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EDITORIAL

BONES VACANCES
La Redacció

Amigues i Amics de Lo Collet ja podeu es-
tar ben contens i no perquè s’acabi el curs 
i vinguin les vacances, no! Hem d’estar 
plens ‘de orgullo y satisfacción” perquè el 
lladregot ha tornat a la guarida dels lla-
dres, és a dir; el Borbó ha tornat a Espa-
nya. I ho ha fet amb aquella alegria torera 
que el caracteritza, amb aquell “campec-
hanisme” que fa que se li perdoni tot amb 
el PSOE ofegant-se en el seu propi vòmit, 
amb el PP triomfant allà on es presenta 
(aquest cop a Andalusia) i amb el Madrid 
guanyant la catorzena. Entrevistat a peu 
de cotxe enfotent-se’n ha dit que ell no 
ha de donar explicacions de res. I aquí, la 
majoria de lladres com ell, des de sempre 
l’han rebut amb els braços oberts com si 
fos el retorn del fill pròdig; tot sigui per 
mantenir els privilegis de l’Espanya caci-
quil de la Restauració. Entre ells es retroa-
limenten! Uns dies abans una tele de San-
xenxo entrevistava gent preguntant-los 
que els semblava el retorn del Borbó i noi, 
a cap li va semblar malament, tot i que no 
oblidem que està encausat a Londres per 
assetjament a Korina, fins i tot. Unes dies 
després, una altra tele d’aquestes brossa 
feia una enquesta a peu de carrer a Ma-
drid preguntant sobre si a Puigdemont, 
Ponsatí i Comín se’ls hi hauria de perme-
tre el retorn a Espanya, una vegada que 
el Tribunal Europeu ha tornat a donar-los 

cautelarment la immunitat. No cal co-
mentar les respostes, la més lleu és que 
haurien de ser a la presó! Per rematar-ho, 
degut a un canvi de membre en el Tribu-
nal espanyol, es tornen a posar en dubte 
els indults als polítics catalans, de manera 
que podrien tornar a la presó. Heus aquí 
el món en el que vivim, l’Espanya en la 
que ens ha tocat viure. L’Espanya del Vi-
llarejo i les clavegueres de l’Estat, la del 
Borbó a qui se li ha fet una armadura a 
mida des dels primers dies... L’Espanya 
que imposa des dels Tribunals el castellà 
que s’ha d’ensenyar a Catalunya. L’Espa-
nya del que tot val menys si fa tuf a “cata-
lan”.  L’Espanya en la que fins i tot la Trin-
ca es planteja el retorn degut a que els 
temes que denunciaven fa 40 anys tor-
nen a estar a l’ordre el dia. Ironies a ban-
da doncs res que hem passat quasi bé de 
l’hivern a la primavera amb una onada de 
calor que ha fet història a tot Catalunya 
en ple més de maig, amb xafogor, amb 
incendis greus amb molts “bla, bla” però 
poques solucions. Entremig hem gaudit 
de les primeres festes sense restriccions 
especialment amb la Diada de Sant Jordi, 
Sant Isidre i Sant Joan i les jornades de 
vermuts i concerts del certamen “Collde-
jou viu la música” amb els “Peper Soul”, 
en “Guillem Anguera Quartet”, els “After 
Dark” i amb els “Chicanos”. Aquest darrer 
amb la barra portada pel Centre Cultural. 
Ara si, ja estem preparats per desconnec-
tar -si el Rufianisme ens deixa-  i passar 
unes Bones Vacances, que és el que us 
desitgem a totes i a tots! Bon estiu!

323 anys fent cultura



FOTOGRAFIA ANTIGA

EXCURSIÓ AL CASTELL DE LA MOLA
Joan Llorens, Joglar
Foto cedida per Salvador Ferré

Aquesta foto té molts anys, si la mireu bé hi 
trobareu gent que encara és viva i d’altres 
que són morts o són de fora. La foto es va 
fer a dalt de la Mola.

Una pista, la persona que està asseguda, 
baix a ma esquerra, és el Ramon Polvorer, 
pare de l’Elisa Llaberia.

Solució foto antiga anterior:
D’esquerra a dreta, asseguts, Maria Va-
qué (cal Polvorer), Rosa Llorens (cal Desi-
deri), Maria Rofes i Salvador Rofes (matri-
moni de cal Cantó) i Llorenç Escoda (cal 
Francès)
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CUINES DEL MÓN: 

RECEPTES DE CUINA BASCA
https://blogs.cpnl.cat/receptaris
Laia Llorens

Primer plat
CARD AMB CARXOFES I CLOÏSSES
Ingredients: 1 card sencer o 8 penques de 
card, 8 carxofes, 500 g de cloïsses, 3 alls, 100 
g d’ametlles torrades, 1 cullerada de farina, 
150 ml de txacolí, oli d’oliva verge extra, sal 
i julivert.
Preparació: Retireu la tija i les fulles exte-
riors de les carxofes. Talleu un tros de la part 
superior (el final de la carxofa). 
Poseu a escalfar força aigua en una cas-
sola i aboqueu-hi les carxofes amb una 
branqueta de julivert (perquè quedin més 
blanques). Assaoneu-les i coeu-les durant 
20 minuts. Escorreu-les, retireu-los una al-
tra capa de fulles i talleu-les per la meitat. 
Reserveu-les. Peleu les penques de card i 
retireu-los els fils. Talleu-les a trossos i po-
seu-les a coure en una cassola amb aigua i 
sal. Un cop cuites, reserveu les penques i el 
caldo de la cocció. 
Peleu els alls i talleu-los ben menuts. Po-
seu-los en una paella amb oli i sofregiu-los. 
Afegiu-hi la farina, el txacolí, una mica de 
caldo de la cocció del card i les cloïsses. Dei-
xeu-ho coure fins que s’obrin les petxines. 
Afegiu-hi el card, les carxofes i julivert picat 
i deixeu-ho coure 5 minuts més. 
Emplateu les verdures i afegiu-hi les amet-
lles torrades.

Segon plat
XAI AL TXILINDRON
Ingredients: 1 kg de xai de llet, 2 patates, 1 
ceba, 1 cap d’alls, 4 pebrots vermells, 1 got 
de vi blanc, aigua mineral, farina, oli d’oliva 
verge extra, sal, pebre i julivert.
Preparació: Comenceu retirant les llavors 
dels pebrots vermells. Coeu-los en una cas-
sola amb aigua bullent fins que s’estovin 
(aproximadament 10 minuts). Obriu-los i 
separeu la pell de la polpa. Piqueu fina-
ment la polpa dels pebrots i reserveu-la. 
Talleu el xai a trossets. Salpebreu-lo, pas-
seu-lo per farina i fregiu-lo en una paella 
amb oli. Quan es dauri, retireu-lo i reser-
veu-lo. Piqueu la ceba i els alls finament i 
poseu-los a sofregir en una cassola amb oli. 
Afegiu la polpa dels pebrots i barregeu-la 
bé. Aboqueu el vi, 1/2 litre d’aigua i doneu-li 
un bull. Introduïu-hi la carn i deixeu-la cou-
re durant 30 minuts a foc lent. 
Peleu i talleu les patates a daus. Fregiu-les 
en una paella amb oli i escorreu-les sobre 
un plat amb paper absorbent de cuina. Afe-
giu-les al guisat i tireu-hi una mica de juli-
vert picat per sobre.

Postres
PASTÍS DE FORMATGE DE SANT SEBASTIÀ
Ingredients (per a un motlle de 26 cm.): 
750 g de nata per a muntar, 750 g de crema 
de formatge (tipus Philadelphia), 300 g de 
sucre, 5 ous i 1 cullerada de farina.
Preparació: Tingueu tots els ingredients a 
temperatura ambient perquè s’integrin millor. 
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Enceneu el forn a 200 ºC. 
Folreu el motlle amb un paper d’enfornar 
(paper vegetal) de tal manera que faci com 
una bossa. La massa queda líquida i, si no, 
cauria per les juntes. Perquè s’acobli bé, 
mulleu el paper una mica i espremeu-lo, 
veureu que s’estova i s’adhereix al motlle. 
Poseu en un bol gros els ous i comenceu 
a batre’ls. Afegiu-hi el sucre i seguiu ba-
tent. A continuació afegiu-hi el formatge 
i seguiu batent fins que estigui integrat. 
Ara aboqueu-hi la nata i la farina tamisada, 

bateu-ho uns segons més i bolqueu-ho al 
motlle amb cura perquè no surti.

723 anys fent cultura
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PINTANT A COLLDEJOU

TALLER DE PINTORS 
Aitziber Rofes i Anton Rofes

En aquesta secció presentem les noves com-
posicions del taller de pintura de Colldejou. 
Us acostem les obres fetes per la Fina Fort, 
l’Ismael Gibert, Lolita Cavallé, Maria Dolors 
Mestre i l’Anton Rofes en els darrers temps.

Quadre dels Girasols. Fina Fort

La Fina, en un estil fresc i modern, ens pre-
senta aquest rostre negre rodejat de girasols 
amb el seu groc com estendard. Ens trobem 
davant d’una pintura més esquemàtica, 
amb colors potents i amb molt de contrast.

Copes de vi. Lolita Cavallé

Una genial representació de la Lolita Cava-
llé de les dues copes, una de vi blanc i l’altra 
amb vi negre. El detall de les mateixes esta 
molt ben perfilat. Així mateix, hi podem 
veure ben reflectida la llum en els vidres de 
les copes en un entorn que fa que et fixis 
amb major precisió en aquests detalls.

Paisatge rústic. Anton Rofes

Aquest paisatge rústic del sud, destaca per la 
seva profunditat. En ell, l’Anton Rofes, hi va vo-
ler representar l’arquitectura rural centrant-se 
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Porta (casa de poble). Ismael Gibert

L’Ismael, que està patint una mena de tran-
sició de la representació rural cap a la figura, 
ens presenta un flaix d’una porta d’una casa 
de poble. Del conjunt, a part de la porta ben 
perfilada, en destaca el contorn i l’ús de co-
lors més aviat freds. L’ús de la “taca” pictòri-
ca en els contorns en sobresurt per diferent.

Informar-vos que estem d’enhorabona i que 
recentment s’han incorporat al taller la Ber-
ta Gibert i l’Olivia de cal Polvorer. No cal dir 
que aquesta activitat està oberta a tothom i 
que es realitza a la sala Polivalent de l’Ajun-
tament Vell de la vila de 16-18h el dissabtes.

en les cases, que són, en definitiva, les grans 
protagonistes, com emergint d’una vegeta-
ció variada típica d’una estació de bonança.

Dona traient-se el vestit.
Maria Dolors Mestre

En aquesta obra, la Maria Dolors Mestre, 
dóna una major importància a la represen-
tació de la dona. El contorn es fusiona en 
tons obscurs per donar més rellevància a 
la figura femenina central que vesteix de 
blanc, fet que encara la fa ressaltar més. Un 
vestit que comença a treure’s des de dalt, 
tal com s’aprecia en l’escena i que capta 
tota la nostra atenció.

923 anys fent cultura



PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A IRENE ARAGONÈS
Judith Robert Masià

Irene Aragonès i Gràcia, nascuda l’any 1972  viu 
a Mont-roig del Camp. Llicenciada en Filosofia i 
Ciències de l’Educació per la Universitat Rovira i 
Virgili. Ha treballat sempre en el món de l’educa-
ció, primer en la formació de persones adultes i 
posteriorment en programes de formació i inser-
ció per a joves. Actualment en excedència laboral. 

La seva trajectòria política fins avui comença 
com a militant d’ERC el 2004. Membre de la 
Secció Local de Mont-roig del Camp, com a 
presidenta (2004-2008) i actualment com a 
portaveu municipal i secretària d’organitza-
ció. Membre de l’Executiva Comarcal del Baix 
Camp, el 2011 en va ser elegida presidenta. Des 
del setembre de 2018, Presidenta de la Fede-
ració Regional del Camp de Tarragona. Cap 
de llista a les eleccions municipals del 2015 i 
el 2019 per Esquerra Republicana a Mont-roig 
del Camp, actualment és regidora a l’oposició. 
Actualment és diputada al grup parlamen-
tari d’ERC al Parlament de Catalunya des 
del març de 2021.
Irene, vius a Mont-roig, ets regidora de l’Ajunta-
ment i a la vegada parlamentària. Com portes tot 
aquest volum de feina? Com és el teu dia a dia?
Sóc regidora a l’oposició, per tant, no tinc res-
ponsabilitats en cap àrea de govern, i aquesta 
condició no vol dir pas que des d’ERC-MES re-
nunciem a fer a cada Ple moltes propostes; tot 
al contrari, tenim vocació de governar i això ens 
empeny a defensar el nostre programa electo-
ral. El meu dia a dia és intens, amb moltes ho-
res de dedicació i, a la vegada, emocionant i ple 
d’aprenentatges. El que porto més malament 
són els desplaçaments, pel temps que es perd 
en el trajecte però la satisfacció de la feina ho 
recompensa, que allò que estic fent m’omple i 

perquè té una repercussió en el benestar de la 
gent. Estic fent un “màster accelerat” perquè es 
una experiència brutal i un honor poder repre-
sentar el meu territori a la segona institució del 
país. Intento fer equilibris per conciliar la vida 
familiar, costa, és difícil però és imprescindible 
cuidar les persones que estimem dedicant-los 
el temps que es mereixen. Quan sento la frase 
típica: “Els polítics no foten res”, jo els convidaria 
a acompanyar-me una setmana en el meu dia 
a dia i estic convençuda que canviarien d’idea. 
Quin és el paper d’una parlamentària en l’en-
granatge polític? Quina és exactament la teva 
feina?
Una diputada al Parlament de Catalunya té 
diverses funcions i no es poden entendre des 
de la individualitat; és a dir, funcionem com a 
grup parlamentari en un engranatge que té 
la finalitat d’acompanyar i ser la falca de la 
Generalitat republicana. Hi som per impulsar 
iniciatives pròpies, per estirar el país i el Go-
vern quan calgui, per teixir grans acords i per 
liderar la via parlamentària sense por. 
El Parlament s’organitza amb comissions fi-
dels a les estructures de govern de les conse-
lleries. A cada comissió es negocien propostes 
de resolució, proposem esmenes, analitzem 
informes fiscalitzadors, entre altres, i arribem 
a acords. S’ha de fer tot amb un temps rècord. 
Jo que sóc una persona molt organitzada i 
no m’agrada improvisar, és un dels aspectes 
que porto pitjor perquè sovint fins a darrera 
hora no es pot lligar tot. Estic a les comissions 
de Cultura, Polítiques Digitals i Territori, Edu-
cació i a la Sindicatura de Comptes.
El Ple és cada quinze dies, comença di-
marts i finalitza dijous, i s’aproven decrets, 
modificacions i noves lleis, es fan interpel·la-
cions, preguntes orals de control al govern...
I la feina continua amb els contactes al territori: 
entitats, col·lectius, sindicats i món empresarial 
del territori per tal d’escoltar les seves deman-
des i necessitats i vehicular-les. Així com tam-
bé, atendre alcaldies, regidors i regidores del 
Camp de Tarragona perquè no hem d’oblidar 
que sóc diputada del territori; per a mi aques-
ta és una prioritat: ser al costat de la gent.
Tal i com estan les coses, un càrrec polític 
d’alt nivell, ha de tenir unes característi-
ques especials per tal d’aguantar la pressió 
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que comporta aquesta tasca. Quines són 
les característiques que tu valoraries més?
Cert, som càrrecs públics, estem exposats a 
l’opinió pública i això requereix templança i 
molta serenor. Cal tenir certes habilitats soci-
als, empatia i saber escoltar tothom, capacitat 
de negociació i el cap fred però sense oblidar 
que les emocions i els sentiments hi són i, per 
tant, ocupen un lloc important i s’han de saber 
canalitzar. Altres característiques que m’han 
ajudat són una gran capacitat de treball en 
equip, no menystenir mai ningú i saber que 
la dedicació a la política és circumstancial. 
És a dir, aquesta feina la faig com a servido-
ra pública durant un temps, fins que la gent 
em doni el seu suport i mentre jo pugui ser útil, 
quan aquesta etapa s’acabi, m’entornaré a la 
meva feina que m’apassiona, la docència.
Quina diferència hi ha entre veure la política 
des de dins o fer-ho des de peu de carrer?
Existeix una diferència enorme i, alhora penso 
que és una assignatura pendent que tenim els 
que ens dediquem a la política: explicar, expli-
car i explicar què fem. La política està molt des-
prestigiada i amb raó perquè sovint els casos 
de corrupció o males praxis han tacat la gestió 
política impecable de moltes persones de for-
ma generalitzada i injusta. En aquest sentit, vull 
trencar una llança a favor de la majoria de càr-
recs electes perquè es deixen la pell per servir als 
seus veïns i veïnes amb molta responsabilitat, 
dedicació i sacrificant moments de la seva vida 
personal. Aprofito aquí per agrair-vos aquesta 
entrevista perquè estic convençuda que ajuda-
rà a fer difusió de la tasca política i us dono l’en-
horabona per la vostra perseverança en man-
tenir ben viu “Lo Collet”. Els meus besavis eren de 
Colldejou, de Cal Cantó i cal Susso, és un poble 
que me’l sento una mica meu i me l’estimo. 
A nivell territorial, quines coses creus que 
són aquelles que s’ignoren des del Govern 
Central Català? Vull dir, si realment és cer-
ta la percepció que tenim la gent de fora 
de Barcelona i la seva àrea metropolitana 
de que som ciutadans de segona.
I tant que hi ha discriminació territorial! No 
és només una percepció, és una realitat. Per 
exemple, el transport públic, com pot ser que 
per arribar a Barcelona tardi dues hores i mit-
ja? És a dir, la majoria de serveis estan centra-

litzats, malgrat hi ha hagut una millora subs-
tancial en els darrers anys encara hi ha moltes 
mancances i és per això que hem de ser cons-
cients que ningú ens solucionarà els proble-
mes des de la capital. Hem de ser valentes i 
apostar fermament pel territori i això passa 
per reivindicar dia sí dia també que som unes 
comarques amb moltes potencialitats i que 
ens hem de fer un lloc a nivell nacional. 
Què creus que podràs “escombrar cap a casa”?
Molts i moltes coneixeu la meva trajectòria: en 
tot moment m’he implicat en la defensa del 
bé comú, en trobar solucions i en millorar la 
vida de la gent. Des del Parlament, on s’elabo-
ren les lleis que tan directament ens afecten, 
el meu compromís ha de centrar-se en la de-
fensa del territori, el Camp de Tarragona i, òb-
viament, també de Mont-roig del Camp. Estic 
convençuda de la importància que significa 
tenir una veu pròpia, d’algú de casa, defensant 
els valors republicans de la justícia social, la 
igualtat d’oportunitats, el feminisme i l’ecolo-
gisme. Si “escombrar cap a casa” significa tot 
això, podeu estar segurs i segures que ho faré.
I per últim, i sense entrar en partidismes, 
què esperes d’aquests 4 anys?
Espero estar a l’alçada de totes aquelles perso-
nes que em van fer confiança, i també defen-
sant els interessos i necessitats dels que no van 
votar a Esquerra Republicana, també, perquè 
sóc una representant de tota la ciutadania i la 
meva responsabilitat és vetllar per a tothom. 
Mai oblido que si he arribat on sóc, és per l’es-
forç i la meva perseverança i, sobretot, pel su-
port rebut. Desitjo que l’activitat parlamentària 
sigui frenètica perquè això voldrà dir que hem 
elaborat lleis i les hem aprovat per transformar 
i millorar la vida de la gent. El que fem avui serà 
el que serem demà. I, per això, és imprescindible 
que aprofitem aquesta etapa de reconstrucció 
que s’inicia ara per bastir els fonaments de la 
República catalana: lluita democràtica contra 
la repressió, l’erradicació de les violències mas-
clistes, l’aposta per una energia democràtica i 
sostenible que vetlli per l’equilibri territorial; i el 
compromís per a la transparència i el bon go-
vern, són elements claus d’aquesta legislatura.
En definitiva, ha de servir per conquerir 
drets, per no deixar ningú enrere i per fixar 
les bases del país que volem ser.
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DE CAP MANERA

EL REUS FEMENÍ INFANTIL, GUANYA LA LLIGA
Marc Aureli Espada

No hem de fer cas al que diguin del nostre 
equip, perquè aquesta l’hem guanyat nosaltres.

La lliga va començar amb el “Derbi” contra 
l’equip del poble del costat. Tenen un bon 
equip que ja ens havia guanyat el torneig 
de Martorell setmanes abans. Altrament, 
en aquest primer partit que obria la tem-
porada de lliga els vàrem guanyar amb un 
quatre a un. Diguem-li revenja si voleu però 
va ser un gran partit, ple d’emocions i amb 
jugades increïbles per les dues bandes. No 
obstant el que compta al final són les ve-
gades que la pilota passa entre els tres pals 
i aquest cop varen ser les de Reus les que 
van introduir la pilota més vegades a dins 
de la porteria, de manera que quedava tre-
ta l’espineta del Torneig. El futbol és caprit-
xós i a la segona volta de la lliga ens va tocar 
perdre; no sempre es pot guanyar!
A la quarta jornada l’entrenador Aleix Beni-
to estava més que content un cop acabat 
el partit contra l’Europa amb un tres a set a 
favor del Reus. Amb aquest resultat es po-
saven com a líders en solitari. Satisfet amb 
el resultat al marcador i encara més amb 
el joc de les seves jugadores “ 60 minuts de 
bona actitud” i un gran joc que no els hi va 
comportar cap mena de pressió d’estar ju-
gant-se el ser líders de la lliga en solitari, ja 
que en tot moment van estar ben posicio-
nades al camp conscients de la feina i el rol 
que havien de fer. Val a dir que a principi de 
la pretemporada, es parlava d’una possible 

quarta posició al final de la lliga estaria molt 
bé, però ningú s’esperava que aquest grup 
de jugadores fos capaç de fer tanta pinya i 
jugar de la manera que ho han fet. I és que 
totes i cadascuna de les victòries que acon-
seguien, partit rere partit, les anava fent 
més i més fortes psicològicament i moti-
vant en el sentit que era possible d’aconse-
guir, explicava el tècnic Reusenc.
La pressió d’altres equips de fora, és un fet 
al que ens haurem d’anar acostumant. No 
els hi hem de fer cap cas, ni tenir cap aten-
ció al que diguin ho facin, només ens val 
fixar-nos en el nostre propi mirall i continu-
ar treballant de valent com fins ara perquè 
ens dugui a bon port i gaudir del nostre joc, 
il·lusionant a la nostra afició (la millor que es 
pot tenir; la gent del club, la nostra família).
Tot aquest treball no hauria sigut possible 
sense l’Entrenador Aleix Benito i les aju-
dants Anna Moreno i Laura Martos, que 
han fet una bona pinya partit rere partit, 
corregint, motivant i animant a les jugado-
res. Amb un grup de joves jugadores que 
han estat disposades ha entrenar dur, a 
lluitar i donar-ho tot al terreny de joc. L’im-
portant ha estat el grup, sense cap mena 
de dubte! No es pot parlar d’un puntal fort, 
no es així! totes i cadascuna d’elles s’han 
guanyat a pols tots i cadascun dels minuts 
jugats lluitant, corrent, regatejant i xutant, 
i grans parades de les porteres sinó que es 
tracta d’un gran grup de dotze jugadores 
que han xalat, i sabut fer gaudir els pares 
i acompanyants que amb els seus càntics 
les hem animat ( “jo sóc del Reus fins a mo-
rir, t’animaré cada partit”).
Val a dir que no hi ha cap partit fàcil, per 
molt líder que siguis o et creguis, cada par-
tit i cada equip comporta una feina que s’ha 
de dur a terme. S’ha d’entrenar bé i s’ha de 
veure com juguen els altres equips i valorar 
quins son els seus punts dèbils i els forts. 
Un cop acabat el primer temps, aquell es el 
moment en que pots variar línies i donar un 
revulsiu a les teves jugadores per rematar 
la feina i endur-te els tres punts cap a casa i 
aquesta labor els tres membres del cos tèc-
nic l’han sabut fer molt bé, A més ho han 
traslladat a l’equip que ho entès a la prime-
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ra i s’ha contagiat d’aquest esperit de lluita. 
Així hem aconseguit jugar com un bloc i les 
victòries no han tardat massa. Fins i tot hem 
tingut fe en les grans remuntades, sobretot 
en una segona volta Evidentment, també 
ha tocat patir en alguns partits però al fi-
nal hem acabat conquistant aquesta copa, 
aquesta lliga tant llarga, trenta partits, tren-
ta jornades amb algun Torneig entre mig i 
sense defallir, donant fins a l’últim alè per 
aquestes noies. Totes molt grans a la seva 
posició i col·laborant amb les demès sempre 
que ha calgut, com baixar a defensar i cór-

rer amunt per atacar, s’ha de dir també que 
tres d’aquestes companyes de joc, les tres 
migcampistes amb una gran i merescuda 
trajectòria des de categories inferiors, han 
sigut fitxades per un gran equip de renom 
on jugaran la propera temporada, deixant el 
llistó mol alt per les que segueixen aquí.
Ara noies toca un descans molt merescut i 
fins la propera temporada. Vull acabar re-
cordant l’equip memorable: Porteres, Pau-
la i Natalia, Defenses, Astrid i Alba, Laterals, 
Nuria Lola Lezhi i Janna, Migcampistes, 
Montse, Julia i Izarbe, Davantera, Maria.

ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

QUINA JUSTÍCIA ÉS AQUESTA?
Iblama (http://iblama.blogspot.com)

Fugint des les notícies habituals del dia a dia, 
de tant en tant, en llegeixes alguna que t’aca-
ba de posar de mala llet i t’indigna perquè et 
demostra amb més força la mesquinesa de la 
societat de merda en la que vivim; bona gent 
a banda, clar! La gent per si sola sol ser idio-
ta però per això en teoria hi ha un organisme 
per damunt per corregir i culpar les idioteses 
que els idiotes cometen. Ja m’entendreu: fer 
justícia. Doncs ni justícia ni hòsties! Com es 
pot creure en aquest sistema? Com pot ser 
que no es faci net en el poder judicial? Per 
què no es rejoveneix i es forma més enllà dels 
partit polítics i s’adapta als nous temps amb 
una mirada moderna i imparcial? La notícia 
que em va esberlar l’ànim és aquesta. El tik-
toker Naïm Darrechi ha estat absolt tot i dir 
que ejaculava dins de les noies amb qui tenia 
relacions sexuals sense el seu consentiment. 
L’entrevista que li fan es demolidora per hu-
miliant i fastigosa. Ell diu que sempre vol aca-
bar les relacions ejaculant dins i que per con-
solar o calmar a les noies els diu que és estèril. 
19 anys té aquest desgraciat. Ja d’entrada que 
un “tictòquer” o un “yutuber” siguin notícia ja 
ens hauria de posar en alerta i més tenint els 
milions de seguidors que solen tenir aquests 
ninots fent el que fan. Aquest individu va ser 
denunciat per la Ministra d’Igualtat al consi-
derar -com no podria ser d’una altra mane-

ra- que aquesta actitud era abús i violència 
sexual. Doncs bé; la fiscalia que en un primer 
moment va tirar endavant el cas, aquest mes 
de gener ha decidit que l’arxivava. El ministeri 
públic sosté que les declaracions estan em-
parades per la llibertat d’expressió, tot i que 
són desafortunades, irresponsables i social-
ment censurables. “Equilicuà”; llibertat d’ex-
pressió. Per caure de cul! Cal recordar que en 
aquesta Espanya del segle XXI hi ha un raper 
a la presó Pablo Hasel per enaltiment del ter-
rorisme (perquè mencionava organitzacions 
terroristes com ETA, GRAPO...), injúries a la co-
rona (‘Juan Carlos el Bobón’ “Apuntaba ma-
neras cuando mató a su hermano Alfonsito”, 
acusar l’emèrit de gastar-se diners públics) i a 
l’Estat (ser hereus de Franco, igual que el rei, 
acusar la policia de mercenaris de merda per 
pegar la gent o d’assassins d’immigrants...). 
I compte, no s’acaba aquí la persecució a la 
carta, un altre raper Valtònyc viu des de 2017 
a l’exili de Bèlgica després de ser condemnat 
per enaltiment del terrorisme també (per dir 
que ETA és una gran nació) i injúries greus a la 
Corona i amenaces (per dir que aniria bé fotre 
un tret al cap al rei o que el segrestessin). On 
és l’equanimitat? On és la justícia? El que van 
dir en Hasel i en Valtònyc és igualment des-
afortunat, irresponsable si vols i socialment 
censurable, però evidentment quedaria 
igualment emparat per la llibertat d’expres-
sió. Per què es permet l’arxivament de quan 
es diu que ejacules dins d’una noia sense el 
seu consentiment i en canvi si et cagues en el 
rei i en el sistema vas a la presó?
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

VACANCES DE PROXIMITAT
Elisa Llaberia Domènech

La generació dels nostres pares no en solia 
fer de vacances, però la nostra va començar a 
viatjar, encara que fos amb pocs diners i amb 
tenda de campanya. No anàvem massa lluny, 
i ens sorprenia descobrir nous paisatges.
Jo personalment, quan vaig anar per pri-
mera vegada al Pirineu, em vaig enamorar 
d’aquelles muntanyes tan grans, compara-
des amb les nostres, dels boscos immen-
sos, dels rius, i de la sensació de frescor que 
emanava tot plegat, tot i ser estiu.
La paraula vacances, sempre la relaciono 
amb anar cap al nord, de cara a la verdor.
Però al llarg dels anys, moltes vegades tam-
bé et ve de gust anar més lluny i conèixer 
altres països.
Amb la pandèmia, sobre tot el primer any, 
tot això dels viatges va quedar aparcat, i hi 
ha gent que diuen que ha sigut un temps 
perdut, però jo sempre he pensat que no, 
perquè si no es podia fer una cosa, se’n po-
dia fer una altra.
Nosaltres vivim en un lloc privilegiat, tan a 
prop del mar i de la muntanya, i si no hem 
pogut anar a platges i muntanyes llunya-
nes, si que hem pogut redescobrir que aquí 
també en tenim.
Jo almenys ho he viscut així; durant dos 
anys no he viatjat, i la veritat és que tampoc 
no ho he trobat a faltar, però aquest any 
m’han vingut ganes de tornar a gaudir d’un 

d’aquells llocs que tant m’agraden, però 
que no estan massa lluny, concretament la 
vall d’Ordesa.
La primera vegada que hi vaig anar em va 
impressionar, de fet és un dels llocs més 
bonics que he visitat. No m’estranya que fos 
el primer lloc que es va declarar parc naci-
onal el 1918.
Després hi he anat vàries vegades, una ve-
gada hi vam anar amb un grup bastant 
gran de gent de Colldejou.
És un lloc d’aquells que et donen pau:  
grans arbres, sons i aroma de bosc, remor 
d’aigua…
Hi ha vàries rutes per fer, unes són per gent 
més experimentada, però la ruta que se-
gueix la riba del riu Arazas fins al circ de So-
aso, va pujant amb poc pendent, i almenys 
el tram fins les primeres cascades el pot fer 
quasi tothom.
Una mica més amunt de Torla, al Puente de 
los Navarros anant cap a l’esquerra, seguint 
els curs del riu Ara hi ha la vall de Bujaruelo 
on també es poden fer caminades de poca 
dificultat.
I tot això a menys de tres hores d’aquí.
Jo crec que durant la pandèmia, al no poder 
viatjar lluny, molta gent s’ha dedicat a visi-
tar llocs més propers, i s’han adonat que per 
aquí també tenim llocs ben macos, de fet a 
la vall d’Ordesa ens vam trobar força estran-
gers que venen de lluny per gaudir-la.
Si hi afegim que cada vegada que anem 
lluny estem contribuint al canvi climàtic, 
potser no està mal pensat fer vacances de 
proximitat.
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ONOMÀSTICA

QUÈ VOLEN DIR ELS NOMS I ELS 
COGNOMS DE COLLDEJOU (1a PART)
Joan Dídac Rofes Guerrero

COMENTARIS PREVIS
L’onomàstica és la ciència que estudia els noms 
propis, i que té dues vessants, l’històric, o sigui, quan 
apareix tal nom o tal altre en un lloc determinat, i el 
lingüístic, que n’estudia el significat. L’estudi històric 
el va fer el Miquel Jassans, en el seu magnífic llibre 
Onomàstica de Colldejou, publicat per l’Institut 
d’Estudis Catalans i que recomano a absolutament 
tothom de Colldejou. El vessant lingüístic és aques-
ta petita aportació lexicogràfica que us presento.
Si ja entrem en algunes consideracions, podem 
anotar que els cent seixanta-cinc empadronats a 
Colldejou, es reparteixen cent quatre noms. Ate-
nent al nombre de repeticions d’un mateix nom, 
ens trobem en primer lloc a Maria (comptant els 
noms composts amb Maria al davant (disset), més 
els composts amb Maria al darrera (cinc) més les 
dues Maria sola i amb l’afegit de Míriam, en sumen 
vint-i-cinc). En segon lloc trobem Joan, amb dotze 
repeticions. En tercer, Josep, amb vuit. Compartei-
xen el quart lloc Francesc i Teresa, amb sis. I Carme 
amb cinc. Després hi ha setze noms que es repe-
teixen dues vegades i vuitanta-dos noms solitaris.
Pel que fa al seu origen, trobem dinou noms proce-
dents de l’hebreu, divuit del llatí, quinze són d’arrel ger-
mànica, catorze són paraules catalanes i tres castella-
nes (totes aquestes paraules són d’arrel llatina però 
no noms romans), tretze, d’arrel grega, cinc venen de 
l’àrab o del basc, quatre del francès (dos d’arrel ger-
mànica i dos d’arrel llatina), tres són noms russos, dos 
són anglesos, i amb un hi ha arrels de l’arameu, de 
l’escocès (del gaèlic escocès, per ser exactes) i de l’italià.
Pel que fa als cognoms, trobem que els cent sei-
xanta-cinc empadronats, se’n reparteixen cent. 
Respecte a la seva repetició i comptant primers i 
segons cognoms, tenim cinquanta-vuit cognoms 
representats una vegada; tretze amb dos; onze 
amb tres; tres cognoms que es repeteixen quatre 
vegades. El Oujgli, Gómez i Martínez, es repeteixen 
cinc vegades; Escoda i Gimeno, set; Gibert i Sierra, 
vuit; Ferré i Mestre, nou vegades; Llorens, tretze, i Sal-
sench divuit. I Rofes? Doncs l’exageració de quaran-
ta-quatre!, entre els quals hi ha quatre Rofes Rofes.
Pel que fa al seu origen, ens trobarem com en els 

noms (i més si tenim en compte que hi ha vint-i-un 
cognoms que són noms propis de persona). Així 
doncs, tenim quaranta-dues paraules catalanes, tren-
ta-vuit de castellanes i onze que tant poden ser tant 
català com castellà, al darrera hi trobem els tres d’arrel 
àrab i els d’arrel aragonesa o francesa, un cadascun.
Finalment podem classificar-los segons el tipus 
de paraula, vint-i-un són noms propis de persona i 
nou, noms propis acabats en -ez. Aquesta partícula, 
d’origen basc, vol dir fill de; en català, per la via de 
l’aragonès, passa a ser -is, per tant i per exemple, Fer-
nàndez/Ferrandis, Gómez/Gomis o López/Llopis, 
volen dir exactament el mateix. Més enllà d’aquests 
tipus de noms, hi ha disset noms comuns de lloc, 
catorze noms d’ofici, tretze noms propis de lloc, nou 
són adjectius i un, Ramos, és una data. En queden 
dotze que he classificat sota l’epígraf d’altres.
Cal assenyalar que, tot sovint, la grafia dels 
cognoms catalans han hagut de patir la ignoràn-
cia dels escrivents que feien les anotacions al regis-
tre. Quan he trobat cognoms d’aquests, he escrit, 
entre parèntesi, la forma ortogràficament correcta.
Per acabar. Aquest article l’he fet a base de consultar 
obres publicades, tant en paper com a Internet. La 
seva fiabilitat? Si es corresponen a obres publicades 
en paper, la fiabilitat és molt alta (publicar un llibre 
costa força diners, publicar a Internet, pràcticament 
gratis), en canvi, si són pàgines d’Internet, la fiabilitat 
cau en picat. Quan fem cap a una pàgina qualse-
vol, podem comprovar-ne la fiabilitat introduint un 
nom o cognom del qual en sapiguem segur el sig-
nificat i a veure què hi diu. En aquest àmbit hi pots 
trobar autèntiques barbaritats, com el que pretén 
que Almonte ve de l’àrab al-Munt, com si al-Djabal 
hi tingués gaire a veure. Quan trobes webs d’aques-
tes, resulta que són empreses que volen vendre’t là-
mines amb escuts, explicacions més o menys eso-
tèriques que pretenen definir el caràcter o el futur 
d’una persona segons el seu nom. Per tant, molt de 
compte. Penseu que de nobles n’hi ha poquíssims 
i són els únics que veritablement tenen escut pro-
pi, la resta, el 99,5%, ni som nobles, ni descendim de 
nobles ni hem sortit d’una mateixa casa pairal. La 
noblesa és transmet generalment per primogeni-
tura masculina, el qual fa que la resta de germans o 
germanes no poden detentar un títol que és con-
siderat una propietat. Fins i tot, una casa pairal pot 
ser habitada per una família amb cognom diferent 
a l’original, només cal que l’hereva sigui una dona, 
perquè els seus fills portaran el cognom del marit.
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LA VIE EST BELLE!

LA SÍNDROME DE LES CAMES CANSADES
Maica López, facialista (hola@atemporal.com) 
Atemporal Esthetic Lab, Reus

L’estiu és l’època perfecta per lluir unes ca-
mes esveltes i tonificades: pantalonets curts, 
vestits lleugers... Però no sempre és fàcil, 
arribant inclús a convertir-se en una preo-
cupació i un malestar per moltes persones 
que pateixen de dolor i pesadesa, és el que 
anomenen la Síndrome de les cames can-
sades. Aconseguir unes cames boniques 
depèn de molts factors, però seguint unes 
senzilles pautes segur que podrem presu-
mir d’unes cames lleugeres i sanes. Val a dir 
que l’augment de la temperatura als mesos 
més calorosos provoca l’agreujament dels 
problemes circulatoris i de la Síndrome de 
les cames cansades, això és degut a que, 
amb la calor, es dilaten els vasos sanguinis 
i limfàtics, i es produeix un augment de la 
retenció de líquids. Tot i que, en molts ca-
sos, aquests problemes es poden produir 
durant tot l’any. Els problemes circulato-
ris afecten a més d’un 20% de la població, 
amb major incidència entre les dones, i es-
devenen sovint, en cel·lulitis. De fet, fins no 
massa temps, es pensava que era la cel·lu-

litis la que provocava mala circulació, però 
estudis recents indiquen que és justament 
a l’inrevés: la mala circulació és una de les 
principals causes de l’aparició de la cel·lulitis. 
Per tant, la millora de la circulació també és 
una manera de millorar, i d’evitar, la temu-
da cel·lulitis. Tot i així, lluir unes cames vitals, 
descansades i esveltes durant el mesos més 
calorosos de l’estiu, és possible. 
Existeix cosmètica específica amb actius 

com el gingebre, l’heura o l’alga Palmària 
Palmata, molt efectius per reduir les aranyes 
vasculars i minimitzar els edemes, i normal-
ment també inclouen ingredients amb 
efecte fred, els anomenats crioactius com 
el mentol o l’alcanfor. La nutricosmètica be-
guda també és molt recomanable, doncs 
als seus actius específics drenats, com les 
flors i fulles de malva o les fulles de carxo-
fa, i venotònics, com les fulles del bedoll i de 
l’ortiga, s’afegeix el fet de prendre-la diluïda 
en aigua, el que facilita la circulació. Tracta-
ments com el massatge limfàtic manual o 
la pressoteràpia, realitzats per professionals 
en centres d’estètica, són, sense cap dub-
te, el més adient per alleujar ràpidament 
el desconfort en les extremitats inferiors i 
eliminar la retenció de líquids, activant el 
drenatge de retorn de les substàncies de re-
buig. La periodicitat dependrà de l’estat del 
sistema circulatori de cada persona. Tam-
bé són interessants els banys de contrast 
fred-calor, el que a vegades s’anomena dut-
xa escocesa. Es pot fer a casa fer a casa, a la 
dutxa, però cal tenir en compte que:
• A l’estiu es pot ometre l’aigua calenta i 

fer servir només la freda, però si s’alter-
nen, cal acabar sempre amb aigua freda.

• El moviment de la dutxa ha de ser sem-
pre ascendent, de peus fins a engonals 
o glutis i, en arribar a dalt, cal separar la 
dutxa del cos per tornar a començar.

• L’ascensió no ha de ser ni massa ràpida 
ni massa lenta, entre 10 i 15 segons cada 
cama; i anar canviant el punt d’impacte 
al voltant de la cama amb cada pujada.

• Com a mínim cal fer 5 repeticions a cada 
cama.

• Un cop eixutes, el més recomanable és 
aplicar una crema descongestiva.

I sobretot, cal intentar no passar ni massa 
temps assegut, ni massa temps dret, fer 
exercici moderat i mantenir les cames en 
alt durant el temps de descans. Seguint 
tots aquests consells aconseguiràs la lleu-
geresa de cames desitjada, i no només du-
rant l’estiu, si no en qualsevol moment que 
ho puguis necessitar, com després d’una 
llarga caminada, d’un viatge d’avió o durant 
l’embaràs.
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HISTÒRIA DE COLLDEJOU

WEB HISTÒRIA COLLDEJOU
Redactat i investigació: Iblama
Muntatge i elaboració: Ricard Maldonado
Informació consultada a:
Jassans: “Onomàstica de Colldejou”
Emili Morera: “Geografia General de Catalunya” 
Josep Racó: “Crònica del meu poble”

Segle XII. Restauració cristiana,  repoblament i 
Baronia d’Escornalbou. Alfons I d’Aragó fou qui 
foragità els àrabs i cedí les terres de l’entorn del 
Castell d’Escornalbou a Joan de Sant Boi, va forti-
ficar el Castell i va repoblar les rodalies, amb el cas-
tell com a protector de les poblacions veïnes. En 
un pergamí d’Alfons I datat del 6 de març de 1172 
s’hi recullen testimonis dels àrabs expulsats com 
recull Josep Racó al seu llibre. En aquest escrit s’hi 
especifica que la influència de Siurana arribava 
més enllà de Pradell i més lluny de Colldejou. El 
mateix autor sosté que Colldejou degué resistir 
com Prades i Siurana sobre el 1153-1154, parape-
tats i a l’aixopluc de les Serres que els envoltaven.
La repoblació degué ser lenta. Per exemple Pra-
dell es repoblà el 1197. Aquest mateix any, Albert 
de Castellvell i Arnau de Fenollar donen el terme 
de Colldejou als canonges d’Escornalbou i la Vila 
passa a formar part de la Baronia d’Escornalbou.  
La major part dels repobladors de la Baronia 
procedien de Alt Anoia (Clariana, Goda, Horto-
neda, Sant Genís) de terres pirinenques (Abe-
lla de la conca, oliana, Obac) i un tercer bloc de 
llocs dispersos de Girona, Rosselló i Occitània. 
És aquí on s’especula que els càtars van deixar 
petjada al nostre poble (en reprendrem el fil).
Les primeres notícies que es tenen del poble són a les 
butlles dels Papes Anastassi IV (1154) i Calixte III (1194).
Segles XIII i XIV. Formació del nucli, primers 
cognoms i petjada càtar.
El 1203 Arnau de Riber hi donà la muntanya alta, el 
Montjou (avui La Mola). Des del 1271 al 1380 estan do-
cumentats a la Vila de Colldejou 41 cognoms, el que 
significa certa prosperitat de la població. En el total 
de la Baronia entre 1271 i 1273 hi consten 207 focs (es 
concep que un foc és una família). Alguns d’aquests 
cognoms poden fer referència a la procedència de 
les persones que els duien, per exemple: Amposta, 
Girona, Narbonès (Narbona) Oliana, Prenafeta, Ta-
marit, Urgellès, Cortiella (Alforja) Marçà i Llaberia, etc... 

D’altres cognoms fan referència a professions com 
per exemple: Teixidor, Caballer, Ferrer, Mestre, etc..
Es coneix que el carrer de l’Obac (actual Forn) exis-
tia ja el 1316, sent el carrer més antic del poble. Tro-
bant-se probablement la població damunt d’una 
cresta rocosa, que resseguia aquest carrer. Les ca-
ses més antigues del poble són Cal Just, a l’extrem 
inferior d’aquest carrer, Cal Galo i Cal Racó. Més enllà 
també hi tenim Cal Polvorer als afores. Segons ens 
fa veure, l’arquitecte tècnic local Rafel Rofes, entre 
les tres primeres hi ha un alineament perfecte en 
diagonal i en elles s’hi pot observar en el seu interior 
l’arc apuntat medieval (també conegut a les nostres 
contrades com a volta catalana). Les primeres cases 
del poble degueren aixecar-se al voltant d’aquest 
eix, alçant-se tenint en compte els camins d’accés. 
La mateixa orografia permeté aixecar les cases da-
munt de les roques existents agafant encara més 
alçada. Es conta que hi devia haver dos accessos. 
Un pel camí dels horts on hi confluïen els camins 
de Pratdip i Mont-roig (amb empredrat medieval). 
Aquest es creu que devia accedir al poble pel corre-
dor on avui s’hi aixeca cal Fèlix. L’altre accés era entre 
cal Ramon Polvorer i l’actual església. Un darrer ac-
cés es creu que devia ser on hi ha cal Casalta.
Just davant de la plaça de l’església s’hi va aixecar 
una església romànica amb pedra vermella, bas-
tint-se el cementiri a tocar. Es diu que les pedres 
de l’església vella estan escampades per les faça-
nes del poble. El poble anà ampliant-se fins a cal 
Polvorer, de nou aprofitant les roques de la base. 
Es creu que la casa més important del poble era 
cal Galo. Allà podria ser on es recollís el delme 
per dur al senyor d’Escornalbou. 
1274-1714 es constitueix per primera vegada la 
Comuna del Camp, de la que en prengué part 
Colldejou. Neix com una entitat de protesta 
contra el veguer de Tarragona per apujar els 
impostos als pobles. En formaren part fins a 112 
pobles i es constituí com a tal l’any 1305. El centre 
neuràlgic de reunió se situà a la Selva del Camp.
Bélibasta i Felip d’Alairac (els darrers càtars) van 
ser empresonats a Carcassona l’any 1309, però van 
escapolir-se. Van passar a Catalunya fins que els 
seus destins van separar-se vivint en indrets com 
Berga, Lleida, Flix i atenció Prades i Tortosa, deixant 
testimonis del seu pas. I sí, a Colldejou hi ha un tes-
timoni ben clar de la seva presència. Entre el Corral 
de cal Quico i el Corral de Cal Gibert a la part alta hi 
ha una creu càtara picada en una pedra vermella. 

1923 anys fent cultura



TOMBARELLES

LA CULTURA TALAIÒTICA DE MENORCA
Meritxell Gaya Llorens
 
Quan prepares un viatge a Menorca el que 
primer et ve al cap són les platges, les ca-
les de somni i els fons marins tant ben con-
servats. Aquests racons són espectaculars, 
però no hem de desmerèixer la verdor dels 
boscos i barrancs i sobretot la riquesa del 
seu patrimoni arquitectònic amb viles amb 
molta història com Maó i Ciutadella, cultu-
ral (com les festes de sant Joan, les danses 
o les tradicions), gastronòmica (caldereta i 
formatge de Maó o la Pomada) i arqueolò-
gic, en el que em vull centrar. Pel que fa al 
patrimoni arqueològic doncs, cal que recu-
lem fins a la prehistòria; m’agradaria par-
lar-vos de les navetes, concretament de la 
Naveta des Tudons i dels diferents talaiots i 
taules que ens podem trobar per tota l’illa.
Els menorquins de l’època prehistòrica van 
construir aquests edificis que us he esmen-

tat. Només hi ha una similitud molt curiosa 
amb les Nurhages, Nuaragues o Nuraqs de 
l’illa de Sardenya, just a 350 km de l’illa de 
Menorca. Cal dir que a Mallorca també n’hi 
ha d’altres però no són tan grans. Són cons-
truccions monumentals i han arribat fins a 
l’actualitat molt ben conservades. Anem a 
aprofundir-hi una mica!
Anem al món dels Morts. Quan parlem 
de Naveta, ens referim a un monument 
funerari col·lectiu on s’hi enterraven dife-
rents persones d’una comunitat durant el 
els anys 1400 i el 900 a.C. Els arqueòlegs hi 

han trobat restes d’individus i al costat tam-
bé s’hi han descobert objectes personals 
com ara braçalets, collars, penjolls, botons, 
punxons, olles, gots de ceràmica, així com 

objectes que deixaven els familiars com 
a ofrena. La naveta més significativa és la 
Naveta des Tudons i es troba als afores de 
Ciutadella, concretament a la carretera que 
porta a Maó.  Aquesta naveta en concret, és 
un dels monuments més significatius de la 
cultura talaiòtica i de la prehistòria d’Euro-
pa. És un monument únic i isolat construït 
amb grans pedres encaixades entre elles i 
damunt una plataforma de pedra calcària. 
Té una porta orientada a l’oest, és a dir, cap 
a la posta de sol. Consta d’un corredor que 
dóna accés a dues cambres col·locades una 
damunt de l’altra. Si la mires des de fora, 
sembla una nau invertida (per això en di-
uen naveta; terme que es refereix a una nau 
petita). Pel que es veu a mesura que ana-
ven fent enterraments, les restes antigues 
les giraven cap a un lateral perquè hi po-
guessin cabre les “noves”.
En alguns poblats, aprofitant algun forat al 
terra o essent excavat manualment, igual-
ment s’hi poden trobar espais habilitats 
per a fer enterraments. Són els hipogeus i 
un dels més importants és el de Binai Nou 
(Maó). També podem trobar espais habi-
litats en coves naturals que podien servir 
com a lloc d’enterrament col·lectiu segons 
fan presagiar les restes trobades anys en-
rere. Necròpolis com la que trobem a Cala 
Coves en són una mostra. 

Anem al món dels vius. Pel que fa als Po-
blats talaiòtics, els que estan més ben con-
servats, o més aviat els que hi podem distin-
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gir més l’entramat de poble i de cases són 
la Torre d’en Galmés, Trepucó i Talatí de Dalt 
(imprescindible de visitar ja que conserva 
una taula enorme sobre la que n’hi reposa 
una altra de tombada sobre la mateixa). Cal 
dir però, que per tota l’illa en pots trobar i 
es poden visitar, la majoria gratuïtament. 
Els elements que més s’han conservat són 
talaiots. Els Talaiots són la construcció més 
característica de la prehistòria de 
Menorca. Ve de la paraula «tala-
ia» i té forma de torre massissa. 
Pel que es veu, els poblats s’hi ai-
xecaven al seu volant o a tocar en 
construccions normalment circu-
lars i com diem concèntriques a la 
principal, el talaiot. La funció que 
es creu que tenia era de centre 
de recollida igualitària d’aliments, 
per a controlar el territori i com a 
element de cohesió entre els con-
vivents.  I quins elements hi havia 
a tocar dels talaiots? Doncs Cases 
de planta circular, Aljubs amb sis-
temes de recollida de l’aigua de 
la pluja, Sales hipòstiles (amb co-
lumnes prehistòriques) i en algun 
poblat s’hi pot veure algun tram 
de muralla (Murada) feta de grans 
lloses i amb únic accés (murada 
de Son Catlar) i Recintes de Tau-
la. Analitzem-ne els usos. Els re-
cintes de taula, eren uns espais sagrats en 
els quals s’hi encenien grans focs i s’hi ce-
lebraven àpats o sacrificis i també ofrenes 
dedicades a la fertilitat de la terra o dels ra-
mats. Les cases dels poblats, la majoria se-
gueixen el mateix esquema: una construc-
ció de planta circular de doble mur amb un 
pati central on hi convergeixen les diferents 
estances de la casa: tallers, lloc on es mo-
lia el cereal, magatzem i les zones pròpies 
de descans. Aquest pati contenia petites 
sitges i algun dipòsit d’aigua. Les sales hi-
pòstiles són unes edificacions adossades 
a les cases, són espais coberts amb grans 
lloses de pedra i que s’aguanten per pilars 
i columnes. Els arqueòlegs no tenen clar el 
seu ús, però agafa força la idea que fossin 
magatzems. 

Dir que el govern insular i l’espanyol han 
presentat la candidatura perquè es recone-
gui la Menorca talaiòtica com a Patrimoni 
mundial de la Unesco. Aquest proper 2022 
de nou hi haurà un pronunciament al res-
pecte. I és que el patrimoni és tan gran que 
abarca fins a 1500 restes, convertint l’illa en 
el lloc habitat amb més jaciments arqueo-
lògics del món, segons l’informe presentat.

Per acabar només dir-vos que si viatgeu a 
Menorca a part de gaudir de les meravello-
ses platges i cales, no us perdeu aquestes 
restes arqueològiques tan importants i úni-
ques en el món.
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LA MIRADA INDISCRETA

DIES DE RADIO (2a PART)
Enric Muntané

El nostre mon s’està acabant, estem per-
dent referents irrecuperables. (Anònim).
Em trobava assegut a la terrassa d’un bar del 
centre de Reus. Havia quedat per veure’ns 
amb una antiga amistat que tenia un tant 
abandonada. Vaig aprofitar aquells minuts 
d’espera per aixecar el cap de la pantalla del 
meu mòbil i observar la fauna humana. Em 
fixava en diferents detalls, les modes dels pen-
tinats, la roba, l’augment del castellà amb ac-
cent sudamericà, converses en àrab, el silenci 
dels cotxes elèctrics...i de sobte vaig arreplegar  
un tall de conversa entre mare i fill d’uns 15 
o 16 anys... metre passaven davant meu, una 
sèrie de queixes i rèpliques, la mare li deia “et 
penses que a casa som el Banc d’Espanya?” i 
el noi responia... “és que els meus amics..”, i la 
conversa es va perdre mentre s’allunyaven i es 
confonien amb la resta de vianants. Se’m va 
escapar un mig somriure imaginant l’escena 
uns quaranta anys enrere, entre ma mare i jo.
En aquells temps les discussions serien per 
unes bambes noves, jo desitjant unes Adidas i la 
mare dient-me que o unes Paredes o unes Kel-
me, que les altres estaven fora de pressupost. I 
el que sol passar quan poses el “retrovisor” de la 
memòria i comparar aspectes del present i del 
passat, i comencen les cabòries. Els nois i no-
ies d’avui dia, van servits de tecnologia i molts 
encara es queixen. Tenen telèfons mòbils amb 
un munt d’aplicacions, jocs en línia per poder 
jugar des del telèfon, la tablet o el PC, tenen 
wahtssap, Instagram, Skype, Face, Telegram,... 
un munt de canals de Tv., que si HBO, Amazon, 
Netflix... i encara hi ha qui diu que s’avorreix. A 
la seva edat, els de la meva quinta, només te-
níem un canal de televisió en blanc i negre i 
més tard va arribar el segon canal, el UHF, que 
és l’actual TVE2. Entre moltes curiositats, els ca-
nals començaven a emetre a partir de migdia 
fins la mitjanit, moment que posaven l’himne 
d’Espanya i despedida y cierre.
En aquells instants de pensaments, pensant 
en els pros i contres, vaig adonar-me que la 
meva generació tenia un tresor difícil d’ex-

plicar a la joventut d’avui, però ho intentaré.
Situem-nos a la dècada dels 70, 1973 per exem-
ple. Les ràdios convencionals emeten els seus 
programes per ona mitja (OM) i la majoria 
dels seus continguts eren bastant carrinclons. 
A les hores en punt, totes les emissores con-
nectaven amb Radio Nacional de España per 
donar les noticies (El Diario hablado), desprès 
venien els concursos, les novel·les, consultoris 
sentimentals, música autòctona ye-ye i la co-
pla de sempre, tot allò amb un so que sem-
blava que l’emissora estigués a l’altra punta 
del món. A casa, pel meu 15 aniversari, em 
van regalar un equip de música, que consistia 
amb un plat de disc, un reproductor de cin-
tes de casette i ràdio incorporada. En aquells 
moments es va produir el meu gran desco-
briment, les emissores en FM. La Freqüència 
Modulada no feia gaire que corria, tot just a fi-
nals dels 60 quasi els 70, pels responsables de 
les emissores no era gaire més que una mena 
de fil musical per a joves, però hi ha una figu-
ra clau en aquell context.

José Luis Surroca, director de Unión Radio, a 
Sant just Desvern i Esplugues de Llobregat, que 
al passar la seva seu al carrer Saragossa de Bar-
celona, passa a  anomenar-se Radio Juventud 
de Barcelona. Aquesta persona va apostar per 
la FM com el nou futur que venia, i va convèn-
cer els locutors que treballaven a ona mitja, per 
fer el canvi amb una sèrie de programes que 
engresquessin a un jovent que demanava un 
altre tipus de ràdio. Radio Juventud pertanyia 
a una xarxa de 38 emissores locals, controlada 
per el Frente de Juventudes i Falange Española 
(Cadena Azul de Radiodifusión), però cadascu-

Montesol i Pallardó
gravant pel Sacapuntas
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na d’elles, tenia la seva pròpia programació. La 
dictadura veia que el seu temps s’acabava i es 
comença a veure i a viure una certa obertura, i 
en aquelles circumstàncies, Radio Juventud era 
un oasi de llibertat i desenfrè. Res del que s’ha-
via fet fins llavors s’assemblava, i el que va vin-
dre desprès, no li arriba ni als talons, va ser una 
època daurada. Noms mítics de presentadors 
i guionistes, programes divertits i un tant irre-
verents, acudits que avui dia serien mal vistos 
(per això de lo políticament correcte), no aptes 
per a padrines i padrins, una música increïble 
amb un so, el de la FM, que semblava que fossis 
al mig d’un concert, en comparació a la música 
de l’ona mitja. Parlem de noms com Pedro Ruiz, 
Josep Maria Bachs, Jordi Estadella, Alfons Arús, i 
tants altres, veus com les de Josep Maria Pallardó 
o Miquel Arguimbau, Uns programes musicals 
com ara EL CLAN DE LA UNA o també AL 1000 
X 1000, ens van portar a casa, la música que s’es-
coltava més enllà dels Pirineus. Pink Floyd, Alan 
Parsons, Santana, Deep Purple, Led Zeppelin, 
The Who, Els Stones, Jimi Hendrix, Suzi Quatro 
o un jove Elton John, són només uns exemples 
del que descobria la nostra generació. Progra-
mes desenfadats com  EL SACAPUNTAS o LAS 
QUISICOSAS, van catapultar una manera de fer 
ràdio, que desprès seria copiada per molts, les 
paròdies del Diario Hablado de RNE, per part 
dels humoristes Montesol i Onliyú, o el perso-
natge Tito B. Diagonal, creat per Jordi Estadella, 
tenien una legió de seguidors.
Anys més tard, programes famosos com 
GOMAESPUMA, a Antena 3 radio, El Sr. Ca-
samajor, alter ego de Xavier Sardà, Arús con 
leche de Alfons Arús, i molts d’altres, van ser 
dignes seguidors d’aquells precursors. Però 

el progrés avança i els negocis també, així 
que amb l’arribada de la dècada dels 80, Ra-
dio Juventud va ésser fagocitada per Radio 
cadena Española i es va iniciar el deu de-
clivi. Malauradament, en aquells temps els 
programes es gravaven en cintes de casse-
tes i aquestes eren reutilitzades una i altra 
vegada, esborrant els continguts anteriors, 
per tant, és poc el material que es conserva 
avui dia i la qualitat és bastant deficient.
Quan veus amb la distància dels anys, tots 
els canvis i assumint que et digui nostàlgic, 
m’adono que l’humor de finals dels 70 no patia 
la censura d’avui. Cada col·lectiu se  sent agredit 
segons l’acudit o brometa i sense veure-ho, tor-
nem a obrir la porta a la intolerància, i això obre 
la porta al nou feixisme. I si parlem tan sols de 
música, la que es fa ara, és a anys-llum de la que 
sonava fa quaranta anys, aquella mai morirà, o 
li costarà, però la música actual s’esborra de la 
memòria al cap de pocs mesos perquè li falta 
cos, ànima, esperit i qualitat per ser recordada.
Submergit en els meus pensaments, arriba 
l’Alfred, un íntim amic de la meva quinta. 
Mentre s’acosta amb un mig somriure li et-
zibo una pregunta. Alfred, et recordes de 
la nostra joventut? i abans de contestar, va 
veure la brillantor dels meus ulls, va esperar 
uns moments per respondre’m, “I tant!!!”,... i 
no la canvio per la d’ara... érem més autèn-
tics i més rebels”. En aquells moments, el 
destí ens va picar l’ullet, un cotxe conduit 
per una dona d’uns cinquanta anys llargs, 
va passar amb la finestra oberta, sonava 
prou bé un tema dels Sex Pistols,... vam 
somriure simultàniament i vam dir alhora...
érem els millors!!!
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HA PASSAT...

DEL 01/04/2022 AL 23/06/2022
La Redacció

El dia 2 d’abril, dos anys després hem 
pogut tornar a reunir-nos gent del Cen-
tre Cultural per parlar del que farem 
aquest any.

Al voltant del dia 6 d’abril uns operaris de 
carreteres han procedit a pintar les línies 
de la carretera que dóna accés al poble

El dia 8 d’abril la carretera en el trencall 
cap a Pratdip ha romàs tallada des de les 
18:20h fins a les 20:50h pel pas de la Sisena 
edició del Rally Catalunya Històric, que ha 
estat guanyat per l’equip SEAT històrics de 
Josep Maria Bardolet i Carles Jiménez, amb 
un SEAT 124 ESPECIAL 2000 

Entre els dies 13 i sobretot el 14 d’abril hi 
hagut una tongada de pluja ben caiguda 
que ha deixat al poble uns registres al vol-
tant dels 40 litres.
Aquest dies de Setmana Santa hem tingut 
la deixalleria mòbil a l’entrada del poble.

Del 15 al 18 d’abril hem gaudit de la part 
forta de la Setmana Santa. A nivell litúrgic 
s’han pogut seguir tots els oficis pertinents 
a la Parròquia commemorant el Sant So-
par, la mort de Crist i la Resurrecció.

El dilluns dia 18 d’abril hem anat a menjar 
la Mona després que les Padrines i els Pa-
drins les entreguessin per Pasqua.
Entre els dies 19 i 20 d’abril la mascareta 
ha deixat de ser obligatòria en molts llocs. 
Des de l’obligatorietat a posar-nos-la han 
passat 700 dies.
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Aquest mateix dia 24 d’abril s’ha fet la XIX 
Caminada Riudoms la Mola. El recorregut 
ha estat de 56,77 km i el desnivell acumulat 
ha estat de 3422m. Aquesta prova és pun-
tuable per la Copa Catalana de caminades 
de resistència 2022.

El dia 6 de maig, La Juanita Gibert i l’En-
gelbert Rofes van celebrar els 50 anys de 
casats. És una data bonica de celebrar ja 
que costa d’arribar-hi. Els desitgem que pu-
guin continuar celebrant-ne força anys.

El dia 10 de maig s’ha trencat la vàlvula de 
la font del Molí de manera que la bassa ha 
acabat buidant-se al no poder tancar la sor-
tida d’aigua.

El dia 15 de maig hem celebrat la Diada 
de Sant Isidre i la festa de la gent gran. 
Al matí missa i processó en honor al Sant i 
benedicció de les terres del terme a la pla-
ça. Després hi ha hagut dinar amb els més 

Entre els dies 20 i 21 d’abril hi hagut una 
nova llevantada que ha deixat calabruixa-
des a les terres de l’Ebre i unes bones quan-
titats de pluja al poble.
El dia 23 d’abril el Centre Cultural de nou 
ha posat la parada de roses i llibres per ce-
lebrar el Sant Jordi aquest cop a l’església 
pel risc de pluja, que al final ha acabat ar-
ribant. Hem comptat també amb una ex-
posició de quadres d’autors locals i amb la 
parada de l’Anna i el Dani amb venda d’ar-
ticles de sant Jordi i dolços.

El dia 24 d’abril hem participat del segon 
vermut del Certamen ‘Colldejou viu la mú-
sica’ amb el concert de Guillem Anguera 
Quartet. L’hem hagut de fer a la Sala del 
ball degut al molest vent. De vermut hi ha-
via coques de Vilanova, musclos, olives, fuet, 
patates i begudes.
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grans a l’Hotelet i a la tarda ball amb el Duo 
Cubata de sol. A la mitja part s’ha repartit 
coca i xocolata.

L’endemà dia 16 de maig, a primera hora, 
membres de la comunitat de regants hem 
netejat els trams més delicats del reg i hem 
soldat part de la vàlvula de la Font del Molí 
perquè no perdi aigua.

Ja al migdia, hem participat en la tercera 
ronda de concerts del ‘Colldejou viu la mú-
sica’ amb els ‘After Dark’. La barra aquest 
cop ha anat a càrrec de la família del Ca-
sal i s’ha fet a la plaça del Sitjar. Un vermut 
acompanyat amb temes des dels anys 60 
cap aquí amb versions de jazz, soul i jazz 
entre altres.

El dia 17 de maig ens han informat que 
l’empresa sudcoreana IIljn obrirà una fà-
brica de components de bateries elèctri-
ques per a cotxes a Mont-roig del Camp. 
Es calcula que suposarà la creació de 500 
llocs de treball.

Aquest mateix dia, hem sabut que tot l’en-
torn i l’ermita de la Mare de Déu de la Roca 
ha passat a ser declarat bé cultural d’interès 
nacional.

El dia 21 de maig membres del Centre Cul-
tural hem participat a Cambrils de la ce-
lebració dels 40 anys de l’ACPC del Baix 
Camp. En Josep Capella, en Xavier Grasset 
i en Josep Maria Claceguera, després de la 
presentació de la mà de president Francesc 
Fàbregas han fet la xerrada. L’acte ha con-
clòs amb l’actuació dels Xerric i la degusta-
ció d’uns fideus cambrilencs.
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El dia 28 de maig, al poble s’ha fet la terce-
ra edició de la Marxa de Colldejou organit-
zat pel club excursionista Reddis, amb 48 
km i 4830 metres de desnivell.
El CDR de Colldejou, aquesta primera set-
mana de mes de juny, ens informen que 
han detectat una manipulació al cartell de 
damunt del mural ‘Som República’ amb le-
mes unionistes.

El dia 11 de juny el Centre Cultural ha orga-
nitzat el penúltim dels vermuts del ‘Coll-
dejou viu la música’ a l’àrea de lleure amb 
els ‘Chicanos’. A la mitja part hem fet ballar 
els nostres gegants i s’ha fet el sorteig del 
pernil que ha tocat a la Cori de Mont-roig.
Aquests dies hem patit la primera onada 
de calor encara dins de la primavera, amb 
nits tropicals i amb temperatures de dia 
superiors als 34 graus.

El dia 18 de juny hem assistit a la 40a As-
semblea de l’ACPC i la 14a Convenció de la 
Premsa Local i Comarcal a l’Hotel Comtes 
de Barcelona a la ciutat comtal, en repre-
sentació de la revista Lo Collet.

Aquesta mateixa setmana han començat 
les tasques de neteja i desbrossament del 
començament del camí dels Bullidors.

La nit del dia 23 de juny, de la mà del Cen-
tre Cultural, hem celebrat la Revetlla de 
Sant Joan. Hem pogut encendre la fogue-
ra i hem sopat plegats al frontó pollastre a 
l’ast o conill i coca en recapte. Amb el Duo 
Guateque la rebuda ha estat donada a l’es-
tiu i a les vacances.



LA LLENGUA

EL CATALÀ EN PERILL D’EXTINCIÓ
Isaac Blanch

Escolto una intervenció -de pell de galli-
na- en un programa de TV3 de la Maria 
Carme Junyent (lingüista i com diu ella 
africanista) sobre l’estat del català, poc 
després que els polítics ‘catalans’ -que ara 
teòricament ens representen- acabin de 
tancar un gran pacte per blindar el català 

(molt bo no deu ser quan hi ha un am-
pli consens amb el PSOE). La fortuna ha 
volgut que en el 40è aniversari de l’ACPC, 
la darrera de les intervencions matinals si-
gui la ponència de la Junyent. Arriba amb 
un got d’aigua, una carpeta, una bossa de 
mà i una altra bossa amb papers. Sembla 
que s’asseurà però no, romandrà de peu 
els 35 minuts de ponència sobre l’estat 
del català. Una lliçó brutal de facultat! I es 
fa la pregunta: com està el català?: en vies 
de desaparèixer! A Catalunya ja no que-
den territoris en els que el 90% o el 80% 
tinguin el català com a llengua d’ús ha-
bitual. Hem de baixar fins al Montsià per 
descobrir que és un 70% que tenen el ca-
talà com a llengua habitual. Dades alar-
mants que ella ja ve anunciant quan eren 
premonitòries des dels anys 90. Qui li va 
fer cas? Abans he dit que la Junyent és 
africanista i què vol dir això? Doncs que 
ella ha estudiat en profunditat els casos 
dels centenars de llengües minoritàries 
que han anat desapareixent a l’Àfrica. Pel 
que es veu llavors li van encomanar que 

analitzés el cas del català. Mentre aquí es-
tàvem distrets amb els Jocs Olímpics, ella 
ja va detectar signes de decadència en el 
català. Els mateixos que havia ella estudi-
at en la desaparició de les llengües afri-
canes. I és dur el que diu però és que això 
passa perquè algú vol que passi i perquè 
uns altres deixem que passi. Està clar que 
ens volen morts, ofegats, parlant la len-
gua del imperio que ‘mai va ser imposada’ 
(‘Nunca fue la nuestra, lengua de imposi-
ción, sino de encuentro; a nadie se le obli-
gó nunca a hablar en castellano: fueron 
los pueblos más diversos quienes hicieron 
suya, por voluntad libérrima, la lengua de 
Cervantes’ Borbó emèrit). I hi afegiré: pa-
gant la festa dels altres. I què podem fer? 
Doncs vetllar per la nostra llengua i pel 
nostre país. No canviar-la mai perquè sinó 
sempre guanyen els mateixos, i en aquest 
sentit el català és la llengua minoritària. 
La dada és brutal: un 94% de la població 
parla el 4% de les llengües. Més enllà dels 
nostres polítics inútils dignifiquem la nos-
tra llengua. La clau és la transmissió; sen-
se transmissió el català està mort! De fet, 
després de passar un cap de setmana a 
Barcelona, tombant des de les Rambles, 
a l’Arc de Triomf, passant per la Diagonal 
i arribant a la Vall d’Hebron només puc 

corroborar que allà el català ha mort. Res 
més lluny del que ens podem trobar al 
camp de Tarragona. Només queden tra-
ces de català a l’hora d’acomiadar-se; la 
gent de totes les ètnies es diuen ‘Adéu’ o 
‘Déu’, en els topònims, en els noms de les 
estacions de transport públic... Com a Sa-
lou, la majoria de negocis retolen en cas-
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tellà i ningú fa el mínim esforç per parlar 
la llengua en la que tu et dirigeixes a ells. 
I noi, si vas travesses del Raval del Paral•lel 
a la Rambla sembla que siguis... Als Hotels 
és curiós sentir com parlen rus, anglès o 
el que faci falta però quan t’hi dirigeixes 
en català et diuen allò de ¿Cómo? És evi-
dent que en temps de la dictadura tenien 
molt clar que calia barrejar bé la gent per 
ensorrar la nostra llengua i la nostra cul-
tura. Lo bo del cas és que els fills d’aque-
lles generacions -alguns- són més patrio-
tes i indepes més que alguns que porten 
cognoms catalans més aviat avesats al 
‘primoderiverisme’. Està clar que el milió i 
mig d’immigrants que han arribat des de 
les primeries del 2000 la majoria no fa ni 
el mínim esforç per integrar-se i partici-

par de cultura catalana i parlar la llengua 
catalana. Venen aquí i fan una feinada si, 
però amb ells traslladen les seves tradici-
ons, la seva cultura i la seva llengua. Des-
prés polítiques ‘comunoides’ ens venen 
amb la gran partida del mestissatge.
A l’acabar la Senyora Junyent va felicitar els 
mitjans de la premsa comarcal per fer la 
feina que fem. Ens vam acostar a ella expli-
cant-li la feina de transmissió de la nostra 
cultura i tradicions que es fa des del Centre 
Cultural i des de la revista Lo Collet. No no-
més ens va felicitar sinó que ens va enco-
ratjar a seguir amb la nostra feina de trans-
missio del català. A la Biblioteca Magda 
Guerrero de Colldejou hi haurà un exem-
plar signat i dedicat per aquesta gran Lin-
güista ‘El futur del català depèn de tu’.

CUIDE’M-NOS

PROPIETATS DE L’API
Joan Llorens, joglar

Té una olor especial que no agrada a 
tothom. Serveix per a amanides i brous 
combinant amb pastanaga, nap xirivia. 
Es considera també entre les plantes 
medicinals. Entre d’altres coses s’usa 
per a fer la “sal d’api” i per a enaltir el 
gust del còctel Bloody Mary. És una 
de les plantes prototipus dels règims 
d’aprimar, ja que no passa de 14 calories 
els 100 grams. Pel que fa a la indústria 
farmacèutica, de les llavors d’api s’obte-
nen olis volàtils utilitzats per a l’elabora-
ció de perfums.
L’api és una planta medicinal de la qual 
s’utilitzen moltes parts. Tota la planta té un 
efecte estimulant i s’ha utilitzat per al trac-
tament d’estats de debilitat, estrés  nerviós, 
ansietat, pèrdua de gana.
El suc d’api s’ha recomanat per al tracta-
ment d’inflamacions del tracte urinari i 
reumàtiques, com pot ser artritis, cistitis i 
uretritis. Té propietats diürètiques degut a 
la seva riquesa en olis essencials, concreta-
ment limonè, asparagina i seleni.
De les llavors s’extreu un extracte útil per al 

tractament de la gota i l’artritis reumàtica.
L’arrel és un potent diürètic que s’utilitza 
per al tractament de la litiasi, la hipertensió 
arterial i fins i tot té un petit efecte digestiu 
i estimulant hepàtic.
No es recomana consumir api en gran 
quantitats en persones amb insuficiència 
renal ni tampoc durant l’embaràs, ja que 
un dels components d’aquesta planta és 

l’apiïna, un estimulant uterí.
Com que l’api és difícil de digerir i en la di-
gestió es cremen més calories de les que 
se n’extreuen, es diu que conté “calories 
negatives”. És recomanable en dietes pel 
seu baix contingut en calories i l’aportació 
de fibra. Per altra banda, l’api és important 
perquè conté una feromona anomenada 
androsterona.
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6. Si fa tres dies era el dia anterior al dijous, 
quin dia serà demà passat?
7. La Margarida menja menys que la Doro-
tea, i la Dorotea menja menys que en Ja-
cint. Qui és el que menja més?
8. La Carme pregunta a en LLuís on ha deixat els 
cromos. En LLuís li respon, entre la pàgina 101 i 
102 del llibre de matemàtiques. La Carme sense 
mirar el llibre li respon que l’està enredant. Com 
ho sap la Carme que els cromos no hi són?

PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU FÀCIL

SUDOKU NO TAN FÀCIL

PER PENSAR UNA MICA
1. Quanta terra hi haurà en un forat de 30 
cm de llarg, per 20 d’ample i 40 de fondària?
2. Quin signe matemàtic posaries entre els 
nombres 4 i 5 per fer que el resultat sigui 
més gran que 4 i més petit que 5?
3. Si en Pep és més baix que la Mar i en Joan 
més alt que la Mar, en Pep és més baix o 
més alt que en Joan?
4. Com ho faries per posar tota la mà esquer-
ra dins la butxaca dreta dels pantalons i tota 
la mà dreta dins la butxaca esquerra. Les 
dues mans alhora i amb els pantalons posats.
5. Què necessites per a poder tancar una porta?

Solucions:
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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)

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

www.restaurantelaislavinaros.com
Tel. 964 452 358 • Paseo San Pedro, 5 • 12500 VINARÒS

NOU AIRE DE COLLDEJOU
Allotjament rural i Restaurant

674 110 206

nouairesdecolldejou@gmail.com - www.airesdecolldejou.com



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

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

Més de 25 anys al seu servei

Tel. 610 808 753 - naturalicamp@gmail.com

SERVEIS DE JARDINERIA:
Manteniment de jardins particulars i comunitats • Disseny de jardins

Col·locació de gespa artificial • Aplicador qualificat de productes
Fitosanitaris • Instal·lacions de reg i automatismes • Poda i tala d'arbres...

CASAL COLLDEJOU

BAR - RESTAURANT
Obert tot l’any (festiu dilluns)

Brasa, Carta, Entrepans i Tapes

C/ de Baix, 42 - Colldejou - 977 837 240










   
   










