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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

Quin final d’any família collde-
jouenca! Quins darrers tres 
mesos! Ni els més grans 

del poble, ni pel que havíem sentit a 
dir, s’havia viscut una situació igual. 
Semblant si, possiblement en temps 
dels No-dos i els grisos, però igual 
no, en temps del que se suposa que 
és una democràcia! Després d’una 
collita d’avellana una mica irregular, 
l’octubre, el novembre i el desem-
bre han estat una muntanya russa 
constant d’emocions, sentiments, 
alegries, decepcions, il·lusions i no-
ves esperances. El dia 1 d’octubre, 
Colldejou passarà a la història per 
haver permès que 394 persones 
poguessin exercir el seu dret a vot. 
Aquell dia és un dels dies que hau-
rien de servir al poble per donar-nos 
exemple a tots plegats del que és 
un poble alegre, unit i combatiu! Les 
imatges que ens van arribar dels 
nostres familiars colpejats i gasejats 
de Mont-roig ens va estremir. El nos-
tre record també! El govern de la Ge-
neralitat va aplicar els resultats del 
referèndum amb la participació de 
quasi 3.000.000 milions de persones 
-tot i que suposadament era il·legal- 
amb la victòria contundent del SÍ. 
Aquell 27 d’octubre vam assistir a la 
proclamació de la República de Ca-
talunya. El govern espanyol no en va 

tenir prou amb l’agressió violenta i in-
humana contra els votants, prepara-
va un assalt violent contra el govern i 
com que no ho va poder dur a terme 
va iniciar una campanya amb la con-
xorxa del poder judicial per fotre a la 
presó a tots els consellers implicats, 
membres del govern, vicepresident i 
presidents de les entitats ANC i Òm-
nium. Donant-los el tracte dels pitjors 
delinqüents van ser posats a la pre-
só sense fiança. L’exili del president 
i els consellers a Bèlgica ha servit a 
Europa perquè fes veure a Espanya 
que el que feia no era el correcte. 
Per solidaritat amb els presos polí-
tics i  per demostrar el potencial que 
té Catalunya ens hem mobilitzat a 
les capitals de comarca com Reus, 
província; Tarragona, Catalunya; 
Barcelona i Europa; Brussel·les. I 
hem paralitzat el país en dues jor-
nades històriques de vaga. I ho hem 
demostrat bé; si Catalunya s’atu-
ra Espanya s’ensorra. Malgrat tot, 
aquest govern corrupte del PP aju-
dat per la complicitat del PSOE i C’s 
van tenir la barra d’aplicar el decret 
de nova planta del segle XXI: el 155. 
Així van intervenir la Generalitat, van 
cessar el govern legítim i van convo-
car eleccions i van decidir el que es 
feia a Catalunya des de la capital de 
l’Imperi intentant tocar aspectes tan 
sagrats per nosaltres com l’educa-
ció, els mitjans públics i la llengua. 
Enmig d’aquesta muntanya russa, 
sant Rafel ens va donar un cert res-
pir que ens va ajudar a desconnec-
tar de la disbauxa política. I és que 

noi, ni els rovellons han tingut valor 
de sortit a treure el cap de la terra. 
Fins i tot sembla que ens hagin prohi-
bit la pluja tan escassa. Sense quasi 
temps per pair-ho tot, hem passat de 
les porres a les castanyes i panellets 
als torrons. El Nadal i el fred ens han 
sorprès enmig d’una de les campa-
nyes electorals més manipulades de 
la història, amb candidats a la presó 
i a l’exili. Malgrat la imposició de la 
Junta electoral, el poble ha esclatat 
en groc! Arreu llaços i motius per do-
nar caliu a la gent que segueix pri-
vada de llibertat.  I el 21 alçats i amb 
el cap ben alt, hem anat a votar en 
massa passant el 90% de participa-
ció. I amb dos collons, superant totes 
les pegues i adversitats, hem tornat 
a escollir Independència i República. 
La bufetada a la cara al bloc del 155 i 
a la borboneria ha estat històric. Hem 
decidit restablir el govern legítim que 
ens van manllevar. I uns dies de tre-
va; hem fet els pessebres, hem guar-
nit els arbres i les cases i ens hem 
assegut a taula per compartir plegats 
la màgia del Nadal. Això mai ens ho 
podran prendre! Els nostres senti-
ments mai ens els podran arrabas-
sar! Des de Lo Collet us desitgem de 
tot cor que els vostres millors desitjos 
es compleixin!

Desde la redacció 
de Lo Collet

US DESITGEM
UN FELIÇ 2018
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INTERVENTORS 21D
• Actualitat •
Marc Aureli Espada

Ens apropem a les eleccions del 21 D i comencem a 
tenir reunions amb els caps de partit de la localitat, 
ens expliquen les estratègies a d'ur a terme durant 

i desprès de la campanya, juntament amb el compte que 
hem de prendre en vers els altres partits que han tingut a 
veure directa o indirectament amb l'empresonament dels 
nostres líders polítics i el malestar del poble de Catalu-
nya amb l'activació de l'article 155, desitjat per PP, Cs, i 
la col·laboració de PSOE i el PSC, aquest últim tapant-se 
amb la mà els ulls i la boca però dient sí amb el cap. De 
ben segur que esperaven tenir una gran campanya de 
participants votants i estar al capdamunt de la llista.

Arriba el dia, a les 6h en peu, esmorzar tranquils, 
agençar-nos, i una vegada vestits fem cap al col·legi que 
ens ha tocat i tal com ens varen demanar des del partit a 
les 7,55h a la porta.

Hi ha problemes, l'ordinador central no s'acaba de 
connectar, la calefacció no s'engega i fa un fred que 
pela, però a les 8,35h obren els encarregats de l'Ajunta-
ment i comencem a passar i a muntar taules: Presidents, 
vocals 1 i 2 Interventors de diferents Partits, ho revisem 
tot i a les 9h obrim les portes, comencen a entrar votants, 

en un moment donat apareix un personatge curiós, ana-
va embolicat  amb una bandera del país del costat amb 
una espècie de Gallinot al mig, al cap duia una boina ne-
gre amb una xapa i alguna altra indumentària. És curiós 
perquè mentre a nosaltres que portàvem l'acreditació del 
partit penjada del coll amb una veta groga s'ens podia 
cridar l'atenció, a personatges com aquest se li tenia que 
tenir respecte i callar; val a dir que l'opció triada va ser la 
ignorància absoluta, vaja com si sentíssim ploure.

Al cap d'una bona estona i que els tècnics de la ca-
lefacció haguessin vingut ja un parell de cops i comen-
céssim a notar una mica la  temperatura... es veuen 
moviments per les cabines de votació, cosa de la qual 
la coordinadora no s'adonà. Llavors ens vam trobar que 
havien tapat paperetes nostres amb les d'un altre partit, 
casualitat? Mala fe?

Per si de cas ens vàrem parlar pel Whatssap dissimu-
ladament i ens anàvem aixecant ara un, després l'altre i 
controlant, no vàrem tenir cap altre ensurt en una jorna-
da llarga, llarguíssima, ja que no vam poder sortir a dinar 
fora perquè no teníem substitut, doncs va ser tranquil·la 
i sense incidents.

A les 20h. les portes es tanquen es fa el vot de correu 
i votem els de la taula.

El president comença a fer el recompte dels vots i 
surt un sobre amb una papereta de Cs. amb una propa-
ganda del mateix partit, que el president dóna com a nul-
la,  el coordinador del partit esmentat no hi està d'acord 
i demana explicacions amb les que tampoc està d'acord 
i el president li diu que s'esperi a acabar el recompte i 
ja faran la queixa per escrit, en fer-la i llegir-la se sentia 
un rau-rau al què el president va exclamar la queixa la 
escric jo i quan acabi si no estàs d'acord en fem un altre 
i després la junta electoral decidirà.

El recompte va anar com va anar, no cal donar més 
explicacions, com per queixar-se d'un vot, però bé, a la 
vinya del Senyor hi ha de tot, de Cs també.

A les 22h. acabem i ens dirigim a la seu del partit on 
ens esperaven perquè passéssim els informes, val a dir 
que cada Interventor portava un cens amb els votants de 
la taula que ens tocava i l'havíem d'anar contrastant amb 
el cens de la taula, és a dir cada votant té un número i 
havia de coincidir juntament amb el nom i el DNI. Un cop 
lliurat tot als caps ens esperava una taula amb tot d'ape-
ritius i begudes, sobretot cava del país, del nostre país, 
aquest país que va tornar a sortir al carrer, que va tornar 
a votar, que es va tornar a comportar pacíficament, edu-
cadament i que va donar una altra lliçó de civisme, de 
bon fer, de saber estar i sobretot de sobirania, una so-
birania plural pels diferents partits que una vegada més 
van poder constatar que una majoria del poble vol la in-
dependència, la que ens mereixem i que amb el camí 
que varem començar ja fa anys aconseguirem només 
amb el nostre esforç.
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TROBADES GEGANTERES
(Alcover - 8 d’octubre de 2017)
• Actualitat •
Meritxell Gaya Llorens

Aquest diumenge 08 d’octubre de 2017, en el con-
text de la Fira del Bandoler s’ha celebrat la 26a 
trobada de Gegants. Feia uns anys que el dia no 

havia acompanyat massa, en canvi ahir va ser excepci-
onal. Primer de tot vam esmorzar plegats al pavelló poli-
esportiu, pa amb tomaca amb embotits variats, avellanes 
i ametlles de la terra i cafès. En acabar, vam tenir una 
estoneta per perdre’ns pels carrerons del casc antic de 
la vila, per endinsar-nos en una altra època, tot rememo-
rant l’etapa en la que els bandolers sembraven el terror a 
les nostres contrades. A les 11h tocades els gegants van 
ser plantats al Carrer les Rodes. Hi van participar les co-
lles de Vilassar de dalt, Vilallonga, Sant Andreu Palomar, 
la Pobla Mafumet, la Colla Pessigolla, els Pallaresos, 
Navarcles, Pitots, Móra, Masllorenç, La Riba, l’Hospita-
let de Llobregat, Falset, l’Espluga de Francolí, Colldejou, 
Castellvell, El carrilet, el Calçot de Valls, les Borges del 

Camp, la Bisbal de Penedès i Alcover. Amb força retard 
va començar la cercavila pels carrers habituals del poble. 
La passada per l’Avinguda de Reus i per la plaça del 
Portal amb les paradetes dels firaires a banda i banda 
és un dels moments més concorreguts i bonics del re-
corregut. Després ziga-zagues pel barri vell per acabar 
fent cap a la plaça Nova presidida per la Casa de la Vila. 
Abans d’entrar-hi, els gegants van haver d’esperar el seu 
torn arrenglerats en filera. Un cop a la plaça, cada colla 
ens va oferir la seva singularitat amb un ball i una cançó, 
essent presentats als assistents els elements. L’entrada 
a la plaça es va allargar força ja que eren 21 les colles 
assistents. La gent romania a aixopluc sota el porxos 
prenent alguna cosa, mentre els gegants eren plantats 
just sota de l’ajuntament. Després d’una bona estona, 

els gegants amfitrions van poder fer la seva ballada, per 
acabar la diada amb una ballada multitudinària conjunta 
al bell mig de la plaça per tancar-ho amb el Cant dels Se-
gadors. Els gegants es van perdre carrers amunt i avall 

en busca del seu transport per retornar cap a casa.
Amb aquesta trobada, la Colla de Grallers i Gegants 

de la Mola dóna per tancada la temporada 2017. Donar 
les gràcies a totes i a tots els que heu fet possible que 
els nostres gegants Oriola, Iaia i Espantall hagin pogut 

dansar pels pobles de la nostra contrada; així com la Fu-
mada i el Fumat en la trobada de la festa major i la Fira 
dels Fumats. Igualment la nostra gratitud als grallers i 
timbalers per ser-hi i haver tocat tant bé en totes les sor-
tides. Finalment, un agraïment especial a la cap de colla 
Maria del Carme per la bona feina feta! Fins aviat!
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PESSEBRE POPULAR
• Ho sabies? •
Joan Gaya - Fotos: pessebre de la 
família Blanch Martí

La cultura popular integra la narració bíblica del nai-
xement de Jesús en la tradició de cada país, de 
forma que es barregen elements i personatges que 

corresponen, temporal o geogràficament, al lloc del nai-
xement -la Palestina de l'any zero - i d’altres que repre-
senten les persones i les activitats quotidianes de la gent 
del país a Catalunya, aquesta visió popular del Nadal es 
manifesta en un seguit de costums entre els quals po-
dem esmentar el pessebre o els Pastorets, representaci-
ons del Nadal amb figures o persones en les que podem 
comprovar aquesta integració entre els fets narrats pels 
evangelis i la vida diària de la comunitat.

Els Pastorets o el pessebre no volen ser, en conse-
qüència, una representació fidel o exacta dels fets ex-
plicats per la narració bíblica, sinó més aviat una forma 
d’apropar aquesta història a un poble que es veu reflectit 
en els personatges i en els paisatges que apareixen en 
aquestes representacions populars del Nadal. Al llarg del 
temps el pessebre no ha tingut sempre la mateixa for-
ma. Si en un principi era fet amb figures fixades dins una 
caixa o altar, a partir del segle XVI el trobem amb peces 
soltes i amb paisatges que varia d’any en any.

LES FIGURES
Les figuretes tradicionals són fetes de fang, la tècnica 

més popular és l’emmotllat, que pot ser total - donant 
com a resultat unes figures de factura mol senzilla - o 
parcial, amb l'afegit de braços, cames o altres elements 
modelats a ma, emprant sovint metall tous com l'estany 
o el plom.

Troben també figures fetes amb tècnica escultòrica, 
algunes d’elles per artistes ben coneguts.

Modernament són fetes de plàstic.

Podem agrupar les figures del pessebre en dos grans 
grups: -Les que representen les escenes de la narració 
evangèlica:

El naixement  (El nen Jesús, la Mare de Déu, Sant Jo-
sep, el bou i la mula i l'àngel que es penja sobre la cova).

Els Reis, amb camell o a cavall.
L’anunciació als pastors (L'àngel, el pastor que dorm, 

el que llesca pa o fa allioli, els que miren sorpresos...)
- Les que representen personatges populars que re-

alitzen activitats quotidianes: El pastor que guarda el ra-
mat, la dona que va a la font, la senyora de les tites - que 
dona menjar a gallines o indiots - el pescador, el llenya-
taire, la dona que renta la roba, etc.

Hi ha una colla de personatges que porten, al braç o 
al cap, un cistell, una panera, un cànter o altres objectes. 
Aquestes figures tenen una doble funció: es situen úni-
cament en diferents punts del pessebre com si vingues-
sin de l’hort o del mercat, representam personatges de la 
vida quotidiana. La nit de Nadal, però, es  situen davant 
de la cova figurant que porten les seves ofrenes a Jesús 
i participen de l’adoració dels pastors.

Altres personatges que trobem freqüentment al pes-
sebre són els músics: hi veiem pastors sonant el flabiol o 
el sac de gemecs, dones que toquen  la ximbomba o el 
pandero, etc. El caganer és una figura que ha esdevingut 
típica del pessebre català. Representa un home que fa 
les seves necessitats al mig de la muntanya, hi ha una 
creença segons la qual la seva presència fertilitzava la 
terra del pessebre i portava bona sort.

També, en algunes cases es posaven uns dimonis, 
amagats en un racó, figurant l’infern. Aquesta represen-
tació, però, no era massa freqüent.

LA PREPARACIÓ DEL PESSEBRE I ELS MOVI-
MENTS DE LES FIGURES

El pessebre es comença a muntar a mitjans del mes 
de desembre. Per la festa de la Mare de Déu, el dia 8, es 
va a fer verd i per Santa Llúcia hi ha la tradicional fira de 
figuretes i guarniments nadalencs, en la qual es poden 
adquirir les figuretes necessàries per ampliar el pesse-
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bre o per reposar les que es van trencar l’any anterior.
En la preparació del pessebre popular hi intervenen 

tots els membres de la família: els grans que tenen cura 
del muntatge, la construcció del paisatge i la distribució 
dels elements que el composen, els petits que ajuden a 
situar les figures i proposen el seu propi criteri sobre la 
ubicació dels diferents personatges, no sempre d’acord 
a les normes de la proporció...

Un cop muntat el pessebre, però ,no es posava la 
figureta del nen Jesús fins a la nit de Nadal. Almenys, 
aquest era el costum general.

L’estel que va servir de guia als Reis d’Orient es situ-

ava penjat al fons i el feien avançar cap a la cova a me-
sura que s’apropava la diada de Reis. Les figures dels 
Reis, dalt de cavalls o camells, entraven al pessebre, en 
general, per l’indret més allunyat de la cova, el dia de 
Nadal i es movien una mica cada dia, seguint l’estel. Per 
Cap d’Any passaven el pont del riu.

La nit de Reis – si a casa hi havia dos jocs de figures 
– es substituïen les de a cavall per unes  altres en actitud 
d'adoració.

De fet, i tractant-se d’un costumari d’àmbit domèstic, 
cal tenir en compte que cada família té la seva pròpia 
tradició i això fa que puguem trobar nombroses variants 
sobre aquestes pautes més generals que hem apuntat. 
El pessebre muntat al menjador o en un lloc principal de 
la casa, aplegarà una part de l’activitat d’aquestes da-
des: al seu voltant es cantaran nadales i serà el centre 
d'atenció dels més petits que mouran les figures segons 
dicta el costum o jugant amb elles quan els grans no s’hi 
fixin massa.

La data tradicional de desmuntar el pessebre és el 
2 de febrer, diada de la Candela. A la actualitat hi ha, 
però, cada cop més tendència a fer-ho immediatament 
després de Reis.

Escrit extret del Centre de Documentació sobre 
Cultura Popular -CARRUTXA- amb textos de Salva-
dor Palomar.
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EL CROAT, LA NOVA 
MONEDA DIGITAL 
CATALANA
• Ho sabies? •
Gerard Duelo i Ferrer

El croat era una moneda catalana d’argent creada 
el 1285 pel rei Pere III. Va ser coneguda com a 
croat barceloní i, també, com a xamberg.A l’an-

vers figurava l’efígie del comte de Barcelona, i al revers 
la gran creu a la qual devia el nom la moneda.

Un croat equivalia a dotze diners de tern. També van po-
sar-se en circulació peces de mig croat i d’un quart de croat.

Els croats s’emetien des de les seques de les ciutats 
de Barcelona i Perpinyà. 

Es van encunyar croats durant segles, encara que la 
quantitat de plata que duien va anar variant.

Els darrers croats es van fer a Barcelona els anys 
1705 i 1706, primer a nom de Felip V de Borbó, i després 
per al pretendent Carles III d’Àustria.

Amb gairebé 500 anys d’història, el Croat va ser una de 
les monedes catalanes de més llarga duració i penetració.

Encara que en aquests moments complicats a Catalu-
nya, parlar de sentit identitari d’una pròpia criptomoneda 
catalana sembla un oportunisme i un discurs que es dilueix 
en la confusió política, és innegable que parlar del CRO-
AT és parlar de portar al nostre futur el que va ser la mone-
da catalana més usada durant segles a Catalunya.

En aquests moments, i tal com ha passat amb totes 
les criptomonedes que han tingut èxit, obtindre CRO-
ATS abans de sortir a cotitzar al mercat (sortir llistat en 
una agencia oficial de canvi o Exchange) potser una bona 
oportunitat de negoci. És a dir, avui el CROAT encara no 
es pot comprar ni vendre, ni té valor monetari real. No-
més el tindrà al sortir al mercat i veure quin valor tindrà.

Sóc conscient de que al ser un mitjà tecnològic molt 
nou, per naturalesa, el tema provoca desconcert i genera 
certa desconfiança natural, especialment al tractar-se de 
diners. No et sentis extrany doncs; és part d’aquest futur 
inmediat que et tocarà viure i del que et convé saber-ne 
quan abans millor, doncs les oportunitats acostumen a 
ser al costat dels més pioners. Les criptomonedes són 
tan virtuals com ens varen semblar en el seu dia les tar-
getes de crèdit.

Les criptomonedes són monedes que en lloc de ser 
creades i avalades per un Banc Nacional o controlades 
per un Govern, són creades per la xarxa dels propis usu-
aris que es sumen a ella, sense cap autoritat central que 
intermedïi o domini el seu valor. Els que garantitzen el 
sistema protocolari (Blockchain) són la propia comunitat 
d’usuaris. Per exemple, la certificació de les noves mo-

nedes emeses les fan la xarxa d’usuaris i les petites co-
missions de cada transacció es reparteixen  també alea-
toriament entre els nodes dels usuaris i els que fabriquen 
i transaccionen la moneda; no van a cap Banc Central.  
Moltes d’elles, com el és cas del Bitcoin, des del 2009, ja 
han multiplicat el seu valor  4.000 vegades.

L’èxit perquè una criptomoneda sigui llistada per una 
Agència de Canvi Internacional i surti definitivament al 
mercat financer, està en què abans hi hagin suficients mo-
neders electrònics i transaccions a cost zero perquè sigui 
atractiva a entrar en aquest mercat i treballar amb ella.

A Catalunya hi ha hagut altres intents de llançar una 
criptomoneda catalana, però per deficiències tècniques 
no van poder superar el llançament amb èxit. Altres va-
ren fracasar ja que no va ser realment una criptomoneda 
descentralitzada, si no un sistema relacionat amb alguna 
autoritat local. El CROAT neix independent de qualsevol 
institució financera, banc, partit o institució política u ofi-
cial, i està basat en un sistema de comunitat d’usuaris 
com les que actualmente triomfen als mercats mundials. 

La seguretat del sistema criptogràfic és milers de ve-
gades superior al sistema financer clàssic. De la mateixa 
manera que ningú controla la tecnologia elèctrica o la 
d’internet per si mateixa, ningú és darrera del domini de 
la tecnologia de les criptomonedes, que és a l’abast de 
tots els tècnics que la vulgui conèixer i aplicar-la. Els pro-
gramadors només poden millorar o canviar els sistemes 
d’aplicació de la seva usabilitat, però mai no poden ni 
podran forçar un canvi en el protocol de la tecnologia, 
com un electricista no podrà canviar l’electricitat. 

Com s’ha dit, els que garanteixen el sistema protoco-
lari són la mateixa comunitat d’usuaris. Per exemple, les 
petites comissions de cada transacció es reparteixen en-
tre tots els miners (qui fabrica la moneda) o usuaris de la 
criptomoneda, no cap banc central ni el desenvolupador 
de la criptomoneda. 

El CROAT es “mina” (procés de fabricació de la mo-
neda i es transacciona a través d’una sencilla aplicación 
informàtica, que la pot fer servir tothom, que proveeix i 
dóna accés a un moneder personal (anònim i segur) que 
permet al usuari fabricar, enviar i rebre unitats de CRO-
AT entre els usuaris que han entrat en el seu sistema. 
Aquesta és la seva força! 

Podeu trobar més informació a: www.croat.cat
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LA IMPORTÀNCIA DE 
TENIR AMIGUES
• Opinió •
Elisa Llaberia

Segons el cap de psiquiatria de la universitat de 
Stanford, una de les millors coses que podem fer 
per la nostra Salut és tenir amigues.

Segons estudis que s’han fet, es veu que les dones 
connectem entre nosaltres proporcionant-nos un siste-
ma de recolzament mutu que ens ajuda a superar situa-
cions complicades i ens fa baixar l’estrès.

S’ha descobert que només el fet de compartir els teus 
problemes amb les amigues ja et fa pujar la serotonina, 
un neurotransmissor que fa que immediatament et sentis 
millor i t’ajuda a combatre la depressió.

Naturalment als homes també els hi va bé, però es 
veu que els hi costa molt més que a les dones parlar 
obertament dels seus sentiments.

I és que moltes vegades, quan tenim un problema, 
només el fet de poder-ho explicar, ja et fa molt de bé, és 
com si te’l traguessis de sobre.

Durant la meva vida he conegut gent, homes i dones, 
que arrosseguen problemes personals, però que per 
guardar les aparences, o pel que sigui, han estat incapa-
ços de sincerar-se amb ningú, i he vist com allò que por-
ten dins els ha anat fent mal durant tota la vida, afectant 
la seva salut física i mental, i he pensat que si haguessin 
tingut alguna amiga de veritat potser s’haurien estalviat 
molt patiment.

Però abans  que es fessin estudis, suposo que intuï-
tivament ja se sabia que això anava bé, i sempre s’havia 
trobat la manera de “buidar el pap”.

Quan jo era petita, per la ràdio feien “el consultorio de 
Helena Francis”, que era un programa de molt èxit, segur 
que els més grans de 50 us en recordareu, en aquell 
programa, escrivien cartes (sobretot dones, normalment 
anònimament),  explicaven els seus problemes i dema-

naven consell.
També era bastant normal que la gent s’anés a con-

fessar, això també era una manera de desfogar-se.
Actualment també tenim els psicòlegs, professionals 

molt vàlids que ens ajuden amb les nostres cabòries i 
ens donen les eines necessàries per superar l’estrès, mi-
llorar l’autoconeixement, etc.

En l’exercici de la meva professió també he hagut de 
fer moltes vegades de “confessora”, “Psicòloga”, “ami-
ga”, o com li vulgueu dir, d'alguns dels meus pacients. 
Hi ha molta gent que necessita  que algú els escolti i la 
veritat, si veus que allò els hi fa un bé, no em sap cap 
greu fer-ho.

En infinitat d’ocasions m’ha passat que, tot i que la 
meva feina ja estigués enllestida, hem continuat la con-
versa de manera natural perquè realment la persona ho 
necessitava.

I és que de vegades ens obsessionem en suposats 
problemes, que segurament no són tals, i el fet  que l’ 
altra persona et doni una altra visió, ja és molt d’agrair, 
així que:

GRÀCIES AMIGUES!!!
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La funerària de sempre del Baix Camp

Prestem els serveis des de qualsevol residència i hospital del Baix Camp

Cambrils
Políg. Balianes, Carrer Fusteries, nau X
Ctra. Montbrió, Km 1

Mont-roig del Camp
Riudoms
Passeig dels Germans Nebot, 116

Vandellòs - L’Hospitalet
Carrer Martí i Franquès, 3 
Políg. Les Tàpies

Alforja
Carrer Darrera de l’Església, 4

Miami Platja

Els nostres tanatoris i sales de vetlla:

email: f.pedrola@teleline.es

Truqui directament

24 hores
977 360 281

email: funerariapedrola@gmail.com
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Canelons de l’àvia
Ingredients per 4 persones: 300 g de carn magra 

de vedella i porc, 100 g de pit de pollastre, 1 fetge de po-
llastre, 50 g de cervell de xai, 2 cebes, 2 grans d’all, 
1 raig de vi ranci, 1 raig de conyac, 1 tomaca madura, 
oli d’oliva, la molla de 2 llesques de pa, 1 l de llet, 30 g 
de mantega, 30 g de farina, sal, pebre blanc, nou mos-
cada, 12 plaques de pasta de caneló i 125 g de formatge 
que es fongui bé
Preparació: Talleu les diferents carns a daus i enros-
siu-les en una cassola amb un raig d’oli d’oliva.

A mitja cocció, afegiu-hi els alls pelats i laminats i la 
ceba ratllada. Coeu-ho lentament.

Remulleu-ho amb el raig de vi ranci i el de conyac. 
Deixeu que s’evapori l’alcohol.

Afegiu-hi el fetge i el cervell de xai i deixeu-ho coure 
uns minuts més. Incorporeu-hi la tomaca  ratllada i dei-

Postres
Flam de torró de Xixona
Ingredients: caramel, 6 ous, 500 ml de llet, 400 g 

de torró de Xixona i 3 cullerades soperes de sucre
Preparació: Ratlleu el torró. Bateu els ous, la llet i el su-
cre. Barregeu-ho amb el torró i aboqueu-ho al motlle un-
tat amb caramel.

Coeu-ho al microones 5 min a 900 W i 5 min a 450 W.
Consell: per coure al microones cal un motlle de co-

rona (si no, el mig queda cru i les vores, seques). També 

Segon plat
Tonyina amb ceba caramel·litzada a la donos-
tiarra

Ingredients per a4 persones: 1 rap tallat a rodelles amb el 
cap, 500 g de patates velles kennebec, 1 cabeça d’alls, 2 
tomaques, gambes vermelles, oli d’oliva verge extra, sal 
i un raig de vi Banyuls. Per al fumet: el cap del rap, gam-
bes vermelles, 2 musclos, 1 ceba, alls i llorer. Per a la 
picada: 1 gra d’all, el fetge del rap i 1 llesca de pa fregit.
Preparació: Per al fumet: poseu tots els ingredients en 
una olla amb aigua freda. Poseu-la al foc i, quan arren-
qui el bull, deixeu que es cogui 20 min. Desescumeu-ho. 
S’ha de coure molt poc: a partir d’aigua freda, quan ar-
renca el bull, el deixem uns quinze minuts. Recordeu que 
en un fumet mai s’hi posa sal perquè el peix, la ceba i la 
verdura aportin gust.

xeu-ho concentrar bé.
Afegiu-hi la molla de pa mullada amb llet.
Passeu la carn per la màquina de trinxar amb el forat mitjà.
Bulliu uns minuts la pasta. Refredeu-la en aigua freda 

i col·loqueu-la en un drap blanc.
Aneu posant en cada làmina una cullerada de carn i 

enrotlleu els canelons.
Feu la beixamel bullint 1/2 l de llet. Incorporeu-hi fari-

na i deixeu-ho coure 2 min a foc suau. Afegiu-hi a poc a 
poc la llet i coeu-ho 2 min.

Tasteu-ho de sal, pebre i nou moscada.
Tireu una mica de beixamel al fons de la plàtera de forn, 

al damunt poseu-hi els canelons i cobriu-ho amb beixamel. 
Empolseu-los amb formatge i mantega, i gratineu-los.

Per la picada: piqueu tots els ingredients al morter.
Sofregiu dos alls ratllats amb oli d’oliva. Afegiu-hi les 

tomaques ratllades i un raig de vi Banyuls.
Afegiu-hi les patates esqueixades i el fumet fins a co-

brir les patates, a foc molt alt (en total s’han de coure 
20 min). La patata kennebec és vella i absorbeix bé el 
suc. A mitja cocció, afegiu-hi el rap. Uns 5 min més tard, 
afegiu-hi les gambes i la picada. 

es pot fer al forn al bany maria durant 1 h a 180 ºC. En 
aquest cas el motlle pot ser qualsevol.
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HA PASSAT...
(Del 3 de octubre al 31 de desembre)
• Actualitat •
La Redacció

25/07/2017.- Naixement del Pere Montalvo 
Rubio, fill de la Mar i el Pere. Com no pot 
ser d’una altra manera que la població de 

Colldejou s’ampliï sempre és una gran notícia. Així que 
moltes felicitats pares!

03/10/2017.- Vaga general. Hem aturat el país 
en rebuig frontal per l’actuació de la policia 
espanyola contra la gent indefensa en els 

col·legis electorals. Primer hem volgut donar suport als 
veïns i familiars de Mont-roig del Camp que fins i tot van 
ser gasejats a part de colpejats. Després al matí i al ves-
pre hem anat a Reus per seguir la massiva convocatò-
ria de protesta, la qual ha tingut dos punts molt calents: 
l’hotel Gaudí on s’hi allotjaven els violents nacionals que 
l’1 van atacar la població indefensa i la caserna de la 
Policia Nacional. Al matí crits i reivindicació; a la tarda 
mans alçades i silenci.

11/10/2017.- Naixement de la Mercè, filla del 
nostre subscriptor Ramon Copons i la seva 
dona Anna Tallada. Serà un gran plaer donar 

la benvinguda a aquesta criatura al poble. Així que mol-
tes felicitats a la família per aquesta bona nova.

16/10/2017.- Presó cautelar comunicada per 
a Jordi Sànchez i Jordi Cuixart. La jutgessa 
Lamela els envia a la presó i sense fiança.

17/10/2017.- Cassolada a la plaça del Sitjar, 
a les 10 de la nit. El que semblava que mai 
passaria al final ha passat i la jutgessa Lame-

la després de fer-los declarar va empresonar Jordi Sàn-
chez i Jordi Cuixart. Per això un grup de veïns ens vam 
reunir davant l'Ajuntament fent sonar els estris que haví-
em dut per protestar per l'encarcerament dels presidents 
de l'ANC i Òmnium i demanar la seva immediata llibertat.
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Del 17 al 19/10/2017.- Pluges. Tongada de pluges 
molt benvingudes que han deixat uns registres de 
més d’una setantena de litres a casa nostra. Una 

pluja que deixa per acabada quasi bé la temporada de l’ave-
llana; un any pobre de producció tot i que de bona lliura.

Del 20 al 22/10/2017.- Festa major de sant Rafel. 
El divendres gaudírem amb el sopar de cistell a la 
sala del ball i el repartiment d’uns quants calerons 

al Bingo posterior. El jovent va tancar la nit en la disco mò-
bil. L’endemà missa i processó per sant Rafel. I finalment, 
vespre i nit amb els Streeband de ballaruca fins a la ma-
tinada, fent-nos ballar l’esquelet. Diumenge amb matinal 
per als nens amb els tant esperats inflables i la tarda dedi-
cada al món de la música i el cant. Van cantar la Miracle i 
el Miguel amb l’acompanyament del Josep al piano.

21/10/2017.- Rally Costa Daurada legend. 
Per la nostra carretera hem pogut testimo-
niar com passava aquesta cursa de cotxes 

dels anys 70, 80 i 90. En dos dies s’habiliten 13 trams 

de ral·li resseguint els llocs per on passa la competició 
oficial. En total el recorregut és de 550 km, dels quals 
155 són cronometrats.

Manifestació a Barcelona, llibertat Jordi's. De nou 
vam tornar a respondre davant la crida de les entitats so-
biranistes i ens vam manifestar pels carrers del centre de 
Barcelona, resseguint essencialment el Passeig de Gràcia.

27/10/2017.- El Parlament declara la Indepen-
dència de Catalunya. Després d’un altre ple 
replet d’entrebancs el Parlament va votar per 

majoria la declaració d’independència. Aquella tarda a to-
car del parc de la Ciutadella, en el moment en el que la 
presidenta Forcadell va dir en veu alta el resultat de les 
votacions, la gent va esclatar d’alegria. Poques hores des-
prés Espanya aprovava l’article 155, destituïa el Parlament 
democràticament escollit i instituït i convocava eleccions.

30/10/2017.- Exili d’una part del govern ca-
talà. El President de la Generalitat Carles 
Puigdemont i 4 consellers Meritxell Ser-

ret, Toni Comín, Clara Ponsatí i Lluís Puig se’n van a 
Brussel·les perquè se’ls garanteixi un judici just.
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02/11/2017.- La jutgessa Lamela envia a la pre-
só incondicional i sense fiança a Oriol Junque-
ras, Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borràs, 

Joaquim Forn, Carles Mundó, Raul Romeva i Dolors Bassa.

11/11/2017.- Manifestació al carrer Marina de 
Barcelona per exigir l’alliberament dels pre-
sos polítics. Amb bus des de Colldejou hem 

assistit a una nova concentració massiva per reclamar 
l’alliberament immediat d’aquesta gent innocent injusta-
ment empresonada. Fou una de les manifestacions mul-
titudinàries a les què hem assistit. Per sempre quedarà a 
la retina la imatge aèria ja de nit amb les llanternes dels 
mòbils alçant-se al cel.

15/11/2017.- Arranjament del camí del Bulli-
dor. Després d’un temps de treball i superant 
dues tamborinades de pluja que van deixar 

la feina malmesa, s’ha pogut completar una primera part 
del cimentat de les parts més delicades de l’empinat 
camí. Vorals al costat i llambordes per desaiguar millor 
l’aigua desbocada que sol baixar quan plou.

02/12/2017.- Concert per la Llibertat a l’Es-
tadi Olímpic de Montjuïc. Més de 50.000 
persones vam desafiar el fred en solidaritat 

amb els presos polítics que encara segueixen a la pre-
só. Van alternar-se actuacions musicals amb discursos i 
xerrades dels familiars de la gent empresonada. Un dels 
moments més bonics va arribar amb l’encesa massiva 
de llanternes de mòbil de part de la gent de la grada.

04/12/2017.- Deixen anar els consellers Mun-
dó, Rull, Romeva, Bassa i Turull però man-
tenen a presó el vicepresident Junqueras, el 

Forn i els dos Jordis.

07/12/2017.- Manifestació a Brussel·les. 
Una representació de Colldejou va anar a 
Brussel·les, de maneres ben diverses - ca-

ravana, avió, cotxe i bus - a fer pinya per internaciona-
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litzar el que està fent Espanya amb Catalunya, reclamar 
l’alliberament dels presos polítics (amb el vicepresident 
Junqueras) i donar suport als exiliats (entre els quals el 
president Puigdemont). 

12/12/2017.- Espolien les obres de Sixe-
na. Aprofitant el 155 el govern espanyol ha 
entregat les obres que la Generalitat havia 

comprat al Monestir de Sixena sense fer cas ni dels ex-
perts que en desaconsellaven el moviment i passant-se 
pel forro una vegada més la llei catalana que no ho per-
metia. Poden establir un precedent catastròfic!

13/12/2017.- La Junta electoral fa treure l’es-
telada de la plaça i prohibeix l’exhibició de 
llaços en llocs públics.

14/12/2017.- Nous inquilins al bar. Aquesta se-
gona setmana de desembre ja han pres pos-
sessió els nous encarregats del Casal; la ma-

teixa família que porta l’Hotelet. Els hi desitgem tota la sort!

15/12/2017.- Lectura del manifest dos mesos 
després de l’empresonament de Jordi Cui-
xart i Jordi Sànchez. Trista efemèride. Ens 

hem trobat a l’ajuntament per donar lectura del manifest 

de les entitats en favor de l’alliberament dels Jordis 60 
dies després de ser empresonats preventivament. Lla-
ços grocs, peces grogues i solidaritat!

17/12/2017.- Marató TV3. Al matí vam pujar des 
de Colldejou als Bullidors fent la volta circular 
passant pel coll del Guix, on hi vam instal·lar 

un pessebre, per tornar al poble, en el marc se la camina-
da solidària per la Marató. A la tarda xocolatada popular al 
Casal mentre repassàvem les millors imatges dels darrers 
anys de la Marató amb les cançons del darrer cd. En to-
tal, en aquesta primera etapa solidària hem recollit 202,75 
euros. La segona etapa serà al febrer amb l’organització, 
gràcies també al Centre Cultural, del dinar de la Clotxa.

21/12/2017.- Eleccions al Parlament de Ca-
talunya. Amb una participació històrica 
(91,7%) i sense incidents aquests han estat 

els resultats al poble. Amb un cens de 145 hi ha hagut 
133 votants. JuntxCat 61, ERC 43, CUP 10, CS 7, Co-
muns 6, PSC 4 i PP 2. Està clar que si depengués de 
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grocs per demostrar la nostra solidaritat amb els presos 
polítics. A la part baixa hi vam posar els llaços amb els 
desitjos que es van escriure la vesprada de la Marató.

Festes de Nadal: 24, 25 i 26 desembre. El Nadal 
ha arribat al poble. Llumetes als carrers posats, ar-
bre engalanat i tot a punt el 24 a la nit per fer cagar 

el tió a les cases del poble abans de sopar. La nit la vam 
acabar en una sobretaula engrescadora menjant torrons 
i neules. Alguns van rematar la nit a l’Ajuntament vell fins 
ben entrada la matinada amb música i jocs. El 25 galets 
i pollastre a les llars colldejouenques amb els arbres i els 
pessebres ben llampants i el 26, per acabar-ho de rema-
tar, el 26, tal com mana la tradició canelons amb la carn 
sobrera del dia de Nadal. 

27-28 desembre.- Detenen els regidors de la 
Cup de Reus en negar-se a declarar acu-
sats d’incitació a l’odi. La Marta, la Mariona 

i l’Oriol s’han negat a declarar davant d’una justícia que 

Colldejou ja faria temps que seríem independents. Amb 
una participació brutal, el poble ha tornat a parlar; només 
han faltat per introduir la papereta 12 persones. Aquí el 
vot ha anat fluctuant d’ERC a Junts i de Junts a ERC se-
gons els comicis. En aquesta ocasió ha entrat amb molta 
força la CUP amb 10 votants; una bona notícia. Un viu 
exemple de com van de diferents les coses als pobles i 
a les ciutats. L’essència del fet de ser català és al món 
rural i això és un fet. A les ciutats la barreja és més forta. 
Colldejou de nou ha donat un exemple tal com va fer en 
l’1-O i ha decidit ajudar perquè el govern legítim es res-
tableixi a la Generalitat. No podem obviar que aquestes 
eleccions no s’han pogut jugar en igualtat de condicions 
amb el vicepresident Junqueras a la presó i mig govern a 
l’exili. La campanya que ha fet la Marta Rovira, tot i l’es-
forç, no ha estat amb la força i el ‘savoir faire’ amb la que 
l’hauria fet l’Oriol. A Brussel·les va quedar clar que molta 
gent donaria suport a la llista del president injustament 
cessat per Espanya. En qualsevol cas a persistir en la 
lluita per l’alliberament dels presos polítics, a restablir el 
govern de la Generalitat cessat pel 155 i a implementar 
la República des de baix; des de la CUP, amb ERC i 
Junts (i a veure si s’hi va afegint més gent).

22/12/2017.- Sorteig de la Loteria Nacional. 
Aquesta vegada no hem tingut sort amb el 
sorteig de la Loteria Espanyola. En una pro-

pera ocasió a veure si en tenim més; ho seguirem pro-
vant! Madrid 0 – Barça 3. A les portes del Nadal el Barça 
de Valverde ha donat una lliçó al Madrid de Zidane, fa 
poc campió del món, i l’ha derrotat al seu propi camp 
per tres gols a zero. Els blancs romanen a 14 punts del 
culers amb un partit menys.

Decorem l’arbre de la plaça. Passada la febrada del 
clàssic, ens hem trobat a la plaça de l’església per enga-
lanar l’arbre de Nadal. Hi hem posat boles i sobretot llaços 
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no reconeixen. La gent del poble de Reus i gent d’altres 
pobles i ciutats els ha donat tot el suport. Tanquem l’any i desitgem que el proper 2018 sigui 

molt més fructífer. Els nostres millors desitjos. Ce-
lebrem el Cap d'Any a la plaça

Com a subscriptor participes
amb 0,15€ en el número 51353

de la Loteria de Reis.

Hi ha moments a la vida que ens traslladen a d'altres èpoques; el mo-
tiu pot ésser molt variat, una cançó determinada, la percepció d'una 
antiga olor, un perfum, un guisat amb recepta secreta de la família, 

o com ara el meu cas, al apropar-se la nit del cinc de desembre. A la meva 
infantesa, com la de tants altres infants, la nit del cinc de gener era la més 
màgica de totes, esperant l'arribada dels reis de l'orient, que ja de per sí, el 
nom era d'allò més exòtic, nit de nervis i d'insomni. I ara, molts anys desprès, 
i amb un mes just d'anticipació, aquest cinc de desembre,  tinc sensacions 
semblants, però amb una diferència. Ara ja no espero reis, ans el contrari, 
ara espero i desitjo la República.

Un cop dutxada i abans de ficar-me al llit, una última repassada a l'equi-
patge. Roba d'abric, doncs avisen que farà fred de valent, el mòbil,  un parell 
de mudes, el carregador, necesser.....la cinta groga i l'estelada, sembla que 
no falta res.

I costa agafar el son, les imatges que es creuen per la ment, són variades 
i fugaces, les votacions del 9N, de l'1O, les violentes càrregues policials, avis 
per terra arrossegats com a sacs, rostres ensangonats, el vaixell dels Pio-

MAI CAMINAREU SOLS, PRESIDENT
• Actualitat•
Rosa Ferrer

lins, la gent omplint carrers de forma 
no violenta, els llaços grocs.....Tam-
bé en surten d'altres més positives. 
Tornar a agafar un avió, el tren de 

París a Brussel·les, les patates fre-
gides que em van recomanar o els 
musclos al vi, si es que tenim prou 
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temps per fer un bon àpat. I sense 
adorar-me'n, acluco els ulls fins que 
el despertador em recorda que co-
mença l'aventura.

Miro el rellotge de la cuina i 
m'adono que vaig prou bé de temps. 
Penso en tots els motius que m'em-

penyen a fer un viatge llampec fins 
a Brussel·les. Com a catalana, el 
que sento és una indignació que per 
moments em sobrepassa, el trac-
te humiliant i vergonyós envers els 
nostres polítics elegits democràti-
cament, a les nostres institucions 
d'autogovern, trepitjades i menystin-
gudes per un escandalós article 155, 
que vol recentralitzar-ho tot  i de pas 
instaurar un nou règim de por contra 
tot aquell que pensi diferent, comen-
çant primer pels catalans i més tard 
contra d'altres formes de pensament 
demòcrates.

Ens ha colpit l'ànima la imatge del 
nostre president i part dels seus con-
sellers a l'exili, lluny del seu país i fa-
mílies, amb la incertesa d'acabar a la 
presó pel "delicte" d'escoltar la gent 
i posar urnes, perquè el poble pugui 
decidir la seva voluntat de forma de-
mocràtica, cívica i pacífica.  I és un 
sentiment compartit per moltíssima 
gent que m'explica el mateix, que 
ho fan per aquests i d'altres motius 
amb els quals també hi estic molt 
d'acord. I que ho fan en representa-
ció d'amics, família, coneguts, que 
per diversos motius no hi han pogut 
anar. I també pels que ja no hi són, 
almenys de manera física, perquè 
l'alè de tota aquesta gent, la notem 
a cada pas.

A les onze del matí agafàvem el 

bus a Tarragona, que via Barcelona ens portaria a l'aeroport del Prat. A mi, 
m'acompanyen la meva amiga Pilar, els seus fills Joan Lluis i Clara, i l'Índiu, 
que sempre m'acompanya arreu. Sortim en avió a les 17:15 i a París arribem 
al voltant de les 20:30, temps per anar a l'hotel triat al barri de Montmartre, 
sopar i fer una passejada per l'entorn del Sacre Coeur.

L'endemà, ben d'hora, caminada de vint minuts fins a l'estació de tren que 
ens havia de dur a Brussel·les. Desprès de hora i vint de viatge, arribem a la 
capital belga i ens dirigim a l'Atomium, una estructura de 102 metres d'alça-
da construïda arran de l'exposició universal de l'any 1958 i que representa 
un cristall de ferro ampliat 165 mil milions de vegades. Després de la visita i 
una vegada dins el metro, ja es comença a veure el caliu de la gent vinguda 
arreu de Catalunya.

Gent del país fent fotos i preguntant si avui hi havia partit de futbol, i nos-
altres contestant i dient " los catalanes hacen cosas".

Ens dirigim al punt de trobada. El parc del cinquantenari, que deu el seu 
nom al fet que es va inaugurar per celebrar els cinquanta anys de la indepen-
dència de Bèlgica, amb un arc del triomf inaugurat l'any 1880 en els actes de 
la exposició universal, i que té alguna semblança a la porta de Brandenburg 
(Berlin) i que ens feia recordar la caiguda del mur. Nosaltres som aquí per 
fer caure un altre mur.

Un cop allà, dues sensacions, una la tèrmica, fred, pluja i vent i l'altra 
al contrari, caliu, joia, ambient reivindicatiu i de festa, multitud de càntics i 
proclames; Puigdemont el nostre president, llibertat presos polítics, l'estaca, 
els segadors.....banderes de Flandes, Euskadi, Escòcia....la policia local i 
l'ajuntament, donaven xifres de entre 80 i 90.000 persones, un èxit que res 
ni ningú ho pot tapar.

Marxàvem de la concentració al voltant de les 16 hores, per veure el cen-
tre històric de la capital, la Gran Place i l'estàtua més famosa de Bèlgica: el 
nen que pixa, el Manekken pis. A les 19 hores agafem el bus que ens ha de 
tornar a París, ja que no vam trobar enllaç en tren.

A les 23 hores arribem baldats i buscant una dutxa calenta, sopar i dor-
mir. I així l'últim dia del viatge i arrossegant maletes, vam visitar París amb 

un bus turístic, el museu del Louvre, Arc del Triomf, els Invàlids, Notre Dame, 
l'Òpera..... i la Torre Eiffel. Un fet curiós, per no dir altre cosa, és que no et 
deixen pujar amb cap mena de bandera, pel que l'estelada es va quedar 
abaix, custodiada pel Joan Lluís.

També vam trobar gent del País Basc, que l'endemà tenien prevista una 
manifestació a Paris, en favor dels presos de ETA, i que reuniria unes nou 
mil persones. I entre unes coses i altres, posàvem els peus en direcció a 
l'aeroport que ens portaria de nou al nostre país...la nostra Nació.
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JESÚS FUSTÉ
WWW.JESUSFUSTE.COM
• Entrevista a... •
Judit Robert

Petita ressenya biogràfica. Jesús Fusté és un mú-
sic i compositor català. Els seus primers passos 
en el món del cant els va fer des de Pradell de la 

Teixeta, passant a ser més seriosos al Centre de Lec-
tura de Reus i al Liceu de Barcelona passant per l’aula 
Alfredo Kraus per refinar el cant, harmonia i contrapunt… 

i l’Escola d’Òpera. D’aquí va marxar a Itàlia on va rebre 
el mestratge de Bruscantin. De tornada les primeres cre-
acions reberen la llum i d’aquí les dues compilacions: 
“Vine amb mi” (amb el clarinet d’en Josep Fuster) un disc 
intimista amb ressons de piano clàssic i poesia i “Lletres 
d’aigua” de la mà de la Fira del Llibre Ebrenc; on musicà 
poetes com Xavier Amorós, Gerard Vergés, Artur Bladé, 
Manel Garcia Grau, Cinta Mulet, Andreu Carranza, Yan-
nick Garcia, Manel Ollé, Albert Guiu o Josep Amorós. 
Recentment ha tret “Cruïlles”

En Jesús Fusté i jo ens coneixem de petits. Els nos-
tres pares eren amics i intercanviàvem Festes Majors. 
Ells venien a Colldejou per Sant Llorenç i nosaltres anà-
vem a Pradell per Santa Magdalena. “Jesús, treu a ballar 
a les nenes i convida-les al vermut. És això que han de 
fer els nois” li deia el seu pare. I ell, atent, tot i ser més jo-
venet que nosaltres, feia d’amfitrió. Era un bon ballador! 

Jesús, encara balles?
Sempre que puc! La música ha format part de la 

meva vida des de petit, i a més, els sentiments que s’hi 
associen em travessen el record i es fa impossible fora-
gitar-los, són part de mi.

Recordo que a casa teva hi havia un piano. Un pia-
no... Quan vas adonar-te que el teu camí era la música?

No hi va haver un “moment”, va ser una cosa natural 
que va esdevenir així perquè era allò que sentia de ma-
nera inconscient en el meu interior. Recordo al meu pare 
tocant el piano i, vagament, el dia que li vaig dir al meu 

pare que volia estudiar música.
Com vas començar?
Vaig començar primer a Pradell estudiant solfeig i tot 

seguit al conservatori de Reus
Què t’ha marcat més de tot el que has fet?
Suposo que allò que no puc veure, la meva persona-

litat, el meu caràcter que s’han modulat amb el pas dels 
anys i on, de ben segur, la música i l’art en general hi han 
tingut una influència més que notable; i també el desen-
volupament d’una manera d’entendre la vida més espiri-
tual en contraposició amb un món cada cop més mate-
rial... la veritat és que no ho sé, perquè les coses que et 
marquen el present són fruit d’accions o esdeveniments 
passats que massa sovint s’escapen del nostre control... 
a vegades un esdeveniment aparentment insignificant té 
la força de canviar una vida. Potser quan m’atansi al fi-
nal, esperem que això trigui decennis, ho veuré més clar.

Has musicat poemes d’autors importants, quins 
i per què?

He musicat els poemes que he sentit que vibraven 
amb la meva ànima, que m’eren propers que me’ls sen-
tia meus i que em desvetllaven la creativitat. Poemes 
d’autors reconeguts i d’altres potser no tant però que per 
a mi ho han estat. Vergés, Amorós, Bladé, etc.

Però tu també n’escrius... Ets compositor, canta-
autor... Com et definiries?

Una persona que prova d’expressar les seves emoci-
ons mitjançant la música i la poesia, que prova d’afegir a 
aquest món una mica més de dignitat, bellesa, tendresa...

Parla’m dels teus discs, de l’evolució que se’n 
desprèn en cadascun d’ells.

La meva ha estat una evolució en diversos sentits, 
sobretot en el musical. Des del primer disc “Vine amb 
mi”, marcadament clàssic en quant a melodies i arranja-
ments, fins al “cruïlles”, punt d’arribada i de partida vers 
el futur, ha estat un camí de recerca personal i artísti-
ca amb discontinuïtats, com ho és la vida mateixa, però 
sempre amb la determinació d’atènyer la meva essèn-
cia, de no trair-me ni enganyar-me, d’expressar la meva 
realitat des de la veritat, de trobar certesa en els meus 
propis dubtes. 

En el teu darrer disc Cruïlles, fa la impressió que 
hi ha molts camins per a recórrer, molt món per arre-
glar, denúncia social...

No ens podem permetre el luxe de viure d’esquenes 
a la realitat que ens envolta. Com a éssers humans te-
nim el deure de deixar per a les futures generacions un 
món millor, i no podem callar o cloure els ulls a la injustí-
cia i al dolor, per molt que formin part del nostre dia a dia. 
No podem acceptar-ho, veure-ho com una cosa normal. 
Cal que ens hi rebel·lem!

També tens una cançó en italià! Incroci.
Aquesta cançó de fet la vaig escriure a Itàlia fa un pa-

rell d’estius una nit de canícula, a les 2h de la matinada...
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VIDA SANA DESPRÉS DE 
FESTES
• Ho sabies? •
Margarita Serra
Coach i naturòpata

Les lletres de les  cançons, la música, les teves 
actuacions en directe, et mostren com un home tre-
mendament sensible. Ho ets?

No ho sé Judit... és molt més fàcil provar d’intuir com 
poden ser les persones que t’envolten que definir-se un 
mateix. Això si, intento fer les coses de cor i transme-

tre els meus sentiments de manera noble i sincera... i 
m’emociono, és clar! Quin sentit tindria la vida?

En quan al mercat discogràfic, com veus el panorama?
Crec que aquesta és una pregunta que hauries de 

fer-li a algú d’una discogràfica. Tanmateix les tecnologies 
canvien a una velocitat inimaginable fa ben poc, i el món 
de la música no és una excepció. Caldrà adaptar-s’hi.

I per acabar... projectes nous a la vista?
El proper 2 de febrer presento a l’auditori de Riudoms 

un espectacle, que estic acabant de perfilar, on he posat 
música a poemes de poetesses d’arreu del món. Aquest 
serà el meu quart treball després de “Vine amb mi” “Lle-
tres d’aigua” i “Cruïlles”. Sento que els homes, sobretot, 
tenim la obligació de fer d’aquest un món més just, on 
les persones es valorin per la seva vàlua i humanitat i no 
per si són homes o dones o pel color de la pell... moltes 
de les poetesses que formen part d’aquest espectacle 
van ser persones que van patir el fet de ser dones en un 
món dominat pels homes. Això que fou així i que malau-
radament encara massa sovint ho és, no podem perme-
tre que ho sigui en el futur més immediat, perquè sinó 
haurem fracassat com a societat i com a éssers humans.     

Em va encantar retrobar-te de nou, aquell dia al con-
cert, havien passat tants anys...

Molta sort Jesús, en tot i sempre endavant!

Tot just acabem de passar les festes de Nadal, 
un període on les celebracions s’encadenen una 
amb l’altra: dinars o sopars de feina o amb amics, 

les celebracions de les dates més assenyalades i algun 
pessic de torró per postres per endolcir el dia a dia. 

El Nadal és un període d’excessos tant emocionals 
com físics. Emocionals perquè la vida social es trans-
forma en una reunió continua, retrobaments agradables 
i no tant agradables, nostàlgia, converses, records dis-
cussions... Però també hi ha excessos físics canvis en 
l’alimentació, augmenta la dosi de sucres refinats, grei-
xos i alcohol i, sovint disminueix l’exercici físic. 

Quines són les principals conseqüències dels exces-
sos nadalencs?

Hi ha unes conseqüències visibles, sovint les que 
més ens preocupen, com podem ser l’augment de pes, la 
sensació d’inflor, la pell està més apagada, fem ulleres i 
bosses als ulls i un cert estat d’estrès, ansietat o tristesa. 

Però hi ha altres efectes no tan visibles els més co-
muns són:  augment del colesterol i dels triglicèrids, aug-
ment de les toxines i els greixos al fetge, retenció de lí-

quids i debilitat del sistema immunològic. 
Com podem recuperar un òptim estat de salut des-

prés de festes?
En primer lloc mantenint la calma i allunyat qualsevol 

sentiment de culpa i sobre tot no volent fer-ho tot de ma-
nera exprés. Hem de tenir present que qualsevol tracta-
ment o dieta exprés no serveix, que no cal passar a l’al-
tre extrem dels excessos a les restriccions més severes 
perquè no duran enlloc i ens generaran més sentiment 
d’ansietat i frustració. 

Comencem pel que més ens sol preocupar, l’aug-
ment de pes, tornar a la dieta habitual ja ens farà reduir 
el pes. No sóc massa partidària de les famoses dietes 
“detox”, sí que podem incorporar brous o plats que ens 
ajudin a eliminar toxines i així ens ajudaran en els efec-
tes invisibles que hem esmentat abans. 

A continuació us proposo alguns consells que us po-
den ajudar a dur una dieta sana, equilibrada que ens per-
meti baixar de pes durant el mes de gener: 

Podem optar per fer un dia de dieta liquida, una mena 
de dejuni a base de caldo depuratiu i crema de verdures, 
ho podem fer un dia a la setmana, però nomes 24 ho-
res, no és aconsellable fer-ho més dies. Al mati podem 
esmorzar uns flocs de civada amb una beguda vegetal i 
una infusió. La resta del dia anirem bevent el brou depu-
ratiu i als àpats principals, dinar i sopar, optarem per una 
crema de verdures, si ho volem més dens pot ser puré. 

Durant la resta de dies podem seguir aquests consells 
per millorar la nostra dieta, perdre pes i guanyar salut. 
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• Optar per peix, millor blau, i ous abans que la carn
• Si prenem carn millor aviram .
• Basar la dieta en verdures i fruites, presents en 

tots els àpats. 
• No saltar-se cap àpat, si tenim gana a mig mati 

podem optar per una fruita fresca i un grapadet 
de fruits secs. 

• Optem per cereals integrals i millor per dinar. 
• Els sopar poden ser mes lleugers verdura al va-

por, o cremes de verdura amb ou o peix.
• Evitar els sucres, les farines refinades i els ali-

ments processats, optem per aliments frescos i 
integrals, és a dir, per menjar real. 

• L’aigua la beguda estrella durant aquest període, 
intentem evitar refrescos ensucrats, alcohol i fins 
i tot els refrescos light. 

• Reduir la sal. 
• Consum de probiòtics: xucrut, miso, kèfir i iogurt. 
• Prendre infusions de Dent de Lleó o d’Ortiga per 

netejar el fetge 

Aliments estrella
Hi ha algunes fruites i verdures que ens podem ser 

molt útils per aconseguir el nostre objectiu de recuperar 
pes i salut: 

Papaia: molt digestiva ens ajuda a reduir la inflor ab-
dominal, un bon esmorzar por ser un batut de papaia i 
civada. Necessitem 100 gr de papaia tallada a daus, tres 
cullerades soperes de flocs de civada, uns 100 ml de 
beguda vegetal al gust, jo mantinc la civada, canyella al 
gust. Ho posem tot a la batedora y fins que quedi molt 
fi. Si ho volem en forma de púding hi podem afegir una 
o dues cullerades de llavors de chia. A més de digestiu, 
aquest batut ens ajuda a reduir el colesterol, eliminarà 
toxines i reduirà la inflamació. 

Civada: rica en fibra i betaglucans que ajuden a redu-
ir l’absorció del colesterol a l’intestí. 

Gingebre: antiinflamatori i protector gàstric, una in-
fusió de gingebre i llimona al matí es molt recomanable. 

Carxofes: tenen molta fibra i ajuden a netejar el fetge. 
Verdures de fulla verda: la clorofil·la ajuda a oxige-

nar la sang i a augmentar-ne la producció, a més de pro-
tegir l’estomac i millorar el sistema immunològic. 

Arròs integral: ric en fibra, proteïnes, vitamines i mi-
nerals. La fibra ajuda a eliminar toxines, neteja el colon i 
corregeix els problemes d’estrenyiment. Una bona opció 
és preparar un arròs amb llet per esmorzar. 

Peix blau: ric en àcids grassos omega-3 i bona font 
de proteïna és cardioprotector.

Recuperar la pell
Per aconseguir-ho necessitem una bona hidratació, si 

hem augmentat el consum d’aigua i hem millorat la nostra 
dieta ja ho notarem però encara ho podem millorar. 

Podem afegir oli essencial de gerani a l’oli o crema 
de massatge, unes 10 gotes per 100ml, el gerani és molt 
antioxidant i mantindrà la pell jove. 

Per a la cara podem prepara una mascareta amb una 
cullerada de suc de llimona i una cullerada de mel, ho bar-
regem i ens ho apliquem durant 20 minuts, després ren-
tem i hidratem la carra. Els resultats son espectaculars. 

Exercici i descans per reduir l’estrès
Convé que recuperem l’activitat física, aquella que 

ens agradi i ens faci feliços, pot ser des de anar al gim-
nàs, ballar o senzillament caminar entre 30 i 60 minuts a 
bon ritme. El nostre estat d’ànim millorarà, ens sentirem 
relaxats i, a part d’aprimar-nos, millorarà el nostre son. 

Si fer exercici és important, el descans encara més, 
dormir entre 6 i 8 hores restableix l’organisme, es redu-
eix el cortisol, l’hormona de l’estrès i això ens reduirà 
l’ansietat i ens llevarem de més bon humor., 

Però el més important és mantenir una actitud positi-
va davant la vida, saber parar, respirar, mirar com estem 
per poder seguir en el nostre dia a dia; la meditació pot 
ser una bona eina per millorar la nostra actitud davant les 
preocupacions. 

Com deia J. Smith el millors metges són el Dr. Dieta, 
el Dr. Descans i el Dr. Alegria. 
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ELS AFINADORS
• Opinió •
Enric Muntané

“Esto, la fiscalia te lo afi-
na”. (conversa Telefónica 
entre el que era ministre 

del interior, Jorge Fernández Díaz  i 
Daniel de Alfonso, cap de la oficina 
antifrau de Catalunya)

En aquest últim any han passat 
tantes coses que unes tapen les altres, 
però no convé perdre-les de vista.

Recordem a hores d'ara, quan 
escric, les més recents declaracions 
d'alguns personatges que tenen molt 
de poder i influència.

Maria Dolores de Cospedal (mi-
nistra de defensa). Víctima d'una bro-
ma de periodistes lituans, es creu que 
el President Puigdemont és un agent 
rus, amb el sobrenom de "Cipollino". 
El ridícul es patètic, però ells mai rec-
tifiquen i queda a l'alçada de un altre 
ex-ministre de defensa, Federico Tri-
llo, aquell del desastre de la gestió de 
l'accident del vol del Yak 42.

El ministre Zoido, actual d'interi-
or. Se'n poden dir un grapat d'ell, re-
cordar, per exemple, que quan era 
alcalde de Sevilla, va aprovar multes 
de fins 750 euros a qui rebusqués als 
contenidors de brossa, en busca de 
menjar. Potser el més greu (de tantes), 
és el tenir el cap jihadista dels atemp-
tats de Barcelona i Cambrils a sou del 
CNI (Centro Nacional de Inteligencia). 
Només cal imaginar-se que l'atemptat 
s'hagués produït a Madrid i que l'autor 
estigués a sou dels Mossos.

El ministre d'exteriors, Alfonso 
Dastis. Negant una i altra vegada 
que els vídeos de les càrregues po-
licials del dia 1 d'octubre eren ma-
nipulades, fins que la premsa inter-
nacional el va avergonyir, dient les 
coses tal com van ser.

O el seu anterior inquilí, Jose Ma-
nuel García Margallo, quan en un 
atac de sinceritat va reconèixer que 
es devien molts favors a diversos pa-
ïsos perquè parlessin en contra de la 
independència de Catalunya. O en 

altres, quan reconeixia que un atac terrorista amb morts se superava, però 
que la dissolució d'Espanya seria irreversible (que volia dir amb això ??)

També tenim declaracions de la ministra de sanitat, Dolors Montserrat, 
on no se li belluga ni un múscul de la cara quan diu que l'Agencia Europea 
del Medicament (EMA) no ha estat adjudicada a Barcelona per culpa del in-
dependentisme. És de suposar que les vegades que van rebutjar la candida-
tura de Madrid als jocs olímpics també seria culpa dels catalans. Cal també 
recordar que el catedràtic en farmacologia, Joan Ramón Laporte, va dir pels 
micròfons de Rac 1, que Rajoy no havia bellugat ni un dit, perquè l'agencia 
acabés a Barcelona.

Tenim declaracions d'un tal Albiol, que en lloc d'indignar, ja són per dei-
xar-lo a la porta del Pere Mata. Amenaça els nostres avis que, si continuem 
reclamant la independència, no cobraran les pensions quan, dit per molts 
economistes, Espanya (el seu govern), ha dilapidat 50 mil milions d'euros 
del fons de pensions, quilo amunt, quilo avall, i que ha regalat a la banca la 
mateixa quantitat que mai ens serà retornada.

Tampoc diu res del deute extern espanyol, 1,03 bilions d'euros, és a dir 
més del 100% del producte interior brut (PIB),  i que cada any s'han de pagar 
30 mil milions en concepte d'interessos (el proper any 48 mil).

Però, ara s'omple la boca, reclamant que tornin les empreses que van 
marxar de Catalunya, prometent-los incentius fiscals (els mateixos que van 
donar des del gobierno, a totes les empreses que es volguessin establir fora 
del principat).... de quina butxaca sortiran aquests diners?

Fins aquí la galeria de personatges actuals, però i els que fins no fa gaire 
manaven, què s'ha fet d'ells? els Felipe González, Jose María Aznar, Helena 
Salgado, Zaplana, Acebes, De Guindos, Solbes.....tots a grans empreses de 
telecomunicacions, banca i energia. Només cal recordar que en els últims 
deu anys, el preu de la llum ha pujat quasi un 80%, segurament amb l'ajut de 
qui governava en aquells moments.

Si el govern de la Generalitat aprova  una llei de pobresa energètica, que alleu-
geria la situació a les famílies més dèbils, doncs va el constitucional i ho tomba.

I ara passem als "afinadors", els fiscals de la "separació de poders".
El primer fiscal General nomenat pel Partido Popular, era Eduardo Torres 

Dulce. De família tradicionalista, el seu pare, havia estat magistrat del tribu-
nal suprem, un oncle seu va ser president del Tribunal de Orden Público (a 
l'època franquista) i ell mateix a banda de fiscal, soci del Real Madrid, amb 
molts contactes a la llotja. Finalment va dimitir, fart de pressions polítiques, 
quan va demanar l'empresonament  de Bárcenas.

El següent Jose Manuel Maza, va nomenar Manuel Moix fiscal general 
d'anticorrupció, ja que era del perfil que buscava el gobierno.

Dins el món de la fiscalia no el veien com el més adequat, però el govern 
de Rajoy tenia clar el que volia.

Les seves actuacions com a fiscal en cap d'anticorrupció sempre van ser 
molt polèmiques, aquí en deixo unes quantes:
• Ignorar les primeres denúncies sobre els camps de golf del canal Isabel II.
• Intent de tancar el cas dels espies de la “comunidad de Madrid”.
• No acusar a Esperanza Aguirre de la fugida dels agents de tràfic.
• Pactar la sortida de presó del principal imputat en el frau dels cursos de 

formació, a canvi de que exculpés  la comunidad de Madrid o parar la in-
vestigació del cas 3% de la família Pujol, i moltes d'altres d'aquest calibre.

• Finalment cau i dimiteix arran d'unes informacions que el vinculen amb 
els "Papers de Panamà", on consta com a propietari del 25% de negocis 
immobiliaris no declarats en paradisos fiscals (això el fiscal en cap de 
anticorrupció).
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PATRIA: FERNANDO 
ARAMBURU.
• Llegim •
Iblama

José Manuel Maza. El llavors fiscal general de l'estat, va ser reprovat al 
congrés dels diputats, juntament amb el ministre de justícia Rafael Català i 
el fiscal anticorrupció Manuel Moix, pel cas LEZO,vinculat a desviacions de 
fons públics destinats al canal Isabel II i que van acabar en butxaques de 
dirigents del PP mitjançant  el qui era president de la comunidad de Madrid, 
Ignacio Gonzalez.

Avui mateix ( dia que escric) acaben de nomenar el nou fiscal general.
Julián Sánchez Melgar,  si per res és conegut aquest magistrat, és per ser 

el que va posar en marxa la " Doctrina Parot", que consistia en endurir les 
penes dels membres d'ETA, un cop havien complert condemna. El tribunal 
europeu de drets humans va tombar els arguments i a la sentencia figura 
que Espanya havia vulnerat el conveni europeu de drets humans.

I finalment i a modus  d'anècdota, un record per Ana Magaldi, fiscal en 
cap de la província de Barcelona. arran de la imputació de Artur Mas per les 
votacions del 9N. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) no 
veia indicis per imputar cap delicte, però la tal Magaldi va donar suport a les 

tesis contraries del fiscal general de 
l'estat Eduardo Torres Dulce. 

Doncs aquí us deixo unes pinze-
llades dels afinadors que ens toca 
patir, més que gaudir.

Sense cap mena de dubte és el meu llibre 
de l’any i mira que n’he llegit de bons 
però aquest supera tota la resta. Érem a 

Cornellà de Terri de vacances i feia el sant; 17 
d’agost de 2017. La Xell em va regalar aques-
ta meravella de lectura. El meu sant quedarà 
marcat per sempre més pel fet que aquella ma-
teixa tarda hi va haver els atemptats de Barcelona a la 
Rambla. A la solapa així ho vaig fer constar. El destí va 
fer que ell llibre que em regalaren parlés d’un dels temes 
més escabrosos de la història d’Espanya: ETA. Aram-
buru ens fica en la pell d’un poble i de dues famílies que 
viuran el conflicte basc en el seu moment final, quan la 
banda junt anuncia el seu final. L’autor aprofundeix en 
les arrels del que ambdós bàndols senten. De com els 
fills d’ambdues famílies, una pro-etarra i una contrària, 
acaben enfrontant-se. Els fills i els adolescents de l’èpo-
ca d’alguna manera s’hi veuran implicats. La vida farà 
que un membre de les dues famílies acabi duent a terme 
un acte que les separarà definitivament. 

L’autor castellà ha teixit una obra amb capítols curts i 
amb una llengua ràpida que no cansa. Pots deixar perfec-
tament el llibre aparcat en finalitzar el curt capítol i seguir 
un altre dia ja que d’alguna manera en cadascun d’ells se 
solapen històries que no tenen perquè afectar el desen-
llaç final. És la construcció d’un món en el que tots hi aca-
baran perdent d’alguna manera o altra. Un exemple clar 
que els conflictes es resolen parlant i negociant i no amb 
cap tipus de violència; la violència només genera més 

violència. La llàstima és que l’autor 
en una entrega de premis va voler 
comparar injustament el conflicte 
violent basc i el procés sobiranista 
pacífic català. Allà va atacar el po-
ble català d’una manera mesquina 
i sense raó de causa. Reconec que 
arran d’aquesta ofensa vaig deixar 
de llegir el llibre durant unes setma-
nes. Trobava a faltar la Vitori, la Mi-
ren, el Joxe Mari i sobretot el Xato. 
Aramburu ha creat uns personatges 
que desprenen una personalitat im-
penetrable no modificable. Quasi 

dues setmanes més tard, després de repassar els apunts 
de la darrera lectura, vaig reprendre la lectura fins arribar 
al final devorant aquest monstre. Una vegada la meva 
estimada professora de la Facultat em va dir que no havia 
de fer cas del que opinés, pensés o digués l’autor sinó 
del que opinessin, pensessin o diguessin els personatges 
amb vida pròpia que havia creat. És cert allò de què els 
personatges tenen vida pròpia dins de la novel·la.
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil

Sudoku difícil

Jeroglific
Desxifra el pictograma seguin la graella.

L’estruç no amaga el cap sota terra
És molt comú en la nostra vida quotidiana escoltar 

que amaguem el cap sota terra, com l’estruç, per fugir 
de les nostres responsabilitats. Seria una estupidesa per 
part d’aquest animal amagar el cap i esperar que el perill 
passi, no creieu? Si fos així ja estarien extingits. El de-
predador només hauria d’abalançar-se sobre ell i degus-
tar la seva carn.

Aquesta creença s’ha d’haver originat, amb gairebé 
tota seguretat, en el comportament d’aquestes aus en 
determinades circumstàncies, com les descrites a con-
tinuació

• Ocorre que, quan se senten en perill, baixen el cap 
arran de terra per ocultar el seu llarg coll i confondre als 

Curiositats

depredadors que no poden distingir el cap de la seva 
possible presa des de la distància.

• També baixen el cap arran de terra mentre coven 
els ous per ser menys visibles i ocultar, mentre sigui pos-
sible, la ubicació del niu.

• Per la seva banda, els pollets estiren el seu coll al 
llarg del sòl en sentir-se amenaçats per ocultar la seva 
situació.

En resum, com a mecanisme de defensa o protecció 
col·loquen el cap i el coll sobre el sòl per dissimular la 
seva altura i passar desapercebudes. Però no introduei-
xen el cap sota terra per ocultar-se.
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San Pedro, 5 • Tel. 964 452 358 • 12500 VINARÒS

PEIX I MARISC DEL MEDITERRANI

BAR • RESTAURANT

Menú diari 9€ amb cafè / Menú diario 9€ con café

          646 045 055 • 649 178 303

Pol. Ind. Mas d’en Batlle
C/ Vicent Andrés Estellés, 38

43206 REUS (Tarragona)

636 396 720



Alusir S.C.P. • Pol. Ind. Les Tàpies - C/Gil Vernet, 5, nau 2
43890 HOSPITALET DE L’INFANT

Tel.: 977 822 528 / 648 015 818 / 648 015 809 
e-mail: a_lu_sir@hotmail.com

Montse Marín - Tel.: 977 8370 06
C/Industria, 8-10 - 43300 MONT-ROIG DEL CAMP

Laboral, Fiscal, Mercantil, Jurídic, Estrangeria,
Assegurances i Gestions Administratives

Vint anys al seu servei

SERVEIS IMMOBILIARIS - SERVEIS JURÍDICS: Marc Salsench - Jesús Fuster
GESTIÓ FISCAL - COMPTABILITAT: Tere Llorens

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

Vols posar un anunci?
Tel. 977 838 406 • locollet@tinet.org
C/ del Sol, 8 • 43310 COLLDEJOU 

Lo Collet


