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Benvinguda

Assemblea d’ASVOL a Caixa Fòrum
El passat 28 de març, 14 voluntaris de l'Esplai La Seu vam ser
convidats a l'assemblea general
que va celebrar ASVOL a CAIXA
FÒRUM de Barcelona.
El Sr Josep Ollé Pous, Director de
l'àrea d'acció social ens va donar
la benvinguda i ens va parlar de
tres desitjos molt importants per a
ell i que li agradaria que veiessin
la llum aquest any. El primer, que
2012 sigui un any per comunicar
a més de 200 centres el significat
d' ASVOL, perquè la gent sàpiga
el que fem. En segon lloc: poder
fer obres de voluntariat més solidàries, per poder arribar a més
gent. I finalment: que puguem
transmetre la nostra experiència
tan valuosa a la joventut.
A continuació va prendre la
paraula el Sr Miquel Àngel Pla,
delegat general de "la Caixa" a
Barcelona. Ens va dissertar
sobre el significat de la paraula "la
Caixa", ens va dir que s'ha caracteritzat sempre pel seu compromís amb la societat i la seva
vocació de servei i treball en favor
de l’interès general, el que li ha
valgut la confiança de gairebé 10
milions de clients, i que des de
sempre ha aprofitat els seus
beneficis en pro de la societat,
amb programes socials, que la
branca Financera i social de la
Caixa, és un model d'èxit i que tot
i els canvis que estan portant a
terme les entitats financeres, la
Caixa estarà amb nosaltres en tot
moment donant-nos el seu
suport.
El director de l'àrea de negoci de
La Caixa, el Sr Isidre Sort, explicà
els avantatges financers i socials
del Club ARA, tant per als que
tenen domiciliada la pensió com
per als que no l'hi tenen, avantatges que poden gaudir els majors
de 65 anys que reben la targeta

"ARA" gratuïta pel sol fet de ser
clients de la Caixa, i mes avantatges que amb el pas del temps
s'aniran incrementant.
Tot seguit ens va donar la benvinguda el president d' ASVOL, el Sr
Fernando Montano, amb l' inici de
la convocatòria de l'assemblea
general ordinària que en l'ordre
del dia va tenir els següents apartats: Ratificació de la nova vocal

,Sra. Lydia Gómez Roca, lectura i
aprovació de l'acta anterior, informe del president, la memòria
d'activitats realitzades el 2011,
aprovació dels comptes del 2011,
proposta i aprovació del pressupost per l'any 2012 i va acabar
amb el torn de preguntes.
Finalitzada l'assemblea ens van
convidar a fer una visita guiada a
l'exposició "Goya llum i ombres".
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Activitats

Diada intergenaracional
de l’Escola Pau Claris
Un alè de vida i alegria va arribar el passat 27 d'abril a l’Esplai. Cap a dos quarts de quatre de la tarda vam tenir una
grata visita.
Cent alumnes de preescolar
del col·legi Pau Claris ens van
visitar, per a nosaltres va ser
una font de satisfacció i de
rejoveniment, els petits ens
van obsequiar amb uns dibui-

xos fets per ells mateixos, amb
una al·legoria relacionada a la
gent gran, avisi àvies. No cal
dir que són veritables obres
d'art i que ens sentim molt afalagats.
Els dibuixos van ser exposats
a les vidrieres de l'Esplai, tot
seguit ens vam fer una fotografia de grup, amb tota la mainada. I abans de retornar a l'es-

cola, van ser obsequiats amb
uns caramels, que van repartir
els membres de la junta. A
més, a cadascuna de les mestres se'ls va obsequiar amb
una rosa de paper elaborada
per les voluntàries de l'Esplai.
Fins aviats, minyons!

La Junta

Col·laboradors:
Pirenaica Societat Cooperativa
Sra. Maria R.
Sra. Mercè S.
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Calçotada al restaurant
El Álamo d’Alcover

Aquest any la popular calçotada,
que celebrem cada any, s'ha dut a
terme al conegut restaurant El
Álamo a la ciutat d'Alcover
Si per alguna cosa destaca
aquest conegut restaurant és per
la seva bona cuina, el seu immillorable servei i per la seva exqui-

sidesa en el tracte, tant de part
dels propietaris com per part del
seu servei. Des d'aquesta revista
els diem “Chapeau!”.
La sortida de la Seu d'Urgell es va
efectuar el dia 29 de febrer a les 8
del mati de l'Estació d'autobusos
i la nostra primera parada la vam

fer a Ponts per reposar forces
amb un bon esmorzar. Des d'allà
ens vam dirigir a la fàbrica de
galetes Rifacli. No es va poder
visitar el sistema d'elaboració de
les galetes, pel fet que precisament aquests dies estaven de
neteges de màquines, però sí que
vam poder adquirir productes d'aquesta famosa fabrica
Tot seguit vam anar a visitar Montblanc. Amb poc més de 6.000
habitants, va ser declarat conjunt
històric i artístic el 1947 i és capital de la comarca de la Conca de
Barberà. Dins el recinte emmurallat trobaràs el centre històric de
Montblanc, fàcilment visitable a
peu.
Aquí veuràs antigues cases senyorials prop del Carrer Major i la
Plaça Major, a més d'alguns edificis religiosos tan interessants com
l'església de Sant Miquel o la de
Santa Maria Major.
Després el dia de festa va concloure amb una excel·lent calçotada que al costat de la carn va ser
la delícia de tots els assistents. I,
esclar, per rematar la festa un
espectacular ball que ens va fer
pair el dinar
Gràcies a tots els socis que ens
van acompanyar.

Marató per la pobresa de TV3
Gran èxit de col·laboració en l'arrossada popular realitzada per l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell al
club de la Petanca. Amb una assistència de 100 persones, es va celebrar el dia 27 de maig una popular arrossada en benefici de la marató de la pobresa, hi van participar 14 voluntaris de l'Esplai de la Seu d'Urgell. El
total recaptat van ser 850 euros, que seran ingressats
en la seva totalitat a tan noble fi. La junta vol donar les
gràcies per la seva assistència a Anna Vives, Regidora
d'Atenció Ciutadana i Montserrat Bonet, Regidora de la
Gent Gran, igualment als proveïdors per la seva aportació desinteressada fent un esment a la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet i a la Carnisseria i Xarcuteria Comercial Carmen. I a tots els que ens heu
acompanyat en aquest dia, moltes gràcies en nom de la Marató.
La Junta
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Viatge a Cantàbria

El passat mes de març, entre
els dies 11 i 17, l'Esplai celebrà
un viatge a Cantàbria, amb
més de 60 socis, un viatge que
ens va deixar un bon gust de
boca, en descobrir una regió
tan preciosa com aquesta.
Entre molts dels llocs que vam
visitar vull remarcar el que més
ens captivà, i un d'aquests
llocs va ser el Parc de la naturalesa de Cabárceno, tant per
l'originalitat del seu paisatge
com per la diversa fauna que
reuneix en règim de semillibertat (óssos, llops, cèrvols, hipopòtams, elefants, tigres, lleons,
girafes, estruços, camells,
micos, serps...)
Laredo és una altra de les
poblacions que visitem, famosa perquè cada any celebra en
el seu extens arenal, que a
baixamar s'uneix amb el de
Somo, un famós Derby Hípic
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amb les seves diverses modalitats de carreres. A Laredo hi
ha un notable edifici, el Santuari de Nostra Senyora de
Llaunes, del segle XV.
Santoña. De Santoña va ser
Juan de la Cosa, que va participar en el descobriment d'Amèrica i a qui es deu el primer
mapa Mundial, també aquí es
va construir la caravel·la Santa
Maria. El port de Santoña és
un dels més actius del mar
Cantàbric, i molt famós per la
seva indústria conservera en la
qual destaquen les famoses
anxoves.
Santander, capital de Cantàbria, ciutat moderna i cosmopolita situada en una de les
badies més belles del món.
Situada en un entorn paisatgístic privilegiat d'excepcional
bellesa, amb àmplies zones
verdes i platges, destacant el

Palau de la Magdalena, el parc
de Mataleñas, així com llocs
plens d'encant i història com el
Sardinero, el Passeig Pereda,
la Catedral o Port Noi.
Una ciutat que tothom hauria
de visitar una vegada a
Comillas, una de les localitats
més belles i conegudes de
Cantàbria A finals del segle
XIX, Antonio López López,
després d'emigrar a Amèrica i
fundar importants empreses
navals i tabaqueres a la ciutat
de Barcelona, causa de les
seves aportacions per a la guerra de Cuba, el rei li atorgà el
títol de Marquès de Comillas.
Santillana del Mar, un dels
llocs més visitats i atractius de
la regió. La vila alberga veritables tresors arquitectònics,
sent La Col·legiata de Santa
Juliana l'edifici més representatiu de Santillana del Mar i la joia
més important del romànic a
Cantàbria. Parlar de Santillana
és fer-ho també de les Coves
d'Altamira, qualificada com la
capella Sixtina de l'art rupestre,
aquesta cova conté les pintures prehistòriques més famoses del món.
Castro Urdiales conserva una
interessant població vella, amb
carrerons de gran sabor que
conviden al passeig abans del
gaudi d'un dels principals atractius de la vila: la seva gastronomia. El seu patrimoni monumental està format per l'església de Santa Maria, (construïda
entre els segles XIII i XV), el
castell-far que s'ubica al costat
i el bell pont de Santa Ana.

Activitats
Els Pics d'Europa presenten
la major formació calcària de
l'Europa Atlàntica. Entre els
seus cingles habita l'isard, en
els espessos boscos els cabirols, llops i presència ocasional
d'algun ós. I més de 100 espècies d'aus
Els més agosarats ens vam
atrevir a pujar al Telefèric de
Fuente Dé, que salva un desnivell de 753 metres, situant al
viatger en els 1.823 metres
d'altitud en tan sols 4 minuts.
Va ser una experiència que
mai oblidarem
Potes, està situat a la cruïlla
de quatre valls És sens dubte
una perla entre les valls, amb
un encant sublim per passejar
assossegadament pels seus
tranquil carrers. Però sens
dubte el millor record que ens
vam portar de Potes va ser
haver assaborit el famós cuit
del pelegrí, una menja que treu
els sentits a tots els que ho
vam tastar, us ho recomanem.
Sant Vicente de la Barquera,
situada al voltant de les ries de
Rubín i Pombo Sant Vicent,
ofereix al visitant un entorn en
què predomina la natura. El
Parc Natural de Oyambre. La
silueta del castell i de l'església
de Santa Maria dels Àngels,
"cruïlla de camins" espirituals,
les rutes jubilars Jacobea i
lebaniega, i la determinant
omnipresència de la muntanya.
Bárcena Mayor posseeix el
caseriu més ben conservat
d'arquitectura popular de Cantàbria. Conserva fins i tot, en
molt bon estat, exponents
d'antigues quadres, safareigs i
forns de pa. Sembla totalment
un poble per col·locar en un
Betlem.

En resum un viatge fabulós a
una regió de les més boniques
de la península.

Santander
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Notícies breus d’

Xerrada sobre plans
d’evacuació
El dia 16 d'abril va tenir lloc
una xerrada dirigida a tots
els membres de la junta i
voluntaris, per part d'una
monitora de la Caixa, la Sra.
Marta López. La xerrada va
ser referent al Pla d'evacuació dels Esplais de Fundació
la Caixa.
Se'ns va explicar com actuar
en cas d'emergència davant
qualsevol situació imprevista, la manera d'evacuar a les
persones del centre, les
mesures de seguretat que
havíem de dur a terme i als
serveis de seguretat que
havíem de cridar en cas de
qualsevol eventualitat.
Tot seguit es realitzà una
visita a tots els punts més
emblemàtics del centre per
controlar tots els senyals:
Mesures de seguretat (escales i sortides d'emergències,
extintors, senyalització etc.)
En general les mesures
estan ben senyalitzades,
nomes fa falta la correcció
d'algun senyal, cosa que es
durà a terme en breu.
La Junta
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El dia 6 de març al mati, es va
mantenir una reunió amb el Sr.
Josep Soberà, coordinador de
ASVOL per a la província de
Lleida i el voluntariat de l'Esplai de La Seu.
Ens va notificar diferents
temes, entre ells el d'anar el
dia 28 de març a Barcelona a
celebrar el dia d'agraïment al
voluntariat
També ens informa que la Seu
d'Urgell serà punt de trobada,
"entre altres de la província de

Lleida", perquè els voluntaris
d'arreu de Catalunya que vulguin, pugin visitar la nostra
ciutat acompanyats per voluntaris de la Seu
També s’anuncia que la junta
de ASVOL, que te la seu a
Barcelona, és desplaçarà als
esplais mes emblemàtics de
Lleida, entre ells el de la Seu
d'Urgell, a fer-nos una visita.
La reunió es va acabar amb
precs i preguntes.

Berenar a l'Esplai
El dia 6 del març, aprofitant que a una membre de la junta, la
Joana Menduiña, li va toca un pernil en la calçotada que es va
fer a Alcover, la junta ho va voler compartir amb un berenar
amb tots los socis que aquella tarda es trobaven a l'Esplai
,aproximadament uns 75.
La junta va facilitar el pa amb tomàquet, el vi i l’aigua i, per la
seva part, el soci Joan Vázquez va tindre la gentilesa d’invitarnos a cava.
Ens va acompanyar la Regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d'Urgell, Sra. Montserrat Bonet, que en tot
moment es va trobar com a casa seva.
Tots el socis s'ho va passar d'allò més bé. Esperem que ens
torni a tocar un altre pernil. I, si pot ser, dos.

Activitats

Fira d’Abril
Els dies 13, 14 i 15 d'abril, l'Associació Gitana Gaó Romà va
organitzar la segona Fira d'Abril
de la Seu, amb la col·laboració de
l'Ajuntament urgellenc i d'associacions, entitats, com ara l' Esplai
de la Seu.
L'Esplai i la junta en ple van
col·laborar en l'elaboració dels
cartells per a la venda de tiquets
del dinar i de les broquetes, així
com en l'elaboració de l’arrossada
per a 150 persones.
L'elaboració de l’arrossada "mar i
muntanya" va començar sobre les
13 hores i a les 14.20 es va
començar a repartir a tots els
assistents. Després del dinar es
va fer una enquesta entre els

comensals per saber l'opinió de
com havia anat la paella, i la resposta general va ser boníssima,
cosa que ens va congratular a
tots els membres de la junta. Així
mateix, vam gaudir amb la com-

panyia de la regidora de la gent
gran, Sra. Montserrat Bonet.
El president de l'associació Gitana, el Sr. Julio Echevarria, va
agrair la nostra col·laboració.

Sant Jordi 2012
Aquest any ha estat un dia de Sant Jordi molt
especial per al nostre soci i amic Josep Vilarrubla. Ha rebut un homenatge organitzat per la
Regidoria de Gent Gran i el Consorci d'Atenció a
les Persones de l’Alt Urgell, amb la col·laboració,
entre d'altres, de l'Esplai de la Seu.
L'homenatge es va dur a terme a la sala d'exposició del Centre Cívic, presidida pel molt il·lustre
alcalde, Sr Albert Batalla, i les regidores Montserrat Bonet i Anna Vives. Així mateix, va estar
acompanyat per la seva dona, fills i néts i per un gran nombre d'amics i amigues.
Trenta-nou poemes del seu extens poemari van ser recitats per una majoria de socis de l'Esplai, amics i familiars. Tot seguit, l’alcalde, Sr Albert Batalla, va donar les gràcies al Pep per la
seva gran aportació a la poesia. L'acte va concloure amb una fotografia en grup de tots els
assistents. Va resultar ser l’últim homenatge públic al Pep abans de la seva mort, esdevinguda, per desgràcia, poques setmanes després.
Les activitats van continuar al Passeig, on es trobava l'emissora de Ràdio Seu i on cinc voluntàries de l'Esplai van tenir l'oportunitat de recitar uns poemes del Pep que, ben segur, van arribar a una gran majoria de llars urgellenques.
A la tarda, la Coral de l'Esplai, va cantar a la gent gran del centre de dia del Sant Hospital, i tot
seguit es va celebrar un ball, on voluntàries i membres de la junta van repartir una rosa de
paper a totes les dames. Aquestes roses han estat elaborades per voluntàries de l'Esplai, i és
de llei dir que han fet un treball fantàstic.
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Històries de vida
Dins del projecte Gent 3.0 s' ha
iniciat una nova activitat per a
totes aquelles persones que
estan ja iniciades en informàtica, el curs es diu Històries de
Vida.
Es tracta de desenvolupar un
projecte personal, que desperti
la motivació i que ajudi als més
grans a apropar-se a la tecnologia.
Pretén, aquest nou curs, oferir
una nova manera d'aprendre
les noves tecnologies d'una
manera senzilla, entretinguda i
en grups de 3 o 4 persones,
cada grup treballa a partir de
les seves vivències personals
sobre un tema, que es va desenvolupant al mateix temps
que van aprenent a utilitzar tots
10

els elements i programes d'un
PC, per exemple: el teclat i el
ratolí, processador de textos,
Internet, programes d'edició de
fotos i vídeos, full de càlcul etc.
El curs està estructurat de la
següent manera: es tria un projecte i la forma d’elaborar-lo, la
documentació, l'organització,
etc, fins arribar a la seva elaboració.
Aquest projecte el porten a
terme 3 o 4 persones que treballen en grup, la durada de
cada taller és de dues hores,
dues vegades per setmana, a
la nostra aula. L'horari és
dimarts i dijous de 18 h a 20 h i
la durada del curs està programada en 12 setmanes aproximadament.

També és possible participar
com a voluntari i ajudar els
altres donant suport als dinamitzadors professionals en les
responsabilitats de grup.
Us animem a participar en
aquesta nova forma d'aprendre les noves tecnologies,
doncs el fet de treballar en
grup genera més entusiasme
perquè el resultat final sigui
també més satisfactori, al
mateix temps que ens farà
més sociables, ens ensenyarà
a respectar les idees dels
altres i a donar suport als companys si necessiten la nostra
ajuda.

Antoni

Activitats

Les escoles de la Seu fan una plantada
amb motiu del Dia Mundial de l’Arbre

Dia de l'Arbre 2012. L'activitat
s'ha fet davant dels horts
socials de l'Horta del Valira.
Durant el dia també s'ha explicat als alumnes les espècies
de la flora i fauna pirinenca
Els horts socials de l'Horta del
Valira han acollit aquest dimecres al matí la tradicional plantada que fan les escoles pel
Dia Mundial de l'Arbre. En l'acte, que s'ha escurçat a causa
de la pluja, hi han participat
alumnes de les escoles Albert
Vives, La Salle, Pau Claris, La
Valira i Castellciutat.
La jornada vol servir per donar
a conèixer la flora del Parc del
Valira, les espècies de la flora i
fauna pirinenca i l'aprofitament
de la resina d'ametller per elaborar cola. La cap del Servei
Educatiu Alt Urgell-Cerdanya,
Isabel Rodríguez, ha detallat
que surant el dia s'ha fet diver-

sos actes. Enguany també s'ha
explicat per un membre de la
Junta de l'Esplai de la gent
gran de la Seu, als alumnes
les característiques dels horts
socials, creats per facilitar l'afició a l'horticultura, especialment entre la gent gran.
El cap de Parcs i Jardins de
l'Ajuntament de la Seu, Carles
Martín, valora positivament
l'estrena d'aquesta activitat per
tal que els infants mantinguin
el contacte amb la natura.

Com que la jornada de l'arbre
coincideix amb el Dia Mundial
de la Poesia, els alumnes
també han llegit un poema.
Aquesta activitat pertany al Pla
comarcal de dinàmica educativa, que organitza l'Ajuntament
de la Seu, el Consell Comarcal
i el Servei Educatiu Alt UrgellCerdanya. Compta amb la
cololaboració
de
l'Arxiu
Comarcal, el Consorci de la
Gent Gran i l'Escola Agrària
del Pirineu.
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Taller de mones de Pasqua

Els dies 28 i 29 de març es va
fer un taller de mones de Pasqua, dedicat als més petits de
la Seu, al que van assistir uns
50 nens amb les seves respectives mares o àvies, organitzat
pel Pla Educatiu d’Entorn de la
ciutat.
Durant aquests dies van fer
practiques de com es fa el pastís, emplenar-ho i també decorar-ho. La Pepa Ferré i la Juani

Menduiña van ser les àvies
encarregades d'ensenyar com
elaborar la mona de Pasqua.
Aquestes àvies no és la primera vegada que ho fan, doncs ja
tenen relació amb els petits.
El Taller de Mones no serveix
solament perquè els nens ho
passin bé descobrint com es fa
el pastís, sinó també per vincular les dues generacions, com
son àvies i néts.

Els més de 50 nens que han
assistit en dues setmanes al
taller de mones han après a
decorar-les i farcir-les. En el
cas del farciment, els nens han
pogut triar entre melmelada,
ametlles, xocolata… i més d'un
no ha pogut resistir la temptació
i ha acabat provant els ingredients.

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

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
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Lluïsa

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

Activitats

Xerrada a l’Esplai sobre prevenció de
maltractaments a les persones grans
A l'Esplai de la Gent Gran de la
Seu d'Urgell es va fer, el 23 de
maig, una xerrada informativa
sobre la prevenció dels maltractaments a les persones grans.
La xerrada, anà a càrrec d'Anna
Justo, caporal del grup d'atenció a
la víctima dels Mossos d'Esquadra, i de Sílvia Mota, psicòloga del
Centre d'Intervenció Especialitzada (CIE) al l'Alt Pirineu-Aran.
En aquesta xerrada s'alertà als
padrins i padrines sobre els tipus
de maltractaments que pateixen
algunes persones grans, els quals
van des dels físics als psicològics,
negligències, econòmics, abandonaments, vulneració de drets,
entre d'altres. Aquesta jornada ha
estat organitzad- per la Regidoria
de la Gent Gran de l'Ajuntament
de la Seu d'Urgell, el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt

Urgell, el Centre d'intervenció
Especialitzada Alt Pirineu-Aran
del Departament de Benestar-

Social i Família i el Cos dels Mossos d' Esquadra.
Font: la Borrufa

COMES BALLETBÓ, S.L.
Agència d’assegurances - nº ref.2749

Av. Pau Claris, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 354 762 - 973 352 313
e-mail: jcomesb@mapfre.com
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Activitats

Reunió de
Vida Ceixent
a Andorra
El passat 20 de març es va celebrar la vuitena trobada de Vida
Creixent a Andorra la Vella. El
President de l'Esplai Julio Moreno
i jo mateixa, vàrem ser convidats
a assistir-hi. A les 10.30 vam arribar a la Plaça del Poble, a les
12.30 h es va fer la trobada a la
sala "Consistorial" 14 del Centre
de Congressos. Ens donà la
benvinguda monsenyor Joan
Enric Vives, va presidir també Mn.
Manel Pal, conciliari diocesà, Mn.
Ramon Sàrries, arxiprest de les
Valls d' Andorra i en Sergi Òliba,
president interdiocesà de Vida
Creixent de Barcelona.
El motiu de la trobada era compartir amistat i espiritualitat, reflexió de Mn. Ramon Sàrries sobre
"Porta Fidel", carta apostòlica del
Papa Benet XVI amb motiu dels
anys de la fe, valoració per part
del grup d'animadors i suggeriments.
A les 13.00 h. solemne eucaristia
a l'Església Arxiprestal de Sant
Esteve, presidida per monsenyor
Joan Enric Vives, acompanyat per

11 sacerdots. La prèdica va ser
molt interessant, doncs ens va dir
que l'important és ajudar a la
família i als germans, amb alegria
i goig. Per mi personalment em va
resultar d'allò més interessant.
Vàrem assistir de tot el Bisbat d'
Urgell i d'Andorra, d'Isona, la
Massana, la Pobla de Segur,
Oliana, Tremp, la Seu d'Urgell...
En fi, hi havia moltisima gent.
Tot seguit, vàrem anar a dinar a la

Sala Consòrcia 23 del Centre de
Congressos. Per cert, molt bo!
Desprès de dinar, vàrem cantar i
passar una estona molt agradable, acabant, tothom cap a casa,
però aquesta diada és per recordar-la i tenir-la present, en acabar
vàrem cantar el nostre himne de
Vida Creixent, que ens uneix més
cada cop que el cantem.
Imma Espuñes

MADERAS Y VIRUTAS SEO, S.A

FA R M À C I A P E RU C H E T
MARIA TERESA PERUCHET i CASAL, Farmacèutica

- FUSTES DEL PAÍS I D’IMPORTACIÓ
- EINES, MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
- PAVIMENTS
- SANITARIS
- ELECTRODOMÈSTICS
- MOBLES DE CUINA
- SUB. INDUSTRIALS

Telèfon: 973 355 550 - Fax: 973 360 851
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14-18 25700 LA SEU D’URGELL Lleida
MAVISA: Avinguda Valls d’Andorra, 5 - 25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 350 027 Fax 973 354 376
Adt. 144 - www.mavissa.es - mavissa@mavissa.es
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Tot recordant el passat
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Pensaments compartits

La vida humana no es concep
sense l’ajuda dels altres
Hi ha una dita castellana què diu:
"es de bien nacido ser agradecido". La vida humana no es concep sense l'ajuda dels altres, i jo
al llarg de la meva vida, ho he
hagut d'agrair en més d'una ocasió.
Amb aquest número 6, la revista
Anys Daurats, compleix un any i
mig des que va sorgir la idea de
fer-la.
Recordo la gran il·lusió amb que
es va començar a gestar l'embrió
de la revista, aquell fulletó que
s'intentava imprimir amb una
impressora casolana, i recordo el
dia que es va apropar al despatx
de l'Esplai el meu amic Pere
Farràs i va observar aquell plec
de fulls escrits amb molt bones
intencions, però amb poca visió
de revista.
Recordo que aquella idea li va
il·lusionar tant o més que a mi, a
partir d'aquella trobada, el meu
amic Pere em va obrir els ulls, li
va donar un altre enfocament a
aquell fulletó, i en mitja hora de
conversa, la revista va fer un
canvi de 360 graus. A cada idea
nova que em donava, jo em quedava bocabadat , estava sorprès
de sentir-lo. Al final li vaig dir:
"Pere, m'has d'ajudar" a portar
aquest projecte endavant, la resposta va ser òbvia: "Compta amb
mi". A partir d'aquell moment,
l'embrió d'Anys Daurats va tenir
dos pares i molts padrins que ens
han ajudat a dur a terme aquest
feliç part.
Gràcies Pere, per tot el que has
fet per la nostra revista, per tot el
que has fet per l'Esplai, per a mi i
per tota la Junta, ets una persona excepcional, has inundat l'Es-
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“

Els grans amics són
difícils de trobar,
difícils de deixar
i impossible d’oblidar
plai amb idees que, ens han servit perquè siguem un referent
pels altres esplais, gràcies per les
xerrades de la Paqui i la Maria,
de les que esperem que tornin
d'aquestes llargues vacances on
les has enviat, esperem i desitgem que estiguin aviat una altra
vegada amb nosaltres, gràcies
per aquest somriure que mai et
falta a la cara, gràcies per aquesta alegria que ens transmets i per
aquesta frase que has fet teva:
"LA VIDA ÉS BELLA"

Els grans amics són difícils de
trobar, difícils de deixar i impossible d'oblidar. I tu, Pere, per a
nosaltres ets un gran amic
Aprofito aquest escrit per fer
extensible la meva gratitud al
nostre coordinador, Isidre Domenjó, per tota la feina que porta
a terme perquè la revista surti
cada trimestre. Gràcies, Isidre.

Antoni Temprado

Pensaments compartits

Hi ha qui s’estima més abandonar
el planeta que canviar
Generalment el que volem és
que canviïn els altres, oi?
Quan dic "els altres", em refereixo al govern, les grans
empreses, l'amo, els companys de feina, Hisenda, els
estrangers, els mestres d'escola, la parella, els pares, els
fills, ... és a dir: tothom llevat
d'un mateix. No volem canviar,
però volem que tota l'altre gent
canviï perquè la nostra vida
sigui diferent. I tanmateix, està
clar, tot canvi que vulguem que
hi hagi en la nostra vida ha de
sortir del nostre interior.
Paràgraf extret del llibre "El
poder és dintre teu" de Louise
L. Hay.
Si ens volem aprimar, fem
règim; si ens volem posar
forts, fem exercici; si volem
aprendre, estudiem; i tots
tenim ben clar que només ho
podem fer nosaltres aquestes
tasques, no serveix que un
altre les faci per nosaltres, no
en traurem res!
A nivell emocional i espiritual,
no ho tenim gens clar això.
Com diu Louis Hay, sempre
busquem culpables i responsables a fora i d'aquesta
manera ens sentim sols, abandonats, insatisfets, enfadats i
patim moltíssim. Amb el món
que tenim comença a ser hora
que ens mirem el nostre melic
i ens responsabilitzem de la
nostra vida, les nostres

Roser Farràs

“

Una bona educació
emocional és bàsica
per poder
responsabilitzar-nos
de nosaltres mateixos
i fer possible
el canvi en aquest món
accions i les nostres emocions. Cal mirar a dins i ser el
canvi que volem veure a fora.
Cal molta educació emocional,
i aquesta es pot aprendre. Si
volem ser més estimats, hem
d'aprendre a estimar més; si
volem pau, hem d'aprendre a
ser
pacífics;
si
volem
tranquil·litat, hem de gestionar-

nos la impaciència i les presses; si volem rebre, hem de
saber donar; si volem temps,
ens hem de permetre parar; si
volem viure sense por, hem
d'aprendre a confiar; si volem
vida, ens hem de deixar de
destruir,...
Una bona educació emocional
és bàsica per poder responsabilitzar-nos de nosaltres mateixos i fer possible el canvi en
aquest món. I educar emocionalment no té edat, sols requereix respectar el temps que
cadascú necessita, implicació,
voluntat i acció. I tothom en pot
aprendre!
Si tenim cura de nosaltres i
ens treballem com un tot, que
és el que som, podrem després mirar l'altre amb estima i
no sentir-lo com un rival, sinó
com una prolongació de nosaltres mateixos i cooperar plegats per avançar i aconseguir
allò que més desitgem.
Treballant-nos i cuidant-nos,
accedim a la nostra essència,
aquella veueta interna que ens
diu qui som i ens recorda què
desitgem fer en aquesta vida.
Recuperem allò que teníem
oblidat i ens sentim únics,
especials i meravellosos, com
a éssers divins que som. Però
per tot, cal recordar-nos cada
dia que el punt de partida és
dins nostre i que el primer pas
l'hem de fer nosaltres.
17
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Seguretat vs confiança
A qui no li sonen converses tipus:
estalvia que pel dia de dema mai
se sap..., si pogués ser funcionari i tenir una feina per tota la vida
ho tindria solucionat..., millor
comprar que així serà nostre...,
ara no és el moment, que tal i
com van les coses encara gràcies,... fem una assegurança de
vida que si ens morim...
La seguretat regna en la nostra
societat des de fa segles. Ara, en
plena crisis, no hi ha res segur i
els que continuem aferrant-nos
nomes a la seguretat com a
única via possible se'ns estan
complicant les coses. Per començar, la seguretat alimenta les
pors, la qual cosa fa que sigui
molt cara, doncs ho volem tot
sobre papers i firmem contractes
d'assegurances, contractes matrimonials, contractes bancaris...
Amb la seguretat necessitem
garanties per tot i ens tornem
més desconfiats, més esquerps i
compliquem les nostres relacions
fent-les més difícils i estant sempre a la defensiva.
La seguretat fa que no ens
movem del nostre espai còmode,
el qual cada dia és més petit. Fa
que ens fragmentem, sentint
insatisfacció i injustícia per tot
arreu.
La seguretat l'hem de buscar
sempre a fora i no depèn de
nosaltres i és per aquest motiu
que en aquets moments de crispació política i crisis econòmica
neixen emocions tòxiques entre
la ciutadania, doncs al dependre
de quelcom extern ens sentim
perduts i desorientats. Doncs,
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on els climes es contaminen fàcilment amb desesperança, violència i egoïsme. Seria bo preguntarnos si volem continuar pagant
una seguretat cada vegada
menys segura i més cara; o ens
volem arriscar confiant en nosaltres, els altres i la vida.
Amb tot, no és que hi hagi eleccions bones o dolentes, la decisió
és personal i cadascú ha de buscar el seu punt d’equilibri i benestar. Tu ets l'únic que pot triar quin
percentatge de seguretat i confiança necessites a la teva vida.
què té de diferent la seguretat
respecte de la confiança? La
seguretat, amics, es el camí de
l'esclavitud; la confiança, el de la
llibertat.
LA CONFIANÇA
La confiança neix de dins, ens
dóna valentia per afrontar els problemes i saviesa interna per utilitzar els nostres propis recursos.
La confiança ens brinda pau i
serenitat, és molt més barata,
facilita els nostres vincles interpersonals i ens fa somriure encara que visquem en un entorn
incert. La confiança assumeix riscos i alimenta la creativitat. En
aquesta vida la necessitem per
créixer, per adaptar-nos als canvis, per construir un món millor.

I és un tema molt important per
reflexionar amb els nostres nens.
De petits necessiten seguretat
perquè depenen totalment de
nosaltres, però arriba un punt
que, si no els ensenyem a confiar
en ells i els altres, les seves
capacitats i els seus recursos es
bloquegen, i les seves vides es
compliquen. Els hem d'ensenyar
a creure en ells, a fer-los saber
que dins seu hi ha tot el que
necessiten per afrontar els problemes i tot el que necessiten per
construir la seva vida.
Com a padrins, pares i educadors
ens hem de qüestionar aquestes
coses i brindar als nostres nens
el millor llegat perquè puguin
construir la millor vida possible
amb responsabilitat i consciencia
d'ells, els altres i el món.

Apostar per la confiança és una
bona manera de gestionar les
pors, de sortir de l'espai de comoditat tan reduït que tenim per anar
a descobrir nous territoris.

Un vaixell està molt segur a
port, però la seva essència és
estar a alta mar.

En moments de crisis econòmica,

Nosaltres

Pensaments compartits

Historia de un mendigo creyente
Yo me fui a Juan que me diera
pan, Juan me dijo, que si no le
daba leche no me daría pan, ¿de
qué leche? ¡De la vaca!
Fui a la vaca que me diera leche
y la vaca me dijo, que si no le
daba hierba no me daría leche
¿de qué hierba? ¡Del Prado!
Fui al prado que me diera hierba
y el prado me dijo, que si no le
daba guadaña no me daba hierba, ¿de qué guadaña? ¡Del hierro!
Fui al herrero que me diera guadaña y el herrero me dijo, que si
no le daba leña no me daba guadaña ¿de qué leña? ¡Del bosque!
Fui al bosque que me diera leña y
el bosque me dijo, que si no le

daba agua, no me daba leña ¿de
qué agua? ¡De la nubes!
Fui a las nubes que me dieran
agua y la nubes me dijeron que si
quería agua ¡Se la pidiera a Dios!
Agua le pedí a Dios, agua Dios
me dió. Agua le di al bosque, leña
el bosque me dió. Leña le día al
herrero, guadaña el herrero me
dió. Guadaña le di al prado, hierba el prado me dió. Hierba le di a
la vaca, leche la vaca me dió.
Leche le di a Juan y Juan me dió
¡¡un buen trozo de pan¡¡

Antonia Pérez Buisan
Socia de l'Esplai

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

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

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

Sant Serni de Tavèrnoles
Abadia benedictina situada al
municipi de les Valls de Valira
(Alt Urgell), a uns 300 m al N
del cap de municipi, a la dreta
de la Valira, a tres quilòmetres
de la Seu d'Urgell, camí d'Andorra. El lloc avui és anomenat
el Monestir i antigament rebia
el nom de Tavèrnoles, segurament perquè hi devia haver uns
hostals o hostalets (el llatí

tabernulas significa això) per al
servei dels viatgers. Sembla
que el cenobi era de tradició
visigòtica i força antic.
Probablement hi estudià el
bisbe Fèlix d'Urgell (782-99),
que hi tenia adeptes, raó per la
qual el monestir es veié involucrat en l'heretgia adopcionista.
Però els orígens són molt confusos, a causa de les falsificacions de documents fetes pels
seus monjos per obtenir la
immunitat episcopal. Existia
certament ja al principi del s.
IX, quan els comtes de Cer20

danya i d'Urgell li vincularen el
petit cenobi de Sant Esteve
d'Umfred a la Cerdanya (815) i,
tot seguit, cinc petites cel·les
abandonades de la vall de Castellbò, també Sant Vicenç de
Fontclara, prop d'Isona, Sant
Vicenç de Pinsent, Sant Llorenç de Morunys i altres esglésies i petits monestirs. L'abadia
de Tavèrnoles fundà els prio-

“

Existia ja a principis
del segle IX, quan
els comtes de Cerdanya
i d’Urgell i vincularen
el petit cenobi de
Sant Esteve d’Umfred

rats de Sant Salvador de la
Vedella (835) i de Sant Pere de
Casserres, al Berguedà. En
començar el segle XI era al
zenit del seu poder i les seves
possessions anaven del Berguedà a Andorra (d'on el 1007
el comte Ermengol I li cedí la
meitat dels censos que rebia a
les valls), i de la Cerdanya a
Isona i al Pallars; posseïa
també béns a Aragó i a Castella.
Aquesta riquesa patrimonial
permeté al cenobi de construir
una nova església, romànica,
que fou solemnement consagrada el 17 de gener de 1040
pels bisbes Eribau d'Urgell i
Arnulf de Ribagorça en honor
de la Mare de Déu, de sant
Miquel Arcàngel i del màrtir
sant Sadurní, essent abat del
monestir Guillem. Hi assistiren
els comtes d'Urgell Ermengol i
Constança, Arnau Mir de Tost,
Isarn de Caboet, el vescomte
Pere Ramon i un seguit de personatges il·lustres de l'Església, entre els quals hi havia l'arquebisbe de Narbona i el d'Arle, els bisbes de Sant Jaume de
Galícia, Besiers, Girona, Coserans, Vic (Oliba), Tolosa i Elna.
En l'acta de consagració del
1040 es fa referència explícita
que el cenobi s'ha de regir
segons la regla benedictina. Ja
en temps de l'abat Ponç, a la
primeria del segle XI, que fou
monjo de Ripoll i gran amic de
l'abat bisbe Oliba, i que més
tard esdevingué bisbe d'Oviedo
i de Palència, segurament a la
casa de Tavèrnoles ja se
seguia l'esmentada regla.

Patrimoni
Després d'uns quants anys
d'estagnació, el 1099 el
monestir de Sant Serni de
Tavèrnoles rebé del papa Urbà
II una butlla d'immunitat o independència del bisbe. El cenobi
mantingué la seva esplendor
fins al segle XIII, però ja a partir del següent entrà en una
forta decadència. Els seus
monjos baixaren de dotze a sis
i acabaren per ésser només
quatre. Els intents de reforma
dels visitadors de la Congregació Claustral Tarraconense al
llarg del s. XV no reeixiren a
retornar-li l'antic prestigi. El
darrer abat del cenobi fou
Tomàs Costa (1564), i el 1592
l'abadia fou secularitzada per
Climent VIII, que uní les seves
rendes al seminari tridentí de la
Seu d'Urgell i a l'antic monestir
creà una vicaria perpètua. A la
Seu d'Urgell s'han conservat
alguns documents del monestir
i en especial el cartulari, publicat el 1964.
L'església romangué en estat
ruïnós durant dos segles, fins
que l'any 1971 s'inicià una discutida restauració. En resta
només la capçalera: els absis
romànics (restaurats entre el
1971 i el 1975) i el transsepte,
acabat en absidioles. Hom sap,
tanmateix, que el temple era
basilical, de tres naus. És força
curiosa la disposició absidal,
de tres absis en creu disposats
entorn d'un absis major; interiorment, l'absis central encara
té unes altres tres absidioles
buidades en el gruix del seu
mur. Els capitells del claustre
foren elogiats per mossèn
Cinto Verdaguer, que hi féu
una visita el 1889, i seguidament foren venuts pel rector de

Altar de Sant Serni de Tavèrnoles, actualment al MNAC.

la parròquia al col·leccionista
del Maricel de Sitges, que se'ls
endugué als Estats Units. En
procedeix un frontal d'altar
romànic, del segle XII, conser-

vat al Museu Nacional d'Art de
Catalunya, i altres peces notables, espoliades en els llargs
segles d'abandonament de la
casa.
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De tot una mica

Acudits

Passatems / Sudoku
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De tot una mica

Farmàcies de guàrdia
CANVI DE GUÀRDIA CADA DIJOUS A LES 20 HORES

Telèfons d’interès
Emergències
Bombers

112
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

Solució al sudoku
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Benvinguda

Assemblea d’ASVOL a Caixa Fòrum
El passat 28 de març, 14 voluntaris de l'Esplai La Seu vam ser
convidats a l'assemblea general
que va celebrar ASVOL a CAIXA
FÒRUM de Barcelona.
El Sr Josep Ollé Pous, Director de
l'àrea d'acció social ens va donar
la benvinguda i ens va parlar de
tres desitjos molt importants per a
ell i que li agradaria que veiessin
la llum aquest any. El primer, que
2012 sigui un any per comunicar
a més de 200 centres el significat
d' ASVOL, perquè la gent sàpiga
el que fem. En segon lloc: poder
fer obres de voluntariat més solidàries, per poder arribar a més
gent. I finalment: que puguem
transmetre la nostra experiència
tan valuosa a la joventut.
A continuació va prendre la
paraula el Sr Miquel Àngel Pla,
delegat general de "la Caixa" a
Barcelona. Ens va dissertar
sobre el significat de la paraula "la
Caixa", ens va dir que s'ha caracteritzat sempre pel seu compromís amb la societat i la seva
vocació de servei i treball en favor
de l’interès general, el que li ha
valgut la confiança de gairebé 10
milions de clients, i que des de
sempre ha aprofitat els seus
beneficis en pro de la societat,
amb programes socials, que la
branca Financera i social de la
Caixa, és un model d'èxit i que tot
i els canvis que estan portant a
terme les entitats financeres, la
Caixa estarà amb nosaltres en tot
moment donant-nos el seu
suport.
El director de l'àrea de negoci de
La Caixa, el Sr Isidre Sort, explicà
els avantatges financers i socials
del Club ARA, tant per als que
tenen domiciliada la pensió com
per als que no l'hi tenen, avantatges que poden gaudir els majors
de 65 anys que reben la targeta

"ARA" gratuïta pel sol fet de ser
clients de la Caixa, i mes avantatges que amb el pas del temps
s'aniran incrementant.
Tot seguit ens va donar la benvinguda el president d' ASVOL, el Sr
Fernando Montano, amb l' inici de
la convocatòria de l'assemblea
general ordinària que en l'ordre
del dia va tenir els següents apartats: Ratificació de la nova vocal

,Sra. Lydia Gómez Roca, lectura i
aprovació de l'acta anterior, informe del president, la memòria
d'activitats realitzades el 2011,
aprovació dels comptes del 2011,
proposta i aprovació del pressupost per l'any 2012 i va acabar
amb el torn de preguntes.
Finalitzada l'assemblea ens van
convidar a fer una visita guiada a
l'exposició "Goya llum i ombres".
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Benvinguda

Diada intergenaracional
de l’Escola Pau Claris
Un alè de vida i alegria va arribar el passat 27 d'abril a l’Esplai. Cap a dos quarts de quatre de la tarda vam tenir una
grata visita.
Cent alumnes de preescolar
del col·legi Pau Claris ens van
visitar, per a nosaltres va ser
una font de satisfacció i de
rejoveniment, els petits ens
van obsequiar amb uns dibui-

xos fets per ells mateixos, amb
una al·legoria relacionada a la
gent gran, avisi àvies. No cal
dir que són veritables obres
d'art i que ens sentim molt afalagats.
Els dibuixos van ser exposats
a les vidrieres de l'Esplai, tot
seguit ens vam fer una fotografia de grup, amb tota la mainada. I abans de retornar a l'es-

cola, van ser obsequiats amb
uns caramels, que van repartir
els membres de la junta. A
més, a cadascuna de les mestres se'ls va obsequiar amb
una rosa de paper elaborada
per les voluntàries de l'Esplai.
Fins aviats, minyons!

La Junta

Col·laboradors: Pirenaica
Societat Cooperativa Sra.
Maria R.
Sra. Mercè S.
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Activitats

Calçotada al restaurant
El Álamo d’Alcover

Aquest any la popular calçotada,
que celebrem cada any, s'ha dut a
terme al conegut restaurant El
Álamo a la ciutat d'Alcover
Si per alguna cosa destaca
aquest conegut restaurant és per
la seva bona cuina, el seu immillorable servei i per la seva exqui-

sidesa en el tracte, tant de part
dels propietaris com per part del
seu servei. Des d'aquesta revista
els diem “Chapeau!”.
La sortida de la Seu d'Urgell es va
efectuar el dia 29 de febrer a les 8
del mati de l'Estació d'autobusos
i la nostra primera parada la vam

fer a Ponts per reposar forces
amb un bon esmorzar. Des d'allà
ens vam dirigir a la fàbrica de
galetes Rifacli. No es va poder
visitar el sistema d'elaboració de
les galetes, pel fet que precisament aquests dies estaven de
neteges de màquines, però sí que
vam poder adquirir productes d'aquesta famosa fabrica
Tot seguit vam anar a visitar Montblanc. Amb poc més de 6.000
habitants, va ser declarat conjunt
històric i artístic el 1947 i és capital de la comarca de la Conca de
Barberà. Dins el recinte emmurallat trobaràs el centre històric de
Montblanc, fàcilment visitable a
peu.
Aquí veuràs antigues cases senyorials prop del Carrer Major i la
Plaça Major, a més d'alguns edificis religiosos tan interessants com
l'església de Sant Miquel o la de
Santa Maria Major.
Després el dia de festa va concloure amb una excel·lent calçotada que al costat de la carn va ser
la delícia de tots els assistents. I,
esclar, per rematar la festa un
espectacular ball que ens va fer
pair el dinar
Gràcies a tots els socis que ens
van acompanyar.

Marató per la pobresa de T V3
Gran èxit de col·laboració en l'arrossada popular realitzada per l'Esplai de la Gent Gran de la Seu d'Urgell al
club de la Petanca. Amb una assistència de 100 persones, es va celebrar el dia 27 de maig una popular arrossada en benefici de la marató de la pobresa, hi van participar 14 voluntaris de l'Esplai de la Seu d'Urgell. El
total recaptat van ser 850 euros, que seran ingressats
en la seva totalitat a tan noble fi. La junta vol donar les
gràcies per la seva assistència a Anna Vives, Regidora
d'Atenció Ciutadana i Montserrat Bonet, Regidora de la
Gent Gran, igualment als proveïdors per la seva aportació desinteressada fent un esment a la Mancomunitat d'Escombraries de l'Urgellet i a la Carnisseria i Xarcuteria Comercial Carmen. I a tots els que ens heu
acompanyat en aquest dia, moltes gràcies en nom de la Marató.
La Junta
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Activitats

Viatge a Cantàbria

El passat mes de març, entre
els dies 11 i 17, l'Esplai celebrà
un viatge a Cantàbria, amb
més de 60 socis, un viatge que
ens va deixar un bon gust de
boca, en descobrir una regió
tan preciosa com aquesta.
Entre molts dels llocs que vam
visitar vull remarcar el que més
ens captivà, i un d'aquests
llocs va ser el Parc de la naturalesa de Cabárceno, tant per
l'originalitat del seu paisatge
com per la diversa fauna que
reuneix en règim de semillibertat (óssos, llops, cèrvols, hipopòtams, elefants, tigres, lleons,
girafes, estruços, camells,
micos, serps...)
Laredo és una altra de les
poblacions que visitem, famosa perquè cada any celebra en
el seu extens arenal, que a
baixamar s'uneix amb el de
Somo, un famós Derby Hípic
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amb les seves diverses modalitats de carreres. A Laredo hi
ha un notable edifici, el Santuari de Nostra Senyora de
Llaunes, del segle XV.
Santoña. De Santoña va ser
Juan de la Cosa, que va participar en el descobriment d'Amèrica i a qui es deu el primer
mapa Mundial, també aquí es
va construir la caravel·la Santa
Maria. El port de Santoña és
un dels més actius del mar
Cantàbric, i molt famós per la
seva indústria conservera en la
qual destaquen les famoses
anxoves.
Santander, capital de Cantàbria, ciutat moderna i cosmopolita situada en una de les
badies més belles del món.
Situada en un entorn paisatgístic privilegiat d'excepcional
bellesa, amb àmplies zones
verdes i platges, destacant el

Palau de la Magdalena, el parc
de Mataleñas, així com llocs
plens d'encant i història com el
Sardinero, el Passeig Pereda,
la Catedral o Port Noi.
Una ciutat que tothom hauria
de visitar una vegada a
Comillas, una de les localitats
més belles i conegudes de
Cantàbria A finals del segle
XIX, Antonio López López,
després d'emigrar a Amèrica i
fundar importants empreses
navals i tabaqueres a la ciutat
de Barcelona, causa de les
seves aportacions per a la guerra de Cuba, el rei li atorgà el
títol de Marquès de Comillas.
Santillana del Mar, un dels
llocs més visitats i atractius de
la regió. La vila alberga veritables tresors arquitectònics,
sent La Col·legiata de Santa
Juliana l'edifici més representatiu de Santillana del Mar i la joia
més important del romànic a
Cantàbria. Parlar de Santillana
és fer-ho també de les Coves
d'Altamira, qualificada com la
capella Sixtina de l'art rupestre,
aquesta cova conté les pintures prehistòriques més famoses del món.
Castro Urdiales conserva una
interessant població vella, amb
carrerons de gran sabor que
conviden al passeig abans del
gaudi d'un dels principals atractius de la vila: la seva gastronomia. El seu patrimoni monumental està format per l'església de Santa Maria, (construïda
entre els segles XIII i XV), el
castell-far que s'ubica al costat
i el bell pont de Santa Ana.

Activitats
Els Pics d'Europa presenten
la major formació calcària de
l'Europa Atlàntica. Entre els
seus cingles habita l'isard, en
els espessos boscos els cabirols, llops i presència ocasional
d'algun ós. I més de 100 espècies d'aus
Els més agosarats ens vam
atrevir a pujar al Telefèric de
Fuente Dé, que salva un desnivell de 753 metres, situant al
viatger en els 1.823 metres
d'altitud en tan sols 4 minuts.
Va ser una experiència que
mai oblidarem
Potes, està situat a la cruïlla
de quatre valls És sens dubte
una perla entre les valls, amb
un encant sublim per passejar
assossegadament pels seus
tranquil carrers. Però sens
dubte el millor record que ens
vam portar de Potes va ser
haver assaborit el famós cuit
del pelegrí, una menja que treu
els sentits a tots els que ho
vam tastar, us ho recomanem.
Sant Vicente de la Barquera,
situada al voltant de les ries de
Rubín i Pombo Sant Vicent,
ofereix al visitant un entorn en
què predomina la natura. El
Parc Natural de Oyambre. La
silueta del castell i de l'església
de Santa Maria dels Àngels,
"cruïlla de camins" espirituals,
les rutes jubilars Jacobea i
lebaniega, i la determinant
omnipresència de la muntanya.
Bárcena Mayor posseeix el
caseriu més ben conservat
d'arquitectura popular de Cantàbria. Conserva fins i tot, en
molt bon estat, exponents
d'antigues quadres, safareigs i
forns de pa. Sembla totalment
un poble per col·locar en un
Betlem.

En resum un viatge fabulós a
una regió de les més boniques
de la península.

Santander
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Activitats

Notícies breus d’

Xerrada sobre plans
d’evacuació
El dia 16 d'abril va tenir lloc
una xerrada dirigida a tots
els membres de la junta i
voluntaris, per part d'una
monitora de la Caixa, la Sra.
Marta López. La xerrada va
ser referent al Pla d'evacuació dels Esplais de Fundació
la Caixa.
Se'ns va explicar com actuar
en cas d'emergència davant
qualsevol situació imprevista, la manera d'evacuar a les
persones del centre, les
mesures de seguretat que
havíem de dur a terme i als
serveis de seguretat que
havíem de cridar en cas de
qualsevol eventualitat.
Tot seguit es realitzà una
visita a tots els punts més
emblemàtics del centre per
controlar tots els senyals:
Mesures de seguretat (escales i sortides d'emergències,
extintors, senyalització etc.)
En general les mesures
estan ben senyalitzades,
nomes fa falta la correcció
d'algun senyal, cosa que es
durà a terme en breu.
La Junta

8

El dia 6 de març al mati, es va
mantenir una reunió amb el Sr.
Josep Soberà, coordinador de
ASVOL per a la província de
Lleida i el voluntariat de l'Esplai de La Seu.
Ens va notificar diferents
temes, entre ells el d'anar el
dia 28 de març a Barcelona a
celebrar el dia d'agraïment al
voluntariat
També ens informa que la Seu
d'Urgell serà punt de trobada,
"entre altres de la província de

Lleida", perquè els voluntaris
d'arreu de Catalunya que vulguin, pugin visitar la nostra
ciutat acompanyats per voluntaris de la Seu
També s’anuncia que la junta
de ASVOL, que te la seu a
Barcelona, és desplaçarà als
esplais mes emblemàtics de
Lleida, entre ells el de la Seu
d'Urgell, a fer-nos una visita.
La reunió es va acabar amb
precs i preguntes.

Berenar a l'Esplai
El dia 6 del març, aprofitant que a una membre de la junta, la
Joana Menduiña, li va toca un pernil en la calçotada que es va
fer a Alcover, la junta ho va voler compartir amb un berenar
amb tots los socis que aquella tarda es trobaven a l'Esplai
,aproximadament uns 75.
La junta va facilitar el pa amb tomàquet, el vi i l’aigua i, per la
seva part, el soci Joan Vázquez va tindre la gentilesa d’invitarnos a cava.
Ens va acompanyar la Regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament de la Seu d'Urgell, Sra. Montserrat Bonet, que en tot
moment es va trobar com a casa seva.
Tots el socis s'ho va passar d'allò més bé. Esperem que ens
torni a tocar un altre pernil. I, si pot ser, dos.

Activitats

Fira d’Abril
Els dies 13, 14 i 15 d'abril, l'Associació Gitana Gaó Romà va
organitzar la segona Fira d'Abril
de la Seu, amb la col·laboració de
l'Ajuntament urgellenc i d'associacions, entitats, com ara l' Esplai
de la Seu.
L'Esplai i la junta en ple van
col·laborar en l'elaboració dels
cartells per a la venda de tiquets
del dinar i de les broquetes, així
com en l'elaboració de l’arrossada
per a 150 persones.
L'elaboració de l’arrossada "mar i
muntanya" va començar sobre les
13 hores i a les 14.20 es va
començar a repartir a tots els
assistents. Després del dinar es
va fer una enquesta entre els

comensals per saber l'opinió de
com havia anat la paella, i la resposta general va ser boníssima,
cosa que ens va congratular a
tots els membres de la junta. Així
mateix, vam gaudir amb la com-

panyia de la regidora de la gent
gran, Sra. Montserrat Bonet.
El president de l'associació Gitana, el Sr. Julio Echevarria, va
agrair la nostra col·laboració.

Sant Jordi 2012
Aquest any ha estat un dia de Sant Jordi molt
especial per al nostre soci i amic Josep Vilarrubla. Ha rebut un homenatge organitzat per la
Regidoria de Gent Gran i el Consorci d'Atenció a
les Persones de l’Alt Urgell, amb la col·laboració,
entre d'altres, de l'Esplai de la Seu.
L'homenatge es va dur a terme a la sala d'exposició del Centre Cívic, presidida pel molt il·lustre
alcalde, Sr Albert Batalla, i les regidores Montserrat Bonet i Anna Vives. Així mateix, va estar
acompanyat per la seva dona, fills i néts i per un gran nombre d'amics i amigues.
Trenta-nou poemes del seu extens poemari van ser recitats per una majoria de socis de l'Esplai, amics i familiars. Tot seguit, l’alcalde, Sr Albert Batalla, va donar les gràcies al Pep per la
seva gran aportació a la poesia. L'acte va concloure amb una fotografia en grup de tots els
assistents. Va resultar ser l’últim homenatge públic al Pep abans de la seva mort, esdevinguda, per desgràcia, poques setmanes després.
Les activitats van continuar al Passeig, on es trobava l'emissora de Ràdio Seu i on cinc voluntàries de l'Esplai van tenir l'oportunitat de recitar uns poemes del Pep que, ben segur, van arribar a una gran majoria de llars urgellenques.
A la tarda, la Coral de l'Esplai, va cantar a la gent gran del centre de dia del Sant Hospital, i tot
seguit es va celebrar un ball, on voluntàries i membres de la junta van repartir una rosa de
paper a totes les dames. Aquestes roses han estat elaborades per voluntàries de l'Esplai, i és
de llei dir que han fet un treball fantàstic.
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Activitats

Històries de vida
Dins del projecte Gent 3.0 s' ha
iniciat una nova activitat per a
totes aquelles persones que
estan ja iniciades en informàtica, el curs es diu Històries de
Vida.
Es tracta de desenvolupar un
projecte personal, que desperti
la motivació i que ajudi als més
grans a apropar-se a la tecnologia.
Pretén, aquest nou curs, oferir
una nova manera d'aprendre
les noves tecnologies d'una
manera senzilla, entretinguda i
en grups de 3 o 4 persones,
cada grup treballa a partir de
les seves vivències personals
sobre un tema, que es va desenvolupant al mateix temps
que van aprenent a utilitzar tots
10

els elements i programes d'un
PC, per exemple: el teclat i el
ratolí, processador de textos,
Internet, programes d'edició de
fotos i vídeos, full de càlcul etc.
El curs està estructurat de la
següent manera: es tria un projecte i la forma d’elaborar-lo, la
documentació, l'organització,
etc, fins arribar a la seva elaboració.
Aquest projecte el porten a
terme 3 o 4 persones que treballen en grup, la durada de
cada taller és de dues hores,
dues vegades per setmana, a
la nostra aula. L'horari és
dimarts i dijous de 18 h a 20 h i
la durada del curs està programada en 12 setmanes aproximadament.

També és possible participar
com a voluntari i ajudar els
altres donant suport als dinamitzadors professionals en les
responsabilitats de grup.
Us animem a participar en
aquesta nova forma d'aprendre les noves tecnologies,
doncs el fet de treballar en
grup genera més entusiasme
perquè el resultat final sigui
també més satisfactori, al
mateix temps que ens farà
més sociables, ens ensenyarà
a respectar les idees dels
altres i a donar suport als companys si necessiten la nostra
ajuda.

Antoni

Activitats

Les escoles de la Seu fan una plantada
amb motiu del Dia Mundial de l’Arbre

Dia de l'Arbre 2012. L'activitat
s'ha fet davant dels horts
socials de l'Horta del Valira.
Durant el dia també s'ha explicat als alumnes les espècies
de la flora i fauna pirinenca
Els horts socials de l'Horta del
Valira han acollit aquest dimecres al matí la tradicional plantada que fan les escoles pel
Dia Mundial de l'Arbre. En l'acte, que s'ha escurçat a causa
de la pluja, hi han participat
alumnes de les escoles Albert
Vives, La Salle, Pau Claris, La
Valira i Castellciutat.
La jornada vol servir per donar
a conèixer la flora del Parc del
Valira, les espècies de la flora i
fauna pirinenca i l'aprofitament
de la resina d'ametller per elaborar cola. La cap del Servei
Educatiu Alt Urgell-Cerdanya,
Isabel Rodríguez, ha detallat
que surant el dia s'ha fet diver-

sos actes. Enguany també s'ha
explicat per un membre de la
Junta de l'Esplai de la gent
gran de la Seu, als alumnes
les característiques dels horts
socials, creats per facilitar l'afició a l'horticultura, especialment entre la gent gran.
El cap de Parcs i Jardins de
l'Ajuntament de la Seu, Carles
Martín, valora positivament
l'estrena d'aquesta activitat per
tal que els infants mantinguin
el contacte amb la natura.

Com que la jornada de l'arbre
coincideix amb el Dia Mundial
de la Poesia, els alumnes
també han llegit un poema.
Aquesta activitat pertany al Pla
comarcal de dinàmica educativa, que organitza l'Ajuntament
de la Seu, el Consell Comarcal
i el Servei Educatiu Alt UrgellCerdanya. Compta amb la
cololaboració
de
l'Arxiu
Comarcal, el Consorci de la
Gent Gran i l'Escola Agrària
del Pirineu.
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Activitats

Taller de mones de Pasqua

Els dies 28 i 29 de març es va
fer un taller de mones de Pasqua, dedicat als més petits de
la Seu, al que van assistir uns
50 nens amb les seves respectives mares o àvies, organitzat
pel Pla Educatiu d’Entorn de la
ciutat.
Durant aquests dies van fer
practiques de com es fa el pastís, emplenar-ho i també decorar-ho. La Pepa Ferré i la Juani

Menduiña van ser les àvies
encarregades d'ensenyar com
elaborar la mona de Pasqua.
Aquestes àvies no és la primera vegada que ho fan, doncs ja
tenen relació amb els petits.
El Taller de Mones no serveix
solament perquè els nens ho
passin bé descobrint com es fa
el pastís, sinó també per vincular les dues generacions, com
son àvies i néts.

Els més de 50 nens que han
assistit en dues setmanes al
taller de mones han après a
decorar-les i farcir-les. En el
cas del farciment, els nens han
pogut triar entre melmelada,
ametlles, xocolata… i més d'un
no ha pogut resistir la temptació
i ha acabat provant els ingredients.

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

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
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Lluïsa

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

Activitats

Xerrada a l’Esplai sobre prevenció de
maltractaments a les persones grans
A l'Esplai de la Gent Gran de la
Seu d'Urgell es va fer, el 23 de
maig, una xerrada informativa
sobre la prevenció dels maltractaments a les persones grans.
La xerrada, anà a càrrec d'Anna
Justo, caporal del grup d'atenció a
la víctima dels Mossos d'Esquadra, i de Sílvia Mota, psicòloga del
Centre d'Intervenció Especialitzada (CIE) al l'Alt Pirineu-Aran.
En aquesta xerrada s'alertà als
padrins i padrines sobre els tipus
de maltractaments que pateixen
algunes persones grans, els quals
van des dels físics als psicològics,
negligències, econòmics, abandonaments, vulneració de drets,
entre d'altres. Aquesta jornada ha
estat organitzad- per la Regidoria
de la Gent Gran de l'Ajuntament
de la Seu d'Urgell, el Consorci d'Atenció a les Persones de l'Alt

Urgell, el Centre d'intervenció
Especialitzada Alt Pirineu-Aran
del Departament de Benestar-

Social i Família i el Cos dels Mossos d' Esquadra.
Font: la Borrufa

COMES BALLETBÓ, S.L.
Agència d’assegurances - nº ref.2749

Av. Pau Claris, 33
25700 La Seu d’Urgell
Tel. 973 354 762 - 973 352 313
e-mail: jcomesb@mapfre.com
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Activitats

Reunió de
Vida Ceixent
a Andorra
El passat 20 de març es va celebrar la vuitena trobada de Vida
Creixent a Andorra la Vella. El
President de l'Esplai Julio Moreno
i jo mateixa, vàrem ser convidats
a assistir-hi. A les 10.30 vam arribar a la Plaça del Poble, a les
12.30 h es va fer la trobada a la
sala "Consistorial" 14 del Centre
de Congressos. Ens donà la
benvinguda monsenyor Joan
Enric Vives, va presidir també Mn.
Manel Pal, conciliari diocesà, Mn.
Ramon Sàrries, arxiprest de les
Valls d' Andorra i en Sergi Òliba,
president interdiocesà de Vida
Creixent de Barcelona.
El motiu de la trobada era compartir amistat i espiritualitat, reflexió de Mn. Ramon Sàrries sobre
"Porta Fidel", carta apostòlica del
Papa Benet XVI amb motiu dels
anys de la fe, valoració per part
del grup d'animadors i suggeriments.
A les 13.00 h. solemne eucaristia
a l'Església Arxiprestal de Sant
Esteve, presidida per monsenyor
Joan Enric Vives, acompanyat per

11 sacerdots. La prèdica va ser
molt interessant, doncs ens va dir
que l'important és ajudar a la
família i als germans, amb alegria
i goig. Per mi personalment em va
resultar d'allò més interessant.
Vàrem assistir de tot el Bisbat d'
Urgell i d'Andorra, d'Isona, la
Massana, la Pobla de Segur,
Oliana, Tremp, la Seu d'Urgell...
En fi, hi havia moltisima gent.
Tot seguit, vàrem anar a dinar a la

Sala Consòrcia 23 del Centre de
Congressos. Per cert, molt bo!
Desprès de dinar, vàrem cantar i
passar una estona molt agradable, acabant, tothom cap a casa,
però aquesta diada és per recordar-la i tenir-la present, en acabar
vàrem cantar el nostre himne de
Vida Creixent, que ens uneix més
cada cop que el cantem.
Imma Espuñes

MADERAS Y VIRUTAS SEO, S.A

FA R M À C I A P E RU C H E T
MARIA TERESA PERUCHET i CASAL, Farmacèutica

- FUSTES DEL PAÍS I D’IMPORTACIÓ
- EINES, MAQUINÀRIA I MATERIALS PER A LA CONSTRUCCIÓ
- PAVIMENTS
- SANITARIS
- ELECTRODOMÈSTICS
- MOBLES DE CUINA
- SUB. INDUSTRIALS

Telèfon: 973 355 550 - Fax: 973 360 851
C. Joaquim Viola Lafuerza, 14-18 25700 LA SEU D’URGELL Lleida
MAVISA: Avinguda Valls d’Andorra, 5 - 25700 LA SEU D’URGELL
Tel. 973 350 027 Fax 973 354 376
Adt. 144 - www.mavissa.es - mavissa@mavissa.es
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Tot recordant el passat
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La vida humana no es concep
sense l’ajuda dels altres
Hi ha una dita castellana què diu:
"es de bien nacido ser agradecido". La vida humana no es concep sense l'ajuda dels altres, i jo
al llarg de la meva vida, ho he
hagut d'agrair en més d'una ocasió.
Amb aquest número 6, la revista
Anys Daurats, compleix un any i
mig des que va sorgir la idea de
fer-la.
Recordo la gran il·lusió amb que
es va començar a gestar l'embrió
de la revista, aquell fulletó que
s'intentava imprimir amb una
impressora casolana, i recordo el
dia que es va apropar al despatx
de l'Esplai el meu amic Pere
Farràs i va observar aquell plec
de fulls escrits amb molt bones
intencions, però amb poca visió
de revista.
Recordo que aquella idea li va
il·lusionar tant o més que a mi, a
partir d'aquella trobada, el meu
amic Pere em va obrir els ulls, li
va donar un altre enfocament a
aquell fulletó, i en mitja hora de
conversa, la revista va fer un
canvi de 360 graus. A cada idea
nova que em donava, jo em quedava bocabadat , estava sorprès
de sentir-lo. Al final li vaig dir:
"Pere, m'has d'ajudar" a portar
aquest projecte endavant, la resposta va ser òbvia: "Compta amb
mi". A partir d'aquell moment,
l'embrió d'Anys Daurats va tenir
dos pares i molts padrins que ens
han ajudat a dur a terme aquest
feliç part.
Gràcies Pere, per tot el que has
fet per la nostra revista, per tot el
que has fet per l'Esplai, per a mi i
per tota la Junta, ets una persona excepcional, has inundat l'Es-
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Els grans amics són
difícils de trobar,
difícils de deixar
i impossible d’oblidar
plai amb idees que, ens han servit perquè siguem un referent
pels altres esplais, gràcies per les
xerrades de la Paqui i la Maria,
de les que esperem que tornin
d'aquestes llargues vacances on
les has enviat, esperem i desitgem que estiguin aviat una altra
vegada amb nosaltres, gràcies
per aquest somriure que mai et
falta a la cara, gràcies per aquesta alegria que ens transmets i per
aquesta frase que has fet teva:
"LA VIDA ÉS BELLA"

Els grans amics són difícils de
trobar, difícils de deixar i impossible d'oblidar. I tu, Pere, per a
nosaltres ets un gran amic
Aprofito aquest escrit per fer
extensible la meva gratitud al
nostre coordinador, Isidre Domenjó, per tota la feina que porta
a terme perquè la revista surti
cada trimestre. Gràcies, Isidre.

Antoni Temprado

Pensaments compartits

Hi ha qui s’estima més abandonar
el planeta que canviar
Generalment el que volem és
que canviïn els altres, oi?
Quan dic "els altres", em refereixo al govern, les grans
empreses, l'amo, els companys de feina, Hisenda, els
estrangers, els mestres d'escola, la parella, els pares, els
fills, ... és a dir: tothom llevat
d'un mateix. No volem canviar,
però volem que tota l'altre gent
canviï perquè la nostra vida
sigui diferent. I tanmateix, està
clar, tot canvi que vulguem que
hi hagi en la nostra vida ha de
sortir del nostre interior.
Paràgraf extret del llibre "El
poder és dintre teu" de Louise
L. Hay.
Si ens volem aprimar, fem
règim; si ens volem posar
forts, fem exercici; si volem
aprendre, estudiem; i tots
tenim ben clar que només ho
podem fer nosaltres aquestes
tasques, no serveix que un
altre les faci per nosaltres, no
en traurem res!
A nivell emocional i espiritual,
no ho tenim gens clar això.
Com diu Louis Hay, sempre
busquem culpables i responsables a fora i d'aquesta
manera ens sentim sols, abandonats, insatisfets, enfadats i
patim moltíssim. Amb el món
que tenim comença a ser hora
que ens mirem el nostre melic
i ens responsabilitzem de la
nostra vida, les nostres

“

Roser Farràs

Una bona educació
emocional és bàsica
per poder
responsabilitzar-nos
de nosaltres mateixos
i fer possible
el canvi en aquest món
accions i les nostres emocions. Cal mirar a dins i ser el
canvi que volem veure a fora.
Cal molta educació emocional,
i aquesta es pot aprendre. Si
volem ser més estimats, hem
d'aprendre a estimar més; si
volem pau, hem d'aprendre a
ser
pacífics;
si
volem
tranquil·litat, hem de gestionar-

nos la impaciència i les presses; si volem rebre, hem de
saber donar; si volem temps,
ens hem de permetre parar; si
volem viure sense por, hem
d'aprendre a confiar; si volem
vida, ens hem de deixar de
destruir,...
Una bona educació emocional
és bàsica per poder responsabilitzar-nos de nosaltres mateixos i fer possible el canvi en
aquest món. I educar emocionalment no té edat, sols requereix respectar el temps que
cadascú necessita, implicació,
voluntat i acció. I tothom en pot
aprendre!
Si tenim cura de nosaltres i
ens treballem com un tot, que
és el que som, podrem després mirar l'altre amb estima i
no sentir-lo com un rival, sinó
com una prolongació de nosaltres mateixos i cooperar plegats per avançar i aconseguir
allò que més desitgem.
Treballant-nos i cuidant-nos,
accedim a la nostra essència,
aquella veueta interna que ens
diu qui som i ens recorda què
desitgem fer en aquesta vida.
Recuperem allò que teníem
oblidat i ens sentim únics,
especials i meravellosos, com
a éssers divins que som. Però
per tot, cal recordar-nos cada
dia que el punt de partida és
dins nostre i que el primer pas
l'hem de fer nosaltres.
17
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Seguretat vs confiança
A qui no li sonen converses tipus:
estalvia que pel dia de dema mai
se sap..., si pogués ser funcionari i tenir una feina per tota la vida
ho tindria solucionat..., millor
comprar que així serà nostre...,
ara no és el moment, que tal i
com van les coses encara gràcies,... fem una assegurança de
vida que si ens morim...
La seguretat regna en la nostra
societat des de fa segles. Ara, en
plena crisis, no hi ha res segur i
els que continuem aferrant-nos
nomes a la seguretat com a
única via possible se'ns estan
complicant les coses. Per començar, la seguretat alimenta les
pors, la qual cosa fa que sigui
molt cara, doncs ho volem tot
sobre papers i firmem contractes
d'assegurances, contractes matrimonials, contractes bancaris...
Amb la seguretat necessitem
garanties per tot i ens tornem
més desconfiats, més esquerps i
compliquem les nostres relacions
fent-les més difícils i estant sempre a la defensiva.
La seguretat fa que no ens
movem del nostre espai còmode,
el qual cada dia és més petit. Fa
que ens fragmentem, sentint
insatisfacció i injustícia per tot
arreu.
La seguretat l'hem de buscar
sempre a fora i no depèn de
nosaltres i és per aquest motiu
que en aquets moments de crispació política i crisis econòmica
neixen emocions tòxiques entre
la ciutadania, doncs al dependre
de quelcom extern ens sentim
perduts i desorientats. Doncs,
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on els climes es contaminen fàcilment amb desesperança, violència i egoïsme. Seria bo preguntarnos si volem continuar pagant
una seguretat cada vegada
menys segura i més cara; o ens
volem arriscar confiant en nosaltres, els altres i la vida.
Amb tot, no és que hi hagi eleccions bones o dolentes, la decisió
és personal i cadascú ha de buscar el seu punt d’equilibri i benestar. Tu ets l'únic que pot triar quin
percentatge de seguretat i confiança necessites a la teva vida.
què té de diferent la seguretat
respecte de la confiança? La
seguretat, amics, es el camí de
l'esclavitud; la confiança, el de la
llibertat.
LA CONFIANÇA
La confiança neix de dins, ens
dóna valentia per afrontar els problemes i saviesa interna per utilitzar els nostres propis recursos.
La confiança ens brinda pau i
serenitat, és molt més barata,
facilita els nostres vincles interpersonals i ens fa somriure encara que visquem en un entorn
incert. La confiança assumeix riscos i alimenta la creativitat. En
aquesta vida la necessitem per
créixer, per adaptar-nos als canvis, per construir un món millor.

I és un tema molt important per
reflexionar amb els nostres nens.
De petits necessiten seguretat
perquè depenen totalment de
nosaltres, però arriba un punt
que, si no els ensenyem a confiar
en ells i els altres, les seves
capacitats i els seus recursos es
bloquegen, i les seves vides es
compliquen. Els hem d'ensenyar
a creure en ells, a fer-los saber
que dins seu hi ha tot el que
necessiten per afrontar els problemes i tot el que necessiten per
construir la seva vida.
Com a padrins, pares i educadors
ens hem de qüestionar aquestes
coses i brindar als nostres nens
el millor llegat perquè puguin
construir la millor vida possible
amb responsabilitat i consciencia
d'ells, els altres i el món.

Apostar per la confiança és una
bona manera de gestionar les
pors, de sortir de l'espai de comoditat tan reduït que tenim per anar
a descobrir nous territoris.

Un vaixell està molt segur a
port, però la seva essència és
estar a alta mar.

En moments de crisis econòmica,

Nosaltres

Pensaments compartits

Historia de un mendigo creyente
Yo me fui a Juan que me diera
pan, Juan me dijo, que si no le
daba leche no me daría pan, ¿de
qué leche? ¡De la vaca!
Fui a la vaca que me diera leche
y la vaca me dijo, que si no le
daba hierba no me daría leche
¿de qué hierba? ¡Del Prado!
Fui al prado que me diera hierba
y el prado me dijo, que si no le
daba guadaña no me daba hierba, ¿de qué guadaña? ¡Del hierro!
Fui al herrero que me diera guadaña y el herrero me dijo, que si
no le daba leña no me daba guadaña ¿de qué leña? ¡Del bosque!
Fui al bosque que me diera leña y
el bosque me dijo, que si no le

daba agua, no me daba leña ¿de
qué agua? ¡De la nubes!
Fui a las nubes que me dieran
agua y la nubes me dijeron que si
quería agua ¡Se la pidiera a Dios!
Agua le pedí a Dios, agua Dios
me dió. Agua le di al bosque, leña
el bosque me dió. Leña le día al
herrero, guadaña el herrero me
dió. Guadaña le di al prado, hierba el prado me dió. Hierba le di a
la vaca, leche la vaca me dió.
Leche le di a Juan y Juan me dió
¡¡un buen trozo de pan¡¡

Antonia Pérez Buisan
Socia de l'Esplai

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

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

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

Sant Serni de Tavèrnoles
Abadia benedictina situada al
municipi de les Valls de Valira
(Alt Urgell), a uns 300 m al N
del cap de municipi, a la dreta
de la Valira, a tres quilòmetres
de la Seu d'Urgell, camí d'Andorra. El lloc avui és anomenat
el Monestir i antigament rebia
el nom de Tavèrnoles, segurament perquè hi devia haver uns
hostals o hostalets (el llatí

danya i d'Urgell li vincularen el
petit cenobi de Sant Esteve
d'Umfred a la Cerdanya (815) i,
tot seguit, cinc petites cel·les
abandonades de la vall de Castellbò, també Sant Vicenç de
Fontclara, prop d'Isona, Sant
Vicenç de Pinsent, Sant Llorenç de Morunys i altres esglésies i petits monestirs. L'abadia
de Tavèrnoles fundà els prio-

tabernulas significa això) per al
servei dels viatgers. Sembla
que el cenobi era de tradició
visigòtica i força antic.
Probablement hi estudià el
bisbe Fèlix d'Urgell (782-99),
que hi tenia adeptes, raó per la
qual el monestir es veié involucrat en l'heretgia adopcionista.
Però els orígens són molt confusos, a causa de les falsificacions de documents fetes pels
seus monjos per obtenir la
immunitat episcopal. Existia
certament ja al principi del s.
IX, quan els comtes de Cer-

Existia ja a principis
del segle IX, quan
els comtes de Cerdanya
i d’Urgell i vincularen
el petit cenobi de
Sant Esteve d’Umfred
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rats de Sant Salvador de la
Vedella (835) i de Sant Pere de
Casserres, al Berguedà. En
començar el segle XI era al
zenit del seu poder i les seves
possessions anaven del Berguedà a Andorra (d'on el 1007
el comte Ermengol I li cedí la
meitat dels censos que rebia a
les valls), i de la Cerdanya a
Isona i al Pallars; posseïa
també béns a Aragó i a Castella.
Aquesta riquesa patrimonial
permeté al cenobi de construir
una nova església, romànica,
que fou solemnement consagrada el 17 de gener de 1040
pels bisbes Eribau d'Urgell i
Arnulf de Ribagorça en honor
de la Mare de Déu, de sant
Miquel Arcàngel i del màrtir
sant Sadurní, essent abat del
monestir Guillem. Hi assistiren
els comtes d'Urgell Ermengol i
Constança, Arnau Mir de Tost,
Isarn de Caboet, el vescomte
Pere Ramon i un seguit de personatges il·lustres de l'Església, entre els quals hi havia l'arquebisbe de Narbona i el d'Arle, els bisbes de Sant Jaume de
Galícia, Besiers, Girona, Coserans, Vic (Oliba), Tolosa i Elna.
En l'acta de consagració del
1040 es fa referència explícita
que el cenobi s'ha de regir
segons la regla benedictina. Ja
en temps de l'abat Ponç, a la
primeria del segle XI, que fou
monjo de Ripoll i gran amic de
l'abat bisbe Oliba, i que més
tard esdevingué bisbe d'Oviedo
i de Palència, segurament a la
casa de Tavèrnoles ja se
seguia l'esmentada regla.

Patrimoni
Després d'uns quants anys
d'estagnació, el 1099 el
monestir de Sant Serni de
Tavèrnoles rebé del papa Urbà
II una butlla d'immunitat o independència del bisbe. El cenobi
mantingué la seva esplendor
fins al segle XIII, però ja a partir del següent entrà en una
forta decadència. Els seus
monjos baixaren de dotze a sis
i acabaren per ésser només
quatre. Els intents de reforma
dels visitadors de la Congregació Claustral Tarraconense al
llarg del s. XV no reeixiren a
retornar-li l'antic prestigi. El
darrer abat del cenobi fou
Tomàs Costa (1564), i el 1592
l'abadia fou secularitzada per
Climent VIII, que uní les seves
rendes al seminari tridentí de la
Seu d'Urgell i a l'antic monestir
creà una vicaria perpètua. A la
Seu d'Urgell s'han conservat
alguns documents del monestir
i en especial el cartulari, publicat el 1964.
L'església romangué en estat
ruïnós durant dos segles, fins
que l'any 1971 s'inicià una discutida restauració. En resta
només la capçalera: els absis
romànics (restaurats entre el
1971 i el 1975) i el transsepte,
acabat en absidioles. Hom sap,
tanmateix, que el temple era
basilical, de tres naus. És força
curiosa la disposició absidal,
de tres absis en creu disposats
entorn d'un absis major; interiorment, l'absis central encara
té unes altres tres absidioles
buidades en el gruix del seu
mur. Els capitells del claustre
foren elogiats per mossèn
Cinto Verdaguer, que hi féu
una visita el 1889, i seguidament foren venuts pel rector de

Altar de Sant Serni de Tavèrnoles, actualment al MNAC.

la parròquia al col·leccionista
del Maricel de Sitges, que se'ls
endugué als Estats Units. En
procedeix un frontal d'altar
romànic, del segle XII, conser-

vat al Museu Nacional d'Art de
Catalunya, i altres peces notables, espoliades en els llargs
segles d'abandonament de la
casa.
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Acudits

Passatems / Sudoku
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De tot una mica

Farmàcies de guàrdia
CANVI DE GUÀRDIA CADA DIJOUS A LES 20 HORES

Telèfons d’interès
Emergències
Bombers

112
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

Solució al sudoku
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