lla
clara i inequívoca insinuació del seu
amo. Davant d'aquest fet, el propie-
tari del bar féu una cara de disgust
visible.
"-Senyor Pujol, permeti'm! - digué -
. Ja ho veu, el bar és pleníssim. Li ho
demano per favor: deixi el gos al
carrer.
"-Què vol dir? - saltà Pujol, picat.
"- Li ho demano per favor- El bar
està atapeït de gent. A vostè mateix,
li serà una mica difícil de trobar una

féu un ronc, seguit d'un xeric, el
client s'alçà de taula bruscament de
por d'ésser mossegat, i s'originà una
confusió. Tothom dirigí la mirada
cap a l'home que s'havia posat dem-
peus. Se sentí llavors una veu que
dominà el soiroll sord de l'establi-
ment:
"- Els gossos, al carrer!....
"L'afirmació produí una riallada
general d'assentiment.
"- Ja ho veu, senyor Pujol.... -digué
el propietari del bar, amb una ner-
viositat creixent-      
Avui és un mal dia per a venir amb

el gos. El cridi i el faci sortir al
carrer.
"-Però..- articulà feblement el sen-
yor Pujol, estranyadíssim del desori
que s'acabava de produir" 
"El gos, mentrestant, havia penetrat
en la profunditat del local i es movia
en una selva de cames humanes,
potes de taula i barrots de cadira. Es
veia a cada moment per on passava,
pel moviment  que es produïa a la
superfície. Com que el local era
reduït, la confusió augmentà visible-
ment. En un moment, un client,
enervat, donà una puntada de peu al
quisso, El gos grinyolà i després es
posà a lladrar furiosament. Se sentí,
en això, una veu forta i dominadora
que repetí:
"-Els gossos, al carrer...!
"La totalitat de la clientela reaccionà
a favor del que s'acabava de sentir.
"-Senyor Pujol, no sé com fer-li
entendre... Cregui'm a mi! Cridi el
gos. És hora d'acabar aquest enre-
nou. El gos s'ha d'estar al carrer....
No hi ha altra solució.
"El g os continuava lladrant, la gent
havia deixat de jugar a cartes,
tothom es preparava per, si passés
pel seu costat, donar-li una puntada
de peu.
"-Valga'm Déu! -digué, superada la
sorpresa, don Epifani, entrant en

cadira per a prendre cafè, però no
s'amoïni, ja ho arreglarem. Ara,. el
gos, si li plau, deixi'l al carrer"- I per
què? Quin mal li fa el Murillo?
L'adverteixo que és un gos de mol-
tes qualitats..
"-És clar, senyor Pujol, és clar que el
seu gos és un gos de moltes quali-
tats, però ja li he dit el que fa el cas.
Deixi'l, per favor, al carrer...
" El gos s'havia entaforat a sota les
cadires i de seguida les seves passa-
des molestaren els clients. El bar era
massa ple perquè el Murillo hi
pogués romandre tranquilament.
Amb això un client trepitjà, el gos
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una indignació visible-. Això és una
bogeria.. Quin mal els ha fet, aquest
gos? Que tenen a dir del Murillo?
"-Però, senyor Pujol, per Déu!,
posi's a la raó. Avui és un mal dia
per venir amb el gos. Ja ho veu. És
tot plle. El gos molesta. Ja li ho he
dit. Deixi'l al carrer.
"-Però per què, per què haig de dei-
xar el Murillo al carrer?
El cafeter no pogué aguantar més.
Digué, ràpid:
"-Prou! O vostè crida el gos o jo el
trec d'una braçada. En faci via... De
pressa...
"-Els gossos al carrer..! - cridà per
tercera vegada, la mateixa veu.
" Davant de l'actitud enèrgica  del
propietari, l'esparter es desinflà una
mica. Era un home alt, fort, rosat,
d'ulls blaus, empaquetat a dins d'un
vestit de mudar fosc, amb una
espatlla i unes anques voluminoses.
El seu tipus esplendorós no corres-
ponia a la pusil·lanimitat que com a
bon botiguer envaïa el seu esperit.
"-Molt bé... -digué amb una veu
blanca - Vostè em fa treure el gos.
Murillo, té..! Però l'adverteixo que
no prendré pas cafè. Murillo, té...!
"-Ho sento, perquè l'hauria pres
molt bo... Però no puc dir-li res més.
O vosté fa sortir el gos o jo el trau-
ré.."-Ja l'he cridat! Murillo, té...
"-Perfectament.
"Finalment, aparegué Murillo. La
seva incursió al fons de la tripa del
cafè li havia deixat un rastre visible.
Arribà amb les orelles caigudes, la
mirada extraviada, però roncant
com una fera. Quan la clientela el
veié al peu de la porta donà mostres
d'una satisfacció molt visibles. Els
que tingueren més por d'ésser mos-
segats assenyalaren el seu triomf
amb una rialleta sarcàstica. El sen-
yor Epifani donà a Murillo una
mirada de consideració i d'entendri-
ment.
"-Pobre Murillo! Què hi ha Murillo?

d'una dificultat momentània, d'un
ridícul pel qual hom ha passat, hom
promet deixar-se la barba, o fer un
esforç estrenu, o deixar de fumar, o
fer-se capellà, fins que es compleixin
unes determinades condicions, sem-
pre incertes. El senyor Epifani pro-
meté no sortir de casa, etc. etc., com
ja hem dit. I per ara ho compleix. És
un home d'amor propi, que no es
vincla...
Aquesta fou la relació de
Francisqueta. Més clar, encara: la
relació és de la meva cuinera. Els
petits comentaris que la intercalen
són meus.
-I com acabarà  tot això,
Francisqueta? - que li he dit.
-I com vol que acabi? Acabarà com
tot.... en res.
Al cap de poc temps vaig entrar un
dia feiner al Bar Montseny. No hi
havia gairebé ningú. Al costat de
l'estufa hi havia un gos adormit.
-De qui és aquest gos? - vaig pre-
guntar a l'amo. -És el Murillo del
senyor Pujol. Ve a dormir a l'estufa
molt sovint.
-Que diu ara!
-El que sent.
Francisqueta deia que Murillo era un
gos lladregot i cridaner. Era, a més,
vagabund. Corria per Torrelles d'un
cantó a l'altre. El senyor Epifani
complia la prometença amb un
extremat rigor, i el seu gos anava a
escalfar-se al cafè. No vaig pas,
comunicar el fet. L'esparter s'hauria
indignat, n'estic seguríssim.

En aquest cafè no et volen... no
volen gossos:
ve-t'ho aquí...
"I, mentre li passava la mà pel cap i
les orelles i li feia carícies, es dirigí al
propietari de l'establiment.
"-I ara què..? - preguntà.
"-Què vol dir ara què? Ara, res!
" Com que el propietari havia que-
dat molt enervat de la totalitat de
l'afer, tancà la porta de cop, seca-
ment.
"L'esparter es trobà dret al marxa-
peu del carrer, amb el gos,encara tot
enterbolit, al costat. Feia una tarda
d'hivern. Havia sortit de casa per
prendre un cafè calent. Això era per
a ell una cosa tan nova, que hi havia
posat una certa il·lusió. Hauria
pogut, és clar, dirigir-se a un altre
cafè. Però la por que no es repetis-
sin aquelles insuportables escenes el
féu desistir. De tot plegat, el que li
havia dolgut més eren aquelles ria-
lletes sarcàstiques del final. Li
havien produït fred a l'esquena.
Decidí tornar-se'n a la botiga, i això
és el que féu, ara un pas ara un altre,
amb el cap una mica de cantó, amb
una barreja d'indignació i de vexació
a l'esperit.
"En la solitud en què trobà la boti-
ga aquella tarda de diumenge, el
record  del que acabava de succeir li
féu una gran rebullida. I fou llavors
que es decidí a fer la prometença, a
castigar-se a si mateix. Decidí no
sortir de casa - excepte per anar a
missa primera els diumenges- fins
que pogués decentment i explícita-
ment tornar amb el gos al cafè, fins
que el gos fos acceptat de bon grat
al cafè.
"Era una prometença tan vaga, tan

faltada de bon sentit, en realitat tan
idiota, que hauria estat una mica
difícil de saber el que volia dir. Però
el país és país de prometences, de
foguerades momentànies que por-
ten a fer una prometença. Davant



De tot una mica

22

Sudokus

Acudits

Mots encreuats

Solució als

mots encreuats
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Telèfons d'interès
Emergències 112

Bombers 973 35 00 80

Policia Municipal (des de mòbil i  fixe) 973 35 04 26

Guàrdia Civil 973 35 00 81

Sant Hospital 973 35 00 50

Ajuntament de La Seu d'Urgell 973 35 00 10

Parc Olímpic del Segre 973 36 00 92

Correus 973 35 07 24

Jutjat 973 03 81 80 

Biblioteca de Sant Agustí 973 36 06 66

Policia Municipal (des de  fixe) 092

Mossos d'Esquadra 088

Policia Nacional 973 35 09 25

CAP 973 35  04 70

Consell Comarcal de l'Alt Urgell 973 35 31 12

Bisbat d'Urgell 973 35 00 54

Estació d'Autobusos 973 35 00 20

Palau d'Esports 973 35 16 21
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