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Benvinguda

“Envellir és com escalar una muntanya”
Deia el cineasta suec Ingmar
Bergmar que "envellir és com
escalar una muntanya: a mesura
que puges, les forces minven
però la mirada és més lliure i la
vista més ampla i serena". Crec
que en el vostre cas, les forces
no només no us minven sinó que
us empenyen a expressar la vostra mirada a la revista de l'Esplai
de la Gent Gran i, en nom propi i
de la ciutat, us vull felicitar per
aquest fet.
Ja ha passat un any des del primer número i si us he de ser sincer, a mi m'ha passat molt ràpid.
Aquest any ha estat ple de bons
moments i també d'algunes dificultats col·lectives i segur que
també en alguns casos personals, però estic convençut que la
revista Anys daurats, ha suposat
per a molts de vosaltres un senyal de companyia, d'informació,
de projecte compartit. Ho celebro

i us animo a continuar endavant
amb aquest projecte que dóna
veu a la mirada més lliure, ampla
i serena que vosaltres, la gent
gran de la Seu, representeu.

Albert Batalla
Alcalde de la Seu d’Urgell

“

“Anys daurats”
ha suposat per a molts
de vosaltres un senyal
de companyia,
d'informació, de
projecte compartit

Des de l'Ajuntament, continuarem treballant al vostre costat
per construir una ciutat sòlida i
cohesionada generacionalment i
social. En aquesta fita, el paper
que representa l'Esplai de la
Gent Gran és clau. Tenim alguns
projectes per aquests propers
mesos especialment adreçats a
les persones més grans de la
nostra ciutat. I quan dic grans no
em refereixo només a l'edat. El
vostre paper de difusió, la vostra
implicació en el disseny i la vostra participació en la consecució
és necessària si volem, com deia
Bergmar, arribar al cim.
Per molts anys i una forta abraçada!

Imatges d’arxiu de la presentació de la revista “Anys daurats” número 1. Març 2011.
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Activitats

Festa de Santa Llúcia
El dimarts dia 13 de desembre els
voluntaris de l'Esplai la Seu ens
vam desplaçar a CaixaFòrum
Barcelona, convidats per ASVOL.
Per aquest motiu vàrem celebrar
la festa de Santa Llucia el diumenge dia 11.
Els actes es van celebrar a partir
de les 4 de la tardaa A aquesta
hora, la Coral de l'Esplai va oferir
un ampli recital del seu repertori.
L'acte va estar seguit per una
gran quantitat de socis.
A les 5 de la tarda va donar inici la
sessió de ball amenitzada pel
músic Ricard Viliella. Cal destacar
que hi van assistir més de 150
socis. A les 6.30, aprofitant el descans del ball, es va repartir la
xocolatada i els melindros. L'opinió general dels socis de la diada
va ser: "EXTRAORDINARI".
Explica la llegenda que Santa Llúcia va néixer a Siracusa, Sicília, al
voltant de l'any 283. La jove
verge, que havia estat promesa a
un jove romà, tractà de convèncer
la seva mare que no havia de
casar-se, perquè havia dedicat la
seva virginitat a Déu. En assabentar-se, el promès es va enfurir
pel menyspreu i la va denunciar
davant la llei.
El Governador de Sicília, Paschius, la condemnà a un prostí-

bul, però ella va refusar complir la
pena i el càstig es canvià per la
pena de mort. Diuen que van tractar de cremar-la, però que no van
poder, per la qual cosa van optar
per executar-la utilitzant una
espasa. En aquest moment, va
perdre la vista i, abans de morir,
la va recuperar, vet aquí la raó per
la qual l'anomenen la patrona
dels ulls. Va morir el 13 de desembre de l'any 304.

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

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
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Serveis concertats:
- GAES (Audífons), cada dimarts
- Dietista, visita cada dimarts
- XARXAFARMA
(fes-te la targeta client)

venda
instal·lacions
reparació
servei tècnic
lloguer
hi-fi
dvd/vídeo
àudio portàril
c/ Mare Janer, 39
Tel. 973 35 23 18 - Fax 973 35 41 67
25700 LA SEU D’URGELL
simac@logiccontrol.es

h. cinema
videocàmeres
tv/cd

Activitats
terme tan digna tasca. Ens
comentà que l'Obra Social “la
Caixa”, tot i la crisi, no retallarà
res en activitats socials. Va finalitzar les seves paraules donant les
gràcies en nom de la institució i en
el seu propi.

Agraïment al voluntariat
Amb motiu de l'any Europeu del
Voluntariat, el passat dia 13 de
desembre es va celebrar un acte
organitzat per l'Obra Social de "la
Caixa" en reconeixement de les
accions solidàries que desenvolupen ls voluntaris d’ASVOL. L'acte va tenir lloc a CaixaFòrum de
Barcelona. Per part de l'Esplai de
la Seu, hi van assistir 15 voluntaris.
L'acte va tenir com a ordre del dia
el següent programa:
-10.45 Benvinguda i Parlaments
-11.30 Conferència a càrrec del
Sr Xavier Montoya amb el títol "La
Internet social: un nou món, el
meu món"
-13.00 Refrigeri
-14.00 Visita guiada a l'exposició:
Impressionistes francesos de la
col·lecció Clark
Va obrir la conferència, donant-

nos les gràcies per l'assistència,
la Montserrat Domínguez, periodista del programa "Viure que són
dos dies".
Seguidament, el president de
l'ASVOL, Sr. Fernando Montano,
ens va reiterar les gràcies i ens va
parlar, entre d'altres coses, del
camí llarg i la meta llunyana que
ens hem marcat el voluntariat.
Tot seguit va prendre la paraula el
Sr Josep Ollé, actual Director de
l’Àrea d'Acció Social de la Fundació "la Caixa". Ens va explicar la
grata impressió que tenia en
aquells moments en veure tants
voluntaris junts i l'esforç que el
voluntari fa, però també de les
gratituds que rep. Ens va animar
a seguir amb aquest entusiasme i
aquesta empenta, també ens va
encomanar la tasca de "evangelitzar" a nous voluntaris per dur a

La Sra. Paula Veciana, coordinadora general del programa Lectura per a l'èxit de la Fundació
Jaume Bofill, va dissertar sobre la
nova activitat que es durà a
terme, "Lectura per a l’èxit educatiu, LECXIT". Aquest programa vol
millorar la comprensió lectora
entre els menors d'edat i vol implicar familiars, centres educatius i
voluntariat. El primer any, el programa arribarà a 10 centres de
Catalunya i hi participaran un total
de 200 alumnes i voluntaris.
Per acabar, va prendre la paraula
el Sr Xevi Montoya, llicenciat en
Periodisme i Postgrau en Comunicació Digital, que ens va dissertar sobre l'evolució d'Internet des
dels seus principis, allà pels anys
70, fins als nostres dies. Un canvi
que en molt poc temps ha transformat la manera de comunicarnos entre les persones. També va
parlar dels "emigrants" a aquestes
noves tecnologies gent gran com
nosaltres que ens ha agafat amb
una edat avançada, i de la joventut dels 80 que són fills d'aquesta
nova era tecnològica, va dissertar
sobre les xarxes socials, els Xats,
els Blocs, de Facebbok i Twitter,
dels correus electrònics, etc. etc.
Des d'aquesta humil revista volem
donar les gràcies a tots els conferenciants per l'interès que van
tenir amb nosaltres, i molt especialment a l 'Obra Social de la
Caixa, pel reconeixement que té
cada any amb el voluntariat.
Moltes gràcies.
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Activitats
Recapte del Banc
dels Aliments
L'esplai de la Seu d'Urgell, com
en anys passats, s'ha sumat al
Gran Recapte 2011 dels Banc
dels Aliments, que es fa arreu de
Catalunya. La nostra Entitat va
fer una crida a tots els socis i
sòcies, entre el dilluns dia 21 i el
divendres dia 25, per recaptar
aliments preferents com ara oli,
sal, sucre, llet, llegums, llaunes
de conserva i embotits envasats.
Un total de 4.173 kg és la quantitat d'aliments que s'han recollit
a la Seu d'Urgell durant aquesta
campanya
Des de l'Esplai, fruit d'aquest treball i malgrat la gran crisi que
patim, hem pogut recollir 223
quilos d'aliments, dels quals es
beneficiaran l'Asil de Sant Josep
i Càritas. La junta i voluntaris de
l'Esplai van estar treballant tot el
matí del divendres dia 25, desinteressadament, perquè el mateix dia a les tres de la tarda
pugés estar tot a punt per fer els
repartiments. Des de la junta
directiva de l'Esplai donem les
més sinceres gràcies a totes les
persones solidàries, que tenen
la virtut contrària a l'individualisme i l'egoisme. Que la seva
única finalitat és intentar de solucionar les mancances dels
altres, un gest molt humà que
les honora, i que entre tots han
fet possible aquest petit miracle.

6

La Marató a l’Esplai de la Seu

El dia 15/12/2011 es va celebrar a la
Ciberaula de l'Esplai una conferència
explicativa sobre la Marató de TV3 a
càrrec de la Sra. Laia Fierro Massana. Hi van assistir una trentena de
persones. Se'ns va parlar del tractament mèdic que permet que òrgans,
teixits o cèl·lules d'una persona
puguin reemplaçar el òrgans, teixits i
cèl·lules malalts d'una altra persona i
que això pot salvar vides, dels

avantatges i els inconvenient , dels
tipus de trasplantaments, de qui pot
ser receptor, de com és la intervenció
quirúrgica, de què passa després del
trasplantament, de la medicació i
rebuig i, el més, important d’UNA
NOVA VIDA!
Finalment, es va projectar un vídeo
divulgatiu de la Marató en què la
majoria dels assistents van quedar
impressionats per la història narrada.

Activitats

Els tallers
intergeneracionals

Taller de noves tecnologies
El dia 3 de gener es va dur a terme el tercer taller intergeneracional
a l'Esplai de la Gent gran, amb l’assistència de 25 joves d'edats compreses entre els 6 i els 12 anys. Un dels objectius del taller és promoure les relacions intergeneracional, amb la finalitat de fomentar les
relacions entre persones de diferents grups d'edat i enriquir els vincles i el coneixement mutu.
Amb aquest objectiu, s'ha realitzat el taller intergeneracional a la
Ciberaula de l'Esplai, amb l'ús de les noves tecnologies com a fil conductor. El taller ha tingut una durada de 3 hores, en què els joves han
demostrat una vegada més que la informàtica no té misteri per a ells.
Un cop acabat el taller, han estat obsequiats per la junta amb una
suculent xocolatada acompanyada amb coca. Els joves han quedat
gratament satisfets i amb ganes de tornar en el pròxim taller que se
celebri.

Cinquè Taller
de ràdio a l'aula
d'acollida de
l’institut
Joan Brudieu
El dia 16 de març es va celebrar
un taller intergeneracional a l’institut Joan Brudieu, amb l'assistència dels membres de la junta de
l'Esplai i la regidora de la Gent
Gran, Sra. Montserrat Bonet.
El tema que es va tractar va ser
la festa de la quaresma i els carnestoltes.
Se'ls va explicar que el Dijous
gras és el tret de sortida del Carnaval, i que se'l coneix popularment com el dia de la truita, perquè s'acostuma a menjar truita
amb botifarra d'ou.
També se’ls va explicar que el
divendres de Carnaval arriba Sa
Majestat Carnestoltes, que llegeix un sermó ironitzant sobre els
problemes i les autoritats del
poble i convidant a la gresca desenfrenada. Els ciutadans el reben
disfressats i organitzen una cercavila per a donar-li la benvinguda.
Es va continuar dient que, de dissabte a dimarts de Carnestoltes,
se celebren els balls de màscares i disfresses i les comparses.
Finalment, arriba el Dimecres de
cendra. És el dia de l'enterrament
de la sardina i del rei Carnestoltes, és a dir, que s'acaba la festa.
Sa Majestat llegeix el seu testament, en què convida als ciutadans a posar fi a la disbauxa i
començar una època de recolliment i devoció religiosa.
Després de la xerrada es va
obsequiar tots els alumnes assistents amb una truita amb botifarra
d'ou elaborada pels membres de
l'esplai.
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Activitats
NOTICIES BREUS
Hola amics!
Com molts
ja sabeu,
l'Esplai de
la
Gent
Gran té al
vostre servei, des del
mes d'abril del 2011, una pàgina
web a Internet, on podeu consultar
activitats, vídeos, fotos, la revista
Anys Daurats, viatges programats,
jocs d'activar la ment i moltes coses
més. La bona notícia que us vol
donar la junta és que en aquests 10
mesos d'existència, el marcador de
visites que té la pàgina ha arribat al
número 12.000, un nombre que considerem molt positiu i que ens anima
a superar-nos cada dia una mica
més.
Una altra noticia que afecta l’Esplai
és que, a causa del deteriorament
del vell televisor de la sala de lectura, la junta ha decidit comprar un
nou televisor de plasma de 42 polzades. Estem segurs que molts
socis que gaudeixen cada tarda
veient reportatges i pel·lícules ho
agrairan. Per mols anys ho gaudiu.
El dia 22 de desembre, a la tarda,
aprofitant la sessió de ball que estava programada, es va dur a terme,
com cada any, el sorteig de vint lots
de Nadal. El sorteig va ser realitzat
per membres de la junta, i les boles
van ser extretes pels socis assistents a l’esdeveniment. Des de la
junta donem les gràcies als assistents i felicitem als afortunats.
El Pessebre del Esplai
Una altra activitat que se sol realitzar cada any per aquestes dates, és
el tradicional pessebre, que es
munta a la sala de lectures de l'Esplai. En aquesta ocasió els membres de la junta voluntaris es van
posar mans a la feina i, des de la
revista, donem les gràcies a tots els
col·laboradors.
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Festa dels Enamorats
i de l’Elegància
El passat 14 de febrer, festa dels
enamorats, es va celebrar a l'Esplai, per primera vegada, el Dia
de l'Elegància, tot aprofitant el
ball que es va fer per celebrar un
dia tan especial. La majoria dels
socis ens vàrem vestir elegants
per gaudir d'una iniciativa sorgida
de la pròpia junta.
L'activitat consistia en venir al ball
del dia dels enamorats més guapos/es, del que és habitual i fer
constar tot el que comporta la
paraula elegància (distinció en

les maneres, en el vestir, en els
moviments, etc).
A la mitja part, es va fer l'elecció
dels 5 socis i sòcies més elegants.
El jurat va estar format pels mateixos socis. Després d'una àrdua
deliberació, es va notificar el
resultat. Els premis van ser lliurats
per membres de la junta.
Donem les gracies a tots els que
van participar en aquest esdeveniment, una activitat més per passar-ho bé.

Activitats

Festa de
Carnaval
El dia 19 de març es va celebrar
la festa de carnaval a l'Esplai amb
un espectacular ball amenitzat
per Jordi Eroles i amb el corresponent ball de disfresses. A la
festa van acudir unes 120 persones. Al descans es va fer una desfilada, en què tots els que van
voler van participar lluint les seves
espectaculars disfresses.
Mentre la resta d'assistents anava
agafant bona nota per exercir de
jurat, després del corresponent
recompte de vots el resultat dels
tres primers classificats va ser el
següent:

1a: Àgueda Vilafranca
2a: Marcelina Moreno
3r: Benigne Rodríguez
Els premis van ser atorgats pels
membres de la junta, la major part

de la qual anava disfressada amb
vestits de pirates.
Des d'aquí donem les gràcies a
tots els participants pel seu bon
humor i les ganes de passar-s'ho
bé.

Aniversari de la nostra revista “Anys Daurats”
Ara farà un any que la nostra revista va veure la llum. Vist com s'ha desenvolupat, cal donar
gràcies a tots els que hi han col·laborat i agraïr les salutacions d’Albert Batalla, Jesús Fierro,
Montserrat Bonet, Jordi Ausàs, Joan Aixas i Isidre Domenjó, les aportacions dels quals han
estat tot un aconteixement al nostre Esplai.
Són molts els que, durant aquest any, ens han ajudat, com el Carles Dalmau, les fotografies
del Planella, etc. Alguns espais com les Xerrades de la Paqui i la Maria, la Veu del Soci o la
Taula Rodona, per diverses raons, no han continuat.
Cal destacar l'entusiasme i bona voluntat de tota la junta. Seria un error no recordar la quantitat d'aportacions que s'han anat fent a l' Esplai. Sóc conscient que el seu treball és reconegut
per la majoria, encara que de vegades no s'ha agraït l'esforç que amb tant entusiasme fan. A
tots, MOLTES GRÀCIES!
Anys Daurats no s'hagués publicat ni ara seria possible la seva continuïtat sense l'esforç de
diverses persones que, de forma desinteressada, hi col·laboren. Cal fer esment a un d'ells, perquè mereix un tractament especial: Antoni Temprano. Gràcies, Antoni.
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Activitats
acompanyada de vi de la zona
del Somontano.
Després es van desplaçar a la
zona de la Rambla i la plaça
Major, on hi havia instal·lades
les casetes de la Fira d'Artesania, on es podien trobar embotits, formatges, olis i productes
de la terra.
A partir de les 12.00 hores, es
va celebrar la Santa Missa en
l' excol·legiata de Sant Vicent.

Viatge a Albelda
Entre les variades costums
d'antany en els pobles rurals
de tota la geografia pirinenca,
la matança del porc estava
molt arrelada.
Amb aquest motiu, fa ja més de
dues dècades, la població d'Albelda va iniciar la celebració
d'una festa popular que venia a
rememorar aquesta matança
del porc d'abans.
En aquesta ocasió es va celebrar el diumenge 30 de gener,
amb una assistència d'unes
5.000 persones, que van poder
degustar de manera gratuïta
les excel·lències d'aquest producte: el porc.
Un total de 80 Socis de l'Esplai
es van desplaçar en autocar
per gaudir en viu de tan espectacular esdeveniment. A les 7
del matí van sortir en direcció
a Lleida, es va fer una parada
10

I un cop reconfortat l'esperit, li
va tocar el torn al cos, amb la
degustació de les carns del
porc que va culminar amb la
variada caldera de verdures.

a Cubells, on teníem preparat
un esmorzar amb un suculent
plat de pa amb tomàquet, fuet,
pernil i formatge, regats amb vi
del país. Després, se'ns va servir un bon cafè per fer passar
el fred.

Després del menjar, com no
podia ser d'altra manera, es va
acabar amb ball, un ball que la
comissió de festes va anul·lar
per la crisis, però que els de
l'Esplai de la Seu, que som
mes marxosos que ningú, vam
resoldre llogant un músic
exclusivament per a nosaltres.

En arribar a Albelda els socis
que ho van desitjar van tenir
l'ocasió de degustar una bona
llesca de pa sucada amb oli, all
i julivert i una costella de llom,
un tros de bona cansalada o
una altra sucosa part del porc

Valoració final: va estar molt
bé, l'únic negatiu va ser l'aire i
una mica de fred, però que no
va ser impediment perquè ho
passéssim la mar de bé.

Activitats

La nostra coral

Des del 15 fins al 30 de desembre, la Coral de l’Esplai va oferir
diversos concerts: Vam anar a
felicitar el Nadal als més petits i
als ancians. També vam cantar a
tots els col·legis de la nostra ciutat per alegrar la diada als nens,
els quals ens van acompanyar
amb els seus cants. Molts d'aquests nens tenien una felicitació
il·lustrada per cadascun d'ells. Va
ser molt emotiu.
També per primera vegada, l'Escola d'Adults ens van convidar a
al seu final de curs perquè els
delectéssim amb les nostres cançons. Després vam ser a la Resi-

dència d'Ancians de l'Hospital per
cantar-los cançons, de les quals
molts d'ells van participar cantant
amb nosaltres. Va ser molt emocionant.
Volem expressar el nostre agraïment a tots els responsables d'aquestes entitats per com de bé
ens van tractar, ja que es van
desviure per obsequiar-nos amb
uns magnífics desdejunis i berenars.
Més endavant, vam fer un concert
a l'Esplai de Sant Anàstasi de la
Caixa Fòrum de Lleida. Va ser
una experiència molt maca, ja

que tenen una coral magnifica. A
mé, es van desviure per nosaltres, fent-nos passar un gran dia
d’escalfor humana
Des d'aquí, i no vull estendre'm
més, volem agrair al nostre director, mossèn Brescó, pels anys
que ha estat amb nosaltres treballant amb unes vint persones per
poder unir les nostres veus.
Volem donar-li les gràcies i desitgem que la seva jubilació sigui
tan bona com es mereix. En
agraïment, tots els components
de la Coral de l'Esplai de la Seu
d'Urgell li vam fer una festa de
comiat.
Juani

FA R M À C I A P E RU C H E T
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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Activitats

Carles Dalmau va presentar el seu llibre
sobre l’evolució del carrer Major de la Seu
El nostre amic Carles Dalmau ens
va presentar, el dia 25 de novembre de 2011 a la sala de Sant
Domènec, el seu llibre Carrer
Major de la Seu. Evolució comercial i humana dels darrers setanta
anys. En l'acte de presentació va
estar acompanyat per la seva
esposa, la Pilar, i la resta de la
seva extensa família, per tots els
col·laboradors, els alcaldes Amadeu Gallart, Joan Ganyet, Jordi
Ausàs i AlbertBatalla i amics de la
Seu i de poblacions properes.

en l’elaboració del llibre.
Els alcaldes Gallart, Ganyet,
Ausàs i Batalla li van agrair la
gran aportació que ha fet a la Seu
d’Urgell, el nostre amic Dalmau,
en editar aquest llibre que serà un
referent per a les generacions
futures.
El desig que té el nostre amic Dalmau sobre l'edició del llibre és que
s'escampi. Cal destacar que tota
la recaptació de Carrer Major de la
Seu és destinarà als actuals pro-

assistits en el part per la llevadora,
la Soledat, que vivia a la mateixa
casa.
Recordo els meus amics: el
Ramon de Cal Pemdó, el Pacho,
el Moliné i tants altres. Recordo
aquelles caramelles que cantàvem quatre vailets per recollir una
dotzena d'ous i, amb sor,t un
conill, que després ens cuinaven
al Bar Ski.
Recordo aquells jocs al carrer, el
palet, el cavall fort, les boles, les

Dalmau ens va explicar com havia
viscut ell l'evolució del carrer
Major i que aquesta mateixa evolució li va donar la idea per publicar el llibre. En els seus records
de tants anys, ens explica com,
aquell juliol del 36, quan el batalló
de l'exèrcit pujava pel carrer Major
i davant de cal Cosmet es va llegir
la declaració de l'alçament, o sia la
guerra.
Ens parlà del festeig amb la seva
dona Pilar i el posterior casament
l'any 57. Va recordar com, des
d'una finestra de la casa dels seus
sogres, situada en una habitació
petita, veia el moviment del carrer
Major, les persianes en la majoria
de vivendes quasi totes de color
verd. Ens relatà les seves experiències al col·legi la Salle, on va
estudiar i ens parlà de la plaça del
Patalín, de la biblioteca de la
Caixa i ens comentà totes les
seves experiències
Va donar les gràcies als col·laboradors, al seu amic Ramon Argilés; a l’autor de les fotos actuals,
Ricard Lobo; a la família Portella,
propietaris de l'Arxiu Maravilla,
per l’aportació que han fet tots ells
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jectes socials de Càritas a nivell
local.
I ara em toca a mi donar-te les
gràcies personalment, a tu amic
Dalmau, pel regal que ens has fet
a tots els urgellencs. Jo vaig tenir
la sort de viure al carrer Major, els
meus dos germans van tenir altra
sort: van néixer en el número 89,

xapes amb la foto del Kubala dintre de la xapa, la baldufa, la taba,
fetes amb ossos (astràgal) de les
potes d'animals com ara el xai.
Recordo aquells berenars una
llesca de pa amb oli o amb vi,
empolvorat amb sucre.

(continua a la pàg. següent (u)

Activitats
cuir que marcava els números
quan girava la roda es quedava
sobre el trucat número 50. Recordava aquelles piles enormes de
rovellons als porxos, que un grup
de dones anaven embalant.
Recordava la primera televisió
que va arribar a la Seu, a cal Dolcet: només es veien ratlles, però
allà passàvem les hores amb l'esperança de descobrir alguna imatge. Recordava la Montesa Trial
250, una d’aquelles motos que
tenia el Dolcet i que la seva filla
Sabina conduïa tan bé. Recordava
aquelles dues pessetes de gel que
ens venien a cal Boniquet. Els
berenars de la festa de la mare de
Déu de la llet el dia 5 d'agost.

(⊳ ve de la pàgina anterior)

Recordo aquell home que regava
els carrers amb la mànega a la
mà, a qui cantàvem a l'estiu perquè ens mullés: “La manguera
curta, la manguera llarga, no hi
arriba, no hi arriba...!!”
El teu llibre, per a mi personalment, representa "el bagul dels
records", aquella cançó que cantava la Karina pels anys 70.
Recordo aquells famosos passejos als porxos, en les fredes nits

d'hivern. Formen part de la meva
joventut aquells "adéu-adéu" que
ens donàvem quan ens creuàvem
amb els amics que baixaven
carrer major avall, mentre nosaltres pujàvem carrer major amunt.
En la presentació del llibre, l'exalcalde Jordi Ausàs recordava els
olors de la coca del forn del Víctor.
Jo també recordava l'olor d'aquelles castanyes del Nazario i d'aquelles neules; recordava aquelles mans tremoloses del Nazario
quan, en el "barquillero", la tira de

Recordava aquelles mirades còmplices que teníem amb la noia que
ens agradava, en creuar-nos als
porxos. Recordava aquella cançó
del Serrat: “Paraules d'amor senzilles i tendres, no en sabíem més,
teníem quinze anys, no havíem
tingut massa temps per aprendre.”
I recordava, recordava, recordava... I a la nit, quan era al llit, vaig
continuar recordant.
Per tants records que ens has portat a la ment, gràcies, amic Dalmau, en el meu nom i en nom de
l’Esplai. GRÀCIES.

Antoni Temprado
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La veu del soci

Adéu-siau
Les persones neixem, fem el camí que tenim assignat i després traspassem, és llei de vida i, com cada any,
alguns ho han fet. A tots ells un record, ells també ho haguessin fet per nosaltres.

Andres Comella, Rafael

Montes Castro, Amelia

Argerich Pintat, Francisca

Montserrat Roca, Primitiva

Manuel Ayllon, Gracia

Obejo Solano, Nicolasa

Bagaria Bagaria, Trinitat

Planes Bosch, Lluis

Barral Isern, Teresa

Porta Cauba, Miquel

Campi Mas, Pilar

Porta Puy, Joan

Canut Batalla, Jose

Puigdemasa Martell, Antonio

Carrasco Galera, Francisco

Pujol Lloveras, Marti

Coll Ponts, Concepció

Ramírez Avia, Mª Teresa

Conde Fernàndez, Abelardo

Ribes Pujal, Josep

De Jesús de la Cruz, Amparo

Roca Vila, Germana

Farràs Ebrieres, Ramon

Rocasalves Ballesté, Josep

Faus Estany, Josep

Santacruz Torres, Josep

Font Riudebas, Concepcion

Secaes Marti, Jordi

Graell Hernández, Ramon

Serra Fite, Roser

Guitart Serra, Mª Rosa

Serra Ribes, Josep

Hurtado Flores, Dionisio

Simon Hereter, Joana

Jiménez Santos, Esperanza

Solanelles Roca, Ramon

José Pasqües, Bonaventura

Targa Solé, Josefina

Lara Pozo, Francisco

Ustarroz Ruiz, Angeles

Masanes Tarrés, Ramona

Valls Traveset, Josep

Mateo Gómez, Antonio

Vidal Alrich, Enric

Medina Parramon, Dolores

Vidal Boneta, Ramona

Moliné Costa, Rosa
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Tot recordant el passat
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Pensaments compartits

L’exemple dels tallers de l’Esplai de la Seu

No podria començar aquest
article sense abans agrair a
tots aquells que han fet realment possible l'execució dels
tallers, agrair també a tots els
qui hi participen activament i
s'impliquen, a tots moltes gràcies.
L'Envelliment és un procés
natural en el desenvolupament
de tots els ésser vius. Genèricament es pot definir com el
procés de canvis i transformacions que es produeixen amb
el pas del temps en un organisme, però tot i així hi ha estudis que donen suport a la teoria que les persones poden
continuar aprenent al llarg de
la tota la vida, i que fins i tot
certes funcions s'optimitzen
amb l'edat per mitjà de l'experiència.
Considero que tot i la gran
evolució que s'ha produït en
els últims temps, encara cal un
canvi cultural que entengui
l'envelliment com un procés
individual i col·lectiu no invalidant, atès que les persones
poden seguir desenvolupant
capacitats i seguir realitzant
aportacions socials fins a
edats avançades, per tant cal
un canvi de sensibilitat respecte a l'envelliment, considerantlo un període d’oportunitats i
una experiència positiva vinculada al cicle vital
L'Esplai de la Gent Gran de la
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Ariadna Fernàndez

“

L’Esplai de la Gent
Gran de la Seu d’Urgell
és un exemple de
centre de participació
i centre actiu
Seu d'Urgell és un exemple de
centre de participació i centre
actiu. Hi ha diversitat de tria de
tallers, els quals aporten
coneixements i estratègies
que fomenten l'envelliment
actiu, activitats que sorgeixen
amb la finalitat de donar resposta a les preocupacions que
sovint apareixen a mesura que
ens anem fent grans. En són
exemples, i esmentaré els que
conec de primera mà (ja que
n'hi ha d'altres, informàtica,
pintura, labors, coral); l'Activa

La Ment, plataforma virtual
que posa la ment en forma
d'una manera entretinguda
amb diversitat d'activitats enfocades a exercitar les sis àrees
cognitives principals. Grans
Lectors, projecte que consisteix en la participació activa de
tertúlies al voltant de temes
d'actualitat, que afavoreixen
un punt de trobada per millorar
la comunicació i afavorir les
relacions socials. Manteniment
de la Memòria, activitats vinculades a mantenir les habilitats
cognitives en forma, proporciona exercicis d'atenció, memòria, llenguatge i concentració,
en definitiva mantenir la ment
activa. I l'últim taller que he
pogut dur a terme, Despertar
amb un somriure, el son en la
gent gran, posa al nostre abast
informació per ajudar a conèixer més el son i les seves alteracions, com també estratègies per aconseguir un descans nocturn reparador. Amb
aquesta idea s'han elaborat
una sèrie d'activitats, materials
i conferències per dur a terme
la millora d'hàbits diaris per el
bon descans.
M'agradaria acabar amb una
frase de Henry Wadsworth:
"No miris cap al passat amb
aflicció. No tornarà. Sàviament, millora el present. És
teu".

Pensaments compartits

Reflexions I: “Quan l’home no es troba
a si mateix, no troba res” (Goethe)
Estic plenament convençuda
que aquest és el punt de partida de cadascú de nosaltres en
aquesta vida, el primer pas:
trobar-nos a nosaltres mateixos. Sense aquest retrobament ens sentim perduts.
Quants de nosaltres estem
insatisfets per motius que
se'ns escapen de les mans?
Quants ens queixem i culpem
la crisi, la família, la parella, els
polítics, el món... dels nostres
problemes? Quants sentim
que la solució no depèn de
nosaltres i amb aquesta excusa ens acomodem i ens eximim de tota responsabilitat?
Quants esdevenim lliurement
víctimes en un món hostil?
I què pensaríeu si algú us
digués que aquesta és una
elecció individual que fem
cadascú de nosaltres, que TU
pots decidir ser part de la solució i només depèn de TU?
La gran majoria enfoquem
malament. La nostra mirada
és externa i no partim del nostre interior. Massa vegades
davant un problema busquem
la solució a l'exterior, i aquest
és el primer pas erroni, doncs
a fora hi trobarem moltes
coses, però cap que ens doni
la resposta al què busquem.
I és que, tal i com està el món,
si el volem canviar, cada dia
haurem de ser més els que

horitzó, i el món uns nous
colors.

Roser Farràs

“

Cal prendre el rumb
de la nostra vida
i ser-ne conscients,
no som un vaixell
a la deriva, hem de
saber cap on anem
vulguem retrobar-nos a nosaltres mateixos, doncs és
aquest el primer pas perquè el
canvi esdevingui. Ens haurem
de carregar d'humilitat per
acceptar allò que som i per
deixar anar allò que ens pensàvem que érem i no som. I de
cop el punt de mira canviarà, i
la nostra mirada tindrà un nou

Cal prendre el rumb de la nostra vida i ser-ne conscients, no
som un vaixell a la deriva, hem
de saber cap on anem. Com
deia Gandhi, sigues tu el canvi
que vols veure en el món.
I allò que a priori sembla tant
senzill es converteix en una
croada vital per a molts. Però
cal saber que no és un impossible, sinó l'únic camí viable
pel canvi.
Diuen que el manteniment de
la pau comença amb l'autosatisfacció de cada individu, així
que tenim una gran responsabilitat i oportunitat dins nostre
per poder fer un món millor.
Amb tot, la pregunta correcta
seria: Si aquest és el punt d'inici i un gran repte per on
començar, t'atreveixes a
endinsar-te dins teu per redescobrir-te i estimar-te amb tot
allò que ets i potser desconeixes?
Us deixo amb aquesta frase
d'Erich Fromm per pensar: "La
principal tasca de l'home a la
vida es donar-se naixement a
si mateix, arribant a ser el que
potencialment és". I amb
aquesta cançó de Lluís Llach,
la qual crec que és una reflexió
més d'aquest tema.
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Instàncies a una sala d’espera
Des de ben petita he vist les cues
i sales d'espera com a moments
privilegiats per aturar-me i observar tot el que passa al meu voltant: l'actitud de la gent, les seves
expressions, la seva expressivitat
corporal, les accions que realitzen... Però fins i tot per a fixar-me
en petites coses, detalls que algú
ha tingut cura de pensar i de
col·locar, però que, sovint, passen desapercebuts a
la mirada, poc atenta,
d'una societat que
camina més ràpid que
el propi temps i que no
s'atura a contemplar
coses tan simples
com el dibuix d'una
rajola, el mural pintat a
la paret, la disposició
dels pamflets publicitaris, el número d'avisos que hi ha penjats...
Avui, a la consulta del metge, he
tingut l'oportunitat d'observar una
acció que no m'ha deixat indiferent.
Una mare esperava, igual que jo,
el seu torn. Acompanyada d'un
nen d'uns dos anys i un nadó de
mesos. L'infant més gran jugava
pel passadís amb el seu cotxe,
fent-lo rodar amunt i avall, per les
parets, les cadires... Durant el

seu joc, la mare ha agafat en braços al petit i ha començat a jugar
amb ell. El gran, ha caigut a terra
i ha començat a plorar. La mare,
sense deixar al petit, ha agafat,
com ha pogut, al nen de terra i li
ha anat donant indicacions perquè es mogués, de manera que
pogués veure on s'havia fet mal.
L'infant, ha començat a plorar
amb més força, donant senyals

clares que no volia compartir
aquell moment amb el petit, que
volia tota l'atenció de la mare cap
a ell i, per què no, seure a la seva
falda, com el seu germanet.
Finalment, la mare ha deixat al
nadó al cotxet. El gran, amb
molta ràbia ha agafat el seu cotxe
i ha picat al cap al seu germà.
Segurament el cop ha estat comparable amb l'odi que en aquell

moment sentia per ell. La mare,
enfadada per l'actitud del seu fill,
l'ha assegut a una cadira, davant
d'ella mentre deia "¡ahora te vas
a la silla y a pensar!". Acte seguit
hem tingut un acompanyament
sonor de crits i plors, per part dels
dos petits; i del conseqüent nerviosisme d'una mare a qui tothom
mira.
No pretenc criticar i jutjar l'acció,
de fet, no hi ha maneres de fer bones ni
dolentes, simplement
són diferents. La
intenció
d'aquesta
entrada és posar-me
a la pell del "nen gran"
d'aquesta
història,
dels seus sentiments,
la seva frustració i les
seves necessitats. És
ben sabut que quan
neix un germà petit hi
ha una adaptació bastant costosa per part dels "grans".
Passa de ser el rei de la casa a
convertir-se en el "Germà Gran"
amb totes les responsabilitats
que això comporta.Els nens/es es
passen 9 mesos escoltant que
serà el "Germà Gran", que ha de
cuidar al germanet/a, que haurà
d'ajudar més als pares...
(continua a la pàg. següent (u)
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Pirenaica Societat Cooperativa
Sra. Maria R.
Sra. Mercè S.

Pensaments compartits
(⊳ ve de la pàgina anterior)

Segurament, en aquests moments, per la ment dels infants
passen muntanyes de pensaments fantàstics de germanets
amb els quals poden jugar i passar-s'ho bé, de "Germans Grans"
que controlen totes les situacions... I de sobte, es troben amb
una criatura petita que només fa
que dormir, plorar, menjar i fer
caca. I per acabar-ho d'arrodonir
el pare i la mare passen més
estona amb el petit, que amb
ell/a; i si a sobre fa coses per
intentar cridar la seva atenció el
renyen i/o el castiguen. De ben
segur que la intenció del "Germà
Gran" no és fer enfadar a la mare
ni al pare, potser, simplement, vol
afiançar la seva autoestima, el
reconeixement per part de la
família, assegurar-se que no l'oblidaran i que continuen estimant-lo tant com abans (o més!
Ja que tenim el plus extra de
"Germà Gran", tot i que ara amb
la crisi...). Bé, continuant amb el
tema. Arribarà un moment, potser, en què els "Germans Grans"
descobriran que l'única manera
de captar la mirada de l'adult
("única" entesa pels infants, ja
que de ben segur que les famílies
no els abandonen, tal i com pensen els petits/es) és fer coses
que els grans no deixen fer i, d'aquesta manera, tot i que sigui
renyant-los, tindran tota l'atenció
del pare i de la mare, que tant
necessiten en aquell moment de
perplexitat, confusió i adaptació
(enteneu ara per què, a vegades,
quan es crida l'atenció a un
nen/a, se li dibuixa un mig somriure als llavis...?)
De ben segur que el "Germà
Gran" de la història de la consulta del metge anava encaminat
per aquí. Però la resposta que ha
rebut ha estat el càstig, amb tota
la bona intenció d'una mare que
vol educar al seu fill en el respec-

te cap al seu germà i que vol ferli adonar-se que la seva actitud
no ha estat la més adequada. Ja
he dedicat una entrada als càstigs fa poc, recordem que el càstig és viscut pels infants com un

rebuig, com una
(per què no dirho) marginació
social, ja que
se'ls fa fora del
grup en el qual
viu i hi habita.
Potser aquestes
paraules queden
massa
grans,
però només ha
calgut veure la
reacció del nen
davant d'això per adonar-nos que
s'ha sentit totalment exclòs.
Per acabar amb aquesta entrada
vull iniciar un debat. Què haguéssiu fet vosaltres davant d'aquesta
situació?
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Festes i costums

Carnaval: transgressió i sàtira
Les festes de Carnaval a casa
nostra, també conegudes per
Carnestoltes o Darrers Dies, es
celebren de dijous Gras a Diumenge de Cendra, sempre en
llum nova. S'estructuren al voltant d'un seqüencia ritual que
inclou l'arribada, el regnat, la
mort i l'enterrament a la població d'un personatge anomenat
Carnestoltes.

moments de revolta controlada
en què un món es posa
momentàniament de cap per
avall. Uns dies plens d'excessos carnals i gastronòmics previs a l'arribada de la meditació i
els dejunis de la quaresma.

El ball de l'home és el popular i
esperat ball de disfresses en
què els homes de la població
poden festejar les dones sense
ésser reconeguts. Es tracta
d'un costum, present també en
d'altres poblacions costaneres.

Durant les festes de Carnaval
alguns pobles i ciutats treuen al
carrer tot el seu arsenal d'ar-

Durant les festes apareixen
nombrosos personatges singulars, estranys, que acompanyen en Carnestoltes. Com el
Jan del Riu, el Peirot, el Culleror, la Madama, el Gregori... El
Janot sovint és un personatge
bisexual i lligat al grups de ball.
En algunes poblacions té forma
de diable amb grosses esquelles, tralla i ganxo, anomenat
Barbacas a Canejan. O el banyut el Burricot, o esquellotaire.
Moltes poblacions d'arreu del
país celebren el Dimarts de
Carnaval un multitudinari àpat
col·lectiu, cuinat durant tot el
dia a foc lent i a l’aire lliure, en
honor al Rei de la Disbauxa.

“El nostre carnaval del 1934”. gravat de Josep Subirats.
El Carnaval es una setmana
que es caracteritza per ser un
moment de transgressions
desenfrenades, per la sàtira
política, pels enfrontaments
festius, per les desfilades de
comparses i rues plenes de
gent disfressada, per les mascarades i per tot tipus d'altres
inversions dels papers socials,
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mes de destrucció massiva de
l'avorriment. Caramels, tomàquets, merenga, confeti, flors o
farina , protagonitzen moments
de lluita aferrissada on en
comptes d'odi, rancor i mort,
troben somriures, abraçades,
bromes i moments d'il·lusió
compartida.

Cassoles, peroles i calderes
gegants preparen arrossades,
escudellades i xatonades populars, en gran diada gastronòmica que es cuina amb les aportacions, en espècie o monetàries, de tothom.
L'explicació oficial es que el
seu origen sembla que podria
provenir del costum que els
antics senyors feudals tenien
de preparar i repartir, entre els
seus vilatans, un gran menjar
just abans de l'arribada de la
Quaresma que imposava l'Església.

Festes i costums

La Quaresma i la Pasqua
Hem vist que el 17 de febrer,
Dimecres de Cendra, 46 dies
abans de Pasqua, s'enterrava la
sardina, després de viure la disbauxa del Carnestoltes i la fartanera del Dijous Gras, el dia 11 de
febrer, 52 dies abans de Pasqua,
per entrar a la Quaresma.
La Quaresma culmina amb la
celebració del Diumenge de
Rams, que és el diumenge
següent a la primera lluna plena
de primavera. En aquest diumenge les famílies porten els nens a
l'església a beneir palmes i palmons. La Vella Quaresma acaba
aquest dia el seu regnat i se suposa que no pot pair el bon temps ni
l'aparició de les primeres flors.
La Quaresma es representa en
forma de dona vella, arrugada,
alta, escanyolida i de mal geni que
no suporta la xerinola ni la disbauxa, vesteix com una vella de les
d'abans i porta un bacallà en una
ma i un cistell de verdures a l'altra.
El més extraordinari és que té set
cames, cada una amb una sabata
diferent. La canalla, per comptar
els dies que falten perquè s'acabi
la Quaresma, penjava a la cuina
un dibuix de la vella amb les
seves set cames i n'arrancaven
una cada setmana fins que al no
quedar-ne cap volia dir que havia

arribat la Pasqua.
Els menjars típics de la Quaresma
no contenen cap plat típic amb
carn. Són tots fets amb ous, peix,
llegums i verdures, com les truites
d'espinacs i els bunyols de bacallà. La crema catalana es menja
per Sant Josep, 19 de març, que
és una festa que cau al mig de la
Quaresma, i és, per tant, adequada al temps.
L'última setmana de la Quaresma
és la Setmana Santa i aquesta
s'acaba amb el Diumenge de Pasqua, quan l'equinocci de primavera ja ha arribat i les flors alegren
els camins i els prats. El símbol
d'aquest renaixement és l'ou i per
això se li dóna tan protagonisme
dins de la Pasqua. Els padrins

regalen als infants la mona de
Pasqua que duu ous, generalment
de xocolata. Actualment, la mona
és un pastís molt elaborat però
abans les mones eren una massa
de pastís amb un ou natural, dur, a
sobre.
En altres indrets no es coneix la
mona, però es pinten ous de
colors i figuretes de conills de
xocolata per menjar-los. En els
països anglosaxons representa
que els ous decorats els porta el
Conill de Pasqua, que els amaga
pel jardí i els infants es dediquen a
buscar-los amb un cistell.
En el món rural, i a Catalunya
especialment, és un costum encara viu en molts pobles fer les cantades de caramelles, un repertori
de cançons populars que s'acompanyen de diversos instruments
tradicionals. Els cantaires de les
caramelles, gent de totes les
edats, recorren les masies i els
carrers del poble i s'aturen a cantar davant les cases, rebent obsequis a canvi de la cortesia, generalment ous o cèntims.
Arriba la primavera, la claror del
sol s'allarga, fa més bon temps,
tornen les orenetes, s'allunya el
fred de l'hivern i les festes prenen
el carrer amb la joia de vida dels
pobles de la Mediterrània.

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

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)

Plaça Cabrinety, 13 baixos
Tel. 972 88 44 51
Fac. 972 88 12 65
17520 Puigcerdà (Girona)

www.navarrogrup.com

21

De tot una mica

Acudits

4
5

8

4

Passatems / Sudoku

5
7

8

9

1

7

5

6

8
2

2
3

7

8

9

2

7

6

5
4

1
5

8
7

22

De tot una mica

Farmàcies de guàrdia
CANVI DE GUÀRDIA CADA DIJOUS A LES 20 HORES
MARÇ
Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj
GUILANYÀ

1

2

MALLOL-SUNYER

8

9 10 11 12 13 14 15

3

4

5

6

7 8

PERUCHET

15 16 17 18 19 20 21 22

CEPERO

22 23 24 25 26 27 28 29
29 30 31

ABRIL
Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj
PURGIMÓN
5

6

7

2

3

4 5

8

9 10 11 12

MALLOL-SUNYER

12 13 14 15 16 17 18 19

PERUCHET

19 20 21 22 23 24 25 26

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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MALLOL-SUNYER
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CEPERO

5

Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj

4

JUNY

8

4

24 25 26 27 28 29 30 31

8

PERUCHET
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GUILANYÀ
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CEPERO

Solució al sudoku
2

Dj Dv Ds Dg Dl Dm Dc Dj

PURGIMON

973 35 00 80

26 27 28 29 30

MAIG

PURGIMÓN

Bombers

9

CEPERO

112

3

GUILANYÀ

1

Emergències

1

PURGIMON

Telèfons d’interès

28 29 30
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