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Benvinguda   
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Benvolguts, benvolgudes:

Teniu entre mans una nova edició de la
revista “Anys Daurats”, que després d’un
temps torna a estar entre tots nosaltres.

El fer anys no té perquè significar desenten-
dre’s del què passa al vostre voltant, i
aquesta publicació és un exemple d’estímul
i de plena activitat en aquesta etapa de la
vida. Parlem, doncs, d’envellir activament i
de manera enriquidora.

Vull felicitar-vos per tornar a tirar endavant
aquesta iniciativa des de l’Esplai de la Gent
Gran, esplai que ara inicia una nova etapa
amb una nova Junta, a la qual desitjo tota
mena d’encerts, i a la qual fem arribar tot el
nostre suport. I és en aquest sentit, que des
de la Regidoria de Gent Gran, continuarem
treballant per proporcionar-vos tots aquells
serveis i activitats específiques per a tots
vosaltres. 

També vull aprofitar aquestes línies per
agrair tota la feina feta per l’anterior Junta.

Treballar plegats és també un estímul, una
manera de sentir-se viu; i fent aquesta revis-
ta ho esteu demostrant. “Anys Daurats” és
un perfecte mitjà per a expressar les vivèn-
cies, inquietuds i reivindicacions del vostre
col·lectiu, i que alhora poden ser molt enri-
quidores per a tothom.

Agrair-vos en nom de l’Ajuntament i de la
ciutat, la vostra dedicació, temps, la vostra
confiança i vitalitat, així com també les vos-
tres experiències, que transmeteu i compar-
tiu amb tots nosaltres.

Finalment, desitjar-vos molta sort en aques-
ta nova etapa, i per molts anys. Penseu que
la Seu d’Urgell necessita de la seva gent
gran. I per altra banda, la gent gran, cada
vegada més nombrosa i més activa, recla-
ma la seva implicació en els esdeveniments
de la nostra ciutat i comarca. I és en aquest
sentit que des de l’Ajuntament volem  conti-
nuar fent aquest exercici de proximitat
envers les persones grans.

Una abraçada i molta sort!

l Montserrat Bonet Poqueras
Regidora de Gent Gran
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L’Esplai
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En nom de la revista Anys Daurats, la nostra saluta-
ció; alhora, ens alegra molt que vostès hagin rebut la
responsabilitat de conduir l’Esplai de la Gent Gran.

Junta Esplai 2015

Rafa España
Rechi

President

Antoni Jové
Parés

Vicepresident

Salvador Rosàs
Bargalló

Secretari

Carles Mourelo
Tresorer

Pilar Buisán
Gil

Vocal

Carmen Moreno
Vocal

Teresa
Corominas

Vocal

Jaume Caelles
Vocal

Tel. 973 351 307

c. Sant Joan Bta. de la Salle, 52
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
joanpurgimon@redfarma.org

Fax 973 351 485

Serveis propis:
- Ortopèdia
- Homeopatia
- Fórmules magistrals
- Dermofarmàcia
- Dietètica infantil i adults
- Plantes medicinals
- Veterinària
- Atenció farmacèutica

personalitzada

Serveis concertats:
- GAES (Audífons), cada dimarts
- Dietista, visita cada dimarts
- XARXAFARMA

(fes-te la targeta client)

Benvolguts socis i lectors.

En primer lloc vull donar-vos les
gràcies en aquesta nova etapa,
no dubteu en cap moment a
donar-nos la vostra opinió, en
els nostres encerts i errors, i en
allò que entre tots pugem millo-
rar.
Després d’una pausa en la
publicació d’Anys Daurats la
nova Junta Directiva ha cregut
adient continuar l’edició de la
nostra Revista de la Gent Gran.
Pensem que serà ben rebuda
per tots el socis de la associació
i per les institucions socials de la
Ciutat.
No pretenem altra cosa que
fomentar aquesta activitat cultu-
ral, oberta a tothon que hi vulgui
participar, que sigui tanmateix
un vehicle de convivència i de
interrelació  entre tots plegats.
Volem agrair a la Junta anterior,
que va tenir l’encert d’iniciar l’e-
dició de la revista i proposem
molt sincerament la seva
col·laboració.
En nom de la Junta Directiva
rebeu la més cordial i atenta
salutació.

l Rafael España l
President
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L’Esplai
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Assemblea General Ordinària
Acta de la sessió

Dia 2 de febrer de 2015 al local
social del Esplai es va celebrar
la primera Assemblea General
Ordinària de la nova junta

Primera convocatòria  a les
15.30 h. Segona convocatòria
a les 16 h

Assistents Rafael España
Rechi, Antonio Jover Parés,
Pilar Buisan  Gil, Tere Coromi-
nas Visa, Jaume Caelles Vila-
seca, Carles Mourelo Giralt.
Socis 62. Excusa la seva
assistència Salvador Rosàs
Bargalló, Secretari de l’asso-
ciació, qui delega l’autorització
a Pilar Buisan Gil. 

Presideix l’assemblea Rafael
España Rechi, que dóna la
benvinguda i passa la paraula
a Pilar Buisan Gil, que llegeix
l’acta de l’assemblea celebra-
da el 30 de gener de 2014 i

que resta aprovada sense
esmenes. Teresa Corominas
explica l’estat de comptes de
l’exercici 2014, amb detall per
conceptes dels ingresso  i les
despeses, així com el saldo de
tresoreria a 31-12-2014

L’Assemblea  General aprova
per unanimitat l’estat de comp-
tes i tresoreria de 2014, mani-
festa també que en el pressu-
post inventari sols hi compten
les subvencions confirmades i
agraint la col·laboració de la
junta anterior. també manifesta
que la fundació La Caixa a
augmentat la subvenció per
actualitats del 2015. 

Tot seguit el president posa en
coneixement de l’assemblea
les dimissions voluntàries per
raons personals dels vocals de
la junta Julián Morales Rodrí-
guez i Dorma Cobo Giménez.
Per suplir aquestes dimissions
la junta acorda nomenar vocals

a Teresa Corominas i Jaume
Caelles. L’Assemblea accepta
per unanimitat.

El President obre el torn de
precs i preguntes.

Pere Serra informa detallada-
ment de l’activitat de Fatec, la
seva organització i funciona-
ment.

Julio Moreno pregunta si es tor-
narà a prendre la tensió. Pilar
contesta que s’està buscant
una persona qualificada. Toni
Graells planteja la possibilitat
d’establir una perruqueria a
l’Esplai. El president li contesta
que no és adient.

Antoni Temprado  fa esment  si
es podria organitzar algun
dinar obert a tots els socis ja
que mols d’ells no volen anar
de viatge.

I sense altre assumptes que
tractar, el President aixeca la
reunió.

El nostre record a Carles Dalmau i Robres
Anys Daurats vol retre un sentit homenatge al company i amic que ens va dei-
xar Carles Dalmau Robres.
Quant vàrem iniciar la idea per fer la revista Anys Daurats de l’Esplai, vam
decidir comunicar-ho a diverses persones. I també a ell li vam oferir col·labo-
rar. Va ser dit i fet. Va ser d‘agrair la seva disponibilitat. Es  va oferir per apor-
tar  els seus escrits i, com no, la seva ajuda. Has estat una persona activa i
desinteressada que t’estimaves el poble i el país, defensant un patrimoni que
és comú dels Països Catalans.
Vas col·laborar a la segona revista tot recordant el que hi havia abans a l’edi-
fici de l’Esplai. A la tercera, amb motiu del 30è aniversari de la mort de Josep
Pla, amb un extens comentari sobre el capítol XXVI d’El Carrer Estret. A la cin-
quena, vàrem assaborir la presentació del seu llibre Carrer Major de la Seu a
la sala de Sant Domènec, el 25 de novembre de 2011.
Cal recordar les seves col·laboracions a les publicacions Lo Banyut, Cadi-
Pedraforca, Església d’Urgell i el butlletí de Vida Creixent d’Urgell.

L’Esplai 
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L’entrevista
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JULIO MORENO

“He d’agrair el treball que es
va fer a la junta anterior i
donar molts ànims a l’actual”

Quants anys fa que ets soci del
Esplai?

Doncs fa vuit anys com a soci,
dosde vocal i quatre de president
i, un any més degut a la manca
de gent que es volguessin pre-
sentar.

Quan vas decidir fer-te presi-
dent?

Com ja t’he comentat, portava
dosa nys de vocal i, en haver de
fer canvi de la junta, em van pro-
posar de ser-ho. Recordo que t’hi
vaig  convidar, però tu no porta-
ves prou temps  de soci.

Per què creus que no es pre-
sentava ningú?

Comporta molta dedicació i la
veritat és que no hi ha massa
gent disposada, però he d’ agrair
el treball que hem fet amb tota la
junta, amb voluntat i disfrutant
degut a la resposta de tots els
socis. Aprofito per donar ànims a
la junta actual.

Durant els anys de president,
recordes alguna celebració
especial?

Doncs sens dubte la festa de la
presentació de la revista Anys
Daurats, em va agrada molt i
sempre els he agraït a les autori-
tats i personal que ens van fer
costat.

Quin va ser el motiu que es dei-
xés de publicar?

Eren uns temps difícils econòmi-
cament  i va ser una decisió  gens
agradable però es va haver de
fer. La situació actual, per sort, no
és la mateixa.

I el més difícil o complicat?

Totes les negociacions, tràmits,
reunions i molts mals de cap a
l’hora d’acomiadar a la secretària,
i amb la pressió de la Caixa.

Dels viatges, en destacaries
algun?

Sens dubte a Cantàbria, és un del
viatges que més em va agradar, a
mes vam gaudir de bon  temps.

Com vas viure el treball de la
teva junta?

Quan passes davant ja se sap
que sempre hi ha moments que
has de procurar que es vagin des-
envolupant de manera pacífica, jo
he de dir que estic molt content

de tots ells i em plau destacar la
seva efectivitat, l’efectivitat de
l’Antonio, participatiu en tot. A
més, els projectes informàtics, la
Juani, Lluïsa i la Maria, entrega-
des en totes les juntes de les fes-
tes de l’esplai, la connexió amb
les autoritats i les ganes de voler
fer contents els socis. Del Josep
puc dir que ha estat la persona
que va fer un manteniment perfec-
te de les petites incidències de
l’Esplai. En nom meu i de la meva
junta vull expressar el condol  per
la pèrdua d’Imma Espuñes, que
durant un temps va ser la nostra
tresorera.

Que em dius del comportament
dels socis?

A tots ells donar-los les gràcies,
doncs m’han fet sentir molt con-
tent pel seu suport i col·laboració.
I també els que han col·laborat
desinteressadament, en benefici
de l’Esplai, vull recordar la dona-
ció del billar, i així mateix a la
Caixa per la televisió, ja que ens
havien robat la que teníem. A la
responsable del bar per la seva
amabilitat amb els socis i la seva
aportació a la junta.
Si em permets, vull donar les grà-
cies a l’Ajuntament, centres ofi-
cials i l’ajuda i suport que hem
rebut de tots ells.

l Pere Farràs l

Formar part de la
junta comporta molta

dedicació

“

Anys Daurats 7_Anys Daurats 6.qxd  08/04/2015  13:51  Página 6



Opinió
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Una revista oberta a tothom

Pregunta
Vàrem tindre l’aportació d’un
col·laborador que va regala un
billar a l’Esplai. Per quin motiu
no se’n fa us, i dins de les acti-
vitats no s’inclou campionats?
A què es degut que l’Esplai tin-
gui en tant mal estat les ins-
tal·lacions del bar? 

Em semblen molt be les activi-
tats de ball, però per què no es
fan sardanes? 

Seria d'agrair, a ser possible,
instal·lar un parell de pantalles
que es poguessin combinar
amb documents d'actualitat,
fotografies dels viatges i de les
festes de l’Esplai, així com
informació de viatges i activi-
tats.

l Pere Farràs l

BÚSTIA DE SUGGERIMENTS

Hola, amics! Bona notícia per
a tots els socis de l'Esplai.
Després d’un temps sense
poder estar amb vosaltres per
diversos motius, ara i el mateix
mes que la vàrem presentar en
públic, Anys Daurats torna a
estar al vostre abast. 

En la segona època, iniciada
amb el número 7 (2015),
Anys Daurats manté els cri-
teris fixats en la seva època
inicial i pretén, des de la reno-
vació de formes i l'ampliació
de l'equip de col·laboradors,
oferir a un ritme  trimestral (a
completar de manera gradual
al llarg de l'any) articles, part
dels quals, comentaris histo-
riogràfics, notes i recensions,
enllaços comentats i actualit-
zats als recursos d'història
existents a la xarxa i l'edició
d’alguns textos d'època, pre-
ferentment els que guardin
relació amb l’Alt Urgell. Com
es va indicar en el moment de
la creació de la revista, les
seves pàgines estan obertes
a tothom, no ja només pel seu
accés lliure, sinó per la possi-
bilitat de contribuir a la seva
construcció, en les condicions
i normes d'edició.

l Antoni Temprado l

HA SORTIT
ANYS DAURATS!

Llic. Jorge Cepero Calvete
Llda. Cristina Gómez Adrián
Tel. 973 350 120
c/ Major, 34
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
farmacia@farmaciacepero.com

Fax. 973 353 258
HORARI
Dilluns-Divendres: 9:00-14:00

17:00-20:00
Dissabtes: 9:00 - 14:00
OBRIM TOTS ELS DISSABTES AL MATÍ

Serveis
l Homeopatia
l Fitoteràpia i Oligoteràpia
l Fórmules magistrals
l Ortopèdia
l Dermofarmàcia
l Dietètica infantil i adults
l Veterinària
l Atenció farmacèutica personalitzada
l Dietista, visita dijous
l TARGETA CLIENT ECOCEUTICS
l Acord amb el RACC

www.farmaciacepero.com
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Activitats de la Regidoria de la Gent Gran
de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell

HORTS SOCIALS

El projecte social dels Horts res-
pon a la voluntat de l’Ajuntament
de La Seu d’Urgell  d’impulsar un
servei innovador, adreçat a la
gent gran, per promoure una qua-
litat de vida millor a partir d’una
activitat útil realitzada en un
entorn natural.  
Es tracta d’un projecte senzill, que
per la seva dimensió alhora
humana, cívica i ecològica, situa
la proposta dels Horts com un
projecte social innovador a la Seu
d’Urgell. 
L'Ajuntament de La Seu d'Urgell
ha condicionat diversos horts
d'uns 40 m² aproximadament
cadascun i ha encomanat la ges-
tió al Consorci d’Atenció a les per-
sones de l’Alt Urgell. Properament
s’obrirà una nova convocatòria
per a poder optar a una d’aques-
tes parcel·les.

PROGRAMA DE RÀDIO SEU
“GENT GRAN, GENT ACTIVA

Des de la Regidoria de Gent Gran
es coordina un programa de ràdio
mensual tret dels mesos de juny,
juliol i agost. Des d’aquestes pàgi-
nes es vol convidar a tothom qui
hi vulgui participar a fer-ho.
Només us heu de posar en con-
tacte amb la Regidoria de Gent

Gran al telèfon 973354102,
extensió 7016 i demanar-ho, o bé
al mateix Esplai  Hi esteu tots
convidats.

“ENS ESCRIVIM”

El Pla Educatiu d’Entorn, des de
que es va iniciar el projecte, va
portar a terme un projecte d’inter-
canvi de cartes entre alumnes
d’aules d’acollida de diferents
municipis. Durant tot el curs esco-
lar s’escrivien una carta per mes,
i a final de curs es feia una troba-
da on es coneixien tots personal-
ment.

Durant el curs 2012-2013, el PEE
va proposar a la Regidoria de
Gent Gran de portar a terme el
projecte entre avis i alumnes del
municipi, per tant aquest serà el
tercer any que s’executa el pro-
jecte conjuntament amb alumnes
del col·legi La Salle, de 3è
d’ESO.

Els avis i àvies de l’Esplai partici-
pen activament en el projecte,
aquest any hi ha 40 parelles
escrivint cartes. Durant el mes de
juny es farà una trobada en la que
els avis i els alumnes es coneixe-
ran personalment.

LECTURA DE POEMES PER
SANT JORDI

Com ja és habitual, el dia de Sant
Jordi es fa una lectura de poe-
mes, amb coordinació amb el
Departament de Cultura dins del
programa Abril de lletres.
En els últims anys, hi ha hagut
una mitjana d’uns 50 lectors en
aquesta activitat. Des d’aquí es

vol convidar a tothom que vulgui
participar-hi a fer-ho, només han
de trucar a la Regidoria de Gent
Gran, telèfon 973354102, exten-
sió 7016, o bé apuntar-se al
mateix Esplai.

DIADA ESPORTIVA LA SEU -
ANDORRA

Aquest serà el 8è any que es
celebra la Diada Esportiva per la
gent gran  La Seu- Andorra. La ini-
ciativa respon a aconseguir la pro-
moció de la pràctica de l’exercici
físic amb activitats lúdiques, així
com a fomentar els intercanvis
socioculturals i esportius amb
caràcter participatiu.
L’acte es realitza en col·laboració
amb l’Ajuntament de La Seu i el
Ministeri de Salut i Benestar, de
manera alternativa. Aquesta edi-
ció s’acollirà a Andorra, a Natur-
làndia. La data de la Diada serà el
proper dia 3 de juny. A primers de
maig hi haurà les llistes obertes
perquè tothom s’hi pugui apuntar. 
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TROBADA ESPORTIVA DE
RESIDÈNCIES

A començaments d’any s’inicien
les reunions per l’organització de
la XIV Trobada Esportiva de Resi-
dències. La Trobada Esportiva de
Residències és una jornada de
competició dirigida a la gent gran
institucionalitzada o en règim de
centre de dia.

Els objectius prioritaris  són
fomentar la convivència, l’esperit
esportiu i l’afany de superació.
Normalment acull al voltant de
300 persones entre participants,
voluntaris i acompanyants. A més,
en les dues darreres ocasions, ha
comptat amb la participació activa
de nens federats a Andorra i de
nens d’escoles de la Seu d’Urgell,
aportant el contacte Inter genera-
cional a l’encontre.

Aquest any 2015 celebrarem el
14è aniversari i està previst que
es realitzi el dia 30 de maig a
Andorra

La Trobada comença a les 9’45
del matí amb la cerimònia d’inau-
guració i finalitza al voltant de les
18 hores amb el lliurament de
medalles. Es realitzen diferents
proves al llarg del dia, adaptades
als graus de dificultat que podem
trobar en els diferents avis i àvies.

AVIS 2.0

Taller per a gent gran per apren-
dre a fer funcionar el mòbil. Curs
gratuït i impartit per alumnes de
Cicles formatius del Col·legi La
Salle. Dia 17 d’abril a les 17,30h.
Places limitades.   

l Montse Eroles l
Tècnica Gent Gran

Nou Taller !!!
Aiguagim a l’Esquitx

Data d'inici: dilluns 9 de Març de 2015
Horari 15:15 - 16:15 hores 3:15 - 4:15 de la tarda
Inscripcions obertes  
Places limitades  és obligatori l’ús de barret de bany

Una vegada que els grans es decideixen a practicar activitat
física a l'aigua, en la majoria dels casos, apareixen a la pis-
cina amb tots els seus desitjos, limitacions, pors, desconei-
xement, manca de domini del seu cos i falta de forma física
però, malgrat tot, amb una gran il·lusió, força de voluntat i
inquietud per realitzar una activitat que no havien fet fins lla-
vors.

Els majors vénen a nedar per:

l Millorar la salut i contrarestar la involució.
l Prescripció mèdica per millorar o frenen certes malalties.
l Divertir-se, tenir una vida més activa físicament

i psíquicament.
l Relacionar-se amb altres persones i relaxar-se.
l Aprendre a nedar.
l Mantenir-se i fer exercici, i flexibilitat
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Carnaval 2015

Campionat de botifarra

Activitats
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INCLOU:

Sortida en bus des de La Seu. Esmorzar a Alcover
Hotel Fiesta Park 3* Pensio completa més aigua i vi.
Posibilitat de contractar excursions a l’hotel. Dinar
de fi de viatge amb cava.

PREU:  350 €

Tot inclòs, dinars en ruta, hotel 3*
en PC, aigua i vi, excursions, entra-
des, guia acompanyament, guies
oficials, assegurança de viatge... i
visitarem, Fàtima, Nazare, Porto,
Coïmbra, Alcobaça, Estoril, Cas-
cais.

PREU IMMILLORABLE: 440 €

10 dies a Benidorm
del 10 al 19 d’abril

Portugal, ruta monumental
del 24 al 30 de maig

FARMÀC IA  P ERUCHET

MARIA TERESA PERUCHET i CASAL, Farmacèutica

Telèfon: 973 355 550 - Fax: 973 360 851
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14-18   25700 LA SEU D’URGELL  Lleida
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Maria, per l’amor de Déu, quant
temps sense veure’t! i saps què
et dic... estàs molt maca.
Maca?, va no te’n fotis que ja
sé prou com estic.

Encara no sé que corrons et va
passar, fa molts dies que no
ens havíem vist. Tu no ho sé
però jo ja t’ho diré, pels meus
pebrots no havia tornat a la Seu
des del juny de fa tres anys, i a
vegades, Paquita, qui te més
per callar, més parla. Perdona,
jo vaig pensar: ai Mare de Déu,
igual a fotut nòvio o, com diuen
ara, parella.

No em toquis el bolet, Paqui-
ta,  que ja saps prou bé com
són les coses i que no em
dedico a furgar on hi ha un
bony. Si et sembla bé ho dei-
xarem pensant que les dues
hem passat la grip, segura-
ment en sortirem guanyant,
però que cony foteu a Lles? 

Que vols que fem, Paquita?
Com tothom, la veritat es
que jo no m’assabento mai
de gran cosa. Abans era
molt diferent, el mossèn sem-
pre el tenies a l’abast, i ens feia
entendre les coses, ara ja res
és igual.

Quins canvis, veritat? Quan
recordo com treballàvem abans
em poso  de mala llet, tu no
te’n recordes? Mira lo que porto
jo a la  bossa. Caram, quin grup
més maco, i totes ben eixeri-
des, i gens tocades. Però,
Maria, d’on collons l’has tret?
Jo no la tinc. Oh! que maca
està la Tecla i la Regina i la

Lluïsa; tant que li agradaven les
flors. 
Ja me’n pots guardar una,
Paquita. Però com ho faig
Maria? Pebrots, me’n fas una
còpia. I jo que sé com fer-te’n
una, de còpia! No és tan difícil,
dona. Saps què farem? Ja li
diré al de l’Esplai, que crec que
en fa per tothom. Au, calla,
calla, em fa vergonya. Però què
dius, si és mol trempat; vinga ja
li demanaré jo.

Avui saps que m’han dit? No
m’ho diguis, no en vull saber
res, segur que ens fotrem en un
lio. Saps el Miquel? L’home de

la Sofia també feia de trementi-
naire, ells tenen a l’abast les
herbes, els pins, i la pega, les
ginebres per l’oli de ginebre,
també oli d’avet. Un cop recollit,
es venien els productes per tot
Catalunya. Però dona si això ho
sap tothom!

A la Vansa, Maria, fa uns dies
em vaig trobar al Joanet,
recony de xicot, tota la vida ha
sigut esquenadret, gandul, o
colgafocs, com diem, aquest ha
nascut amb un os a la panxa,

tan treballadors que són els
seus germans. Paquita, hi ha
gent que no ha pencat mai, vull
dir que han passat la vida
sense fotre ni cop. Jo, a casa,
entre la terra, el ramat, les galli-
nes, els conills, me’n feia un
fart. Mira que és curiós, però jo
a més havia de munyir. Com
diuen el graciosos, era la que
tocava les mamelles. 

Recony, recony, quan penso en
els soldats que hi havia a Adrall
durant la guerra, n’hi havia
molts i, saps, a ca l’Isidret hi
havia molts russos. Fixa’t que
fins i tot es van adequar una

sala de la casa com a tea-
tre, on representaven
obres en rus per entrete-
nir-se i passar el temps de
la millor manera. A la
mateixa casa van arribar
els milicians i fitxa’t la mala
llet que tenien: van anar a
la esglèsia i van agafar un
santcrist i el van fer bullir
en una olla d’aigua i des-
prés en feien beure el
brou.

Calla, que no em crec res de
res, m’has fotut una trola com
una catedral. Saps què et dic,
anem a  l’Esplai, Paqui, saluda-
rem als nous que i hi ha ara, jo
no en conec cap. I això què
importa, Maria, segur que són
trempats ja ho veuràs. Segura-
ment, però els d’abans Déu n’hi
do, ja cal que pedalin aquests
d’ara. Saps què et dic jo?, que
hem d’anar més sovint a l’Es-
plai.

l La Lluna l

Xerrades Paqui Maria
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La dona ha estat el pal de paller
de la casa pirinenca, Aslan. Si la
dona no ha sortit adreta, la casa
ha fet poc camí I tan se val que
l’home  hagi estat un escarràs de
feina, que si la dona no ha sortit
de bona mena, la casa ha fet
fallida.
En canvi, si la mestressa ha
sabut on tenia la ma dreta, enca-
ra que l’home hagi estat un
galondro, la casa ha anat a l’ho-
ra. Ara, aquí hi ha hagut dones
de ferro, eh! El Josep Castellar-
nau, el Coix d’Escalarre, ha estat
un dels tractant de bestiar  mes
hàbil i acreditat de les valls d’A
neu i del Pallars. L’art de saber
tractar  no solament el va apren-
dre de jove, sinó que ja el duia a
la sang.
Conten que un dia l’amo d’una
casa a la qual el Coix havia anat
a comprar vedells, li va demanar
si podia negociar la venda i, si
s’esqueia, tan-car el tracte amb
la seva dona, a la qual cosa el
Josep no hi va posar cap incon-
venient. 
Però el regateig, l’estira-i-arron-
sa i l’acord final amb la mestres-
sa  van ser tan llargs i laboriosos
que el Coix va acabar esgotat i a
l’hora de marxar, no va pensar a
tancar be la porteta lateral de la
caixa del camió i va perdre tres
vedells pel camí. Al cap d’uns
dies, el tractant va trobar l’amo
de la casa dels vedells i li va
explicar el cas. L’home, afligit, li
va proposar una solució: El dia
que tornaràs a casa a comprar-
nos els vedells, dóna-li’n per
banda a la meva dona i paga-li el
que et demani, que jo ja et torna-
ré  tot el que hagis pagat.

A l’esquerra de la Noguera Palla-
resa, e la vall d’Unarre, hi viuen
els golluts d’Escalarre, un noma-
rrot clar el goll reclama iode-
amb un taponin format per esca-
la, del llatí escalaré, “graó, pas
estret en una muntanya” i pel
sufix basc-arre, amb el significat
final  de “lloc o indret on hi ha
escales” D’altra banda, la veu
popular d’Aneu ha fet córrer una
dita, segons la qual “Es-calarre i
Santa Maria, no es van fer cap
en un dia”, i una identificació: “La
Plaça d’Escalarre es  expressió

que els d’Escalarre i, en general,
els de les valls d’Aneu l’as d’o-
ros” una expressió que els d’Es-
calarre  feien servir  quant juga-
ven a la brisca: No tens pas la
plaça d’Escallarre? preguntava
l’un company a l’altre. “ si que la
tinc”. Dons tira-la home. D’una
identificació tan curiosa no
n’hem trobat- ni a Escalarre ni
Aneu- cap altra explicació que la
simple curiositat.

l Joan Obiols l

Del llibre La gramola

Escalarre
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Cada vegada són més els met-
ges que recomanen caminar com
a solució als problemes de salut
de la gent gran. La veritat és que
la realització d’exercici físic
redueix el pes, ajuda a eliminar
líquids i millora la nostra salut
cardiovascular.

El senderisme com a activitat físi-
ca té unes característiques molt
simples que fan que es pugui
adaptar a tot tipus de circumstàn-
cies i condicions, en funció de les
capacitats de cada persona.
L'hàbit de caminar influeixen la
persona en tres nivells ben dife-
rents, com són: la sociabilitat, la
salut mental i la salut física. Així,
es redueix el risc d’aïllament a
què s'exposen les persones
grans, millora les funcions cogni-
tives i exerceix com a factor anti-
depressiu, i ajuda a prevenir l'a-
parició de malalties.

Aquests són els seus beneficis
per a la salut, que alguns metges
el converteixen ja en una obliga-

ció més que en una recomana-
ció. Però, sabem caminar ade-
quadament? Cada vegada són
més les persones grans que tro-
bem caminant pel parc, els
carrers o, fins i tot, agafant tren
sala serra per caminar durant
algunes hores. Alhora, observem
com l'equip que s'utilitza no és
l'adequat, el que pot derivaren
lesions i tirar altres tels saluda-
bles beneficis del senderisme.
Sigui quin sigui el terreny sobre
el qual anem a trepitjar, hem de
portar calçat esportiu, tanta l'hi-
vern coma l'estiu. Són moltes les

persones que, per falta de cos-
tum a l'hora de portar material
esportiu, caminen en sabates de
vestir, espardenyes o calçat
estiuenc, el que pot derivar en
lesions òssies al peu, esquena i
malucs, a més de sobrecàrre-
gues musculars.

Per tant, si sortim a caminar a
parcs o zones de la ciutat, sem-
pre sabatilles esportives i, si ho
fem per zones naturals, depe-
nent del clima i l'abrupte del
terreny, potser convingui visitar
alguna botiga.

Caminar redueix els riscos de malalties
cardiovasculars. Però caminem bé?

14

-GESTORIA ADMINISTRATIVA
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TLF 973 350 100   FAX 973 350 117
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25700 La Seu d’Urgell
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A causa de la pèrdua de
massa muscular i la
degeneració de les arti-
culacions, les persones
grans tendeixen a tenir
mala circulació sanguí-
nia, la qual cosa genera
una altra sèrie de patolo-
gies relacionades amb el
descans. És aquí on el
massatge té molts beneficis tera-
pèutics per a corregir aquests pro-
blemes. 

Amb un massatge suau augmenta
la circulació sanguínia i millora l'o-
xigenació de la pell ajudant a eli-
minar toxines i millorant el seu
aspecte. En mobilitzar les articula-
cions es disminueix el dolor i la
inflamació i en les persones diabè-
tiques, l'augment del reg sanguini i
la hidratació de la pell, sobretot a
les cames ajuda a prevenir úlce-
res i escares.

També ajuda a la relaxació, a
nivell físic i mental, produint un
augment de l'autoestima. La gent
gran necessiten rebre massatge
de forma periòdica, ja que per a
ells, a més d'un plaer, és una bona
manera de mantenir i augmentar

la seva salut. Els moviments
suaus, confortables i relaxants
alleugen la tensió muscular, cor-
poral i mental; els passius, amb
estiraments suaus d'espatlles,
cames i peus afavoreixen la mobi-
litat i flexibilitat articular; ocasional-
ment, s'empren moviments més
forts, com fricció i pressió.

El massatge geriàtric no produeix
efectes adversos, però no s'ha
d'utilitzar si hi ha fractures, àrees
inflamades, hematomes, úlceres
de decúbit obertes o sense curar,
venes varicoses, cirurgies recents,
dolor agut important, trastorns car-
díacs, alguns tipus de càncer,
antecedents de formació de coà-
guls sanguinis o tractaments far-
macològics amb anticoagulants, ja
que augmenta el risc de sagnats
sota la pell. 

Fomentar la cultura
de l’agraïment

Us pregunteu mai si sou prou
agraïts a la vida?
Cada dia quan ens llevem som
capaços d’agrair tot el que tenim?
Agraïm la primera inspiració del
dia, el primer pas, el primer mos
de menjar a la boca, el primer bon
dia, la primera mirada, el primer
pensament,...? Agraïm les petites
coses que configuren la nostra
vida? O en centrem ja de bon matí
amb la queixa?
Tenim tants motius pels quals
estar agraïts. La vida en si és un
regal que cada dia ens pot desper-
tar aquest sentiment. Només cal
obrir els ulls perquè el cor hi vagi
al darrera, només cal prestar aten-
ció i presència per sentir agraï-
ment.
És tot un repte aprendre a valorar
el que tenim i viure en l’aquí i l'ara.
Si ens focalitzem amb el que no
tenim no deixem espai per l’agraï-
ment, però sí que deixem la porta
oberta a l’enveja, la ràbia i altres
emocions que caldrà gestionar si
apareixen. 
Està a les nostres mans fomentar
la cultura de l’agraïment, expres-
sar-lo, sentir-lo, compartir-lo i  dei-
xar-lo fluir. És fàcil fer-ho i té uns
efectes immediats i positius. 
És important prestar atenció a la
vida i viure-la. Ensenyar als nos-
tres fills a ésser agraïts portant-ho
a la pràctica amb el nostre exem-
ple és un gran llegat per a ells, i
una bona petjada per deixar en
aquest món.
Us imagineu conviure amb un
entorn on l’agraïment sincer es
respirés en tot moment? I és que
sentir-nos valorats i valorar és
bàsic per promoure energies
sanes amb nosaltres i els altres. 
“Tot el nostre malestar per allò que
no tenim procedeix de la nostra
manca de gratitud pel que tenim” 

l Daniel Defoe l

LaGentGran.cat
Els beneficis dels massatges
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La mona de Pasqua
La mona és un pastis que els padrina regalen
als seus fillols i filloles el Dilluns de Pasqua. La
tradició es deu al fet que en aquesta data se
celebrava que el període de dejuni i abstinèn-
cia de Quaresma s’havia acabat. I la manera
més simbòlica de fer-ho era regalant un pastis
a la mainada (resulta que el mot de Mona
prové de la paraula “munna”, que vol dir regal).
La mona havia de tenir tants ous con anys
tenia el nen o nena. encara que la mona mai
no superava els dotze ous, car només es rega-
lava fins que els nens feien la primera comu-
nió.
Tradicionalment, les mones no eren de xocola-
ta, sinó que simplement eren un pastis amb
ous durs per sobre.
Encara ara hi ha molts indrets de Catalunya on
es troben les mones tradicionals, però la majo-
ria  han evolucionat cap als pastissos que con-
tinuen tenint ous, però de xocolata. I amb els
anys els ous també s’han anat complementant
o substituint per figures de xocolata que fins i
tot es poden convertir en creacions o obres
d’art.
Això si, quasi totes mantenen plomes de colors
i uns pollets  (com si haguessin sortit dels ous)
que les fa molt característiques.
Els ous són sinònim de vida, de naixement (és
el començament de la vida) i és per això que a
la mona hi posem ous. En altres països, on la
mona no es tradició, us heu fitxat que també
mengen ous i els pinten?

Avui parlem de la Mona de
Pascua de les nostres àvies
Ingredients per fer el pa de pessic
6 ous -180 grams de sucre - 200 grams de farina.
Hem de batre els ous i el sucre uns 10 minuts i afegir
la farina tamisada, donar-li unes voltes amb una
espàtula perquè s’integri i ja es pot posar a un altre
motlle greixat i al forn a 180º durant uns 20-30 minuts.
S’ha de punxar i si surt net ja estarà cuit.
Almívar per a mullar el pa de pessic 1/2 litre d’aigua,
1/4 de quilo de sucre i llimonada. Es posa a bullir dins
d’un cassó el sucre i l’aigua i es deixa refredar; llavors
es barreja a parts iguals l’almívar i la llimona.
Mantega ensucrada ½ quilo de mantega del Cadi a
temperatura ambient ½ litre d’almívar. Es bat la man-
tega sola durant uns 5 o 10 minuts, ha de quedar
blanca. S’afegeix a poc a poc l’almívar i es va treba-
llant la barreja, canvia una mica de color quan està tot
barrejat.
Mantega ensucrada amb xocolata. Barrejar mantega
ensucrada (la quantitat que es desitgi) amb xocolata
de postres desfeta, en la proporció que més o menys
agradi.
Per adornar. Ametlla filetejada i torrada. Una vegada
preparats tots aquets ingredients s’ha de muntar el
pastís. El partirem per la meitat i untarem la part que
queda tallada amb un pinzell amb l’almívar per mullar
el pa de pessic i després hi estendrem una capa de
mantega ensucrada amb xocolata. Taparem el pa de
pessic i tornarem a posar almívar a la part de dalt i als
costats per untar tota la superfície i després ho  farem
amb la mantega ensucrada. Ha de quedar tot ben
cobert. Adornarem amb l’ametlla filetejada i torrada
que repartirem per tot el pastis i també pels costats. I
ja tindrem la mona de Pascua a punt per posar-hi la
decoració que més ens agradi.

l Juani Menduiña l
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Tradicions catalanes

A les darreries d’abril, i fins al
primer de maig, els nostres
avantpassats celebraven unes
festes en honor a Flora (deessa
de les flors, els prats, els bos-
cos i els jardins), i els seus
amors amb el déu Zèfir (vent
suau de ponent que influeix en
l’agricultura i impulsa el creixe-
ment de les plantes i els vege-
tals en general).

Al bell mig del lloc on se celebra-
va la festa s’erigien estàtues de la
deessa Flora, la qual era corona-
da amb roses. Moltes famílies
guarnien les portes de les seves
cases amb flors i elles mateixes
es posaven, per a lluïment perso-
nal, corones de flors. La culmina-
ció de les festes es celebrava de
nit, a la llum de les torxes, i l’es-
pectacle voltava a l’entorn de la
primavera, cantant-hi himnes i
premiant-se les millors composi-
cions poètiques. Aquests actes
s’anomenaven Jocs Florals, en
homenatge a la deessa. Les
noies assistien coronades, igual
que Flora, amb roses. Entrada la
nit es feia un tec, en el transcurs
del qual eren premiats els poetes
que millor havien cantat el triomf
de la Primavera i de l’Amor, guar-
dons que eren lliurats per les
donzelles més belles.

Aquests dies les floristes baixa-
ven amb cistells de roses, perquè
els galans les oferissin a les don-
zelles. Eren de molta anomenada
les del litoral català, i especial-
ment les del camp laietà (Barce-
lonès, Maresme, Vallès i Baix Llo-
bregat), pel seu perfum i la seva
bellesa. Pels voltants de l’any 264
a.C. aquestes festes començaren
a evolucionar incloent-hi caceres
menors amb llebres, cabirols i
d’altres animals portats expressa-
ment per a l’acte, en què es feien

amb la finalitat de moure el jovent
al conreu de la nostra llengua,
amb l’elecció d’una reina Floral, i
la divina “Pàtria, Fides, Amor”.
Així el primer de maig del 1859 es
tornaren a celebrar. Des de lla-
vors van celebrar-se ininterrom-
pudament fins al 1936, excep-
tuant el 1902, que, suspesos pels
militars espanyols foren celebrats
a Sant Martí del Canigó (Catalun-
ya Nord), i el 1924 que se cele-
braren a Tolosa de Llenguadoc. 

Del 1940 al 1971, cada primer
diumenge de maig es celebraven
clandestinament a Barcelona. A
partir del 1941 també es celebra-
ven a l’exili amb el nom de Jocs
Florals de la Llengua Catalana. El
1971 foren permesos de nou i
actualment es celebren simultà-
niament als Països Catalans i als
casals catalans a l’estranger. 

Els premis consisteixen en Flor
Natural, per a tema amorós,
Viola, per a tema religiós i
Englantina, per a tema patriòtic
català. Corresponen al lema
“Pàtria, Fides, Amor”, i el posseï-
dor dels tres premis és considerat
Mestre en Gai Saber, màxima
distinció cultural. 

El simbolisme de la rosa ens ha
de fer pensar profundament i
veure que la veritable flor dels
enamorats a casa nostra és la
rosa de Sant Jordi. Hem d’evitar
les modes estrangeres que no
intenten altra cosa que alienar-
nos sota un concepte d’unitat i
d’uniformitat. Nosaltres tenim un
“San Valentín” molt més antic i
arrelat al cor: Sant Jordi, dia de la
rosa i del llibre, al qual no hem de
renunciar, ja que seria renunciar
a una part de nosaltres mateixos
i el seu únic dia de celebració és
el 23 d’abril. 

grans àpats que esdevenien
bacanals.

Per això, posteriorment, el cristia-
nisme va intentar abolir-les però,
com en altres festes dels nostres
avantpassats, la nova religió no
va aconseguir fer-les oblidar del
tot.

Així mateix la rosa, màxima dis-
tinció als Jocs Florals, es va con-
vertir en ofrena mística a la Santa
Creu, donant-li un caire religiós.
L’esperit dels Jocs Florals, mal-
grat tot, era viu en el record dels
catalans, i la cort catalana d’Al-
fons III els veia de bon grat, raó
per la qual el 1338 els re instau-
raren a Lleida, i a Barcelona del
1393 fins el 1395. Martí I els re
emprengué l’1 de maig del 1398 i
els va tornar a convocar el 1413,
conreant-se especialment la poe-
sia de tipus amorós. Però en el
segle XV, l’església en crea uns
altres de tipus religiós. 

El 1857 l’Acadèmia de Bones Lle-
tres va intentar de restaurar-los
de nou amb una forta campanya
de premsa, però va caldre arribar
al 1859 perquè els homes de la
Renaixença sol·licitessin la res-
tauració dels Jocs Florals. L’Ajun-
tament de Barcelona va acceptar

Sant Jordi i la Rosa
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Coneguem la comarca

Història

La primera constància docu-
mental d'Arfa data de l'any
839, a l'acta de consagració de
la Catedral d'Urgell com Asso-
aque, que segons Joan Coro-
mines, prové del preromà asu-
a que significa esbarzer, bar-
dissa. Més tard és citat com
Asfa (segles XII i XIII) i en els
pariatges d'Andorra com
Rocha de Asfa

Arfa va néixer gràcies a la
seva estratègica ubicació
damunt una elevació rocosa
sobre el Segre, dominant un
dels camins que comunicaven
la Seu amb el sud del Comtat
d'Urgell. A l'Edat Mitjana, com-
tes i bisbes d'Urgell es van dis-
putar el control de l'anomena-
da Muntanyola o penya d'Arfa,
on a principis del segle XIII es
rehabilita una antiga fortalesa
o torre, el Castell Genís, que ja
existia al punt més alt del
pujol. Finalment, el Capítol
Catedralici d'Urgell aconse-
gueix el control d'Arfa fins al
segle XIX quan, amb la des-
amortització, va passar a
mans dels seus vilatans.
L'any 1786 un terratrèmol va
malmetre tant el Castell Genís
que un any després es va

cireres d'Arfa al mercat setma-
nal de la Seu va ser durant
força temps una important font
d'ingressos per als arfencs

Arfa va tenir ajuntament propi
fins a l'any 1968, en què va ser
annexionat al municipi de
Ribera d'Urgellet.

L'any 1982 una forta riuada es
va emportar una part del pont,
deixant Arfa incomunicada
durant uns dies, ja que no s'hi
podia accedir ni per carretera
ni per l'antic camí ral, donat
que el pont de la Palanca de la
Seu d'Urgell, que donava
accés al dit camí, també se
l'havia endut l'aiguat.

haver d'enderrocar totalment.
Les cases del poble es van
anar distribuint en forma circu-
lar al voltant del castell, proba-
blement formant en el seu dia
una vila closa de caràcter
defensiu.

Els segles XVI i XVII Arfa apa-
reix esmentada en diferents
documents com a cau i lloc
d'origen de bandolers.
Històricament, l'agricultura i la
ramaderia de subsistència van
ser els principals puntals eco-
nòmics de la vila, per bé que
durant segles la indústria tèxtil
hi va tenir importància amb la
presència de diversos telers.
La venda de les apreciades

Arfa
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Coneguem la comarca

Edificis i llocs d'interès

Pont d'Arfa. Una palanca o
passarel·la de fusta permetia
creuar el riu fins que es va
construir el pont de pedra
actual, l'antiguitat del qual no
està clara. Alguns experts el
situen, per la seva morfologia,
en els segles XII – XIII. En
algunes èpoques, el Segre es
desviava del seu curs i arriba-
va a passar per la dreta del
pont, i aleshores hom havia
d'emprar una passarel·la de
fusta per travessar-lo. Tot i
patir diferents arranjaments
(com una maldestra ampliació
passada la Guerra Civil per
permetre el pas del cotxe de
línia o la reforma integral de
l'any 2011) i estralls per riua-
des, com els aiguats del 1982,
el pont de pedra d'Arfa encara
està en servei, un cas excep-
cional a tot el curs del Segre.

Església de Sant Serni. El
segle XII es va construir l'es-
glésia parroquial de Sant Serni
en estil romànic, que amb dife-
rents modificacions ens ha
arribat fins avui. El campanar,
de curiosa forma octogonal en
la part superior, data de 1707 i,
segons la tradició, la seva
construcció la va sufragar un
vilatà que s'havia enriquit a les
guerres dels Països Baixos. El
rellotge del campanar, del
1816, la maquinària del qual
encara es conserva, fou fet per
un rellotger d'Ordino (Ando-
rra).

Pou de gel de la Caveca. El
pou de la Caveca és un pou de
gel de mitjan segle XVII que es
troba en perfecte estat de con-
servació. És una estructura

comissió de dos canonges per
gestionar l'obra. El febrer de
1642 l'obra ja està acabada i
poc després el Capítol arrenda
la gestió del pou i de la distri-
bució i venda del gel. El 1653
es construeixen unes basses
d'aigua a prop del pou i a tocar
del riu Segre per tal de millorar
l'abastament amb el gel resul-
tant de la congelació de l'aigua
de les basses. El gel del pou
de la Caveca era privilegi
exclusiu dels canonges i es
venia en una botiga de la Seu
(navateria propietat del Capí-
tol.

Arc del Castellà. Un pas
estret sobre un arc elevat
comunicava l'antiga torre o
castell Genís amb la residèn-
cia del castellà o encarregat
del castell, una casa que enca-
ra avui s'anomena Cal Caste-
llà. L'arc es troba en molt bon
estat de conservació.

l Pere Farràs l

semisoterrada, coberta amb
cúpula semiesfèrica obrada a
base de carreus units amb mor-
ter de calç. El 23 d'agost de
1641, el Capítol de la Seu acor-
dava la construcció d'un pou de
gel a Arfa, i designava una

Campanar de l’església de Sant Serni.

Pou de gel de la Caveca
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Antics oficis

L'ofici de trementinaire va ser
una activitat exclusiva de la vall
de la Vansa i Tuixén, a la
comarca de l'Alt Urgell, que es
va desenvolupar durant els
segles XIX i XX. Exercida
majoritàriament per dones,
tenia com a objectiu comple-
mentar l'economia domèstica
de la família i aportar-hi liquidi-
tat de diner efectiu, en un con-
text on els intercanvis moneta-
ris eren escassos. El comerç
va permetre a les trementinai-
res disposar de moneda per a
pagar deutes, redimir préstecs,
pagar per a reduir el servei mili-
tar o recollir els dots dels caba-
lers (germans o germanes de
l'hereu o la pubilla). Les tre-
mentinaires solien pertànyer a
les famílies més pobres de la
vall.

Les trementinaires es dedica-
ven a allò que en deien "anar

la qual cosa s'estalviaven haver
de carregar la pomada durant
tot el trajecte.

La mercaderia la guardaven en
bosses de roba fàcils de tragi-
nar durant el viatge. Les bos-
ses que carregaven, grans com
a farcells, van contribuir a crear
la imatge de la trementinaaire,
que era reconeguda així per tot
arreu on passava. Altres ele-
ments típics de la seva impedi-
menta eren una bossa petita
per a dur-hi la roba i els diners,
les llaunes on portaven els olis
(d'avet i de ginebre, i la tremen-
tina), el podall et per a tallar
herbes, i una petita romana de
ferro per a pesar els productes.

Els viatges de les trementinai-
res tenien també com a objecte
comprar o obtenir objectes i
recursos que no eren accessi-
bles a muntanya. Com diu l'an-
tropòleg Joan Frigolé "anar pel
món fou una de les estratègies
adaptatives d'una pagesia de
muntanya amb una economia
d'autoconsum en el context
d'una economia mercantilitza-
da”. Sortien de la vall general-
ment per parelles i viatjaven a
peu, o en transport públic quan
els era possible. Generalment
anaven dues dones, una de
jove i una de més gran i amb
més experiència. En general
eren de la mateixa família: ger-
manes, mare i filla, o àvia i
néta. La confiança entre elles
era molt important, ja que la
més gran i entesa transmetia a
l'aprenenta els seus coneixe-
ments no només sobre plantes
i trementina sinó també les arts
medicinals, els circuits de
venda i els clients potencials.

pel món". Es desplaçaven per
Catalunya seguint sempre uns
mateixos itineraris prefixats per
tal de vendre la trementina,
herbes remeieres i altres pro-
ductes de muntanya. Venien té
de roca, corona de rei, esca-
bioses, serpolet, orella d'ós,
milfulles, bolets secs, oli d'avet
i de ginebre, etc., però la tre-
mentina era el seu producte
principal i el que els va donar
nom. Es feia servir per a desin-
fectar ferides de persones i ani-
mals. És una substància que
s'extrau de la resina dels pins, i
l'ungüent es fabrica afegint-hi
pega grega i oli d'oliva.

Malgrat el seu prestigi, envoltat
de misteri, les trementinaires
no sortien de casa amb el pro-
ducte fet: compraven part dels
ingredients als adroguers al
llarg del seu viatge i prepara-
ven la trementina "in situ", amb

Trementinaires
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Antics oficis

Durant el trajecte s'hostatjaven
a cases particulars on se les
acollia a canvi d'herbes i
remeis. Els seus circuits s'este-
nien per les comarques del
Pallars, la Cerdanya, l'Urgell,
l'Anoia, el Bages, Osona, el
Vallès, el Barcelonès, la Selva,
el Gironès, l'Empordà i la
Garrotxa, però també van arri-
bar fins a la Vall d'Aran i tot el
vessant nord dels Pirineus, la
Catalunya Nova i l'Aragó.
Solien fer dos viatges cada
any, un a la tardor del qual
retornaven per Nadal, i un altre
tan bon punt havien matat el
porc i que durava fins per Pas-
qua. El primer viatge d'una tre-
mentinaire que tenim docu-
mentat fou el 1875. El darrer el
va fer la Sofia Montaner el
1984.

El desembre de 1998 es va
inaugurar a Tuixén el Museu de
les Trementinaires, un home-
natge a aquestes dones valen-
tes i una nova contribució “post
mortem” a les transformacions
econòmiques, culturals i
socials de Tuixent i la Vansa. 

NAVARRO ISCLA ASSESSORS, S.L.
Av. Pau Claris, 16 - baixos
Tel. 973 35 11 09
Fax. 973 35 25 77
info@navarro.gs
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

www.navarrogrup.es

Plaça Cabrinety, 13 baixos
Tel. 972 88 44 51

Fac. 972 88 12 65
17520 Puigcerdà (Girona)

Assegurances de tot tipus, i al millor preu.
Sol·liciti pressupost, sense compromís.

ALGUNS REMEIS DE LES TREMENTINAIRES 
OLI D’AVET. Les seves aplicacions són per guarir malalties pulmo-
nars, dels ronyons, l’uretra i per a les llagues d’estómac. És diürètic
i vulnerari.

PEGA NEGRA. Pasta resinosa utilitzada per immobilitzar mans i
peus del bestiar en cas de dislocació.

OLI DE GINEBRÓ. Remei destacat per eliminar els cucs de la
panxa, tant de les persones com del bestiar.

OLI DEL TIFUS. Oli composat per gran quantitat d’ingredients, molt
sol·licitat durant els diferents brots de l’epidèmia.

ORELLA D’ÓS. La seva aigua és bona tant per les morrenes com
per guarir la tos més rebeca i el constipat.

CORONA DE REI. És una herba abortiva, utilitzada tant en les per-
sones com en el bestiar.

TE DE ROCA. És una infusió estomacal i lleugerament purgant.

SALSUFRAGI. La seva infusió la recomanaven pel mal de pedra
dels ronyons.

ESCABIOSA. Es pren per depurar la sang i per quan es té el xaram-
pió; és sudorífera.

SÀLVIA. Guareix totes les malalties, clarifica la sang i és vulnerària.

HISOP. Dues cullerades de flor d’hisop "tornen la mare a lloc i la filla
a lloc".

"TABACO" NEGRE. Les trementinaires elaboraven aquest remei
que guaria el "garrotillo" -diftèria- i el tifus.

SERPILDÓ. La seva infusió és digestiva i bona per quan es té la "tos
ferina".
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De tot una mica

Sudoku

Acudits

Recordant el passat

Barber preocupat
Arriba un tipus a una perruqueria i pregunta:
-Hi ha molta gent esperant per tallar els cabells?
-Sis -li contesta el perruquer.
-Moltes gràcies.
Al dia següent, una altra vegada:
-Hi ha molta gent esperant?
-Tres
-Gràcies -i se'n va.
Al dia següent:
-Hi ha molta gent esperant?
-No, aquest senyor que estic atenent i després va vostè. Cinc
minuts.
-Gràcies -i se’n va deixant al perruquer mosquejadíssim.
Al dia següent, una altra vegada.
Hi ha molta gent esperant?
-Set.
-Gràcies -i se'n va.
El perruquer, supermosquejat, li diu a l'aprenent que el seguei-
xi a veure on va.
Al cap d’una estona torna l'aprenent.
-Bé, què ha fet?
-Doncs res, ha comprat un ram de flors i se n’ha anat a casa
seva.
-Aquest paio és idiota. Venir aquí a preguntar, per després
comprar flors i anar-se'n a casa. Quina tonteria!
-No, no, a casa no, a la SEVA casa (assenyalant al perruquer).
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De tot una mica

Solució al sudoku

Farmàcies de guàrdia
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

Telèfons d’interès

FARMÀCIA BARIOS
FARMÀCIA PERUCHET
FARMÀCIA CEPERO
FARMÀCIA PURGIMON

FARMÀCIA GUILANYÀ
FARMÀCIA BARIOS
FARMÀCIA PERUCHET
FARMÀCIA CEPERO
FARMÀCIA PURGIMON

FARMÀCIA PURGIMON
FARMÀCIA GUILANYÀ
FARMÀCIA BARIOS
FARMÀCIA PERUCHET
FARMÀCIA CEPERO

FARMÀCIA CEPERO
FARMÀCIA PURGIMON
FARMÀCIA GUILANYÀ
FARMÀCIA BARIOS
FARMÀCIA PERUCHET

CANVI DE GUÀRDIA, CADA DIJOUS A LES 20 h.

Anys Daurats 7_Anys Daurats 6.qxd  08/04/2015  13:51  Página 23



COMERCIAL CARMEN

CARNISERIA  - XARCUTERIA
Dr. Llorenç Tomàs i Costa, 42 - Tel. 973360294 -  La Seu d’Urgell
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