OBERTURA

Què ens està passant?
Tots estem convençuts que som
éssers lliures, que som les persones més lliures de tota la història
de la humanitat.
Realment és així? Som les més
lliures o les més esclaves?
Crec sincerament que som les
més esclaves, doncs vivim en una
societat que ens ha esclavitzat,
per descomptat amb el nostre total i absolut consentiment. Hem
consentit a viure les nostres vides
sota el jou del treball, dels diners,
de l’ambició de posseir més i més.
Crec que tots hem vist en alguna
ocasió reportatges de persones
que viuen en llocs recòndits, sense cap de les “comoditats” de les
que nosaltres gaudim. Van gairebé
nues, els nens es veuen bastant
bruts i, aparentment, descuidats,
no tenen llum elèctrica, ni telèfons
o televisió, no poden anar al cinema o veure un partit de futbol, Des
del nostre punt de vista creiem que
han de passar-ho molt malament
ja que no tenen gairebé res.
Però, us heu fixat que sempre
somriuen? Us heu fixat en la cara
de felicitat d’aquests nens tan,
aparentment, descuidats?
Ells, aquestes persones que viuen
gairebé sense res, ells sí que són
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lliures, ells no són esclaus, nosaltres sí. Nosaltres que ho posseïm
tot vivim esclavitzats perquè gastem l’única cosa que no podem
comprar, gastem el nostre temps,
la nostra vida sense pensar que
no podem recuperar-la, que no podem tornar enrere.
Ens vam deixar la vida treballant
perquè volem tenir la millor casa,
el millor cotxe, l’últim model de
telèfon mòbil, el millor i més car
col·legi on abandonar els nens,
etc. No és això esclavitud?

¿No hauríem de parar-nos a pensr
per què aquestes persones que
viuen en aquests llocs remots i
amb prou feines amb el necessari, semblen tan feliços? Per què
aquests nens que tenen tot el dia
per jugar, als quals les seves mares dediquen molt temps però que
no van a un súper col·legi ni tenen
l’última vídeo-consola, semblen ser
tan feliços?
Potser, només potser, sigui perquè
ells són lliures, perquè ells són els
amos del seu temps i el dediquen

¿No hauríem de parar-nos a pensar per què
aquestes persones que viuen en aquests
llocs remots, i que amb prou feines tenen el
necessari, semblen tan feliços?
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a VIURE, perquè al final de les seves vides no hauran acumulat coses però seran immensament rics
en vivències i no hauran donat als
seus fills l’educació més cara però
sí la millor perquè els dediquen el
seu temps, aquest temps que nosaltres no tenim.
Prenguem exemple d’aquestes
persones i canviem la nostra ambició per posseir coses per temps
per gaudir de tot el meravellós que
ens envolta, per viure la infància
dels nostres petits, la vellesa dels
nostres avis, la nostra pròpia vida.
En fi, aprenguem d’ells, que són
molt més savis que nosaltres.
Amb bones mans. (Un abraçada i
fins aviat).

ENTREVISTA

“Ara només faig un
punt i seguit, perquè
el món de l’educació
m’apassiona”
Lurdes Porta, mestra i directora,
els darrers 15 anys, de l’escola Pau Claris de La Seu d’Urgell,
deixa el seu càrrec.
On vas començar la teva tasca
com a mestra?
A l’escola de Prats i Sansor, l’any
1983
Quan vas començar la tasca de
mestra a l’escola Pau Claris?
Fa 25 anys, quan en tenia 29.
Quina activitats feies abans de
ser directora?
Fer classe i ésser secretària del centre.
Si encara no és el temps de la teva
jubilació, perquè deixes el càrrec
de directora després d’aquests 15
anys d’intensa dedicació?
Ara és el moment adequat i crec que
hi ha un equip jove i ben preparat
per seguir la tasca.
Com a directora, quin ha estat el
records que més t’ha impactat?
La mare d’una família quan em va
dir: “Tinc 20 euros per acabar de
passar el més”, era quan tot just començava.
Quina tasca t’ha costat més dur a
terme?
La tasca administrativa i burocràtica.
Explica’ns una anècdota que hagis viscut.
Fa uns dies un nen de P3 que després de pegar un company i haver-ho
parlat amb la mestra, li va dir: “Ara
vull anar al despatx de la directora”.
Com complementaves la tasca de
direcció?
Fent de mestra al curs on fes falta,

tant grans com petits.
Aquesta final en la tasca de direcció, és un punt i seguit o un punt
i a part?
És un punt i seguit perquè el món de
l’educació m’apassiona.
En quina tasca has gaudit més a
l’escola?
Fent de mestra.
Creus que l’escola pública catalana està en un bon nivell?
Sí, perquè ara hi ha un moviment de
base molt important que busca la millora del nostre sistema educatiu.
Què t’agradaria fer quan et jubilessis?
Poder viatjar més i continuar aprenent, sense perdre el contacte amb
l’escola.
Crec, Lurdes, que ets una mestra
amb vocació. Quin consell dónes
al nou equip directiu?
Que sempre tinguin una visió global
de centre i que segueixin donant importància a la tasca de cada mestre
amb la col·laboració de les famílies.
Quina reformes els calen als Plans
d’educació?
Que hi hagi consens a nivell educatiu a tot el país
Què els hi dius als mestres de la
teva escola?
Gràcies per la seva tasca i el seu
compromís amb els nostres infants.
I als alumnes?
Que els estimo molt i que crec que
tots tenen moltes possibilitats i poden ser grans persones.
Francesc Moix
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LURDES PORTA
Directora del Col·legi
Pau Claris de la Seu d’Urgell
Assignatura preferida: Les
Ciències-Matemàtiques i el
Medi.
Una cançó: “Havana” de Miguel Bosé i “Llença’t” de Lax’n
Bustos.
Una pel·lícula: ”Avui comença
tot” de Tavernier.
Un menjar: Una amanida.
Unes vacances per recordar:
Les de la infància de les meves
filles.
Un dia de la setmana: El dilluns.
Un número: el 9.
Una mania: Recollir els papers
del terra del pati, si n’hi ha.
Una paraula: Pau.
Un viatge: A Àfrica.
Un llibre: ”El diamant blau” (és
el darrer que he llegit).
Una persona que t’hagués
agradat saludar: Einstein.
La persona que més t’ha impactat: Un nen molt malalt lluitant per viure.
Un ofici que t’hagués agradat
exercir: Metgessa.
Un desig: Que millori la vida de
tots els infants del món.
I ... una gran satisfacció, per
a mi, per aquesta agradable
estona. Gràcies, Lurdes.

ENTREVISTA
El vam fundar el Sr. Àngel Segoviano i jo; recordo que als anys 50
érem més de 100 socis; però amb
el temps ens faltava jugadors locals i vam recórrer a buscar-ne a
diferents llocs, i fitxar-los, més les
despeses de desplaçament, i al final vam decidir de plegar.

JOSEP CARREÑO. Monitor d’escacs

“Cada dia jugo tres
hores als escacs amb
un grup d’amics. Ens
ho passem molt bé”
Parlar amb el Josep sempre és
agradable i acollidor.
Amic Pepe, tot i que ja fa uns
anys que et conec, la meva pregunta és: on vas néixer?
Sóc nascut a la província d’Almeria, al poble de Serón, un bonic
poble situat al vessant nord de la
Serra dels Filabres, excel·lent terreny de regadiu, de parrals i de tarongers. En altres temps, una de
les activitats principals eren les mines de ferro.
Com va ser de venir a Catalunya?
Doncs el meu pare treballava a les
mines i, degut a la poca venda, les
van tancar, ell es va espavilar i va
trobar feina de miner a Cardona.
Tota la família vàreu vindre a
Cardona?
Sí, però jo, per la meva edat, vaig
anar a viure amb una tieta a Barcelona. En aquell temps hi havia
molta penúria econòmica.

A que va ser degut que vinguessis a La Seu?
Després de tota classe de penúries i de buscar feina del que fos,
un tal Alfonso Sort em va dir que
a l’hotel Andria de la Seu buscaven un “botones” i aquest va ser
el motiu que fes cap aquí, i al poc
temps després ja va venir la meva
família. Llavors tenia 15 anys, he
de dir que sempre ens hi hem trobat molt bé, m’hagués agradat ser
mecànic, però no va ser possible,
encara que vaig fer l’ofici de fuster.
Crec que actualment ets l’únic
de la Seu que te carnet de monitor d’escacs?
El Paquito Sanz i jo ens el vam
treure a Lleida i fa molt temps que
dono classes al centre Cívic, cada
dimecres durant el curs escolar, i
junt amb els meus companys també en fem a La Salle i a l’Esplai.
Tu vas ser un dels fundadors de
l’equip d’Escacs de la Seu?

5

Després de tot el treball deu saber molt de greu plegar?
és una llàstima, ja que ens vam
haver de donar de baixa de la federació, quan havíem jugat a la categoria preferent. M’agradaria molt
que això fos un parèntesi curt i que
la joventut reaccioni i tornem on ho
havíem deixat.
Recordes alguna partida en especial?
Doncs si, el Sr. Viktor Korchnói va
visitar Lleida quan va ser campió
del món, vam jugar i quan li havia
agafat un lleuger avantatge, em va
demanar taules i jo vaig acceptar.
A part de les classes que fas, jugues amb algú mes?
Actualment jugo tots els dies unes
tres hores amb un grup d’amics,
ens ho passem molt bé i ens ajuda
a conservar la memòria.
A part de la teva feina de fuster, i
ser un crac amb els escacs, l’esport del ciclisme per tu també va
ser una passió?
El ciclisme sempre m’ha agradat
mot i havia participat en moltes
voltes locals i a Andorra, també
vaig participar en una volta a Catalunya, l’any 1947, sol i sense
pertànyer a cap equip. En part per
això i per la falta de experiència,
no la vaig acabar. Després vaig
col·laborar cada any a la volta que
es feia per Sant Ot.
En nom de la revista Anys Daurats i el meu propi, agraïm la
teva amabilitat i et convidem a
que segueixis com fins ara, un
exemple i un mirall per la joventut. Moltes gràcies, Pepe !

Josep Comes

PIRINEU

L’Alt Pirineu i Aran, un
territori viu i amb futur!
L’Alt Pirineu i Aran està situat en
el punt més septentrional de Catalunya i l’integren les comarques
de l’Alt Urgell, l’Alta Ribagorça, la
Cerdanya, el Pallars Jussà, el Pallars Sobirà i la Val d’Aran, que té
una identitat política i cultural pròpia.
El conjunt de les 6 comarques
representa el 18% del territori de
Catalunya i només aplega l’1% del
total de la població. És el territori
que presenta la major desproporció entre extensió i habitants. La
població és altament disseminada, per bé que una part important
es concentra a les capitals comarcals.
La distribució d’aquesta població
tampoc és uniforme ja que només
83 nuclis (el 14%) superen els
100 habitants censats i d’aquests
només 19 superen el 500. Cinc
municipis concentren pràcticament el 50% de la població de tot
l’àmbit, i només 4 del 77 municipis
sobrepassen els 5.000 habitants.
El fort envelliment de la població
també repercuteix negativament
en el desenvolupament del teixit
empresarial. L’estructura productiva bascula fonamentalment entorn de les activitats turístiques,
especialment a les comarques de

característiques alpines, que han
anat substituint les activitats tradicionals, com l’agricultura, la ramaderia i l’activitat hidroelèctrica.
L’altre sector preeminent ha estat
l’immobiliari, i a les capitals comarcals, el sector dels serveis financers i personals.
La complexa orografia muntanyosa
del Pirineu català, amb una superfície de sòl planer que no supera
el 17%, dificulta les comunicacions
transversals. Tres grans eixos fluvials vertebren el territori i les comunicacions: la Noguera Ribagorçana,
la Noguera Pallaresa i el Segre. La
Val d’Aran ocupa la capçalera del
Garona, l’únic riu de la vessant atlàntica.

“El 47 % de l’Alt
Pirineu i Aran té
mesures de
protecció dels
valors ambientals”
El 47% del territori té mesures de
protecció dels valors ambientals.
Hi ha dos parcs naturals, el Cadí-Moixeró i el de l’Alt Pirineu, i el

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

PERE PORTA

Director de l’Institut per al
Desenvolupament i la Promoció
de l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA)
Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant Maurici.
L’Alt Pirineu i Aran per tant, està
condicionat per diferents factors
característics de l’alta muntanya,
com apuntava la llei del 1983 en
l’exposició de motius: duresa de la
geografia i del clima, regressió, demogràfica, menor grau de desenvolupament socioeconòmic, baix
nivell de renda, activitat econòmica centrada en el sector primari,
insuficiència d’infraestructures de
comunicació, deficiències en els
equipaments col·lectius..., fet que
planteja pels governants un seguit
de reptes importants, de comunicació dins l’àmbit, l’estructura de
sistemes urbans, les estratègies
d’equipaments, la dinamització
econòmica i la cohesió política entre altres.
L’aprovació de la Llei de Muntanya
(1983), la creació dels Consells
Comarcals (1989), i l’aplicació dels

Hotel LA SEU
Ctra. Lleida, 32
25700 La Seu d’Urgell
Lleida

TLF 973 350 100 FAX 973 350 117
www.estanol.com
estanol@estanol.com
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PIRINEU
successius plans comarcals de
muntanya, han estat clau per fer
un salt significatiu durant les darreres dècades. La implementació de
serveis bàsics com l’abastiment
d’aigua, llum i accessos als diferents nuclis del Pirineu dóna lloc
a noves necessitats com la connectivitat tecnològica, la millora
d’accés a altres serveis bàsics
educatius, sanitaris i socials, i les
polítiques de retorn de talent vinculades als molts joves que marxen a formar-se fora i no tornen.
És evident que les comarques de
l’Alt Pirineu i l’Aran han fet un salt
significatiu en tots els àmbits des

“És necessari
reformular la llei de
muntanya per tal de
situar el territori com
a prioritat política
del govern”
de la recuperació de la Generalitat
de Catalunya, però encara tenen
molts reptes pendents per aconseguir ser un territori dinàmic i competitiu que sobre la base d’una

bona qualitat de vida, ajudi a generar bones i millors oportunitats
per a tothom.
La creació de l’Institut per al Desenvolupament i la Promoció de
l’Alt Pirineu i Aran (IDAPA) l’any
2003, de la Delegació del Govern
de la Generalitat a l’Alt Pirineu i
Aran l’any 2006 i de la recent Direcció General de Polítiques de
Muntanya, any 2016, han estat i
han de continuar sent claus pel futur d’aquests territoris.
Per altra banda, és necessari reformular la Llei de Muntanya que
situï el territori com a prioritat política del Govern. La nova llei pot ser
una nova oportunitat per estimular
el present i futur d’aquestes valls,
amb uns objectius clars adreçats
a fomentar la implantació d’empreses i projectes econòmics, afavorir el creixement demogràfic i la
fixació de residents permanents,
minimitzar la posició territorial perifèrica, ajustar l’organització, els
instruments, els procediments i el
conjunt de polítiques públiques a
la realitat i especificat del territori,
preservar els actius territorials estratègics, entre els quals el patrimoni natural, arquitectònic, cultural i
paisatgístic, aprofundir en les oportunitat de cooperació transfronterera i garantir l’adaptació de l’economia pirinenca als efectes del canvi
climàtic i de la internacionalització.
I per sobre de tot, creure en el Pirineu com un territori ple d’oportunitats, capaç de fixar nova població
i generar noves economies, per
viure-hi!

FARMÀCIA PERUCHET
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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PRENEM-NE NOTA

Cuida la teva pell
10 consells per gaudir del sol sense riscos
Aurora Garre, assessora mèdica
de Cinfa, ens recorda la importància de prendre mesures per a una
adequada exposició solar.
El 43% dels espanyols no s’apliquen fotoprotectors per cuidar la
pell regularment, d’acord a les dades de l’estudi ‘Coneixement de la
radiació IR-A i els hàbits de fotoprotecció dels espanyols’, realitzat
per Cinfa. Es tracta d’un fet preocupant ja que, si bé és cert que el
sol té efectes beneficiosos sobre el

nostre estat d’ànim i la nostra salut, també pot tenir efectes nocius
greus, i és imprescindible aplicar
una sèrie de mesures que ens protegeixin.
L’assessora mèdica assegura que
“el sol pot produir danys irreversibles en la nostra pell si, a l’exposar-nos a ell, no prenem les mesures protectores adequades”. Les
lesions més recurrents i visibles
són les cremades i el fotoenvelliment, provocades per la radiació

ultraviolada (UVB) i la radiació
UVA, però la doctora Garre explica
que “la nostra pell també pot patir
lesions a llarg termini potenciades
per una radiació que no se sent,
la infraroja A (IR-A), que suposa al
voltant del 20% de les radiacions
solars. Es tracta d’una calor seca
que, com no augmenta la temperatura superficial de la pell, no sentim. No obstant això, sumada a la
radiació ultraviolada resulta molt
perjudicial, perquè en penetrar en
les capes més profundes de la pell,
ataca les nostres cèl·lules agreujant els efectes de la radiació UV,
produint l’envelliment prematur així
com el dany en l’ADN cel·lular precursor de les lesions precanceroses de la pell com el melanoma “.

“Si bé és cert
que el sol té efectes
beneficiosos sobre el
nostre estat d’ànim i
la nostra salut, també
pot tenir efectes
nocius greus”
Per això, és absolutament necessari
protegir-se d’una manera correcta i
completa, ja que, com assegura l’experta de Cinfa, “la pell té memòria i
els efectes nocius del sol s’acumulen amb el temps. Cuidar-la bé avui
significa salut per demà “.

televisió
audio-vídeo
av portàtil
antenes tv-sat
so professional

S.C.P.

electrodomèstics
VENDA - INSTAL·LACIÓ - REPARACIÓ

C/ Mare Janer, 38
Tel. 973 35 23 18
La Seu d’Urgell
simac@simac.cat

petit electrodomèstic
internet sat i wifi

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

informàtica-domòtica
vigilància i seguretat
telefonia i comunicació
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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)

PRENEM-NE NOTA
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Decàleg de consells per
a una correcta protecció
1. Preparar les nostres defenses amb una dieta rica
en antioxidants.
Els antioxidants reforcen les defenses naturals de la nostra pell
enfront de les agressions del sol.
Una dieta rica en fruites i verdures
amb vitamina E i vitamina C pot
ajudar, així com una aportació extra d’aquestes vitamines en forma
de complements nutricionals. Pots
consultar al teu farmacèutic referent a això.
2. Utilitzar fotoprotectors
avalats científicament que
protegeixin enfront de la radiació UVA, UVB i IR-A.
Depenent del tipus de pell, s’ha
d’aplicar un protector amb factor
de protecció igual o superior al 30.
Només alguns fotoprotectors inclouen actius que combaten també els efectes nocius de la radiació
infraroja A.
3. Utilitzar correctament els
fotoprotectors.
Cal estendre’ls 30 minuts abans
de prendre el sol i repetir l’aplicació cada dues hores i després del
bany o l’assecat amb la tovallola.
Un cop obert l’envàs, s’hauran de

fer servir en el període indicat perquè no perdin la seva eficàcia.
4. Consultar els índexs ultraviolats i infrarojos.
Abans de l’exposició al sol, es
recomana informar-se d’aquests
nivells a través de canals com
l’Agència Espanyola de Meteorologia (AEMT). Ajuda a planificar
les activitats a l’aire lliure i a evitar
l’exposició aquells dies en què els
nivells de radiació són més perjudicials.
5. Evitar l’exposició solar en
les hores centrals del dia.
Els raigs solars són més forts entre
les 12 del matí i les 4 de la tarda i,
per tant, més perjudicials.
6. Protegir el cos i el cap
amb roba folgada i un barret.
Protegir altres zones del cos que
se solen oblidar i que també pateixen els efectes nocius de la
radiació solar, com els peus i les
orelles.
7. Fer servir ulleres de sol
per evitar els danys oculars.
Cal que les ulleres tinguin una protecció del 100% contra els raigs
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UV, així com el certificat d’haver
superat tots els controls de la Unió
Europea.
8. L’ombra, una bona aliada.
Fer ús de l’ombra en espais oberts
és una bona mesura fotoprotectora. Cal recordar que els para-sols,
els tendals i els arbres no protegeixen totalment contra la radiació
solar, pel que serà necessari aplicar protecció.
9. Cal extremar les precaucions en qualsevol activitat
a l’aire lliure.
Les radiacions solars es reflecteixen en cas de neu (80%), sorra
(25%) i l’aigua o l’herba (10%) fent
que se sumin els seus efectes en
incidir directament sobre la pell.
En aquests casos, s’han d’emprar
fotoprotectors amb factors més
alts.
10. Protegir tot l’any.
Encara que a l’estiu hi ha més hores de llum i augmenten els nivells
de radiació solar, els efectes del
sol són presents els 365 dies de
l’any, fins i tot a l’hivern, quan hi
ha menys llum solar o quan està
ennuvolat, per la qual cosa cal protegir-se sempre.
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PRENEM-NE NOTA

consells sobre les
relacions socials
després de la jubilació

6
7
8
9
10

Deu claus que no has d’oblidar perquè,
un cop et jubilis, no es ressentin les
teves relacions amb la família i els amics.

1
2
3
4
5

Després de la jubilació,
redefineix amb la teva parella
les bases de la nova vida en
comú.
Busca noves activitats
i nous horitzons per compartir
amb la teva parella.

Intensifica les relacions amb
els amics i familiars de la teva
mateixa edat. Compartir
experiències generacionals
resulta molt gratificant.
Ofereix-te a atendre els petits
de la casa en moments de
necessitat, però sense
renunciar a la teva vida.
Transmet als petits tots els
coneixements que els
serveixin per construir-se a si
mateixos.
10

Gaudeix amb els teus néts i
fes-los gaudir. Porta’ls al
cinema o al parc. I si vius lluny
d’ells, trucal’ls amb freqüència
i visita’ls regularment.
No interfereixis mai en la
relació dels teus fills i els teus
néts.
Sigues el millor confident dels
teus néts. Escolta’ls i ajuda’ls
a resoldre els seus conflictes
personals, però sempre sense
desautoritzar els seus pares.
Organitza reunions i menjars
amb tots els teus fills en dies
festius. Ajudarà a mantenir la
relació familiar.
Intenta ser un recés de pau
per als que t’envolten, encara
que això suposi mossegar-se
la llengua moltes vegades.
D’aquesta manera,
proporcionaràs estabilitat als
teus fills i als teus néts i
guanyaràs en tranquil·litat.

ACTIVITATS

Assemblea General Ordinària
28 de març del 2016. Resum

El President obre la reunió donant
la benvinguda a tots els assistents
i tot seguit es llegeix l’acta de l’Assemblea del 2015 que resta aprovada per unanimitat.
El tresorer dóna compte del resultat de l’exercici del 2015 i exposa el
pressupost corresponent a l’exercici del 2016, que resten aprovats.
En Salvador Rosàs informa a l’Assemblea sobre el funcionament i
finançament d’Anys Daurats i explica el conveni entre la Revista i
l’Associació, que la Junta proposa a l’Assemblea General i que
s’aprova per unanimitat.
L’Assemblea, a proposta de la
Junta Directiva, ratifica el nomenament del Sr. Benigno Rodríguez
González com a nou membre de
la Junta.
El President exposa a l’Assemblea
les trobades, a Balàfia, amb les
juntes de Lleida. El nostre ESPLAI
ha sigut l’únic, entre tots els esplais de Catalunya i Balears, al que
s’ha incrementat la dotació econòmica en 3.000 euros.
Expressa l’agraïment als socis que
han ensenyat a jugar a escacs
als alumnes de La Salle; i explica
l’articulació del nou Consell de la
Gent Gran de l’Ajuntament.
Ja, per acabar, informa de les dificultats sorgides en la gestió de
l’Associació, degut a dimissions i
problemes de salut d’alguns dels
seus membres. Per aquest motiu,
la Junta considera escaient convocar eleccions pel nomenament
d’una nova junta i el President llegeix la normativa dels vigents estatuts envers el procés electoral
establert.
Tot seguit, s’obre el torn de precs i
preguntes.
La Junta
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ACTIVITATS

Campanya
solidària
“Cap nen
sense bigoti”

Viure com jo vull
L’Esplai de la Seu s’ha sumat,
un any més, a la campanya solidària “Cap nen sense bigoti”.
Posada en marxa per l’Obra Social la Caixa, amb l’objectiu de
dur a terme una gran recollida
de llet. Aquest any els nostres
socis han tornat a col·laborar
d’una manera extraordinària.
Tot un èxit, ja que hem aconseguit recollir 220 litres, 40 més
que l’any passat. Han estat
dipositats íntegrament en els
bancs d’aliments locals. Gràcies
pel vostre GRAN COR.
A.Temprado

El darrer taller ―ofert per la Fundació― organitzat a l’Esplai, “Viure
com jo vull”, ha finalitzat aquest divendres, 10 de juny.
Una dotzena de participants han
gaudit, durant tretze sessions,
de la proposta dirigida per Anna
López. Amb el seu estil modern,
democràtic, desimbolt i interactiu,
escoltant més que no pas impartint, l’activitat s’ha fet imprescindible, ha generat addicció.
Aquest divendres, dia de cloenda,
s’han vist els fruits de la tasca realitzada. La bona comunicació entre
tots s’ha evidenciat, una vegada

més, amb detalls senzills, però
emotius, entre participants i formadora.

Teatre a Sant Joan de Vilatorrada
Els de l’Esplai de la Seu teníem un
compromís a complimentar amb la
gent de l’Esplai de Sant Joan de Vilatorrada. Havien vingut, l’any passat, a oferir-nos el seu treball: taller
de vestits de paper i una actuació
musical. El dissabte, 14 de maig,
el nostre grup de teatre, amb el
recolzament d’un bon nombre de
voluntaris, va representar, al seu
local, “El malalt imaginari”. L’obra
va agradar, la comunicació va ser
positiva, la relació molt bona i el
dia, per recordar.
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ACTIVITATS

Diada de Sant Jordi

La Seu d’Urgell ha celebrat la diada de Sant Jordi (23 d’abril) amb la
tradicional venda de roses i llibres
al llarg i ample del passeig Joan
Brudieu a partir de les 9 del matí
i fins a les 9 del vespre. Enguany,
com cada any, ha comptat amb una
vintena de parades entre llibreters,
floristeries, una representació de

diversos comerços de la ciutat relacionats amb objectes de regal,
escoles, l’institut, entitats, associacions, etc.
Des de la Regidoria de la Gent
Gran de l’Ajuntament urgellenc
també s’ha organitzat pel dia 22,
a les 12 del migdia, al centre cívic
del Passeig, una lectura de poe-

El mural
de l’Esplai
Aquest any, amb molt de treball, voluntat i dedicació de molts dies, la gent gran de l’Esplai, amb
la direcció de la seva monitora Lourdes Garcia,
ens han presentat un mural sobre la Catedral espectacular. Hi han col·laborat les alumnes Tere
Corominas, Pili Garcia, Nati Gallart, Anna Ruiz,
Teresa Comella, Felisa Alba, Pepita Tor, i Rosa
Espuñes. A totes elles, moltes gràcies pel seu
treball, que esperem disfrutar-lo en el documental de Pirineu Televisió.
Redacció
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mes, que ha anat a càrrec de les
persones grans de la Seu.
Agraïm la invitació a la gent gran
a participar, i sempre hem procurat ser un més en cadascun dels
actes als que hem anat. Aquest
any ens hem sentit com enyorats
tan pel dia, com pel lloc.
Redacció

ACTIVITATS

Viatge a Girona
Temps de Flors

El diumenge 15 de maig, l’Esplai la Seu va organitzar un viatge a Girona. Amb motiu de la
celebració del festival Temps de
Flors, sens dubte l’esdeveniment
més internacional de la ciutat.
La sortida va ser puntual des de
la parada d’autobús a les 7.30. A
mig camí vam parar a fer un bon
esmorzar al restaurant Hostal Sant
Cristòfol, de Santa María de Marlés. Tot seguit ens dirigírem a Girona on vam gaudir d’un matí esplèndid.
Ornamentacions florals i instal·lacions artístiques als monuments,
patis i jardins de la ciutat .. Girona,
una ciutat bonica de per si i que
aquests dies té una raó de més per
ser visitada. La 61a edició del festival “Girona, Temps de Flors” ofereix
la possibilitat de gaudir d’un total
de 179 projectes florals, repartits

en 134 espais emblemàtics de la
ciutat. Vam poder visitar diferents
escultures florals als monuments,
patis i jardins de Girona. La cita
compta amb 134 espais florals, on
s’exposen els diferents projectes
que s’han preparat, En aquesta
edició s’espera que arribin a Girona prop de 100.000 persones per
veure l’exposició, una xifra que
farà que la ciutat dobli el nombre
d’habitants que té habitualment.
De fet, Temps de Flors té un important impacte econòmic per a la ciutat, i especialment per al comerç.
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Tot seguit ens desplacem a l’estany de Banyoles per anar a dinar al restaurat de l’Estany, on
ens trobem amb tres autocars
més de jubilats. Una bona paella,
uns quants balls i una caminada
per l’estany van ser la culminació
d’un dia feliç. Al voltant de les 6
de la tarda retorn cap a casa amb
la sensació d’haver viscut un dia
complert, tot esperant que el puguem repetir...
A. Temprado

ACTIVITATS

L’Esplai de la Seu assisteix a la celebració
dels 100 anys del programa de Persones
Grans de l’Obra Social “la Caixa”
La Llotja de Lleida va acollir la celebració del centenari del Programa de Persones Grans de l’Obra
Social “la Caixa”, en un acte commemoratiu de reconeixement a les
persones grans que ha comptat
amb més de 400 assistents. L’alcalde de Lleida, Àngel Ros, presidí
l’acte amb el director corporatiu de
l’Àrea Social de la Fundació Bancària “la Caixa”, Marc Simón, i el
director de l’Àrea de Negoci de
CaixaBanc a Lleida, Ignasi Fanlo.
En les paraules que va dirigir al
públic, Ros va destacar l’aportació

que aquest col·lectiu, important i
actiu, fa a la societat. A Lleida hi
ha unes 25.000 persones de més
de 65 anys que mostren la seva
activitat constantment, se senten
consumidors de cultura i art; però
també volen ser i són actors, sobretot en el món del voluntariat.
A l’acte commemoratiu, Marc Simón va explicar que l’Obra Social pretén contribuir a construir
una societat més justa i amb més
oportunitats, així com a la millora
de la qualitat de vida de la gent
gran, amb projectes com l’enve-
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lliment saludable o la participació
social. Igualment, Ignasi Fanlo ha
incidit en els programes de tot tipus que s’ofereixen, especialment
en les llars de jubilats.
L’Esplai la Seu va assistir amb els
membres de la Junta i amb una
desena de voluntaris, una experiència molt positiva en la que
compartírem camaraderia amb altres esplais de Lleida.

Redacció

ACTIVITATS

Diada Esportiva de la Gent Gran
El dia 1 de juny vam celebrant a la
capital de l’Alt Urgell la Diada Esportiva de la Gent Gran de la Seu
d’Urgell i Andorra, en la qual hi
van prendre part uns 200 padrins i
padrines, la major part urgellencs.
Aquesta diada té com a objectiu la
promoció de la pràctica de l’exercici físic amb activitats lúdiques,
així com a fomentar els intercanvis socioculturals i esportius amb
caràcter participatiu. La iniciativa
es realitza en col·laboració amb
l’Ajuntament de la Seu d’Urgell,
el Consorci d’Atenció a les Persones de l’Alt Urgell i el Ministeri de
Salut i Benestar d’Andorra.
La jornada s’ha iniciat a primera
hora del matí, enguany ha tingut
lloc al Parc Olímpic del Segre.
Com en cada edició que té lloc
a la Seu d’Urgell, la inauguració
simbòlica d’aquesta diada de la
gent gran ha estat protagonitzada per dos membres del Consell
Municipal d’Infants de la Seu, enguany a càrrec de la Jana Cortés i el Biel Balcells, alumnes del
Col·legi La Salle, que han donat
la benvinguda als padrins i padrines i els han encoratjat a seguir
practicant activitat física.
En aquest mateix sentit, la regidora de la Gent Gran de l’Ajuntament urgellenc, Montserrat Bo-

net, ha volgut animar els padrins i
padrines participants a la diada “a
ser dinàmics i positius i a participar
activament en tots els àmbits de la
societat”. “Cal cuidar-se, alimentar-se bé i fer esport per gaudir de

Escacs a l’Esplai

millor qualitat de vida, tot relacionant-se amb l’entorn”, ha remarcat
Bonet.
A.Tenprado

Els nostres avis amants dels escacs, Josep Carreño,
Enric Colell, Josep Comes i Jaume Guàrdia, dediquen
part del seu temps a ensenyar i fer estimar aquest joc,
tan interessant i formatiu, als escolars de la nostra ciutat. Una part d’aquesta dedicació, un any més, s’ha
fet amb els alumnes de sisè de primària de La Salle.
Aquests alumnes van venir, dues tardes de divendres,
a compartir i jugar al nostre Esplai.
Els escacs és un dels jocs més populars del món, practicat per milions de persones en torneigs (d’aficionats
i professionals), clubs, escoles, a través d’internet, per
correspondència i de manera informal. Hom calcula
que hi ha uns 605 milions de persones arreu del món
que saben jugar als escacs, i d’aquestes, 7,5 milions
estan afiliades a alguna de les federacions nacionals
que hi ha a 160 països a tot el món.
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Ens escrivim
Un any mes. conjuntament amb
els Tallers Intergeneracionals i
amb l’assistència de la regidora
Sra. Montse Bonet, s’ha dut a terme l’activitat “Ens escrivim”. Trenta-dues parelles s’han cartejat, de
febrer a maig ―quatre cartes―,
per tal de conèixer-se i buscar
complicitats. Alumnes de La Salle,
d’ESO, amb àvies i avis de la Seu,
la gran majoria socis de l’Esplai.
Diplomes pel record i un esmorzar
de xocolata amb coca, en un ambient distès, amb mostres de simpatia i afectivitat, van ser l’expressió més significativa de la festa.
Actes com aquest ens fan falta a
la nostra societat! Moltes gràcies.
Grup Col·laborador
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Coresponsabilitat
És interessant reflexionar per què,
el 1993, el títol d’una ponència
presentada en el Congrés celebrat
aquell any: «La gent gran, ciutadans de drets i deures», va passar
a ser la frase que millor resumia
el pensament de la gent gran que
participà en aquelles jornades.
Demanar la coresponsabilitat social com a col·lectiu és definir-se
i auto concebre’s com a ciutadans
amb uns drets i uns deures. Assumir la responsabilitat de col·laborar en el disseny de polítiques
socials vàlides per a avui és obrir
el camí perquè generacions futures de gent gran puguin prendre
les seves pròpies decisions. És no
acceptar que el fet de cobrar una
pensió pot ser equiparable a tenir
un col·lectiu resignat i conformat.
Des de la sociologia sabem que la
vellesa és una construcció social
que respon a unes aportacions del
passat, a les intervencions en el
present i a l’expressió dels desitjos
per al futur. Una concreció clàssica de les relacions socials, per a
definir la situació de les persones,
és prendre com a punt de partida
la seva «posició social», que, segons Linton, és definida pel rol i
l’estatus, dues cares de la mateixa
moneda en la seva representació
social.
Doncs bé, seguint Linton, veiem
que pel que fa a la gent gran falta
un d’aquests configuradors de la
«posició social». D’una banda, el
col·lectiu té uns drets reconeguts
socialment: cobrar una pensió de
jubilació o subvenció en molts casos insuficient. De l’altra, però, no
hi ha uns deures adjudicats i reconeguts com a tals i, per tant, no hi
ha expectatives socials respecte
d’ells.
Quan una persona gran es jubila
o deixa de fer tasques imprescindibles per a la producció o per a
la reproducció es troba que no hi
ha una expectativa social respecte del que pot fer o deixar de fer,

i que s’ha d’organitzar la vida pel
seu compte, sense comptar amb
referents vàlids per al moment actual. No hi ha pautes, models normalitzats per a aquesta etapa de
la vida, com havien pogut ser fins
aquell moment l’estudi, la formació, la criança dels fills o la feina.
Aquesta indefinició dóna una gran
llibertat, però també pot dur a un
gran desconcert. L’exercici d’algunes professions —sobretot les de
caràcter intel·lectual— pot permetre una certa continuïtat, però els
valors socials i la gent gran no és

“Quan una persona
gran es jubila (...) es
troba que no hi ha
una expectativa
social respecte del
que pot fer o deixar
de fer, i que s’ha
d’organitzar la vida
pel seu compte”
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el cas d’un nombre molt important de jubilats. És per això que el
col·lectiu demana que:... la jubilació, com recomana la Conferència
Internacional del Treball, ha de ser
l’expressió d’un dret individual. Ha
de ser, per tant, una opció diversificada al màxim, perquè cada treballador i treballadora pugui optar per
una jubilació progressiva, gradual,
voluntària o anticipada, sense perdre els drets que li corresponen.
Els comitès d’empresa haurien
d’ajudar a regular un sistema més
flexible per a la jubilació.
Sembla que la demanda social o
l’expectativa —com es diria des de
l’interaccionisme simbòlic respecte
de les persones grans― és que no
facin res: que no treballin remuneradament; que si fan alguna cosa,
no molestin, i que si s’estimen no
facin pública la seva relació, perquè corren el risc de perdre una
pensió. D’alguna manera, sembla
que la gent gran té el dret de percebre una pensió a canvi que no
faci res. A partir de la sociologia
clàssica, la vellesa es defineix per
la pèrdua, o des de la negativitat:
els vells són els qui han deixat de
fer. Ja no se’ls reconeix com a im-

MOTS COMPARTITS
prescindibles per al manteniment
del sistema de producció i reproducció.
En l’àmbit privat, quan se’ls pregunta pel que fan, no és estrany
que contestin: «No faig res, estic
jubilat.» Però la realitat és ben diferent. Quan una persona gran diu
que no fa res, moltes vegades,
després d’arreglar-se i esmorzar,
ha anat a portar els néts a l’escola
i ha fet encàrrecs, però si li ho preguntes, diu que no fa res, perquè
sap que la societat no valora ni té
en compte cap d’aquestes activitats.
Podem constatar que la mateixa
manca de reconeixement social
del treball reproductiu de les dones
es dóna també pel que fa a la cura
que tenen els avis dels seus néts.
Encara que en l’àmbit públic no es
vulgui reconèixer, dins de moltes
famílies són uns «productors socials» imprescindibles.
Quants pares poden dedicar-se
plenament a la feina, gaudir de
temps lliure o augmentar els seus
coneixements per a ser més competitius... perquè mentrestant els
avis es fan càrrec de les criatures?
Només cal acostar-se a l’entrada o
sortida d’algun centre escolar. Per
a pal·liar situacions de desconcert i facilitar el pas a la jubilació,
el col·lectiu proposa fer un estudi
sobre les possibilitats reals i les
seves implicacions, i a la vegada
oferir feines reals i variades de
voluntariat a les persones que es
jubilen:
Algunes persones no estan preparades per a afrontar la jubilació
d’una manera activa i viure aquesta nova etapa de la vida sense
traumes i depressions, moltes vegades per manca d’interès personal i, d’altres, per manca d’interès
social i empresarial, en no haver-hi
consciència que s’han d’invertir recursos per a orientar la població en
aquest procés.

Maria Pia Barenys Pérez

L’avi
Cada matí, Carlos corre cap a
l’escola. La Guardarraya li sembla lleugera. Travessa el riu i talla
camí pel més agrest del tossal.
S’atura a casa de l’avi, qui el rep
amb el gerro tebi de cafè amb llet,
i el berenar preparat.
Al nen li encanta el berenar de l’avi.
Sempre li posa una mica de mel
al moniato i hi deixa caure alguns
llardons, una delícia! Quan acaba l’esmorzar, l’abraça i surt com
una fletxa. Arriba tard. La mestra
el mira de reüll reprenent de nou.
Quant la campana anuncia la fi de
les classes, no s’entreté.
Pren un camí abrupte, però més
curt, i torna. Li dóna uns alvocats
l’avi. Comparteix amb ell el que
ha après a l’escola i riu a riallades
quan ho descobreix parlant sol.
El vell somriu, recull alguns fruits,
i més tard gaudeixen d’una llimonada. El nen el mira i pensa en la
vellesa. No entén de la mort.
Fa uns dies, el gat Bàrcino va morir per vell i Princesa, l’egua negra,
la més xacrosa de totes, va emmalaltir. Tots diuen que li queda
poc. «¿Moriràs, avi?», Li pregunta
sovint i ell sempre li respon «No
t’inquietis, fill, quan ja no hi sigui,
busca’m en el cant dels ocells. El
meu niu és el teu cor. Veus els tomeguines? Com ells volaré, fillet,
volaré ».
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Avui, l’avi ha deixat el moniato sobre el fogó, cosa estranya. Haurà
anat a buscar aigua al pou? Potser
va anar a revisar l’egua o es va entretenir en els corrals. No el va trobar. Carlos va tornar a arribar tard
a l’escola, però aquest cop el seu
pensament és a la finca amb l’avi.
Llavors recorda que per les presses, no va mirar a la terrassa.
«L’avi no em faria això, no seria
capaç de deixar-me sense el meu
cafè amb llet!» «Vull sortir, mestra!
Si us plau, vull saber del meu avi».
Salta per la finestra. Tot just se li
veuen els peus. El cant dels ocells
ressona a les orelles. L’herba humida li talla el pas. Sua.
El seu cor batega de pressa. Ja
falta poc. Sense precaució travessa el riu. Xop, puja el tossal. Tira
el jolongo i crida: «¡Iaiooooooo!»
No hi ha resposta. Va directe a la
terrassa i allà el veu, adormit en la
vella butaca de l’àvia.
El seu avi hi és. S’acosta i el besa.
Retira de les mans el jarret de cafè
que se li ha virat a sobre. Neteja la seva roba tacada i corre per
tota la casa mentre repeteix: «Has
de veure això, avi! Has de veure-ho!»La casa es va inundar de
tomeguines.
Olga Lidia Martínez
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Activitats amb els néts
Segurament passes amb el teu
nét menys temps del que t’agradaria. La relació entre avis i néts
és per definició molt especial ja
que existeixen els factors afectius
que tindríem amb els nostres fills,
amb l’al·licient que ja tenim la nostra vida resolta i podem gaudir al
màxim d’ells.
Però és important que els nens no
només s’ho passin bé, sinó que el
temps passat amb els seus avis sigui productiu.
Han de sentir-se orgullosos de nosaltres perquè no tots els nens tenen ja als seus quatre avis.
Als nostres néts els encantarà escoltar contes independentment de
la seva edat. Als grans els agradarà
escoltar històries viscudes pel seu
avi, al que sens dubte veuran com
un heroi. A més, d’aquesta manera
“alimentaràs” la seva afició per la
lectura i la seva capacitat de prestar atenció. Una cosa que agrairan
pares i educadors en tota la vida
escolar que els queda per davant.
Pots aprendre coneixements d’informàtica en molts cursos gratuïts.
Les possibilitats de fer amb els

néts van des de jocs, fer treballs
per a l’escola o veure les fotos de
la funció de l’escola. D’aquesta
manera estarà molt més proper al
seu nét, per a qui les noves tecnologies l’han acompanyat tota la
seva curta vida.

Comparteix les seves aficions: els
nens de totes les edats han de
mantenir-se actius. Segurament
practiqui algun esport o participi en
algun altre tipus d’activitat.
Mostra interès per això, el teu nét
agrairà que vagis a veure’l entrenar o l’escoltis tocar la flauta mentre assaja.
Els nostres néts agrairan que els
fem partícips del que ens agrada.
Demana-li que t’ajudi a cuinar algunes postres especials o porta-lo
un dia amb tu a la biblioteca a la
qual vas normalment.
Mostra el nen que hi va haver en
tu: a què jugaves quan eres petit? Molts d’aquests jocs populars
han caigut en l’oblit i encantaran
als nostres néts. Recordes les Tabes, Doll, morro, bec, tija, i què...,
el Molinet, les cançons de corda,
Pinxo Romero, el Cometi erra,
una, li, tele, caolí..., el Patufet...?
Els seus pares: grans desconeguts. De les històries que puguin
explicar-li al nostre nét sobre la
vida dels seus pares quan eren
petits faran que el nen s’identifiqui
més amb ells, i enriquirà el concepte “familiar” en tenir un sentit
de la continuïtat de la família.
Gaudeix dels teus néts sense oblidar mai les normes i obligacions
que els seus pares han decidit, encara que et semblin malament: les
generacions són diferents i això
implica diferents criteris d’educació, així és que mai assumeixis la
tasca “criadora”.
Els nostres fills han estat educats
per nosaltres pel que la seva principal influència educadora es basa
en la seva experiència viscuda.
Nosaltres com a avis hem de jugar
un paper preponderant i irreemplaçable en el desenvolupament
dels nostres néts: gaudim d’això.
Cultura i Oci
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MOTS COMPARTITS

Reflexions

Us heu preguntat mai per què cada
vegada hi ha més casos de càncer,
més persones que pateixen diabetis, problemes amb el colesterol,
els triglicèrids, han augmentat els
casos de persones amb malalties
degeneratives i cada vegada apareixen més malalties classificades
com a “rares”?
Si mirem enrere ens adonem que
fa uns anys això no era així i és
que moltes coses han canviat i,
crec, que no per bé.
Ha canviat l’estil de vida, han canviat els hàbits alimentaris, ha canviat la qualitat dels aliments que
prenem i tot això s’ha convertit en
un còctel molotov que ens està explotant fent-nos molt, molt de mal.
Els mercats estan sent envaïts per
aliments genèticament modificats,
modificats perquè els insectes que
els visitin morin, perquè siguin resistents, modificats perquè el seu
cultiu sigui molt més rendible per
a les multinacionals que els produeixen, per a les multinacionals
que s’estan convertint en les propietàries del món, en les propietàries de la nostra salut.
Perquè hi ha pocs dubtes de que
aquests aliments que han estat
modificats aporten al nostre organisme una gran quantitat de toxines, una gran quantitat de verí que

està perjudicant molt seriosament
la nostra salut. I està molt clar que
ens estan causant un perjudici
doncs tots coneixem com els cas
de, per exemple, diabetis, càncer,
etc. es multipliquen.

“Com a consumidors
podem indagar sobre
la procedència dels
productes que
comprem, comprar
productes en els
mercats locals que
siguin de producció
ecològica i de quilòmetre zero”
Cada dia hi ha més i més persones que pateixen diabetis, aquesta malaltia s’està convertint en una
autèntica plaga i la qualitat dels aliments que ingerim i l’estil de vida
que portem té molt a veure amb ella.
Tots hauríem d’exigir als governs
de tots els països que prohibeixin els productes transgènics ja
que estan destruint l’ecosistema
i estan destruint la nostra salut.
Aquesta exigència pot resultar
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molt més efectiva que lluir llacets
de colors com a suport a la lluita
contra qualsevol malaltia que, molt
possiblement, no es produiria si el
nostre estil de vida i la nostra alimentació canviés.
Les multinacionals que controlen
la producció d’aliments estan causant un greu perjudici al medi ambient, estan influint molt en el canvi
climàtic, fins i tot en la mort de les
abelles que tan necessàries són
per a la vida en aquest planeta i tot
això sense que els importi en absolut ja que les seves butxaques
segueixen engreixant. I les multinacionals farmacèutiques no treballen per eradicar malalties ja que
la salut no és rendible per a elles.
La pilota està a la nostra teulada.
Com a consumidors podem triar
doncs, afortunadament, hi ha altres opcions. Podem indagar sobre la procedència dels productes
que comprem, comprar productes
en els mercats locals que siguin de
producció ecològica i de quilòmetre zero, i fins i tot podem aprendre
a conrear les nostres pròpies verdures.
Tenim més força i més recursos
dels que creiem, posem-los en
marxa!
Grup Col·laborador

ELS LLIBRES D’AQUÍ
Els dibuixos de la Carme, d’una
gran qualitat tècnica, transpiren
l’encant i la màgia a què ens té tan
ben acostumats en els seus treballs. Només cal fer un cop d’ull a
la Quimeta, la nena protagonista
del conte, que apareix a la coberta
del llibre.
El conte, com els dos anteriors a
què acabo de fer esment, ha estat
publicat per Salòria, l’editorial que
dirigeix Marcel·lí Pascual, amb un
disseny acuradíssim d’Anna Solans.
I què tenen d’especial les gallines
d’Aristot que mereixin que se n’escrigui un llibre? Doncs que, segons
la tradició popular, són les úniques
gallines del món que porten calces.
I per quins set sous tenen aquesta curiosa singularitat? Doncs, se-

Les gallines d’Aristot: de la
llegenda al conte infantil
Al Baridà, el territori històric a cavall de l’Alt Urgell i la Cerdanya, és
molt popular la llegenda de les gallines d’Aristot. Al llarg dels temps,
s’ha anat transmetent oralment
de pares a fills i d’avis a néts fins
arribar als nostres dies. Els darrers
anys, la història ha saltat al paper
imprès gràcies a la transcripció
que n’han fet en els seus llibres diversos autors pirinencs, de tal manera que la narració ha anat ampliant considerablement el territori
de coneixença.
Fa un parell d’anys, vaig incorporar
les gallines d’Aristot a les llegendes que, de tant en tant, explico als

alumnes de les escoles i en diversos actes culturals que es programen al Pirineu. La bona receptivitat
que la historieta ha tingut entre els
nens i les nenes que l’han escoltada m’ha empès a convertir-la en un
conte infantil.
Vaig proposar a l’amiga i artista
Carme Invernón que en fes les
il·lustracions. Ella va acceptar el
repte amb molt d’entusiasme, el
mateix amb què va participar en
les dues col·laboracions anteriors
entre tots dos, els contes La trementinaire de les nenes rosses
(2010) i Anem a plegar manairons
(2011).
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gons sembla, abans que les gallines d’Arsitot portessin calces, els
ous que noien baixaven rodolant
muntanya avall i anaven a parar
a les mans de la gent de Pont de
Bar, el poble qu hi ha a sota, a tocar de Segre. Tips d’aquella comèdia, els veïns d’Aristot van decidir
posar calces a les seves gallines.
Des d’aleshores, quan ponen, els
ous es queden a les calces i les
mestresses i els amos de l’aviram
només han de recollir-los-hi. I, és
clar, als de Pont de Bar no van tenir
cap altre remei que criar les seves
pròpies gallines, si és que volien
continuar menjant ous.

ELS LLIBRES D’AQUÍ

Viatge universal pel Pirineu
La nova col·lecció de Joan Obiols

Aquest VIATGE UNIVERSAL PEL PIRINEU
trenca les fronteres oficials i ens ofereix una
visió personal i contemporània de la muntanya,
a través de personatges, espais i vivències
personals i col·lectives.

LA PARRÒQUIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA
EL QUART DE BIXESSARRI / LA VALL D’OS O DE BIXESSARRI
Muntanya sobre carro és una escultura
de Jordi Casamajor que, segons l’artista, “representa el carro que va portar
les muntanyes a Andorra”. Amb ella,
emplaçada a la rotonda de les Arades,
a la sortida de la vila, m’acomiado de
Sant Julià per dirigir-me a la vall d’Os
o de Bixessarri, una vall estreta i enfilada, regada pel riu d’Os, que neix a
la vall del Setúria i desemboca al riu
Valira a AIXOVALL. I aquí, a cal Duró
d’Aixovall, una casa de la placeta de
Santa Filomena, viu l’escultor i escriptor Sergi Mas i Balaguer, un dels homes més estimats de les valls.
---Jo sóc artesà; si sóc artista o no, ho
han de dir els altres ---em deia un dia
a l’ombra de la placeta l’autor de Cassigalls, Les valls desitjades i El moble
a Andorra.
El Sergi ha conreat l’oli ---en tela o en
paper---, el dibuix, el gravat, la talla de
fusta, la ceràmica...
---Jo vaig néixer al Raval barceloní i
vaig instal·lar-me aquí l’any 1957. Això
era el paradís: dormies amb el cant
dels grills, senties les granotes i veies
les cuques de llum... Qui no s’enamorava d’un país així!
---Font perpètua d’inspiració, doncs...
---Jo sóc un gran rumiador més que un
gran treballador, perquè si no tens la
idea clara, no pots crear.
El Sergi és autor del retaule Microcosmos d’Andorra, de l’any 1969, un retaule sobre fusta, potser la seva obra
més emblemàtica.
---Quan més bé m’ho passo és amb
el gravat en fusta. És molt agraït, és a

l’abast de tothom i és molt democràtic.
---Somies la vella Andorra?
---Com a bon sentimental, el temps
passat sempre és millor. Quan vaig arribar, la gent parlava la llengua i exercia
d’andorrà amb normalitat. Potser era
una “campetxaneria” paternalista, però
en un bé de Déu de democràcia. Érem
pocs, ens tractàvem de tu i ens donàvem la mà diverses vegades al dia. Se
seguien les tradicions i els cicles del
calendari... A mi, allò m’agradava. Això
sí, no hi havia un duro.
---Agraït?
---Aquí he trobat gent que no he trobat
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OBIOLS
Del llibre
El Principat
d’Andorra
(2016)
enlloc, fidel a l’amistat, que et dóna un
cop de mà quan ho necessites. Si l’any
té 12 mesos, en passo deu treballant
temes del país i, com pots suposar, no
per guanyar-me la vida.
---I la nova Andorra?
---S’ha fet massa de pressa, com a tot
arreu, i potser no s’ha digerit del tot el
gran canvi i l’arribada de tanta gent.
Voldria que el país trobés el camí. Aquí
hi ha gent preparada, una llengua i una
cultura...
Al davant de l’estadi d’Aixovall, consulto les notes extretes d’algunes webs
del futbol d’aquest país. Aquí s’hi juguen partits de la primera i la segona
divisió de futbol andorranes, la Copa
Constitució ---la clàssica competició
copera d’altres països--- i la Supercopa, totes elles gestionades per la Federació Andorrana de Futbol. En aquest
estadi té la seu el FC Andorra, el club
més antic del país, fundat l’any 1942,
que juga en competicions catalanes,
una de les quals, la Copa Catalunya,
va guanyar l’any 1994. I si el FC Andorra és l’equip més veterà, el FC Santa
Coloma és el més guardonat amb títols
nacionals i el primer equip del Principat
que va guanyar un partit de competició europea. Ho va fer per un a zero
contra el Maccabi de Tel-Aviv israelià
en la Copa de la UEFA. I alhora que el
club colomenc ostenta aquesta distinció, apunto que la Selecció Andorrana
de Futbol ---membre de la FIFA i de la
UEFA--- va jugar el seu primer partit internacional contra Estònia el dia 13 de
novembre de 1996 ---en aquest cas, a
l’estadi comunal d’Andorra---, mentre
que la primera victòria la va aconseguir
contra Bielorrúsia el dia 26 d’abril de
l’any 2000 per 2 a 0.

ENTREVISTA

“Estic molt content de
com m’han acceptat a
la Coral de l’Esplai”
Toni, jo sabia de la teva qualitat
amb la música, però no tenia idea
de la dedicació amb els cors. Quin
és el teu currículum musical?
L’any 1959 em vaig iniciar en la música, i el primer professor que vaig
tenir va ser el Lluis Clotet, després
vaig estudiar amb el Marvà, amb ell
vaig fer tots el cursos de música, amb
especial dedicació a l’acordió. Després, durant dos anys, amb l’Espluga
d’Organyà, la veritat es que hi estava
molt integrat. Durant molt temps vaig
formar part de diferents grups, i també vaig voler acabar el curs de piano
amb el professor Marvà.
Quina és la teva experiència amb
el cant coral, i quina perspectiva
tens de la nostra Coral, així com
el seu entorn de treball, i quins inconvenients i avantatges trobes en
aquesta pluralitat?
Ja fa anys que porto les caramelles
de Castellciutat i també vaig formar
una coral a Vilamitjana, va ser per la
inauguració de la nova església. Aquí
necessitaven un director i em van demanar si volia fer-ho, la veritat és que
és molt diferent el treball que feia del
que fan ara, no es fàcil però ho portem
molt bé i estic satisfet del treball que
estem fent.
Per un director de cors, com veus
les diferències entre el femení i
masculí?
Per a una coral de dones has de preparar les cançons segons les seves
aptituts i pots intentar que tot surti bé.
És curiós que els homes no fallen mai,
en canvi les dones no són tant constants, és una llàstima però és així.
També he de dir que els estaments
generalment no s’integren gaire, i la
veritat és que a la immensa majoria
de corals els cantors paguen per participar.
Creus que es fa tot el necessari des
dels estaments per uè la música coral es difongui?
Les corals professionals estan molt

recolzades, mentre que amb les altres
no es així, hem de tenir en compte que
seria molt convenient que el jovent s’hi
impliqués i, a molt a pesar nostre, no
és així, amb ells seria més fàcil.
Ens pots fer algun suggeriment per
incrementar el nombre de persones que dediquen una mica del seu
temps a l’aprenentatge i pràctica de
la música coral?
Com he dit abans, seria convenient
tenir jovent amb ganes d’aprendre a
cantar, ja que també els aniria bé l’estudi de la música. Nosaltres ara hem
separat els encaixos i ensenyem per
separat, masculí i femení. Tenim un
grup molt maco, però no podem oblidar que és la Coral d’esplai, i en general, tots fan més del que poden.
Quina és, al teu parer, la problemàtica principal a la qual s’enfronten
en l’actualitat els cors no professionals en general, tant dependents
d’entitats o municipis, com privats
o independents? Ets optimista davant el futur?
Les normes les ha de posar l’entitat.
La veritat és que seria convenient que
s’impliquessin més, el que esta passant és preocupant, ja he comentat
que en moltes corals són els propis
cantors que paguen per poder mantenir-la.
La col·locació condiciona la interpretació?
I tant! Però pensa que això és difícil,
en primer lloc he de dir que tenim una
coral amb gent molt entregada, i quan
es fan canvis amb persones de certa
edat, tot i que tenen una vocació i ganes de fer el millor possible, això no
s’aconsegueix si no és a base de molt
treball .
Ha de pensar el director amb el públic a què va dirigit el programa?
Sens dubte, tu has de de triar les millors cançons, tant per cantar per separat com tots junts, però en alguns
casos has de ser conscient de com
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Director de la Coral
de l’Esplai de la Gent Gran
de la Seu d’Urgell
es fa la tria de les cançons i dels intèrprets, no resulta fàcil però és molt
interessant.
La varietat d’estils és beneficiosa
per qualsevol cor?
Es el millor que hi ha i és necessari.
Has de tenir en compte que no poder fer canvis amb el sistema de cant
comporta desil·lusió i fa que alguns
cantors es retirin.
Podries donar-nos una opinió general sobre la nostra coral? Igualment de la seva zona de treball?
Estic molt content de com m’han acceptat, també dels canvis que hem
aconseguit fer a la coral. Pel que fa
a la zona de treball, és més complicat, seria convenient que poguéssim
assajar més, però com que és el mateix local on es fan altres activitats,
és difícil compaginar-los. També a la
coral ens faria falta tenir més tenors,
els que ara tenim han sigut molt bons
i es comporten molt bé, però l’edat no
perdona i seria molt interessant tenir
alguns de l’Esplai amb voluntat d’incorporar-s’hi.
Toni, moltes gràcies per la teva
aportació a la Coral, i el nostre agraïment més sincer per la teva amabilitat en atendre’ns. Moltes Gràcies.

P.F.

ELS NOSTRES POETES

A la serra del Cadí (fragment)
Sota el pes de l’ambició, es desfà i es torna fang.
El cant rítmic de la guatlla, em recorda la infantesa,
quan ens crèiem que parlava, i enteníem clar el que deia.
Ara no parla del blat, ja no és ell el qui la guarda;
ara té uns altres galants, que l’oculten i l’emparen.
Continua el rossinyol, refilant entre les branques,
amagat, perquè no vol, que n’aprenguin tant els altres.
Quina gràcia, l’Oriol! Tant de temps que no el sentia!
Diferent de qualsevol, és la seva melodia.
Ell entona tot xiulant, com si es xutés de la vida,
fins i tot fa interrogants, amb matisos d’ironia.
L’escarafall del picot, m’ha sorprès com abans feia:
el seu xiscle és sorollós, com rialla cridanera.
I per fi sento la griva, la que refila amb cautela,
sembla ben bé que voldria, fer-ho tan bé com la merla.
Són tants els ocells que sento, és tant el que em fan sentir,
que del temps la noció perdo, i l’avui em sembla ahir.
Immergit dins l’herbassar, tan extens com abundós,
que bonic és contemplar, tantes fulles, tantes flors!
Pacífiques papallones, amb dibuixos de colors,
sense pressa i silencioses, van volant entre les flors.
Allà dalt vec el Cadí. Ja es palpen les penyes clares,
que s’enfilen cap al cim, amb cingles que fan basarda.
Enveja em fan els isards, que allà viuen i allà campen,
dalt d’aquells penya-segats, ells juguen, corren i salten.
Gràcies, serra del Cadí, tu que vetlles nit i dia,
és un goig veure i sentir, la Natura…, amb tanta vida!

Digue’m, serra del Cadí, tu que vetlles nit i dia:
quin vent ha bufat aquí? Quina estranya malaltia
s’ha emportat tot el brogit, tot el tràfec de la vida?
S’han quedat sols els camins, ara ningú no els camina.
No se senten cants ni crits, ni al poble ni a les masies;
també el campanar està trist, les campanes no repiquen.
Ja no xiulen els pastors, ja no belen les ovelles
ni se sent a lladrar el gos, ni el dringar de les esquelles.
Ni a les deveses ni als prats, no hi ha vaques pasturant
ni vailets espavilats, que les guarden tot jugant.
Ja no es veuen camps llaurats, de color de xocolata,
ni aquells verds de tendres blats, que un ventet molt fi ondulava.
Ni aquells prats, bellíssims prats, amb milers d’herbes florides,
tan polits, tan ben menats, com catifes gegantines.
En selvàtica anarquia, envaeixen prats i camps,
tota mena de bardisses, esbarzers i arços gegants.
I al bell mig les gavarreres, ufanoses i florides,
cal veure com senyoregen, com mestresses presumides.
S’ha acabat la llei d’abans, oprimint-les a la vora;
ara creixen triomfants, fruit de la terra bona.
Ja no vull veure el conreu; ja no ho és, ho era ahir,
guaito amunt i al davant meu, imponent t’alces, Cadí;
i em sembla una veu sentir, responent-me amb vehemència:
“si l’humà ha volgut fugir…, és defecte de l’espècie”.
Ja sé que això és fantasia, però hi ha en tu tanta grandesa,
que ben segur que ho diries, jutjant la nostra feblesa.
El nostre afany sense mida, sense dirección ni nord,
buscant una millor vida, ens precipita a la mort.
De poc ens val la raó, sent privilegi, el més gran!

Blai Puig i Tor
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LA CUINA

Cuetes de rap a la marinera
QUIM
LLEONART
INGREDIENTS

PREPARACIÓ

4 racions
l Vuit cuetes de rap de ració
congelades (d’uns 150-200
grams cadascuna)
l 250 grams de cloïsses fresques
l 150 grams de vianda de
musclos congelats
l 200 grams de gambes pelades
de mida gran
l Aigua
l Tres cullerots de sofregit de
tomàquet (el trobareu a les
meves receptes)
l Fumet de peix (el trobareu a les
meves receptes)
l 150 Grams de pèsols congelats
l Una ceba picolada
l Sal
l Farina
l Oli d’oliva
l Vi blanc
l Julivert picolat
l Un all pelat
l Un rajolí d’anís sec
l Una fulla de llorer

ESTRIS

l Una cassola marinera gran
l Una paella gran
l Un plat de fusta
l Un cassó mitjà
l Un morter amb la seva mà
l Un colador fí

TEMPS
70 minuts

26

Primerament en una paella amb un raig
d’oli d’oliva, fregim les cuetes de rap salpebrades i enfarinades, uns tres minuts
per banda i les reservem.
A part, en un cassó amb un dit d’aigua,
obrim les cloïsses i les reservem tot colant el suc i el reservem.
Tot seguit, en un cassó amb aigua i sal,
escaldem els pèsols uns cinc minuts i els
reservem.
Seguidament, en un morter fem un allioli
negat amb: l’all pelat, i un polsim de julivert picolat, tot lligant-lo amb oli d’oliva tirat a rajolí fí, fins aconseguir com a quatre
cullerades d’allioli, i ho reservem.
Seguidament en una cassola marinera
amb un raig d’oli d’oliva, sofregim : la
ceba picolada, un fulla de llorer i el sofregit de tomàquet.
Tot seguit, afegim el vi blanc, un rajolí
d’anís sec, i ja podrem afegir-hi el suc de
les cloïsses i una mica de fumet de peix.
Quan tot plegat ja arrenqui a bullir, afegim: les cloïsses, la vianda de musclos,
els pèsols, les cuetes de rap i l’allioli negat, i deixem que s’acabi de coure tot plegat uns dotze minuts més, ho corregim de
sal, i ja ho podrem treure-ho a taula en la
mateixa cassola amb un plat de fusta a
sota per tal que no es cremi la taula.

TANQUEM LA PARADETA
ACUDITS

Qüestió de cabells
―Escolta mare, per què el tiet té
tan poc cabell?
―És que el tiet és molt intel·ligent
i pensa molt.
―I aleshores tu, per què en tens
tants?
―Au, nen, calla i menja la sopa.

La poma del paradís
―Quant de temps van estar Adam i
Eva al Paradís? ―i pregunta un nen
a la seva germana gran.
―Fins al 15 de setembre ―contesta
ella.
―I per què precisament fins al 15 de
setembre? ―va voler saber el nen.
―Perquè les pomes no maduren mai
abans.

FARMÀCIES DE GUÀRDIA

Fer el número
L’àvia materna ha vingut a passar
uns dies amb la seva néta.
―Ara el pare podrà fer el seu número!―crida la nena, molt satisfeta.
―Quin número? ―fa l’àvia encuriosida.
―Saps? ―sospira la nena―. El
pare va dir que si et quedaves una
setmana es pujaria per les parets.
Jo tinc moltes ganes de veure-ho!
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