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Agraïment

Apreciats socis i amics de l’Esplai:

He estat membre de la Junta durant un curt període de temps,
tenia il·lusió i m’hagués agradat acabar els anys previstos,
però, per diferents motius, no ha estat possible.

Vaig començar amb moltes ganes, i el temps que hi he dedicat
ha estat molt enriquidor per a mi. He aprés moltes coses que no
sabia fer, he posat en pràctica les que ja tenia apreses. M’he
dedicat de ple a l'Esplai i he tingut la sort d’haver conegut gent
molt maca, de la qual sempre en guardaré un bon record .
A l’abril vaig dimitir. Van ser moments difícils d’explicar i reconec
que la forma no va ser la mes correcta, però feia dies que estava rumiada i valorada. Vaig arribar a la conclusió que ho havia
de fer, pel meu bé i pel b´de l’Esplai.

Tenia les meves idees de com volia que es fessin les coses i,
naturalment, per a mi eren les correctes. Puc estar errada o no,
atesa la meva personalitat, que és forta i no ho nego. Sempre
vaig de cara, miro als ulls i m'agrada que els altres facin el
mateix. No sempre va ser així, no sóc diplomàtica ni ho pretenc,
perquè no hem dedico a aquesta feina, tot i que que hi ha persones a qui sí que motiva aquest esport.
Sí, sempre dic que la cafeïna la porto amb mi, penso que ni és
bo ni és dolent. Fins ara no tenia cap queixa, sóc com sóc i en
aquestes edats canviar ni puc ni crec que sigui necessari.

Ningú és culpable, són les circumstàncies. Jo dic molt una dita:
no confonguis la meva personalitat amb la meva actitud; la
meva personalitat és el que sóc jo, la meva actitud és el que ets
tu.
Desitjo als companys de la Junta que tirin endavant, que ho fan
bé i que siguin ells mateixos, ja que qualitats tenen per fer-lo.

Si en algun moment la meva actuació ha estatcausa de malestar, les meves sinceres disculpes.

Ens anirem veient per l'Esplai i, si alguna cosa és a les meves
mans, comptteu que faré tot el possible per ser positiva.
Aprofito i dono les gràcies al Consell de Redacció de la revista
Anys Daurats per l’oportunitat que m’han donat d’adreçar-me
a tots vosaltres.
Una abraçada ben forta.

l Pilar Buisán l

Opinió

Preguntes
i suggeriments
Revista nun 7

La junta respon:

A la primera pregunta:
El billar segueix a la disposició
de tots els socis, però ningú no
n’ha demanat la seva utilització.
Potser caldria pensar en promoure alguna activitat d’aquest
tipus de billar.

A la segona pregunta:
Segons quines obres no depenen de la junta i ja s’ha fet la
corresponent reclamació a l’empresa contractada per La Caixa,
fins i tot amb suport gràfic, però
encara esperem resposta.

A la tercera pregunta:
Al ball es procura posar la música que suggereixen els socis. Si
es demana, si hi ha un interès
de grup, s’estudiarà i es procurarà satisfer la petició.

A la quarta pregunta:
És una opció a tenir en compte
quan tinguem la tele nova. A la
web de l’Esplai es pot fer un
seguiment gràfic de la majoria
d’activitats.

Notificació de la junta:
Agrairem i procurarem respondre tots els suggeriments que
es plantegin, pregant-vos que
es dipositin a la bústia de suggeriments degudament signades.
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Entrevista

“Ja se sap que és molt
difícil fer-ho bé per a
tothom”
ANTONI JOVER

Bona tarda, Antoni. La veritat és
que quan et vaig veure a l’Esplai
em va sorprendre perquè feia
temps que no coincidíem, però
encara em va sorprendre més
quan vaig saber que et presentaves a les eleccions. Com va ser
que et vas animar a formar part
de la junta?

Com que tenia prou temps i no sóc
partidari de bars, em vaig fer soci
de l’Esplai i un dia, parlant amb l’amic Julio, em va animar a presentar-me. Primer vaig formar part de
la junta gestora i després, quan es
van fer les eleccions, em vaig presentar i vaig ser un dels elegits.

Crec que en la nova junta inicialment vau tenir dificultats, fins i
tot es van haver de fer canvis,
oi?

Doncs sí, a l’inici, per raons personals, es va retirar el Morales, mentre la Darma Cobo va dimitir, igual
que la Carmen Moreno per salut. I
fa uns dies ,la Pilar Buisán. En deixar-ho el Morales, vaig entrar de
vicepresident. Després hem anat
fent petits canvis: han entrat la
Teresa Coromines i el Jaume Caelles. El Salvador a passat a tresorer
i el Carles a secretari.

Una vegada ets a la junta, com ho
vius? Trobes que és com et pensaves?

En absolut. Em pensava que seria
més fàcil. Al principi va ser difícil, va
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passar molt temps que no donava a
l’abast i no et pots imaginar el treball amb l’ordinador. Si no hagués
estat per les persones que em van
ajudar, dubto que me n’hagués sortit. A més, ja saps que és molt difícil
fer-ho bé per a tothom.

Antoni, jo sempre he cregut que,
a les eleccions, els presidents es
presen amb el seu equip per formar junta...

El sistema actual és molt democràtic, però aquesta idea em sembla
que seria millor. Pensa que nosaltres hem tingut sort de la col·laboració de la junta anterior.

“

Segons tu que trobes a faltar a
l’Esplai, més activitats?

D’activitats crec que ja n’hi han suficients, però la meva opinió és que
els socis haurien de ser més participatius, sobretot en les festes.
Seria molt d’agrair la seva col·laboració, i respectar quan algú ve a fer
una conferència, sisplau, que parin
de jugar a les cartes. I, com he dit,

Els socis haurien de
ser més participatius,
sobretot en les festes

que fossin més participatius. La
veritat és que resulta més fàcil criticar que ajudar.

De les activitats que es fan, quines destacaries?

Totes són important. Com a novetat,
tenim l’aiguagim. A part del ioga, el
gimnàs, la coral... Però en general
totes són ben acceptades, a més ja
fa dies que hem introduït el teatre,
que crec resultarà molt divertit.

Com veus la relació que es té
amb l’Esplai d’Andorra? Es
podrien fer campionats de bitlles,
botifarra, etc. És a dir, estar més
relacionats .

Crec que les juntes haurien de ser
més positives, que ells poguessin
venir i nosaltres també a Andorra,
estudiar les possibilitats que es
puguin dur a terme. Tal com tu em
dius, sí que podria anar molt bé fer
algun campionat, com ara una lliga
entre ells i nosaltres, però sempre
tenint en compte la normativa de la
Caixa.

Els poders fàctics de la ciutat
col·laboren amb l’Esplai?

Sí, personalment crec que et puc dir
que molt més del que pensava. I
aprofito l’avinentesa per fer-los arribar el nostre agraïment.
Amic Antoni, ha estat un plaer.
l Pere Farràs l

Pensaments compartits
Humanistes

La societat ha canviat

La societat ha canviat amb el pas
dels anys. Amb els avanços tecnològics el món ha evolucionat
molt. Abans només podíem
comunicar-nos amb gent d'altres
països amb llargues conferències que costaven molts diners.
Avui en dia ho podem fer a l'instant a través de les noves tecnologies: Skype, Messenger o xat
en general. Les notícies del país
o d'altres llocs les podem veure
sense necessitat de comprar el
diari, a través d'Internet. I de la
mateixa manera podem publicar
un article, unes fotos, uns vídeos
o un llibre. També tenim una vida
més còmoda amb la multitud d'aparells elèctrics que ens fan la
vida més fàcil: microones, assecadora...
Però l'educació també ha canviat
molt. Abans cedíem el pas a la
gent gran quan anàvem per un
carrer estret i no podíem passar
els dos alhora. També deixàvem
el seient a una dona amb un nen
o embarassada quan anàvem a

“

l'autobús i només hi havia un
seient. Parlàvem de vostè als
professors; en resum: hi havia
respecte. Però on és aquest respecte avui en dia? S'ha perdut?
Quan vas pel carrer veus els
nens insultar als seus progenitors, burlar-se de la gent gran,
ficar-se amb els seus companys
de classe. Aquests nens són els
que després, quan són grans, es
converteixen en aquests indivi-

Anem com robots cap
al nostre destí sense
importar-nos el que els
hi passi a les persones
que estan al nostre
voltant.

dus que en el treball parlen de
forma grollera en una reunió o
que fan la vida impossible al
company que tenen al seu costat
pel simple fet que aquest destaqui en alguna cosa, per simple
enveja. S'ha perdut la salutació
pel carrer, anem com robots cap
el nostre destí sense importarnos el que els hi passi a les persones que estan al nostre voltant. Veiem caure a una persona
al carrer i no anem a socórrerla...
Tirant les escombraries als
carrers, sense importar res,
embrutant els rius i els mars
sense pensar que això perjudica
l'ecosistema. Això és en el que
s’ha convertit l'espècie humana:
un ésser superficial, egoista i
banal. Encara som a temps de
canviar. No deixem que l'espècie
humana es degeneri tant.
l Magda Galiana l
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Pensaments compartits

El desencís de la política

Ens desenganxem de
la política perquè estem
desencisats, hem perdut l’incís, l’encantament, del que se’ns va
predicar que era la
democràcia. Hem pensat que la democràcia
atenenca o grega era el
model, oblidant que
Pèricles ja deia que
perquè hi hagués veritable democràcia el que
governa ha de conèixer el nom
personal de tots els ciutadans,
que si no és així, no hi pot haver
poder del poble.
Una de les tesis que he defensat
en aquest llibre meu que ha sortit sobre la política L’esperit de
la política, és que la democràcia
és incompatible amb la tecnocràcia, que sempre es proposa de
dominar l’opinió publica. De totes
maneres, com que és el mal
menor que tenim, de moment,
això prova, d’altra banda, potser
el seny instintiu del poble, que
veient que la política actual ja no
es allò que volia ser o deia que
hauria de ser, es desencisa, es
desencanta, i com que no té
altres canals (potser després
podem parlar d’alguns canals
possibles), altres canals públics i
generals en què expressar-se, la
seva reacció és dir: “No hi jugo”.
I aquest no jugar es reflecteix en
aquest abstencionisme que es
dóna ja en tants països.
En aquest sentit, jo crec que es
podria interpretar aquesta abstenció d’una gran part del públic
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“

com si fos una manera de dir: Si
volem ser veritablement democràtics, potser hauríem d’agafar
una mica més el govern de les
nostres coses amb nostres
mans. El govern només es pot
agafar si l’agafem en la mesura
humana, que és la dels pobles,
la dels municipis, la dels petits
grups, o fins i tot les petites ciutats. Perquè l’estat només fa
cinc-cents anys que dura.
I el seu rècord no és tampoc
massa afalagador. “Parlament”

El govern només es
pot agafar si l’agafem
en la mesura humana,
que és la dels pobles,
la dels municipis,
la dels petits grups.

És la casa de la paraula,
allà on es parla. La retòrica, un dels grans fonaments de la vida humana, és l’art de parlar bé, i
com que la forma i el
fons van junts, si no es
parla bellament no es
pot expressar la veritat. I
això ho hem perdut, ja
no se’ns ensenya ni a
les escoles. L’art del bell
i ben parlar, que només
és compatible amb dir la veritat.
-Es a dir, vostè creu que, quantun poble s’absté, esta expressant una certa saviesa? Això que
deia, “el seny instintiu del
poble”?
-En certa manera si. El que
passa és que es podria aprofitar
això per encaminar aquest desencís cap a formes mes participatives i mes directes. Que
volem a Catalunya? Descentralitzar, no? Dons apliquem-nos
també a nosaltres el mateix
sermó i descentralitzem. Que no
tot es faci solament a Barcelona
o que tot es faci als poders centrals, fins i tot de Catalunya. Tornem a la visió pràctica de l’autonomia de debò, de les ciutats,
dels pobles. Però com depenem
dels poders econòmics, aquests
no tenen fronteres. El he comido yo, ha comido todo el pueblo.

l Raimon Panikkar l

JOAN FRAMIS

Entrevista

“El 1978, un grup d’aficionals
a la petanca vam jugar les
primeres partides a la Seu”

Hola, Joan. si haguéssim de
recordar els llocs que has estat
en les associacions de la Seu,
segur que ens en deixaríem alguna. Tu recordes en quantes has
estat?

La veritat és que no sé en quantes,
però et puc dir que, l’any 1973, al
bar La Mina vaig formar par de la
primera junta de la Penya Barcelonista. Llavors n’era president Josep
Ambatlle i Soca; jo, de vicepresident; de secretari, Luis Rodríguez
Morán: i de tresorer, Ramón Aguilar Puértolas. També recordo que hi
eren el Jaume Miralles, i el Carles
Pasquet. Vaig estar a la federació
d’Hostaleria de Lleida; a la junta de
l’equip de futbol de la Seu, com a
vicepresident, quan el Pep Villarrubla n’era el president; a la junta de
l’Esplai; i ara, de president del Club
de Petanca.

Com es va iniciar el club de la
Petanca a la Seu?

A l’estiu de 1978, un grup d’urgellencs aficionats a la petanca van
començar a jugar les primeres partides a la Seu d’Urgell. Ignasi Guilló, Ramon Farràs, Josep Pernal,
Llucià Choy, Ramon Ingla, Manel
Botanch, Ramon Vilana, i d’altres,
foren els primers que van practicar
aquest esport a la nostra ciutat.

Recordes qui va ser el primer
president?

El primer president va ser Jaume

Condomines. Crec recordar que el
dia 21 de maig del 1990 va quedar
format el Club Petanca Seu.
Tinc entès que vas acceptar
seguir de president un any més?

Doncs sí, el 20 de gener, després
d’insistir-me molt, al final ho vaig
acceptar amb la condició que sols
fos per un any. També segueix de
vicepresident el Joan Serra.

Com va ser que et fessin president? És que ja eres un aficionat
a la pràctica de la Petanca?

“

Doncs jo hi anava molt sovint i, per
circumstàncies que no vull esmentar, hi va haver un moment que va
quedar la presidència diguem-ne
un xic descontrolada. En aquell
moment em van insistir molt perquè
fos president i, la veritat, vaig
acceptar per la confiança que em
donaven els altres membres de la
junta.

Com veus al club i quina aportació creus que fa a la ciutat?

És un lloc molt
agradable i es fa salut
i bones relacions

Es una associació que aglutina
molta gent, tant de la ciutat com de
fora, fins i tot d’Andorra i de França,
i no deixa de ser un referent per a la
Seu. També m’agradaria atraure
més a la joventut, però la veritat és
que no ens acompanya.

Segons l’última assemblea, l’economia del club era un dels problemes?

Si fa no fa com la majoria, però ens
hem d’adaptar amb el que hi ha, i
algunes vegades deixar de banda
les il·lusions per la realitat.
La ciutat col·labora?

La veritat és que no. Esperem que,
una vegada passades les retallades, ens puguin ajudar
Que els diries a la gent gran de la
Seu?

Que vinguin, és un lloc molt agradable i es fa salut, amistat; es a dir,
bones relacions. També vull fer un
reconeixement a l’Antoni Temprado
i a tots els components de la junta,
especialment al vicepresident Joan
Serra i destacar la bona col·laboració amb la gent de l’Esplai

Jo puc donar fe que és un bon
president: quan el vaig visitar em
va recordar que no havia pagat el
carnet. Gràcies per tot, Joan
l Pere Farràs l
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Entrevista
MARIA ANGÉLICA CHÁVEZ

“Han estat innombrables els
detalls d’afecte que la gent de
l’Esplai m’ha donat”
Tu ets peruana. A quina ciutat
vas néixer?

Efectivament, sóc peruana i vaig
néixer a la ciutat de Chincha Alta,
que pertany al Departament d'Ica,
200 kilòmetres al sud de la capital,
Lima.

Segons tinc entès, eres secretària qualificada. Quants anys vas
treballar, sempre en la mateixa
empresa?

Vaig estudiar Secretariat Executiu
en l’acreditada Acadèmia de Secretariat ELA i, en titular-me, vaig tenir
l'oportunitat de treballar dos anys a
l'Estudi Jurídic Sbarbaro Rivas
Plata i tretze anys més a Tèxtils del
Sud SAC, on vaig assumir entre
altres càrrecs, el d'assistent de
gerència.

Crec que et vas enamorar aviat i
en poc temps et vas casar jove.
Quina edat tenies?

És cert, em vaig casar als 20 anys i
d'aquell matrimoni tinc 2 fills: Jordi i
Daniel. Aquell matrimoni va durar
14 anys aproximadament. La relació amb el meu ex-marit és molt
bona i saludable.

Vas conèixer al teu actual marit,
l'amor va ser el causant de sortir
del país?

El meu actual marit, Joaquín Sabaté Faura, és el meu gran amor, el
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pare de la meva filla Yanay i el
motiu pel qual em trobo a Catalunya. Ell és català i tots dos vam
pensar que, per diverses raons,
valia la pena apostar per venir a
viure aquí.

Vas venir a Espanya sola o amb
els teus fills?
El visat i l’agrupació familiar van ser
atorgats pel Consolat Espanyol per
als tres alhora, però vaig preferir
venir jo primer al febrer del 2010 i
ells van arribar un mes després, el
març del 2010.

Perquè vas decidir vindre a Catalunya?

Joaquín (Quim) és català de naixement i residència. Viure a la Seu
d'Urgell li semblava una magnífica
opció per al desenvolupament dels
nens, per ser una ciutat molt tranquil·la, sobretot, i perquè en l'any
que vaig arribar, inicis del 2010,
encara hi havia oportunitats diverses de treball.

Et va costar integrar-te a Catalunya amb un altre idioma? Has tingut algun problema?

Hi ha diversos sectors, un és el dels
catalans amables que et conviden a
aprendre la seva llengua, que tot i
que en un inici saben que no
entens, t'ajuden i es fan entendre ni
que sigui amb gestos; et motiven a
dir les teves primeres paraules (a

l'Esplai n’hi han molts d'aquests,
bons amics). Un altre sector, viu
queixant-se que els forans no aprenem mai, però quan els parles en
català (i el meu no és "prou bo"),
immediatament o et corregeixen
despectivament o simplement et
parlen en castellà. Un altre gran
sector és aquell que ni et corregeix
ni et convida ni res, simplement diu
que els és igual, que no facis l'esforç perquè ells també et poden parlar en castellà, perquè els és igual.
Aquestes actituds et confonen i amb
el temps puc veure que gràcies al
fet que visc a la Seu i treballo en un
local amb tants catalans al meu voltant puc aprendre’n. Al marge del
que s'ha comentat, cal assenyalar
que em sento molt apreciada per la
comunitat catalana i em donen l'oportunitat de participar en actes culturals, això m'ajuda a créixer i sentir-me acollida
Et vas casar a Catalunya i ara
tens una preciosa filla catalana.

El Quim i jo ens vam casar al Perú,
el 12 octubre del 2009 (única data
que hi havia a disposició per al que
quedava de l'any). Yanay, néta de
tots els iaios de l'Esplai, és la nostra
preciosa filla catalana.

Fa anys que vas entrar a fer-te
càrrec del bar d l'Esplai. Qui estava a la Junta?

És correcte, vaig entrar a treballar fa
gairebé 5 anys, el juliol del 2010

Entrevista
amb la junta presidida per Maria del
Carme Carbonell, a qui considero
la meva amiga i per a qui guardo un
profund respecte i agraïment.

Després han vingut tres juntes
més. Són complicats per a tu els
canvis de junta?

No, no han estat complicats. Si tens
l'esperit optimista, proactiu i positiu,
fent el possible per millorar i aportar
dia a dia, saps que de la mateixa
manera que brindes respecte i
suport, ho seguiran fent amb tu.
Sempre cal millorar coses i faig el
possible per arribar a aquestes
metes.
Faries alguns canvis per motivar
més als socis?

Per motivar els socis m'agradaria
que hi hagués més participació de

Av. Guillem Graell, 16
Tel. 973 35 58 91
25700 La Seu d’Urgell

cada un d'ells; és a dir, que existís
una investigació personalitzada
dels talents de cada soci i que ells
se sentin motivats quan aquests
valors es rescatin. Per exemple,
publicar les seves opinions i experiències sobre el clima, les sembres, les collites, criança del bestiar, anècdotes diverses. Si els
agrada la poesia, la pintura, el
dibuix, etc., rescatar tot això.
Que els diries als socis?

Són moltes coses les que he de dirlos, però sobretot agraïment. Són,
en la seva gran majoria, els meus
amics, consellers i alegria de cada
dia. Són bons des de sempre amb
mi i la meva família. Han estat
innombrables els detalls d'afecte
que han posat a les meves mans i
cor. Agraeixo a la vida el fet de
conèixer-los i quan algun se’n va,

Serveis
n Atenció farmacèutica
n Dermofarmàcia
n Dietètica infantil i adult
n Fórmules magistrals
n Homeopatia
n Dietista servei concertat

també pateixo molt, és una cosa a
la que encara no m’aconsegueixo
acostumar, però sol motivar-me
recordar-los amb tot afecte.
Creus que la revista és positiva?

Per descomptat, és un valor afegit i
els socis l'esperen amb gran interès. És allà on es poden publicar
els talents de cada soci.

Trobes bé els canvis que actualment s'han fet a l'oficina?

Trobo que hi ha moltes ganes de
treballar i que, com en tot equip, l'adaptació i coordinació és part de l'èxit.
Moltes gràcies Angélica, la teva
amistat és un plaer.
l Pere Farràs l

Anys Daurats
Col·labora-hi!
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Activitats

Tallers de ceràmica i pintura amb
la professora Lourdes Garcia

Com a professora, que em pots
dir?
Els tallers de ceràmica i pintura
de l’Esplai són realitzats per la
monitora Lourdes Garcia, una
badalonina que va realitzar els
seus estudis a l’escola Pau
Gargallo de Badalona.
Fa temps que vius a la Seu,
Lourdes?

Em vaig instal·lar a la Seu d’Urgell l’any 2004, i actualment sóc
l’encarregada dels tallers de cerà-

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

Fax. 973 353 258

HORARI
Dilluns-Divendres: 9:00-14:00
17:00-20:00
Dissabtes: 9:00 - 14:00
OBRIM TOTS ELS DISSABTES AL MATÍ
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mica i pintura a l’Esplai de la Gent
Gran.
Què tal les alumnes?

Les meves alumnes estan aprenent i gaudint de l’art ceràmic i de
la pintura. Estant constantment
atentes a totes les tècniques que
els explico i, al mateix temps,
també hem aconseguit formar
com una família.

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

www.farmaciacepero.com

Com a professora he de dir que
estic molt satisfeta amb les meves
alumnes i els vull comunicar que
potser no es consideraran unes
grans artistes, però són unes
grans persones. Gràcies al senyor
Pere puc fer aquesta comunicació. També vull expressar el meu
agraïment a tota la junta, ja que, si
no hagués estat per ells, tot això
no hagués pogut ser possible.
Gracies a tu, Lourdes.
l Pere Farràs l

Activitats
Festa del 31 Aniversari de l'Esplai
21, 22 i 23 de juny de 2015
Programa d'actes
Dia 21, diumenge

10,00 h Missa a la Catedral cantada per la coral de
l’Esplai

11,00 h Esmorzar a l'Esplai amb "xocolatada" i
melindros

11,30 h Concert de la Coral de l'Esplai (1a planta)

12,00 h Exposició de treballs manuals

14,00 h Dinar de germanor al restaurant (prèvia inscripció)
18.00 h Ball de tarda amb discos

Dia 22, dilluns

10,30 h. Campionats de: "botifarra”, escacs, parxís, bris-

ca i billar (prèvia inscripció)

18,00 h. Lliurament de premis a l'Esplai i ball amb dis-

cos.

Dia 23, dimarts

21,00 h Gran Revetlla de Sant Joan amb música en viu.

22,30 h Coca i cava per tothom

24,00 h Fi de Festa

(La Junta Directiva es reserva el dret d'alterar o modificar el programa)

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)

www.navarrogrup.es

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

Voluntariat

Els nostres avis i àvies realitzen
cada any tasques de voluntariat a les
escoles. D’una banda, els guies de
gent gran ofereixen visites a totes les
escoles de la ciutat que es coordinen
juntament amb el Pla Educatiu d’Entorn.
S’han fet dos cursos per a gent gran
de guiatge turístic, i ara per ara, la
nostra ciutat té 7 guies voluntaris de
gent gran.
Els cursos de guiatge turístic es van
organitzar juntament amb l’àrea de
Turisme amb l’objectiu de portar a
terme una activitat Inter generacional, és a dir, que persones més
grans de 65 anys facin de guies
turístics a nois i noies nouvinguts a la
Seu d'Urgell, així com també als
escolars i joves en general i a altres
col·lectius i associacions de gent
gran.
Aquest any es faran cinc visites guiades en les que hi participaran més de
250 alumnes d’entre 7 i 12 anys de
les escoles Pau Claris, Albert Vives i
La Salle.
D’altra banda, els avis i àvies de l’Esplai, visiten l’Escola La Valira i la Llar
d’Infants Els Minairons, on els més
petits i petites gaudeixen de la companyia dels nostres grans a través de
jocs, contes i cançons.
Aquestes dues activitats estan funcionant des de ja fa uns quants anys.
l Montse Eroles l
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Activitats

Èxit de la
campanya
“Cap nen
sense bigoti”

L'Esplai de la Seu d'Urgell ha
captat 184 litres de llet dins de la
campanya "Cap nen sense
Bigoti" impulsada per l'Obra
Social La Caixa i el Banc dels
Aliments. Si sumem les aportacions derivades als canals electrònics, la captació de llet ha
pujat a 220.000 litres.
La campanya té com a objectiu
ajudar les 252.000 persones
que atenen els bancs d'aliments
catalans, que pateixen una dieta
deficitària de llet.
Mil gràcies als socis de l'Esplai
per tan generosa aportació.

l Antoni l
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Tallers intergeneracionals
Avis 2.0

El passat 12 de maig es va celebrar al col·legi La Salle un curs
gratuït organitzat pel Consorci d'Atenció a les Persones, destinat
a conèixer el telèfon mòbil. El curs va ser un èxit: hi van assistir
16 persones, i els alumnes del col·legi ens van ensenyar tots els
racons d'aquests telèfons de tercera generació que cada dia ens
fan la vida més fàcil.

Així mateix, el passat 14 de maig es va celebrar a l'Esplai una trobada amb alumnes de La Salle interessats en perfeccionar el joc
dels escacs.

Activitats

Gran paella pro Escola Claror

El diumenge 31 de maig vam organitzar una gran paella, la recaptació de la qual va ser lliurada a l’escola
Claror.

Retrobament del projecte “Ens escrivim”
El dimecres 10 de juny ha tingut lloc a l'Esplai de la Gent Gran de 'la Caixa' de la Seu d'Urgell el retrobament de padrins i alumnes que han participat durant quatre mesos en el projecte “Ens escrivim”.
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Activitats

Festa de l’Elegància a l’Esplai
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Activitats

15

Activitats

Dia de Sant Jordi a l’Esplai
Un any mes a l’Esplai hem pogut gaudir del dia de Sant Jordi. Ens plau donar
les gràcies a tots el socis, per la seva col·laboració amb la festa. Gràcies a tots
La Junta
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Pensaments compartits

Tot compta

Tingues present que no hi ha actes irrellevants.
Tot compta, encara que no t’ho sembli.

FARÀS MÉS COSES I AMB MÉS CONVENCIMENT
Normalment donem molta atenció a accions que, per la repercussió que tenen, les qualifiquem de molt importants. Això
no ens ha de fer oblidar que
podem tenir l’hàbit d’esmerarnos a fer molts i molts actes
positius amb regularitat, que
són molt senzills i també suposen un gran benefici, tot i que
no ens ho sembli. Fixem-noshi:

• Recollir un paper de terra, vol
dir que hi ha un paper menys
que embruta.
• Apagar un llum que no es
necessita, és estalviar una
mica d’energia.
• Plantar un pinyol d’una fruita,
és fer nàixer un arbre fruiter
més al món.
• Trucar a un amic que fa temps
que no veiem, és renovar una
amistat

Avui us proposo que davant
d’aquestos petits actes (que no
són petits), deixem de pensar
coses com “total per una mica”
“només per un” “tot plegat per
un dia” “per això no s’hi coneixerà res” “només perquè jo ho
faci”... Podem pensar que són
actes irrellevants? Us asseguro
que no ho són. Fixem-nos
només en aquestes dues
raons:

1- A nivell global. Tot suma o
resta per fer un món millor. La
realitat del món a cada instant
és la suma de les realitats de
cadascun dels seus habitants i
la realitat de cada habitant és el
resultat dels seus actes. Fins i
tot cadascun dels pensaments
de cada persona suma o resta.
Tots hem sentit dir que el moviment de les ales d’una papallona en una part del món, pot
provocar un huracà a l’altre
costat. De veritat que és per
pensar-hi. No oblidem que som
nosaltres els que necessitem
un món millor, el món en si
mateix, ja és perfecte tal com
és.

2- A nivell particular. Imaginemnos una persona que fa
aquests petits actes positius
(que no són petits), que els fa
perquè ha adquirit l’hàbit que
us deia, per tant li surten de

forma natural i que per això en
fa molts cada dia. Imaginemnos que aquesta persona viu
per exemple 90 anys. Si cada
acte genera conseqüències en
un sentit o en un altre, quina
haurà estat la diferència o quin
haurà estat el benefici, sumat al
llarg del temps, de tenir i aplicar
aquest hàbit o de no tenir-lo?

Bé, tant el fer com el no fer és
una decisió. Al final som el conjunt de les nostres decisions.
Decidirem acceptar que no hi
ha accions irrellevants, encara
que ho semblin i fer-les si porten resultats positius, fins que
això per a nosaltres sigui un
hàbit del nostre comportament?
Podríem pensar, fer una llista i
començar a practicar. T’hi
apuntes?
l Josep Sanvicens l
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Pensaments compartits

Del llibre Pensar el Pirineu

Un matí a Ossera

Divendres vaig anar a Ossera. La
Núria Rosell m’havia de parlar de
l’experiència que va viure durant
els aiguats de novembre de 1982.
El poble va quedar incomunicat i a
ella la van haver d’evacuar amb
helicòpter perquè estava embarassada de vuit mesos i ningú no
gosava predir quan es restabliria
la comunicació per carretera. El
metge li havia dit que tindria un
nen, però van néixer dos nenes
precioses, la Berta i la Martina,
que ara, vint anys després, estudien al Canada i a Barcelona. El
temps ha corregut molt, des d’aleshores, i ara s’escau de fer
balanç, d’aquells fets en un reportatge en vídeo que preparem al
Consell Comarcal.
La carretera que puja de Sorribes
de la Vansa es en obres, fins una
mica mes amunt de Padrinas està
asfaltada. Mes endavant, les
màquines i els homes treballen a
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bon ritme perquè la via estigui acabada abans no arribin el gel i la
neu.
La carretera ja s’havia d’haver
adobat fa set o vuit anys, quan era
als pressupostos de la Generalitat,
però el projecte va tenir la desgracia de caure per un d’aquells misteriosos forats negres que de tant
en tant, apareixen a l’univers de
l’administració publica i els veïns
d’Ossera van haver de prendre
paciència i esperar noves llunes. A
aquesta segona fase de les obres
s’hi ha destinat un important feix
de bitllets, si fa no fa el mateix que
a un altra gran obra d’interès
social: el pal que han plantat al bell
mig de Madrid i la bandera que hi
oneja.
Amb la Núria ens trobem a la
plaça. El seu somriure i la seva
vitalitat s’encomanen. Enraonem
una estona i de seguida arriba el
Josep Massanés, el càmera, que

ve de Manresa. La conversa, a peu
dret i acaronada pel sol d’octubre,
va prenent minuts al mati sense
que ens n’adonem. Ja a casa seva,
la Núria ens convida a prendre te.
Gairebé encara no hem parlat dels
aiguats. La Núria i L’Alfons van
arribar a Ossera fa vint-i-tres anys.
Van ser els primers. La gent del
poble va ser molt hospitalària. Les
seves veïnes, la Maria i L’Angelina,
mare i filla ho van veure clar des
del primer dia: “Nomes vosaltres,
els vinguts de fora, podeu fer que
aquest poble no mori de solitud”.
Finalment hem gravat l’entrevista
sobre els aiguats. Són dos quarts
d’una tocats, l’hora en què comptava ser a la Seu per acabar un parell
de feines urgents. A la Seu ja ens
ha arribat, des de fa temps la pressa. A Ossera, no la coneixen.
l Isidre Domenjó l
Octubre 2002

Pensaments compartits
Del llibre La gramola

Canturri

La guerra, estimat Aslan, és sinònim de ferits i de morts, i l’expressió més evident de la incapacitat
de l’home per resoldre amb el cap
el afers més durs de la convivència humana. És, la persistència de
les guerres, un dels últims obstacles que ens queda per poder confiar plenament en l’ésser humà.
Conten que l’any 1938, a cal Gravador de Canturri, una casa gran
amb deu habitacions, hi havia un
hospital de guerra de les forces
republicanes. No gaire lluny d’aquell poblet del Cantó, a Pedres
d’Auló, al Pallars Sobirà, hi havia
el front de guerra. Diu la veu popular que es diu així -Pedres d’Aulóperquè durant les guerres anteriors hi van haver tants morts que
l’olor de difunts no se’n va moure
fins al cap de molts anys. A l’hospital de Canturri hi havia dos metges, el doctor Lorca i el doctor
Boadella, i a la taula que encara
avui és a la sala de cal Gravador,
hi estiraven ferits de guerra per
guarir-los.
La taula de cal Gravador, feta l’any
1932, és d’avet, de cinc metres de
llarg per un d’ample, formada per
quatre taules gruixudes de cap a

cap i sis potes, amb un caixó a
cada punta. Els ferits que no
podien aferrar-se a la vida, els
enterraven a l’hort de la Font, en la
que es creu que és una de les fosses comunes de la guerra civil.

NOTA DELS EDITORS
Per causes alienes a la nostra voluntat,
en l’article de Joan Obiols publicat al
número 7 d’Anys Daurats van aparèixer
unes errades de transcripció per les
quals demanem disculpes tant als lectors
com a l’autor.

l Joan Obiols l

-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

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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La cuina de casa

Plat únic original
Ingredients

• Un pot petit de cigrons.
• Una o dues llaunes de tonyina
d'oli o escabetx.
• Unes tires de pebrot vermell.
• Olives farcides blanques o
negres.
• Una truita a la francesa de dos
ous.
• 100 gr. d'arròs.
• Tomàquet d'amanida o cherry
(opcional)
• Sal i oli.
1 racció

Elaboració

Posa aigua en un cassó i quan
bulli posa-li l'arròs, entre un quart
i vint minuts o el que digui el
paquet.
Desprès passa'l per el colador.
Reserva.
Fes la truita.
Reserva.
Obre el pot de cigrons, posa'ls en
un colador i a sota de l'aixeta fins
que desaparegui la bromera.
Reserva.
Posa en un plat pla les llaunes de
tonyina, després els cigrons per
sobre, després la truita a quadrets, el blat de moro, el pebrot i
les olives tallades per la meitat.
Tot seguit l'arròs fent una tira
estreta d'una punta a l'altra.
Si vols ho pots adornar amb olives i pebrot i també amb uns
tomàquets
Sal i oli a gust
Per Rosa F.
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Pollastre amb gambes

Una de les millors receptes que he fet en aquest apartat i
sense dubte de les que a més a més millor m´ha quedat. Una
bona cocció i especialment una bona salsa, amb la textura i
consistència justa, altres claus per entendre l´èxit d´aquest
mar i muntanya clàssic, des d´ara mateix el meu preferit, una
delícia.

Ingredients (4 persones)
Un pollastre tallat a octaus (si sou quatre reserveu un pit x
arrebossar, sinó utilitzeu tot el pollastre)
12 gambes
150/200 gr de crancs
farina
1 ceba
2 grans d´all
4 tomàquets madurs
1/2 copa de vi ranci
1/2 copa d´anís sec
15 gr d´avellanes
15 gr d´ametlles
un manat d´herbes lligades: llorer, orenga, farigola, porro sal,
pebre, oli

Enfarineu i enrossiu els talls de pollastre en una cassola on en
primer lloc haureu saltejat les gambes. Reserveu-ho tot i feu
un sofregit amb la ceba, els tomàquets i les herbes. Enfarineu
el sofregit quan aquest estigui concentrat i mulleu amb aigua,
a ull, un o dos vasos no gaire grans. Deixeu-ho coure una
mica i afegiu-hi els crancs. Xafeu-los un cop siguin dins de la
cassola amb una mà de morter, afegiu si cal més aigua i els
trossos de pollastre i deixeu coure durant mitja horeta a foc
més aviat lent, i tapat. Passat aquest temps enretireu el
pollastre i passeu la salsa pel colador xinès, estrenyen bé a fi
que deixi anar tot el suc possible. Una vegada tenim la salsa
colada la tornem a posar a la cassola de la cocció juntament
amb el pollastre i una picada d´alls, ametlles i avellanes, deixatada amb el vi ranci i l´anís. Deixeu coure a foc mitjà, i destapat, durant deu minuts ben bons. Afegiu les gambes quan
quedin un parell de minuts per acabar la cocció. Si passat
aquest temps la salsa us ha quedat massa clara (recordeu
que amb la picada us haurà espessit una mica) reserveu els
talls de pollastre i les gambes i deixeu reduir el brou/salsa a
foc fort i, naturalment, destapat fins a aconseguir una textura
de salsa.

Records del passat
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Consells pràctics

Consells de
seguretat a la llar
l Cal anar amb compte amb
el terra de casa massa
encerat o polit.
l Assegureu les estores i
catifes per no ensopegar.

l Cal anar amb compte amb
els objectes al terra, sobretot, les joguines dels néts.
l Al bany és important posar
agafadors de seguretat.

correctament
l Il·lumineu
totes les estances de la
casa.
l Aneu amb molt de compte
amb les escales: cal senyalitzar-ne l’inici i el final, i
cal que disposin de barana.

l Utilitzeu sabates còmodes i,
si ho necessiteu, utilitzeu
bastó o caminador.
l Mireu bé la data de caducitat dels aliments, renteu la
verdura i la fruita, i no trenqueu la cadena de fred.

us
automediqueu,
l No
endreceu els medicaments
correctament i conserveu
l’envàs original i els prospectes d’instruccions.
l Seguretat de la Llar l
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Parcs de salut
per a gent gran
La nostra ciutat disposa de dos parcs de salut per a les persones
grans. El primer va ser inaugurat a l'any 2010 i es troba ubicat al
Parc de la Boixadera.
El segon es va inaugurar l’any 2012 i va ser subvencionat per la
Diputació de Lleida dins d’una línia d’ajuts destinada a fomentar
l’ocupació activa del temps d’oci de la gent gran millorant així la
salut física i emocional de la població.
Es tracta d’espais públics adreçats a promoure l’activitat física i
els hàbits saludables entre la gent gran del municipi amb l’objectiu que treballin la mobilitat i la coordinació així com el treball
aeròbic.
Els parcs compten amb un seguit d'estacions dissenyades per
treballar les principals parts del cos amb l’objectiu de promoure
l’activitat física i els hàbits saludables entre la gent gran. Aquestes instal·lacions esportives ajuden a desenvolupar l’equilibri, la
coordinació i la capacitat de desenvolupar-se en diferents tipus
de superfícies. Mitjançant aquests exercicis la gent gran millora
la seva capacitat per fer tasques quotidianes de la vida diària,
com banyar-se, pujar escales, seure i aixecar-se. Aquests exercicis també estimulen la memòria, la capacitat d’observació o la
coordinació visual. Tot i que es tracta d’equipaments que dediquen una especial atenció a la gent gran, estan adreçats a tota la
població, des dels més petits fins a persones amb mobilitat reduïda.
l Montse Eroles l

Consells pràctics

Anem a la platja
La campanya de seguretat i
salut a les platges d’aquest any
està especialment adreçada a la
gent gran. Evitar entrar bruscament a l’aigua després d’una
llarga exposició al sol o sortir-ne
de seguida si hi ha un mínim
senyal de malestar són alguns
dels consells bàsics.
També es recomana evitar les
begudes alcohòliques, respectar
les dues hores de digestió i banyar-se només a les zones habilitades, millor si estan vigilades. A
més, cal evitar tirar-se de cap a
l’aigua si no es coneix la profunditat de la zona o si hi ha roques.
Si algú té problemes a l’aigua cal
trucar immediatament al 112. En
cap cas s’ha d’intentar un rescat
si no sou experts. L’any passat
20 persones van morir a les platges catalanes, la majoria gent
gran amb patologies prèvies.
Per això aquest estiu els consells de precaució estan especialment destinats a aquest
col·lectiu.
El 2013 també es van fer més de
500 rescats, en aquest cas la
majoria eren joves que es van
allunyar massa de la línia de

costa. Cal evitar les imprudències i respectar les banderes i els
avisos. A Viladecans, a més, un
nou sistema de megafonia informa els banyistes de qualsevol
incidència. L’estat de les platges
metropolitanes es pot consultar a

l’aplicació Infós platges i la informació sobre tot Catalunya està
disponible al visor de platges.
Aquests són alguns dels consells
difosos per l’Agència de Salut
Pública de Catalunya i la Direcció
General de Protecció Civil.

Col·laboradors:

Pirenaica Societat
Cooperativa
Sr. Maria R.

Tel. 973 351 307

c. Sant Joan Bta. de la Salle, 52
25700 La Seu d’Urgell (Lleida)
joanpurgimon@redfarma.org
Fax 973 351 485

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

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

Alguien te construyó un día
pueblo que admiro y adoro,
y posterior tuvo el gusto
ponerte por nombre el Moro.
El pueblo donde nací
donde vi la luz primera,
escondido entre montañas
al pie de Sierra Cabrera.
Hasta la primera piedra
imagino en su momento,
y el albañil que la puso
en aquel primer cimiento.
Entre pitas y chumberas,
retamas, almendros, volinas,
está la famosa aldea
bajo el cerro de las minas.
Vivió la guerra de España
con su pequeño calibre,
pero alguien, no sé quién,
la bautizó Aldea Libre.
Sus hombres fueron marchando
buscando mejor vivir,
unos hoy otros mañana
hasta el último a salir.
Puertas rotas y ventanas
y techos que ya se hundieron,
nos vieron salir un día

y algunos ya no volvieron.
Y el último que salió
tuvo toda la bondad,
de volver también la espalda
dejándola en libertad.
Y todo el que vuelve un día
llega, la mira y se va,
y continúa siendo libre
entre tanta soledad.
Esa soledad tan sola
que queda en la vieja aldea,
mientras recibe en silencio
la fauna que la rodea.
Quién le puso aldea libre
que poco imaginaría,
que con el paso del tiempo
más libre se quedaría.
Si alguno la recordó
al momento de su muerte,
la llevará en sus pupilas
y muy grabada en la mente.
Y a lo largo de la noche
cuando la luna es visible,
allá perdida en el valle
reluce la Aldea Libre.
Juan Flores. Año 2006

MICRO-SEU SL
C/ Josep Zulueta, 21 Baixos
25700 - La Seu d’Urgell (Lleida)
Tlf. +34 973353653
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TARIFES ESPECIALS PER A JUBILATS

La Paquita i la Maria

No és el que us penseu...
-Te’n recordes, Paquita? La gent
abans ens divertívom més que
ara. Cada diumenge a la tarda
févom ball i s’anava al cafè, però a
poc la cosa ha anat canviant. Van
plegar els balls, es va deixar de
celebrar el carnestoltes i van marxar els capellans de molts pobles.
Aquí encara alguns puien a dir
missa. Som quatre gats pro sembla que almenys fas festa. La veritat, Paquita, és que els diumenges
és igual que un dia qualsevol: tots
foten el camp.

-Vinga, Maria, avui paga tu. Anem
a fer un tomb per la Seu i després
seurem a l’Esplai.

-Ja hi vols tornar? Sembla
que et va agradar. A cony
de món, encara hi trobaràs
xicot!

-Va, no te’n fotis, Paquita.
La veritat és que sí que
m’agrada anar a l’Esplai.
Si més no, ens asseiem
ben assegudes i l’Angèlica
ens fa un cafè. Saps que
et dic que el fot molt bo? Ja no sé
si és el cafè o el bé que ens tracta... Pro pensa que si no ens fem
sòcies algun dia ens cridaran l’atenció. Caram! Si que hi ha gent
avui! Fixa’t, em fot cosa.

-Deixa’t de punyetes i passa a
seure. Vinga, demana-li, que tu
això d’un cafè especial ho fots
molt bé.

-Paquita, abans de marxar hem de
demanar a vera si ens donen un
parell de revistes dels Anys Daurats. Tu creus que ens les donaran?

-I tant! Ja et diré jo a qui li has de
demanar.
-A qui vols dir?

-Cony, a l’Antoni!

-I si li demano per vindre el Dia de
l’Elegància?

-No, això has de demanar-li al
Rafa.
-Jo no els conec gaire...

-Vinga, dona, demana pel president.
-Pro no veus que no som sòcies?

Si tinguéssim 30 anys menys no
ens hagués fet falta preguntar-ho,
segur que ens ho haguessin ofert.
-Ai, recoi, con canvien les coses!

-Les coses i les persones. Vinga,
deixa’t de raons i demana-li.

Paqui

Maria

questes coses.

-Mira tu per on puja el Tonet!

-Calla, calla, no li diguis res, que
després s’enrolla com una persiana.
-Què dius! Ja veuràs! Tonet!!! Que
fots per aquí?

Que vols que foti, Maria, he baixat
al metge, que ja fot dies que no
em trobo massa bé.
-I doncs, què et passa?

-No ho sé, em sento molt sol i a
les nits no puc dormir.
-Has provat de comptar ovelles?

-I tant! Fins i tot les potes
he comptat.

-Doncs fote’t una pastilla,
home de Déu.
-Ja veurem que em diu el
metge.

-Maria, anem tirant, que
se’ns fotrà tard.

-Au, me n’hi vaig.

-Saps? M’ha dit que sí!

-La veritat, Maria, és que hem
estat de sort. Ja li has dit gràcies?
-I tant! Fins i tot li hauria fet un
petó, pro em fot vergonya.

-A vegades recordo que moltes
noies marxaven de casa el dia del
seu casament o quan es llogaven
de minyones. La Rosa em va dir
“així m’allibero”. Pro, Mare de
Déu!, es va fotre de minyona. I
saps que et dic? Que sovint es trobaven forasteres, els tocava estar
sempre a disposició del treball de
la casa, la canalla i algú que els
feia la vida ben complicada, val
mes no fer cap comentari.

-No sé per què me’n parles, d’a-

-Pro perquè m’ho dius tan
fluixet? No tinguis tanta pressa,
avui que estem lligant. He, he, he!
Eh, Tonet?

-De lligar, res, Maria. A mes, ja
saps que sóc una persona plena
de bones intencions, pro em fot
que no em trobo bé.
-Pro, què tens, home de Déu?

-No ho sé, em fot parlar amb
vosaltres de coses dels homes.
-Ha, ha, ha!

-Què rius, Paquita? No és lo que
vos penseu.

-Pro hi té alguna cosa a veure, oi?
-Saps? Ho deixem així.

l La Lluna l
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De tot una mica

Acudits

D’on són aquestes fotos?

1

La Cigonya

Una conversa entre un pare i un fill.
-Fill..., l papa ha parlat amb la cigonya perquè
et dugui un germanet.
-Però, papa..., com havent-hi tantes dones...
t'has anat amb una cigonya?

2

Un matrimoni estalviador

-Carinyet -li diu l'home a la seva dona-, ara que
estem estalviant, si aprenguessis a cuinar...
podríem acomiadar la cuinera...
-Sí, estimat meu, però si tu aprenguessis a fer
l'amor també podríem fer fora el xofer!

Per això mateix!!!

Dues amigues a la perruqueria parlant d'intimitats.
-Ara tinc molta cura de no quedar-me embarassada.
-Però si el teu home s'ha fet la vasectomia!
-Doncs per això mateix!.
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Solució a la pàgina 27

Farmàcies de guàrdia

CANVI DE GUÀRDIA, CADA DIJOUS A LES 20 h.

De tot una mica

Telèfons d’interès
Emergències

112

Bombers

973 35 00 80

Guàrdia Civil

973 35 00 81

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

FARMÀCIA BARIOS

FARMÀCIA PERUCHET
FARMÀCIA CEPERO

FARMÀCIA PURGIMON

Sant Hospital

973 35 00 50

Ajuntament de La Seu d'Urgell 973 35 00 10

Parc Olímpic del Segre

973 36 00 92

Jutjat

973 03 81 80

Correus

Biblioteca de Sant Agustí

Policia Municipal (des de fixe)

FARMÀCIA GUILANYÀ
FARMÀCIA BARIOS

FARMÀCIA PERUCHET
FARMÀCIA CEPERO

FARMÀCIA PURGIMON

Mossos d'Esquadra

Policia Nacional

973 35 07 24
973 36 06 66
092

088

973 35 09 25

CAP

973 35 04 70

Bisbat d'Urgell

973 35 00 54

Consell Comarcal de l'Alt Urgell 973 35 31 12

Estació d'Autobusos

Palau d'Esports

973 35 00 20

973 35 16 21

FARMÀCIA PURGIMON
FARMÀCIA GUILANYÀ
FARMÀCIA BARIOS

FARMÀCIA PERUCHET
FARMÀCIA CEPERO

FARMÀCIA CEPERO

FARMÀCIA PURGIMON
FARMÀCIA GUILANYÀ

FARMÀCIA PERUCHET

Solució a les fotos

1: Arsèguel / 2: Castellbò / 3: Civís

FARMÀCIA BARIOS
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