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EDITORIAL

LA TARDOR
La Redacció

Les orenetes han marxat i ha tornat la pluja, el 
vent i la fresca. La gent ha reprès el dia a dia. 
El poble torna a romandre en un silenci no-
més interromput de nit pels lladrucs llunyans 
dels gossos que alguna cosa més enllà senten. 
Queden enrere els mesos més bonics de l’any. 
Queda enrere el primer estiu sense restriccions 
i al poble n’hem gaudit al màxim. I és que hem 
pogut fer de tot: hem tingut concerts, festa 
major, piscina, casal d’estiu, balls, menjars... I 
sobretot moltes ganes de retrobar-nos amb 
aquelles amigues i aquells amics amb els que 
podem parlar amb major profunditat a les in-
terminables nits de l’estiu. I quin estiu noi! Hem 
patit les pitjors calors que es recorden en molt 
de temps. Calorades molt seguides en dies i 
prou intenses per amargar les nits fins i tot a 
casa nostra i això que aquí sempre s’ha dormit 
bé. El canvi climàtic, que molts encara no es 
volen veure, ens ha deixat un estiu tòrrid que 
ens ha afectat en diversos aspectes. Com diem 
en el fet de passar-ho malament, amb un risc 
elevadíssim d’incendis i amb una sequera que 
ha afectat collites i hortes. Sent aquesta una 
de les pitjors temporades també. Tanquem un 
trimestre marcat per la mort de la Reina d’An-
glaterra, els deliris de Putin i la guerra d’Ucraï-
na, amb les baralles entre els socis de govern a 
la Generalitat i amb una pujada de preus que 
ens deixa al llindà del precipici. Cada vegada 
ve menys de gust mirar o escoltar els informa-
tius, tots plens de desgràcies i misèries. I ara 

que podem començar a estar més tranquils 
ens comencen a tornar a escalfar la mollera 
amb noves vacunes, la credibilitat de les quals 
ha quedat força en entredit. Malgrat tot però 
al poble hem pogut establir com una mena 
de treva per gaudir de l’estiu i és que ben que 
ens ho hem merescut. Arribats en aquest punt 
és de justícia agrair la feinada que voluntàries 
i voluntaris de totes les edats han fet aquest 
estiu per possible els diferents actes previstos. 
Hi hagut diferents moments importants en 
la nostra vila. Primer de tot amb el tram final 
del certàmen musical “Colldejou viu la músi-
ca”, amb la nova cita dels acordions Diàtònics 
que han complert 15 anys i amb el Festival 
Itinera, fet per primera vegada a la nostra vila 
amb un concertàs de Góspel a l’església. Així 
mateix hem xalat de valent amb els diferents 
actes que ens han ofert durant la festa major 
de Sant Llorenç, posant especial èmfasi amb la 
recuperació de la Sardinada i la Fideuada, dos 
dels moments més màgics. Des del Centre 
Cultural hem tornat a engegar una nova tem-
porada de gegants participant en les diferents 
trobades que ens han convidat. La gran il·lusió 
ha estat poder celebrar la 29 trobada a casa 
nostra amb la participació de 7 colles convida-
des. També hem seguit tirant Bitlles en dife-
rents contrades, deixant el llistó de punts ben 
alt. En tot moment hem tingut la mà estesa 
de la col·laboració amb l’Ajuntament per junts 
ajudar i fer el major nombre d’actes com per 
exemple amb la Xaranga i la Diada. Doncs res, 
a veure si plou força, la terra saona i tenim la 
sort de poder gaudir d’uns dels regals amb els 
que ens obsequia la natura: els rovellons i els 
bolets. Bona Tardor “colletaires”!

323 anys fent cultura



FOTOGRAFIA ANTIGA

LA FONT DE LA MOLA
Joan Llorens, Joglar
Foto cedida per Salvador Ferré

La foto d’avui també està feta a la Mola, al 
voltant de la font. Segur que, després de 
saber qui eren les persones de la foto del 
castell, us serà fàcil saber qui són.

Gent que surt a la foto antiga de lo collet 
93, feta al castell de la Mola
De dalt a baix: Josep Salvadó (Benito), 
Salvador Ferré, Adelina Ferré, Josepa Sal-
sench, Enric Ferrer, l’Isidre Mestre, Joan 
Robert (Casalta), Josep M. Sierra, Joan 

Cavallé (Músic)
Filera del mig: Teresa Maria Llorens, Ma-
ria Rofes (Maset), Maria Dolors Mestre 
(Quico), Ramon Llaberia (Polvorer), Maria 
Escoda (Bondia), Jaume Batista (Capa-
tàs, germà de l’Antonín), Ramon de la 
Font (germà de la Teresa Maria Llorens), 
Rafel Mestre (Quico)
Més avall: Paquita Rofes (cal Pau), M. 
Carme Gibert, Rafel de la Teresa de cal 
Batiste, la mestra (senyoreta Núria), Jor-
di Sierra, M. Cinta Rofes (cal Pau), Rosita 
Salsench (Janet), Lluís Llorens (Joglar), 
Madalena Casadó (cal Llorenç Quico), 
Dels altres dos que no se’ls veu la cara no 
podem dir qui són.
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CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A TURQUIA
https://www.gastronosfera.com
https://www.gastronosfera.com
Laia Llorens

Primer plat
MIDYE DOLMA

Ingredients: 2 kg de musclos, 1 got d’arròs 
bomba, 1 ceba, 1 gra d’all, 2 cullerades de 
panses de grosella negra, 2 cullerades de 
pinyons, 1/2 culleradeta de pebre negre, 1/4 
de culleradeta de canyella, 1 culleradeta de 
comí, 1 culleradeta de pebre vermell, 1 culle-
radeta de menta seca, 1 i 1/2 tasses de brou 
de verdures o de peix, 1 culleradeta de sal, 
oli d’oliva verge extra i 1 llimona.
Preparació: Rentar l’arròs per a eliminar el 
midó i deixar-lo en remull uns 20 minuts. 
Picar l’all i la ceba i sofregir en una casso-
la a foc mitjà fins que es dauri la ceba. In-
corporar els pinyons i les panses i sofregir 
una mica més, sense deixar de remoure. 
Agregar l’arròs, prèviament escorregut, 
juntament amb el pebre negre, la canyella, 
el comí, el pebre vermell i la menta seca i 
sofregir tot el conjunt durant un parell de 
minuts. Incorporar el brou i deixar coure a 
foc mitjà amb la cassola tapada durant 10 
minuts o fins que s’absorbeixi tot el brou. 
Retirar del foc i deixar refredar.
Mentrestant, netejar els musclos i obrir-los 
d’un en un, introduint un ganivet fi pel cos-
tat recte del musclo. Recollir l’aigua interna 
dels musclos per utilitzar-la en la seva coc-
ció posterior. Emplenar cada musclo amb 
l’arròs i col·locar-los en una cassola en verti-
cal, deixant la part ampla de l’obertura cap 

amunt. Incorporar l’aigua interna reservada 
i mig got més d’aigua. Afegir un raig d’oli 
d’oliva verge extra, tapar i posar al foc du-
rant 15-20 minuts fins que els musclos i l’ar-
ròs estiguin perfectament cuits.
Servir freds o calents, però sempre amb 
unes gotes de llimona per sobre l’arròs.
Segon plat
PIDE TURC

Ingredients: Per a la massa: 50 g de farina, 
1 i 1/2 cullerada de llevat , 1 culleradeta de 
sucre, 2 culleradetes de sal, 200 ml d’aigua 
tèbia i 25 g d’oli d’oliva.
Per al farciment: 500 g de vedella picada no 
magra, 1 ceba sencera, 3 grans d’all, 1/2 pe-
brot verd, 1/2 pebrot vermell, 2 culleradetes 
de sal, 1 culleradeta de pebre negre, 2 culle-
radetes de pebre vermell fumat, 2 cullerade-
tes de comí mòlt i 1/2 manoll de julivert.
Preparació: Per a la massa: En un bol, 
combinar la farina, el llevat, el sucre i la sal 
i a continuació agregar l’oli i l’aigua tèbia. 
Pastar amb les mans fins a obtenir una 
massa compacta i brillant. Cobrir el bol 
amb un drap de cuina i deixar reposar en 
un lloc càlid durant mínim una hora o fins 
que augmenti de volum. Reservar.
Per al farciment: En una paella amb oli, cui-
nar la carn, la ceba i els alls picats fins que 
el conjunt estigui daurat. Afegir els pebrots 
picats, les espècies i salpebrar. Continuar 
cuinant el farciment de carn durant uns 10 
minuts, removent ocasionalment. Retirar 
la paella del foc i deixar que es refredi una 
mica, incorporant la meitat del julivert picat.
Per al pide: Mentre el farciment es refreda, 
pre-escalfar el forn a 180 °C i cobrir les sa-
fates amb paper de forn o amb un revesti-
ment de silicona.
Empolvorar la taula de treball amb una 
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mica de farina, col·locar la massa i dividir-la 
en dues porcions iguals. Amb l’ajuda d’un 
corró, estendre cada porció i donar-li una 
forma ovalada prima. Col·locar la massa es-
tirada a les safates del forn. Agregar el farci-
ment de carn a la massa, deixant una vora 
de 1,5 cm al voltant de l’exterior. Doblegar la 
vora sobre el farciment i ajuntar els extrems.
Untar amb oli d’oliva i enfornar durant uns 
15-20 minuts a 180 °C o fins que el pide es-
tigui daurat i la massa cruixent. Empolvorar 
amb una mica de julivert.
Postres
TULUMBA

Ingredients: Per a l’almívar: 3 i ½ tassa de 
sucre, 3 tasses d’aigua i 1 cullerada de suc 
de llimona.
Per a la massa: 2 tasses d’aigua, 2 cullera-
des de mantega, 2 i ½ tassa de farina, 1 cu-
llerada de sucre, 3 ous, 2 cullerades de sè-
mola, 1 cullerada de midó, un polsim de sal 
i oli per a fregir.
Preparació: Per preparar l’almívar, bullir 
l’aigua i el sucre en un cassó durant uns 30 
minuts. Agregar el suc de llimona i bullir 
durant 5-10 minuts més. Es pot incorporar 
sucre de vainilla o canyella. Deixar-lo refre-

dar i reservar.
Per prepara la massa, posar l’aigua, la man-
tega, el sucre i la sal en una olla i deixar bu-
llir. Agregar la farina a poc a poc amb l’ajuda 
d’un tamisador i barrejar ràpidament amb 
una cullera de fusta. Mantenir a foc lent 
durant uns 10 minuts o fins a obtenir una 
massa no enganxosa. Retirar del foc i deixar 
refredar la massa. Incorporar els ous, un a 
un, i barrejar-los amb la massa amb l’aju-
da de les mans. Afegir el midó i la sèmola 
i continuar barrejant amb les mans fins a 
obtenir una massa brillant i enganxosa.
Col·locar la massa en una mànega de pas-
tisseria amb filtre estrella. Anar esprement 
petits de trossos de massa en una paella 
amb oli fred. Pujar a foc mitjà perquè les 
tulumbas vagin creixent de grandària i es 
vagin fregint molt lentament perquè que-
din més cruixents i daurades. Treure-les de 
la paella, escórrer l’excés d’oli amb paper 
absorbent i submergir-les en l’almívar fred 
durant un parell de minuts. Retirar-les amb 
una escumadora i servir.

723 anys fent cultura



PINTANT A COLLDEJOU

TALLER DE PINTORS 
Aitziber Rofes i Anton Rofes

En aquesta segona entrega de quadres fets 
per la gent del taller de pintura de Collde-
jou ens acostarem a les composicions fetes 
per la Fina Fort, l’Ismael Gibert, la Lolita Ca-
vallé, la Maria Dolors Mestre i l’Anton Rofes.

Paisatge londinenc de pluja. Fina Fort.
Veiem al fons el Big Ben de Londres en un 
dia de pluja i gent que segueix la seva ruti-
na del dia a dia passejant pels carrers mu-
llats, protegida sota un bon paraigües, fet 
que ens fa intuir que plou. Contrasta molt 
clarament el cel que de blaus pujant a gri-
sos i el reflex que deixa a l’aigua entollada 
del terra en una fusió preciosa de blancs, 
grisos, blaus i verds. Al lateral esquerra, els 
verds fan que es trenqui amb la negror del 
dia.  A l’altre lateral, els edificis es distorsio-
nen en marrons, fent que desviïs l’atenció 
cap al que l’autora millor ha aconseguit fer: 
el terra mullat.

Gerres. Lolita Cavallé.
L’autora vol que ens concentrem en el que 
hi ha a la part central de la composició: les 

gerres. Per això crea un punyent difuminat 
al fons perquè en destaquin els objectes 
centrals. Hi tenim dues gerres, possible-
ment per posar-hi oli o fins i tot vi, una ves-
tida amb la part de baix amb la protecció 
de canya per poder ser agafada i una altra 
despullada, en la que només s’hi denota el 
vidre finíssimament dibuixat. Interessant 
és resseguir els detalls de la ràfia i les om-
bres molt ben aconseguides.

Entrada des del jardí d’una casa.
Anton Rofes.
Podríem estar perfectament dins del pati 
d’una novel·la de Mercè Rodoreda com per 
exemple el de Mirall trencat. L’Autor ens 
descriu un pati exuberant, florit, segura-
ment en plena primavera o inicis de l’estil 
amb aquell toc mediterrani i a la vegada 
amb aquell toc d’Al-Andalus. Destaquen les 
línies rectes de la barana d’entrada i de l’ar-
quitectura de l’edifici lateral amb la repre-
sentació sinuosa de les molts diverses flors 
que hi són representades i que ressalten 
en grocs, vermells en el fons verds. La llum 
que entra per la porta és realment celestial 
i marca la transició entre la bellesa floral i 
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imaginar que passa que pel que passa re-
alment. L’autora ha creat un espai màgic 
del que podem imaginar qualsevol situa-
ció És una noia asseguda en un pedrís que 
aguanta amb els peus una bossa groga. 
La figura jove pensativa de la noia (així ho 
denota el gest de les mans) destaca per la 
seva lluminositat ben aconseguida gràcies 
als tons amables de la pell i els clars blancs 
i vermells de la camiseta i els pantalons. 
És especialment interessant el contorn de 
la part de dalt feta amb pinzellades ondu-
lants un xic inquietants, recordant talment 
Munch i el Crit.

l’entorn edificat del jardí. Tot hi convergeix 
en un ordre únic,
Porta florida. Ismael Gibert.
Una porta ben perfilada en els seus con-
torns que destaca pels seu blau turquesa 
intens de la fusta, en un entorn que podria 
ser perfectament tret de la Provença fran-
cesa. El perfil de la porta està marcat amb 
pedra de carreu grisa-blanquinosa. I el gran 
detall; les flors ens tons vermellosos, ataron-
jats i roses que destaquen sobre el verd de 
les rames que s’intueixen. Un veritable es-
clat de color del voltant que fa que la porta 
en si encara sobresurti més.

Maria Dolors Mestre: Noia observant.
Un quadre que agrada més pel que et pots 
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PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A LA MARIA BONDIA
Dolors Salsench i família

ESCOLA
Li agradava anar a l’escola?
Si molt! M’agradaven les ‘cuentas’ que em 
posessin exercicis de sumes, restes i multi-
plicacions. M’agradava molt estar amb les 
meves amigues.
On era l’escola? 
Si no recordo malament anàvem a l’escola 
a dalt de l’Abadia (no queda clar, podia ser 
que fos l’Ajuntament vell, damunt de l’ac-
tual Agrobotiga).

Expliqui’ns què teníeu a l’escola?
Hi havia una pissarra molt gran. Escrivies i 
podies esborrar. Ens ensenyaven una mica 
de tot: lletres, aritmètica...
Quins llibres teníeu? I llibreta?
Tots teníem llibres, un llibre per cada per-
sona. Hi havia un llibre per cada curs. A 
mesura que anaves avançant havies de 
comprar el llibre que corresponia al curs. 
Cadascú tenia la seva llibreta també. Se-
iem nenes i nens barrejats i és que l’escola 
era petita i érem molts. 
On solíeu jugar al poble? Recordeu algun joc?
A la plaça i al carrer. Solíem jugar a la ‘clu-
ca d’amagar’ i a la ‘xarranca’.

FAMÍLIA
De més grandeta (adolescent) què recor-
deu del poble?
Ens agradava molt anar a peu als pobles 
veïns quan era la festa major.
Amb qui vàreu compartir vida?

Amb el Marcel de Cal Janet.
Quants fills té i on van néixer?
Tinc tres fills i els tres van néixer a Reus. El 
gran és el Marcel, després hi ha la Maria 
Dolors i finalment ve el Joan Josep.
Quan vau tenir el primer cotxe? 
El primer va ser un 4L i el va comprar el 
meu home. El vam comprar quan portà-
vem el cafè del poble. El necessitàvem per 
anar a comprar material per al cafè. 

TREBALL
Quines feines recordeu de la vostra vida?
Anàvem al tros al jornal a Mont-roig quan 
encara no teníem fills. A treballar a Mont-
roig hi baixàvem en carro de nit i tornàvem 
de nit a Colldejou. Després també vaig fer 
de telefonista. A vegades feia els pregons 
al poble les vegades que el meu home (era 
l’agutzil) no podia ja que era pastor i so-
vint de dia estava fora amb el ramat. Vam 
portar el cafè durant tres anys. També vaig 
anar a aprendre de cosir a Ca La Puríssi-
ma, això em permeté fer confecció des de 
casa amb altres dones del poble.
Com era la vida al camp?
A banda d’anar al jornal sempre hem 
tingut hort. Recordo que fèiem hort amb 
l’oncle Fonso (Alfonso) a la font de l’Om 
i després als horts de cal Janet. També a 
la font, que són els horts que hi havia sota 
dels rentadors. Des d’allà es va donar part 
de l’aigua al poble per poder fer els renta-
dors, amb la condició que després l’aigua 
es pogués utilitzar per la finca. I els horts 
més grans eren els de la font del Noguer i 
els que avui en dia porta el Conrado.
Recordeu algun moment de sequera?
De sequeres no en recordo. El que si recordo 
és que no hi havia aigua corrent a les cases. 
Havies d’anar a la font a buscar aigua.
Parlant amb la gent, hem sabut que tocà-
veu les campanes 
Sí. Tocàvem les campanes a les dues del 
migdia de rellotge que eren les dotze de 
sol. Aquest toc marcava l’hora de dinar 
i el temps de descansar. El poble restava 
en silenci! Llavors tornàvem a tocar a les 
quatre que eren les dues de sol. Aquest toc 
marcava la reincorporació al lloc de treball 
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sobretot en temps de l’avellana. Durant 
molts anys també hem guardat la clau de 
l’església i la clau del cementiri.
Pot ser que venguéssiu bombones de butà?
Si. Venia el camió i descarregava a l’en-
trada de casa. Teníem l’entrada plena de 
bombones plenes i buides. La gent venia 
amb la bombona buida, pagava i se n’em-
portava una de nova plena
M’ha semblat sentir-vos dir que vau portar 
el cafè. Expliqueu quin era i que feien.
El vam portar tres anys. Tenia el lavabo ex-
terior i tenia una barana llarga a fora i tot-
hom s’hi asseia a l’estiu. Recordo que més 
tard es van incorporar els lavabos a l’interi-
or. Al Cafè la gent hi anava sobretot el diu-
menge a fer el vermut al migdia i abans 
del cine. Hi anava gent de totes les edats. 
Deixaven el terra ple de pipes. Hi havia una 
estufa de grifolla. Era molt bonic perquè 
la gent s’hi asseia al voltant fent rotllana. 
Vaig fer molts entrepans sobretot els dies 
que hi havia ral·li o quan pujaven excursio-
nistes. Obríem entre setmana a les tardes i 
els diumenges matí i tarda.

AFICIONS/ ANÈCDOTES
Expliqui alguna cosa extraordinària que li 
agradés molt.
Em va agradar molt fer teatre. Represen-
tàvem sainets.
Feien cine al poble?
Si, els caps de setmana però.
Tinc entès que al poble hi havia una ban-
da. En recordeu res?
I tant. Hi tocava l’oncle Fonso (d’Alfons). To-
cava el fiscorn. Tocaven per les festes i es 

ballava a la plaça. Es senyalitzava la zona 
de ball. Posaven una cosa rodona al terra 
i la gent ballava seguint el so de la banda.
M’han dit que durant molts anys l’únic te-
lèfon que hi havia al poble era a casa vos-
tra? Podeu explicar alguna anècdota.
Teníem el telèfon a casa, al menjador, de 
manera que la gent havia de travessar 
tota la casa. La gent trucava quan volia. 
Havíem de despenjar i llavors anàvem a 
les cases a buscar la persona interessada. 
Cobràvem 10 pessetes. L’hora forta de les 
trucades era l’hora de sopar. Havíem de 
deixar el sopar a mitges per anar a buscar 
el receptor de la trucada. La gent era com 
era i per estalviar les pessetes s’esperava 
a casa a que truquessin, així deien que no 
calia que els anessin a buscar, i tampoc 
que els hi cobréssim les 10 peles.
Tot i que éreu petita què recordeu de la 
guerra?
Vivíem a Pratdip ja que la mare era del 
Prat. Va morir el pare i la mare doncs va 
quedar vídua. Llavors vam anar a viure a 
Tarragona. Jo vaig néixer el 1932 de mane-
ra que tenia 4 anys. A Tarragona van co-
mençar a caure bombes i pel que es veu 
els hi va agafar por i gràcies a la padrina 
Dolores, que estava molt espantada, vam 
pujar a viure a Colldejou. Tal com explicava 
el Papito recordo que ens anàvem a ama-
gar en una cova.

Gràcies a la Maria per explicar-nos una part 
de la seva vida i agrair el treball fet per sa 
filla i la resta de la família per aconseguir 
aquesta entrevista.
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ONOMÀSTICA

QUÈ VOLEN DIR ELS NOMS I ELS 
COGNOMS DE COLLDEJOU (2a PART)
Joan Dídac Rofes Guerrero

NOMS
Adrià/Adriana: Del llatí Hadrianus. Sig. Nas-
cut a Hadria, ciutat itàlica desapareguda.
Agnès: Del grec Agnótita. Sig. Pura, casta.
Ainhoa: Del basc Ainhoa. Sig. Terra fèrtil.
Alba: Nom català. Sig. Primera llum del dia.
Albert/-a: Del germànic Athal berht. Sig. 
Brillant per la noblesa. La paraula berht s’ha 
d’entendre com que destaca.
Aleix/Alèxia: Del grec Alexios. Sig. Defensor.
Alexandre: Del grec Alexandros. Sig. Que 
rebutja l’home, o sigui, l’enèmic.
Àlex: Variant d’Aleix i d’Alexandre (veure sobre).
Altagràcia: Del castellà Alta gracia. Fa refe-
rència a la gràcia divina.
Amadeu: Sig. Que ama a déu.
Àngel/-a: Del grec Aggelos. Sig. Missatger, 
àngel.
Anna: De l’hebreu Hanna. Sig. Compassió.
Anton: Del grec Anthimos. Sig. Florit.
Antoni/Antònia: Del llatí Antonius. Sig. Que 
planta cara a l’adversari.
Aran: Del basc Aran. Sig. Vall. Per tant, 
quan diem la vall d’Aran, estem dient la 
vall de la Vall.
Baldiri: Del llatí Baudilius. D’origen descone-
gut, potser hi convergeixen el llatí arcaic Bau-
dus, sig. babau, i el celta Bald, sig. victoriós.
Berta: Del germànic Berht. Sig. Brillant.
Carles/Carla: Del germànic Karl. Sig. Fort, viril.
Carme: De l’hebreu Karm-el. Sig. Vinya 
de déu.
Claudi/Clàudia: Del llatí Claudius. Sig. Coix.
Conrad/-a: Del germànic Chunradus. Sig. 
Consell de l’audaç.
Consuelo: Nom masculí castellà. Sig. El 
consol, o sigui, allò que reconforta davant 
d’una pena.
Cristal: Nom castellà. Sig. Cristall.
Crístian: Del germànic Christian. Sig. Cris-
tià, o sigui, seguidor de Crist.
Damià/Damiana: Del grec Damianós. Sig. 
Domador.
David: De l’hebreu David. Sig. Estimat.

Dídac: Del grec Didachos. Sig. Instruït, di-
dacta.
Dolors: Sig. Mals. Els seus efectes.
Elena: Del grec Hellena. Sig. Grega.
Engelbert/-a: Del germànic Angli berht. 
Sig. Anglès brillant.
Ènia: De l’escocès Enya. Sig. Foc petit.
Enric/Enriqueta: Del germànic Heim ric. 
Sig. Casa poderosa.
Fabi/Fàbia: Del llatí Fabius. Sig. Relatiu a la 
fava.
Francesc/-a: De l’italià Francesco. Sig. 
Francès.
Gabriel/-a: De l’hebreu Gabr-(i)el. Sig. Home 
de déu. El terme hebreu el sempre fa refe-
rència a déu. 
Gerard/-a: Del germànic Gair hard. Sig. Fort 
amb la llança. Potser també de Wari hard, 
sig. guardià fort, valent.
Gisela: Del germànic Gisal hard. Sig. Fort 
per la sageta.
Guillem/-a: Del germànic Wilhelm. Sig. El vo-
lenterós. En sentit figurat, protector decidit.
Hajar: De l’hebreu Hajar. Sig. Abandonat.
Ílie: Forma rusa d’Elies, o sigui, de l’hebreu 
Eli-(i)ah. Sig. Déu és déu.
Irene: Del grec Eirenne. Sig. Pau.
Isabel: De l’hebreu Isabel. Originari del feni-
ci, sig. Baal (déu) és la salut.
Ismael/-a: De l’hebreu Isma-el. Sig. Déu 
tensa o déu escolta.
Ivan/-a: Forma russa de Joan (veure sota).
Ivet: Del francès Ivette. Possiblement, fe-
mení d’Iu (del germànic Iv, sig. gloriós).
Ivonne: Derivat d’Iu (veure sobre).
Jamal: Nom àrab. Sig. Bellesa.
Jan/-na: Forma derivada de Joan (veure sota).
Jaume: De l’hebreu Yakob. Sig. El segon de 
dos bessons.
Jeroni/Jerònia: Del llatí Hiero nimos. Sig. El 
nom sant.
Jesús/Jesussa: Variant de Josuè, de l’he-
breu J(eh)o-shua. Sig. Déu és salut.
Joan/-a: De l’hebreu Jo-hanan. Sig. Déu 
és propici. O bé de Yohanan, sig. Déu s’ha 
compadit.
Joel: De l’hebreu Yo-el. Sig. Jahvè és déu.
Jordi/-na: Del grec Georgeos. Sig. Treballa-
dor de la terra, pagès.
Josefina: Diminutiu de Josepa (veure sota).
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Josep/-a: De l’hebreu Yosef. Sig. Renovi’m 
(déu) la família.
Judith: De l’hebreu Iudit. Sig. Jueva, de 
Judà.
Juli/Júlia: Del llatí Iulius. És el nom del lle-
gendari fill del troià Enees. Iulius ve del 
grec Hyoilos, sig. la barba arrissada dels 
més joves.
Laia: Contracció d’Eulàlia, que procedeix 
del grec i sig. de bona parla.
Llorenç/-a: Del llatí Laurentius (Sig. Nascut 
a Laurentium, nom derivat de laurus, sig. 
llorer i, en sentit figurat, victoriós.
Lluís/Lluïsa: Del germànic Hlod wig. Sig. 
Combat gloriós.
Lorena: Del francès Lorraine, regió de Fran-
ça el nom de la qual deriva de Lotari, del 
germànic Leud arin. Sig. Poble d’àguiles.
Lourdes: Del basc Lorde. Sig. Alçada cos-
tanera.
Magdalena: De l’hebreu Magdala, una re-
gió el nom de la qual deriva de l’hebreu 
migdal, sig. torre.
Manuel/-a: De l’hebreu Emmanu-el. Sig. 
Déu és amb nosaltres.
Mar: Sig. La mar.
Marc: Del llatí Marcus. Sig. Martell.
Marcel/-a: Del llatí Marcelus, diminutiu de 
Marcus (veure sobre).
Maria: De l’hebreu Miryam. D’origen desco-
negut, potser de l’hebreu mara (Sig. Ésser 
contumaç) o de l’egipci Mrym (Sig. Estima-
da del déu Ammó).
Marina: Sig. De la mar.
Màrius: Del llatí Mars. Sig. El déu Mart. Tam-
bé és el masculí de Maria.
Marta: De l’arameu Marta’. Sig. Senyora.
Max: Del llatí Maximus. Sig. El màxim.
Meritxell: Sembla que hi conflueixen Maria 
(veure sobre) o Mari (deessa principal dels 
bascos), amb el basc etxea (Sig. Casa), per 
tant, sig. casa de Maria o de Mari. Però tam-
bé hi podrien confluir el català antic marig 
(Sig. Migdia) amb etxea, o sigui, casa orien-
tada al sud, com el santuari homònim.
Miquel/-a: De l’hebreu Mikha-el. Sig. Déu és just.
Míriam: Forma hebrea i àrab de Maria (veu-
re sobre).
Mohamed: De l’àrab Mohammet. Sig. Ala-
bat, molt alabat.

Montserrat: Del català mont serrat. Sig. 
Muntanya serrada.
Natasha: Del rus Natasha. És diminutiu de 
Nativitat, nom relatiu al naixement i, per 
tant, al Nadal. També equival a Natàlia, amb 
el mateix significat.
Nereu/Nerea: Del grec Náo. Sig. Nedar, que 
neda.
Nil: Del llatí Nilus. Nom d’aquest riu africà.
Noèlia: Del francès Noël. Sig. El Nadal.
Norma: Sig. Regla, precepte, norma.
Núria: Del basc N-uri-a. Sig. Lloc entre 
turons.
Oriol: Del llatí Aureolus, diminutiu d’Aurus. 
Sig. D’or, daurat.
Òscar: Del germànic Ans gari. Òscar és la 
llatinització del germànic Anscari, sig. Flet-
xa del déu Ans.
Pere/Petra: Del llatí Petra. Sig. Pedra, roca, 
ferm.
Pilar: Sig. Pilar, columna.
Pol: variant de Pau, sig. la pau.
Rafel/-a: De l’hebreu Rapha-el. Sig. Déu ha 
guarit.
Ramon/-a: Del germànic Ragin mund. Sig. 
Consell protector.
Rayan: De l’àrab Rayan. Sig. Bonic, ple.
Ricard/-a: Del germànic Ric hard. Sig. Fort i 
poderós.
Roger: Del germànic Hrodgaer. Sig. Victo-
riós i despert. O bé de Hrod gair, sig. famós 
per la llança.
Rosa: Sig. La rosa.
Salvador/-a: Sig. Que salva.
Sergi: Del llatí Sergius. Sig. Guardià.
Shirley: De l’anglès antic Shirley. Sig. Reina 
entre reines o deessa entre deesses.
Sílvia: Del llatí Silva. Sig. Del bosc, de la selva.
Teresa: Del grec Theresios, nom d’un ende-
ví mitològic. Aquest nom derivaria de Te-
reios, sig. animal salvatge, monstre, bèstia 
descomunal.
Valeri/Valèria: Del llatí Valerus. Sig. Sa, fort.
Vanessa: Nom inventat per Jonathan Swift 
i que també denomina un gènere de lepi-
dòpters.
Xavier/-a: Del basc Etxe barri. Sig. Casa nova.
Yassine: De l’àrab Yassin. Sig. Ric.
Zadira: Potser de l’hebreu Zafira. Sig. Dona 
de gran valor.
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

LA NOSTRA PAGESIA ESTÀ EN PERILL 
D’EXTINCIÓ
Elisa Llaberia Domènech

Encara que ja fa molts anys que els cientí-
fics ens avisen que el canvi climàtic és una 
realitat, em sembla que aquest estiu fins i 
tot els més escèptics han tingut l’ocasió de 
comprovar que la cosa no va de broma. Des 
de sant Isidre fins a mig setembre ha fet, 
no calor, sinó molta calor, com si hagués-
sim tingut quatre juliols seguits.

Entre que plou menys i aquestes calorades, 
els boscos estan molt secs, i hi ha molt més 
perill d’incendis. Si hi afegim que cada dia 
hi ha més massa forestal degut a l’abando-
nament de terres de cultiu, estem davant 
d’una bomba de rellotgeria.
Anys enrere hi havia molta més terra culti-
vada. I un camp cuidat és un potent tallafoc.
Què ha passat perquè cada vegada s’aban-
donin més cultius?
La gent que viu a les ciutats no se n’adona, 
perquè de moment, a les botigues sempre 
hi trobem tota classe de fruites i verdures, 
però els que vivim als pobles si que sabem 

que quan els pagesos es van jubilant, no hi 
ha relleu generacional.
L’explicació és ben senzilla: Primer de tot, 
no surten els números.
Per una part, quan un pagès recull la collita 
(l’any que n’hi ha) ja ha tingut un munt de 
despeses (gasoil, electricitat, aigua, sulfats, 
jornals, etc.), i quan va a vendre el producte, 
els preus que li ofereixen són molt baixos, 
i moltes vegades, ni tan sols cobreixen les 
despeses.
Els productes fitosanitaris són desaforada-
ment cars, però a més a més són poc efectius.
La legislació europea va tendint cap a resi-
du 0, així que els que estan permesos són 
fluixos, i els més efectius estan prohibits 
aquí, però estan permesos en altres països.
Per lògica, hauria d’estar prohibit importar 
aliments tractats amb aquest productes, 
però no és així. Mentre els pagesos d’aquí 
perden les collites per no poder usar pla-
guicides potents, aquest mateix gènere 
tractat amb aquests productes, pot entrar 
tranquil·lament  d’altres països, creant així 
una competència deslleial en la que els 
nostres tenen totes les de perdre.
Els pagesos intenten solventar aquest 
greuges parlant amb els governants, però 
les administracions no donen resposta a les 
demandes del camp.
Així doncs quin consell dona el pagès al seu 
fill? :No et facis pagès !!!
Qui vol treballar tot l’any per no res?
Ara que amb la Guerra d’Ucraïna tenim 
problemes amb el subministrament del 
gas rus, ens adonem de la importància de 
tenir  sobirania energètica. No vull ni pen-
sar què passarà quan aquí no quedin page-
sos i per algun imprevist hi hagi problemes 
d’importació, i comencin a faltar aliments. 
Llavors ens adonarem de la importància de 
tenir  sobirania alimentaria.
Per anar bé, el que mengem s’hauria de 
cultivar a prop de casa !!!
Ja tinc una edat, i no serà  ara quan desco-
breixi que la raça humana massa SAPIENS 
encara no ho és, però em sembla que deixar 
que els pagesos que són la base de l’alimen-
tació, se’n vagin en orris, ja és senyal que 
Anem de cara a   l’extinció a marxes forçades.
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ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

“PATINAIRES” I CICLISTES
Iblama (http://iblama.blogspot.com)

Sóc a Reus. Surto de la Llibreria Araceli del 
carrer del Vent. Són les 12h tocades. Ha plo-
gut una estona. És dimarts 21 de setembre de 
2022. Una miqueta més avall hi ha una senyo-
ra al terra de mitjana edat amb els pantalons 
clars bruts mig recolzada en un portal. Té una 
mà força amoratada. Hi ha la policia local. Al 
costat un noi plorós li està donant explicaci-
ons que ha relliscat i que no ha pogut evitar 
el xoc; anava en patinet! I jo em pregunto: que 
fot un paio circulant en patinet pel carrer del 
Vent en hora punta i amb el terra relliscós des-
prés de ploure? Doncs mira; atropellar o fo-
tre’s damunt d’una pobra senyora. Segur que 
el noi no tenia mala intenció, tanmateix ha 
passat. No portava casc, anava amb els cas-
cos posats escoltant música -de fet ni parlant 
amb la policia se’ls ha tret-. No ho estem fent 
bé! Hem de trobar una solució dràstica a tants 
elements que estan ficats dins del món de 
circulació. Vianants, bicis, patinets, cotxes, ca-
mions... La pregunta que em faig és: podem 
conviure en els mateixos espais? No fa massa, 
un vespre que pujava cap a Colldejou, també; 
passada la Comarcal no em vaig adonar fins 
que hi vaig ser ben a la vora, que un paio cir-
culava ja de nit -eren quarts de nou- amb bici-
cleta pel voral de la carretera i sense cap mitjà 
reflectant. És que s’han begut l’enteniment? 
Està molt bé que es vulgui potenciar el trans-
port elèctric i el que contamini menys però 
això no pot ser la llei de la selva. Ho sap ben bé 
la gent que viu a Colldejou. Rara és l’hora i rar 
és el dia que no et trobes grups de ciclistes o 
ciclistes sols pujant per la carretera de Mont-
roig a Colldejou. I ens diuen que hem de dei-
xar una distància d’1,5 vers el ciclista. I ells, res-
pectant la llei, sovint van en paral·lel. I el que 
puja o baixa amb el cotxe talment s’ha de fo-
tre a la cuneta per poder-los sobrepassar amb 
seguretat, quan probablement ells van de re-
creo mentre tu vas a treballar o a fer quelcom. 
I aquí ve la gota que fa vessar el got de la pa-
ciència; sovint també et trobes una tropa de 
“domingueros” estrangers que els fan baixar 

en grups de 20 o 30 des del Coll Roig fins a la 
Roca. Hi va una furgoneta al davant i una altra 
tancant “l’aquelarre”. Un dia me’ls vaig trobar 
en el tram de La Torre a Pradell. Un recorre-
gut que amb la carretera nova pots fer en poc 
més de sis o set minuts el vaig fer en mitja 
hora. Arribat a Pradell em va donar la gana 
d’aturar-me al mig de la carretera i interrogar 
un tipus que semblava un dels responsables. 
Era holandès i els esperava des de dins d’una 
de les furgonetes capdavanteres. I em va ex-
plicar que tot era legal i bla, bla. Total que em 
va dir que els avien en distàncies d’entre un 
minut i un minut i mig perquè puguin tenir 
espai entre ells.  Resultat -com dic- mitja hora 
inútilment perduda anant darrere de tipus 
mig beguts i alguna altra iaia que crec que 
mai havia anat en bici. I tu a fotre’t i a aguantar 
perquè algun “il·luminat” els hi ha autoritzat 
l’activitat. No ho estem fent bé. Volem un país 
sostenible i no estem preparats ni hi ha mas-
sa voluntat per fer-ho. Si vas a Holanda, que 
pel que es veu és el model que volen seguir, 
i segur que a molts països del nord d’Europa, 
hi ha carrils específics als voltants de les carre-
teres exclusius per a ciclistes i altres elements. 
De fet són carreteres exclusives per a vianants, 
ciclistes... Per què no s’imita aquest model? 
Que inverteixin el que sigui necessari, al final 
és per la seguretat del més dèbil: el ciclista, el 
vianant, el “patinaire”... Que es dediquin si con-
vé a arreglar els munts de camins que hi ha i 
allà hi puguin circular amb major seguretat. I 
de la mateixa manera governants: feu el favor 
de fer-los treure una llicència a aquesta jove-
nalla adolescent i ensenyeu-los un mínim de 
normes de conducció i de senyals, sobretot 
als “patinaires” que fins i tot enquestats tenen 
la barra de reconèixer que fan el que volen. Si 
voleu veure un cúmul d’infraccions poseu-vos 
davant de qualsevol institut de Reus -i segur 
de qualsevol ciutat gran-. A l’hora de plegar el 
jovent surt esperitat amb el seu patinet sense 
casc, amb els cascos posats, a tota velocitat i 
respectant poc o gens la direcció dels carrers, 
i si fa falta passant per damunt de les vore-
res esquivant vianants. I una altra pregunta o 
qüestió que em ronda pel cap: per què no els 
hi fan tenir una assegurança? Ja que en cas 
d’accident què, llavors? No anem bé!
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LA VIE EST BELLE!

LES NECESSITATS DE A PELL A LA 
TARDOR: RENOVACIÓ I REVITALITZACIÓ
Maica López, facialista (hola@atemporal.com) 
Atemporal Esthetic Lab, Reus

Ha arribat el moment de reprendre i adap-
tar la nostra rutina Beauty per tal de contra-
restar els estralls de l’estiu i proporcionar a 
la pell les eines necessàries per preparar-la 
per a l’hivern. Vols saber com? Doncs pren 
nota d’aquest consells! Durant la tardor, les 
temperatures moderades permeten que la 
pell no es senti tan agredida, i és perfecte 
per començar amb els tractaments que te-
nen per objecte “ressetejar” la pell i fer que 
torni a lluir jove i radiant. De fet, són diver-
sos els fronts oberts per a la cura de la pell 
derivats de l’estiu:
1. La relaxació en la correcte higiene facial 

i l’ús dels filtres solars provoca falta de 
lluminositat, així com l’obstrucció dels 
porus, també diferències de gruix i to-
nalitat de la pell i un color citrí.

2. Les llargues exposicions solars, lligades 
als cristalls de sal del mar i al clor de les 
piscines, també contribueixen a l’engros-
siment irregular de la pell i un to opac.

3. Les altes temperatures, especialment 
significatives aquest estiu, provoquen 
pèrdua d’aigua transepidèrmica, i les 
reserves hídriques s’exhaureixen, apa-
reixent la deshidratació. 

4. Per les pells greixoses i amb tendència 
acneica, la treva signada pel sol arriba al 
seu final, i és habitual inaugurar la tar-
dor amb un brot.

5. Finalment, l’excés de radiació UV pro-
voca una acceleració de l’envelliment 
cronològic. El sol augmenta els radi-
cals lliures que, per un procés oxidatiu, 
degraden les proteïnes produint-se un 
descens del col·lagen i l’elastina, així 
com de la seva qualitat, el que es tradu-
eix en un augment de les arrugues i la 
flacciditat. A més a més, s’intensifica el 
to i la mida de les taques.

Si ja has identificat quins d’aquests pro-
blemes pateix el teu cutis, només has de 

posar-te mans a l’obra, doncs aquí tens les 
solucions:

1. Torna a la neteja diària de la pell, dia i nit! 
La neteja és fonamental durant tot l’any, 
però encara més després de l’estiu, doncs 
cal retirar les restes de cremes solars, sal, 
clor, suor, etc, que s’han anat dipositant 
sobre la pell i han contribuït a l’aparició de 
punts negres, granets i impureses. Amb 
una neteja profunda aconseguim que la 
pell respiri i s’oxigeni. És important però 
que el netejador s’adapti al teu tipus de pell 
i, a continuació, cal aplicar un tònic que aju-
di a equilibrar el pH. Alguns actius interes-
sants són: l’extracte de cotó i de calèndu-
la per pells normals o seques; l’extracte de 
magnòlia, l’aigua de mar o els àcid fruitals, 
en el cas de pells greixoses; i l’extracte de 
rosa mosqueta per pells sensibles.
2. Extra d’exfoliació per combatre la pell 
opaca i de textura irregular. Si notes la pell 
menys lluminosa, rugosa, amb textura irre-
gular, d’aspecte mat i amb una impermea-
bilitat que fa que li costi absorbir les textu-
res denses de les cremes, probablement és 
degut a una acumulació de cèl·lules mortes 
i un engrossiment de la capa còrnia. Per 
combatre tot això necessites un exfoliant.
En funció de les teves necessitats utilitza un 
exfoliant mecànic, el més habitual, una cre-
ma amb partícules sòlides que, per fricció, 
aixequen les cèl·lules mortes però, si amb 
això no és suficient i necessites accelerar el 
procés de renovació cel·lular, busca un ex-
foliant amb alfahidroxiàcids (AHA), betahi-
droxiàcids (BHA) o polihidroxiàcids (PHA) si 
la teva pell és sensible. 
A més a més, l’exfoliació millora, i molt, les 
taques i arrugues!
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3. Intensifica la hidratació. Incorpora a la 
teva rutina mascaretes hidratants. Aquesta 
cura intensiva rehidratarà i augmentarà les 
reserves hídriques de la teva pell de cara al 
temps fred, quan l’anomenat estrès hiver-
nal torna a ser causa de deshidratació de la 
pell. Altra opció és fer una cura de xoc amb 
ampolles o vials hidratants, habitualment 
s’apliquen cada nit durant una o dues set-
manes segons necessitat. El principi actiu 
estrella d’aquests productes és l’àcid hi-
alurònic, però altres com l’esqualè o l’ectoï-
na també són efectius.
4. Purifica. Potser has notat que, després 
de l’estiu, els teus porus estan més dilatats i 
bruts, o que les impureses tornen a aparèixer. 
És el denominat acné de tardor, provocat per 
l’increment de cèl·lules mortes que obstru-
eixen els porus, el que facilita posteriorment 
una infecció provocada pel bacteri C.Acnes.Si 
la teva pell és greixosa, utilitza cosmètica pu-
rificant abans de que arribi la infecció i, amb 
ella, les pàpules, pústules i nòduls. Com a ac-
tius cal destacar: la niacinamida (vitamina 
B3), el bakuchiol o l’extracte de magnòlia.

5. Repara els danys causats pel fotoenvelli-
ment: taques i arrugues.
Quan marxa el bronzejat, afloren les taques 
que han pujat de to, crescut o n’hi ha de 
noves. La sobreexposició al sol provoca un 
increment de la producció de melanina 
de forma anormal que no es reparteix de 
manera uniforme, si no que s’acumula for-
mant les taques. Tracta-les amb cosmètics 
de triple efecte que: difuminin les taques 
existents, inhibeixin la producció de mela-
nina, i inhibeixin la coloració de la melanina 
en el seu desplaçament cap a la capa còr-
nia. En el cas de les arrugues, necessitem 
antioxidants que eliminin l’efecte dels radi-
cals lliures i la seva acció oxidativa sobre les 
proteïnes, sent els més efectius: la vitamina 
C (àcid ascòrbic) i el retinol (vitamina A). A 
més a més de tota aquesta cosmètica que 
pots fer servir a cas, et recomanem que visi-
tis el teu Centre d’Estètica de confiança per 
gaudir de tractaments com la higiene fa-
cial, exfoliacions profundes, detox, despig-
mentants o antiaging, confia en el consell 
de les professionals de la bellesa.

1923 anys fent cultura
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L'AJUNTAMENT INFORMA

RESUM DE L’ACTIVITAT MUNICIPAL DEL 
SEGON I TERCER TRIMESTRE DE 2022
L’Ajuntament

Durant el segon i el tercer trimestre del 
2022, el subministrament d’aigua de boca al 
poble ha continuat sent un tema central. A 
mitjans de març es va enllestir la canalitza-
ció que uneix la Font de Noguer amb la Font 
d’Emprenyinós, i des de llavors l’aigua ha ar-
ribat als dipòsits municipals sense incidènci-
es. Aquesta obra va tenir un cost assumit per 
l’Ajuntament, a falta de la concessió de la 
subvenció extraordinària de la Diputació de 
Tarragona, de 31.761€ I encara hi ha prevista 
una segona fase per a soterrar les canona-
des, que ara només estan enterrades al pas 
dels camins, que també té un cost pressu-
postat de 16.676€ a l’espera de finançament.
Durant els mesos d’estiu, la falta de precipi-
tació generalitzada en els últims mesos, ha 
compromès el subministrament d’aigua, 
ja que la Font Freda s’ha estroncat i la Font 
d’en Prenyinós ha vist reduït al mínim el 
seu cabal. Això, sumat a que durant els me-
sos de Juliol i Agost, el consum diari d’aigua 
augmenta d’uns 15.000 litres diaris, a uns 
45.000 litres diaris, va motivar que l’Alcalde 
realitzés una comunicació exposant la si-
tuació, demanant fer un ús racional de l’ai-
gua i donant algunes recomanacions per 
estalviar-la. També durant l’estiu i també 
per la falta de pluja, l’Ajuntament ha cedit 
aigua del Pou de Massanes als regants de 
les Basses del Jordi i del Molí, ja que el ca-
bal sobrant de la Font de Noguer, que era 
la principal via d’entrada d’aigua a aquestes 
basses, s’ha vist reduït dràsticament.
La manca de pluja d’aquest any, també ha 
fet que aquest hagi estat un estiu amb un 
risc d’incendi força alt, el cap de setmana 
del 12 al 14 d’agost, l’activació del Pla Alfa del 
Departament d’Interior de la Generalitat de 
Catalunya, va obligar a tancar els accessos 
al medi natural en tot el nostre terme.  En 
aquest àmbit, i en la lluita preventiva con-
tra els incendis forestals, s’ha executat una 
obra del PLIF (Pla local d’incendis forestals) 

del 2021, en la que s’ha realitzat una franja 
de baixa combustió a la zona de les Moles, 
concretament a la pista forestal que duu al 
Portell de les Racones. Aquesta intervenció 
ha tingut un cost de 12.800€, dels quals la 
Diputació de Tarragona n’ha subvencionat 
11.474€. Resta pendent de resolució, la sol·li-
citud per al PLIF 2022, que preveu la realit-
zació de més franges de baixa combustió, 
aquest cop a la pista del Coll del Guix, i de 
la Font de Noguer. També en la preven-
ció d’incendis, el Departament d’Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca de la  Generalitat 
de Catalunya, ha subvencionat al 100%, els 
14.012€ del cost d’arranjar i pavimentar un 
tram de la pista del Coll del Guix, dins del 
Pla de Gestió Forestal 2021.
En l’àmbit de la gestió de residus, ha estat 
aprovat i s’executarà en breu el Pla de Resi-
dus 2021 de Medi Ambient de la Diputació 
de Tarragona, pel qual es disposa de 10.285€, 
dels quals 9.460€ subvencionats per a ma-
terial per a la recollida selectiva, cubells i 
bosses, la compra de varies papereres de 
recollida selectiva amb cendrer, i la neteja 
d’un bancal proper al camí del cementiri, 
en el qual s’hi havien acumulat multitud 
de deixalles i voluminosos. Ja s’ha sol·licitat 
i està pendent de resolució el mateix Pla de 
residus per al 2022, que entre d’altres acci-
ons proposa la retirada de deixalles de les 
plantacions de marihuana que van ser des-
mantellades al nostre terme, o la ampliació 
i millora de la deixalleria municipal.
En l’àmbit de l’eficiència energètica, es va ins-
tal·lar a la teulada de l’Ajuntament un sistema 
de plaques solars. Aquesta instal·lació ha fina-
litzat el mes de setembre i ja està en servei. 
L’energia que es genera reverteix en l’enllu-
menat públic del poble. Hi ha la previsió d’ins-
tal·lar també bateries, per a fer més eficient 
la instal·lació i poder alimentar també el con-
sum que es produeix a l’Ajuntament. Aques-
tes actuacions a banda de proveir d’energia 
neta el consum de l’Ajuntament, també 
n’abarateixen substancialment el cost.
L’obra està emmarcada en el Pla d’acció 
d’energia sostenible 2021 (PAES) de la Di-
putació de Tarragona, que subvenciona 
18.840€ del total de 19.840€ que costa la 
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instal·lació. Aquesta actuació, s’ha de veu-
re reforçada pel PAES 2022, per al que s’ha 
sol·licitat, amb un pressupost de 35.664€ i 
que està pendent de resoldre, el canvi de 
totes les bombetes de l’enllumenat públic, 
que ara són de vapor de sodi de 75w, per a 
posar-hi bombetes LED de 28w.També s’ha 
sol·licitat una subvenció de Transició Ener-
gètica de la Diputació de Tarragona, per a 
canviar la caldera del Casal, que ara es de 
gasoil, per una caldera de biomassa, aques-
ta actuació està pendent de resolució.
Aquest semestre també s’han concedit les 
Subvencions escolars 2021-22, destinades 
als infants en etapa d’escolarització obliga-
tòria, per a compra de material. Les subven-
cions ha tingut un cost total de 900€, apor-
tats íntegrament per l’Ajuntament.
Aquest estiu, per primera vegada, s’ha rea-
litzat a Colldejou un casal d’estiu, ha estat 
possible gràcies al Programa Temps de Cu-
res del Departament d’igualtat i feminismes 
de la Generalitat de Catalunya, gestionat pel 
Consell Comarcal del Baix Camp. El Casal es 
va realitzar durant tres setmanes, del 27 de 
juny al 15 de juliol, i hi van participar fins a 
21 infants. El Casal, realitzat per l’empresa 
Sabana, ha tingut un pressupost de 2.350€, 
dels quals les famílies n’han aportat 660€, i 
s’espera que la part subvencionada, encara 
per resoldre’s, en cobreixi la resta.
Per altra banda, el curset de natació, que ges-
tiona de forma externa Aula Esport, i que s’ha-
via de fer a partir del 18 de juliol, es va suspen-
dre a causa del baix nombre d’inscripcions.
Mitjançant la Subvenció de Salut pública de 
la Diputació de Tarragona 2022, aquest es-
tiu s’han contractat el Servei de Socorristes 
per a la temporada de piscina, aquest ser-
vei ha tingut un cost de 9.353€, dels quals 
7.492€ han estat subvencionats. També 
amb la mateixa subvenció s’ha realitzat 
la contractació de dos Agents Cívics, que 
han treballat durant la temporada d’estiu, 
de Sant Joan a 4 de setembre, aquest con-
tractació ha tingut un cost de 7.378€ , dels 
quals 5.206€ han estat subvencionats.
En una altra línia també d’aquesta subven-
ció de Salut Pública, s’ha resolt un pres-
supost de 17.903€, subvencionats amb 

13.207€, per a actuacions com; analítiques 
d’aigua de consum de boca, consumibles 
del sistema d’aigua, lluita contra plagues 
(coloms), adquisició de material de neteja, 
manteniment dels equips DEA, senyalitza-
ció en espais naturals, etc... Aquestes actua-
cions estan en la seva majoria pendents de 
realitzar-se properament.
En l’àmbit de la cultura, durant aquest perí-
ode i gràcies a la Subvenció per a projectes 
i activitats culturals o d’interès per la ciuta-
dania, de caràcter singular 2022 de la Dipu-
tació de Tarragona, que ha aportat el 98% 
dels 9.112€ de pressupost, s’han realitzat; 
el cicle de concerts Colldejou Viu la músi-
ca, amb 6 concerts de 7 artistes, el Cap de 
Setmana Diatònic amb una actuació, i dues 
actuacions del Festival Itinera.
D’altra banda, del 3 al 12 d’agost es va celebrar 
la Festa Major de Sant Llorenç, en la que hi 
va haver 6 actuacions, que amb un cost total 
de 8.450€, han estat subvencionades al 100% 
per l’ECatàleg de la Diputació de Tarragona.
L’Ajuntament de Colldejou es va adherir 
al Protocol Comarcal d’actuació davant les 
violències sexuals en espais públics d’oci, 
promogut pel Consell Comarcal del Baix 
Camp, això ha fet que en les festes d’aquest 
estiu hi hagi hagut dos referents d’aquest 
protocol, i que en algunes ocasions s’hi hagi 
instal·lat un Punt Violeta d’informació.
També en aquest àmbit, s’està pendent 
de la resolució de la Subvenció destinada 
a inversions en equipaments municipals, 
culturals o d’interès ciutadà, en béns inven-
tariables per a aquests equipaments i en 
elements patrimonials 2022, en que s’ha sol-
licitat un pressupost de 20.731€ per a realit-
zar intervencions i compres com; arreglar la 
porta del Casal, pintar la part de la Sala del 
Ball afectada per les humitats, arranjar-ne 
les canaleres, adquisició de cadires, un ordi-
nador i un altaveu portàtil, etc...
Durant els mesos d’estiu l’Ajuntament va 
cedir un espai de la pista poliesportiva a un 
grup de joves del poble.
Per acabar, explicar que els concessionaris 
de l’Hotel Aire de Colldejou, han renunciat 
al contracte en data 1 d’agost, després d’un 
any, i des de llavors resta tancat.
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HO SABIES?

LA VOLTA CATALANA I L’ARC MEDIEVAL
Assessorament Rafel Rofes

Amb aquest escrit volem que quedi clara la 
diferència entre la volta catalana i l’arc me-
dieval o diafragmàtic. Ambdues construc-
cions solen confondre’s en el nostre ideari. 
L’arc medieval és de l’edat mitjana mentre 
que la volta catalana es posterior, concre-
tament del segle XVII i va ser molt utilitza-

FE D’ERRATES
En l’anterior revista, en l’apartat Història de 
Colldejou, es parlava de volta catalana. Asses-
sorats pel Rafel Rofes, rectifiquem i diem que 
es tracta d’arc medieval. Us remetem a un ar-
ticle que adjuntem a la Revista.

da en la construcció de cups i de sostres, 
així com d’escales. Justament a casa nos-
tra, a Colldejou, tenim diverses represen-
tacions d’arc medieval en les estructures 
internes de les següents cases de Cal Racó 
de la Plaça Vella i de Cal Galo. La volta cata-
lana és una cosa totalment diferent al tipus 
d’arc medieval. La volta catalana és de rajo-
la ceràmica en varies fulles i de generatriu 
corba no apuntada. En canvi l’arc del que 
parlem és l’arc gòtic apuntat anomenat 
diafragmàtic. L’exemple més notable el te-
nim a les Drassanes de Barcelona. Aquest 
tipus d’arc també anomenat del Midí -ca-
sualitat; procedent d’Occitània- el trobem 
a Carcassone i Montsegur i està molt estès 
a la corona d’Aragó. I si ens situem a Occi-
tània no podem obviar que aquesta terra 
va ser el bressol del catarisme. I segur que 
els càtars hi tenien alguna cosa a veure. 
Els càtars van fugir dels seus llocs d’origen 
essent perseguits per l’església catòlica 
imperant acusat d’heretges. Així que de 
la terra occitana van anar baixant cap al 

Volta catalana Arc medieval
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Sud. Al seu pas s’anaren refugiant en po-
blacions més d’interior i muntanyoses. S’hi 
devien sentir més segurs. I ben a tocar de 
casa nostra i al nostre poble segur que hi 
van fer estada. Segons es creu una de les 
vies la van fer creuant els Pirineus des de 
Montsegur fins al Santuari de Queralt en 
un primer tram, en el camí que es coneix 
com “El camí dels bons homes”. En eta-
pes posteriors van seguir baixant fins a les 
nostres contrades deixant pistes evidents 
de la seva estada, passant per les munta-
nyes del camp de Tarragona, Tortosa i arri-
bant a Morella. Les escarpades serres que 
envolten tots aquest espai els servien per 
refugiar-se i sentir-se més segurs. L’esglé-
sia dominava i s’estenia per tota la plana 
on s’aprofitaven de l’abundància d’ella. És 
d’on provenia la major riquesa. Les classes 
més benestants allà vivien. En canvi, els 
càtars eren més de muntanya, més de viu-
re en un món més allunyat, més salvatge 
i irreductible. Un estil semblant dels que 
ens podien pintar a les historietes d’Astè-
rix. Anem-ne a resseguir algunes emprem-
tes. A Pratdip en la part posterior de l’absis 
de l’església hi ha una pedra amb el nom 
de Belibastà, fet pel que el mateix Pere 
Iglesies creu que si s’aprofundís més en el 
tema segur que trobaríem altres elements 
que ho confirmessin. El castell de Pratdip 
té les mateixes característiques d’un cas-
tell càtar francès amb un nom semblant 
a Peyrepertusse sempre a dalt de les ro-
ques. Aquesta gent tenia por i devien fer 
aquest tipus de construccions a dalt de 
muntanyes escarpades per a defensar-se. 

Al congost de Mont-rebei també trobem 
l’ermita de La Pertusa de similars caracte-
rístiques, terres de reconquesta en temps 
d’Alfons II. Segons ens apunta en Rafel Ro-
fes, a la zona on van a caçar a Osca, la Riba-
gorça i el Sobrarbe també trobem aquest 
tipus d’arquitectura. Es probable que allà 
hi hagués una segona ruta de fugida de 
França a l’entorn de Roda d’Isàbena. Tom-
bant pels boscos de sobte et pots trobar 
construccions que ens poden fer pensar 
en unes construccions de l’època, tot i que 
creiem que d’època una mica posterior i 
d’altres ordres com els templers i hospi-
talers. Ens apunta que a casa d’un com-
pany en Salvador a Panillo hi ha el mateix 
arc medieval. També hi ha petjades càtars 
a Llaberia. A l’interior de Cal Patet hi po-
dem trobar un arc del mateix estil. I també 
evidentment a Colldejou, on aquest tipus 
de construcció té un caràcter inequívoc, 
motiu pel que no es fa difícil d’imaginar 
que els primers pobladors del nostre po-
ble, una vegada els musulmans foren ex-
pulsat, fossin càtars. De fet, darrere d’una 
canalera entre els corrals de Cal Quico i Cal 
Gibert hi ha una enigmàtica creu càtara 
(símbol d’Occitània) picada en una pedra 
vermella. Uns orígens de Colldejou que se 
situaríem entre l’any 1100 i 1200, immedi-
atament després de la reconquesta. Per 
tant, la tesi que defensa aquest escrit no 
és altra que a Colldejou i al nostre entorn 
hi ha petjada càtar és evident i en tenim 
dues proves: l’arc medieval emprat en els 
edificis més vells i la creu càtara incrusta-
da en una façana.
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HA PASSAT...

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

El dia 23 de juny ha obert les portes la pis-
cina. Quin goig poder-ne gaudir!

El dia 27 de juny ha començat el Casal 
d’estiu del poble, el ‘Summer Camp Collde-
jou 2022’. 

El dia 29 de juny ens ha deixat la veïna Ele-
na Rofes a l’edat de 51 anys. Donem el nos-
tre més sentit condol a l’ Angelina i al seu 
germà Iuri.

El dia 2 de juliol el Bar ha organitzat un 
sopar-festa dels 90, amb entrepans i ham-
burgueses. Acabat el sopar la música dels 
90 ha agafat el protagonisme fins allà a les 
3h quan s’ha repartit xocolata i xurros.

El dia 10 de juliol, a la piscina s’ha contri-
buït econòmicament en la campanya ‘Mu-
llat’ per l’esclerosi múltiple. Hi ha hagut 
una taula amb diferents productes com sa-
marretes, tovalloles o necessers que podien 
ser adquirits.

Aquest mateix dia 10 de juliol, durant el 
matí, hem llençat bitlles a l’Àrea de lleu-
re, en el context de la 29a Tirada de bitlles 
de Colldejou, després d’haver esmorzat al 
frontó. L’equip del poble ha assolit la fita de 
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El divendres 22 de juliol s’ha celebrat la 
‘Baroniafest’ a Riudecanyes feta expressa-
ment per al jovent, amb gimcana, sopar i 
concurs de titius 

El dissabte 23 de juliol la Rosita i el Joan 
han celebrat els 50 anys de casats. Per 
molts anys família!

Aquest mateix dia 23 de juliol ha estat 
molt intens. A la tarda hem anat amb els 
gegants a Castellvell per participar del cer-
cavila. 

12 bitlles en les sengles tirades efectuades.

El divendres 16 de juliol hem gaudit amb el 
Fenya Rai a l’Àrea de lleure dins del Cap de 
Setmana Diatònic organitzat pel Guillem 
Anguera. La nostra més sincera felicitació 
per 15 anys de certamen.

El dia 17 de juliol hem baixat a Puigdelfí 
per participar de la trobada de gegants de 
la vila tarragonina.

El dia 21 de juliol 
hem celebrat els 30 
anys dels Jocs Olím-
pics de Barcelona 
92. Al cor per sempre 
el Cobi i la Petra, les 
mascotes dels olím-
pics o paralímpics 
respectivament.
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A la nit hem gaudit amb el darrer dels con-
certs del ‘Colldejou viu la música’ a l’àrea 
de Lleure amb l’Óscarboles i les Sardines 
golden rules, tot assaborint bons entrepans 
de llonganissa.

Del dia 3 d’agost fins al 10 hem celebrat la 
festa major de Sant Llorenç. Set dies plens 
d’actes per a tots els gustos amb sopars 
(sardinada i fideuà), balls, màgia, havane-
res, correfoc, xaranga i espectacles infantil.

El dia 6 d’agost la Colla de gegants ha or-
ganitzat la 29a trobada al poble amb l’as-
sistència de 7 colles més (Perafort, Vinyols, 
Alcover, Porrera, Castellvell, Mont-roig i Bor-
ges Blanques). La ballada final s’ha fet a la 
plaça i ha estat espectacular!

S’inicien tasques de neteja del tram de 
camí del Bullidor que toca a la carretera 
amunt.

El dia 7 d’agost hem participat amb els 
nostres gegants de la trobada de Mont-
roig del Camp en el context de la Fira de 
la vila.
Els dies 8 i 10 d’agost gràcies al Centre Cul-
tural hem xalat amb la Xaranga pels car-
rers i hem fet la foto de poble enmig del 
Ball de Sant Llorenç, respectivament. Una 
de les fotos més multitudinàries dels dar-
rers temps.

El dia 18 d’agost ens ha deixat el Papito de 
Moncada. El nostre sentit condol a les filles 
i a tota la família en general de Moncada.
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El dia 3 de setembre hem portat els ge-
gants a les Borges Blanques participant de 
la 39a trobada. Uns trobada enorme amb 
78 colles que ha acabat amb una ballada 
conjunta a l’enorme plaça 1 octubre.

El diumenge dia 4 setembre ha tancat la 
piscina.
Entre els dies 5 i 7 de setembre el cole s’ha 
reprès a escoles i instituts. De nou el bus ha 
pujat al poble per carregar la canalla i bai-
xar-los als centres corresponents d’estudi.
El dia 10 de setembre a la tarda hem repre-
sentat Colldejou amb els gegants a Cam-
brils en la 15a trobada de la vila. El punt cul-
minant ha estat a la plaça del Setge amb la 
ballada conjunta.

El dia 10 de setembre a la nit, a l’església, 
concert de gospel amb el grup ‘Equili-
brium gospel’ dins del festival Itinera, amb 
música per als micropobles.

El dia 11 de setembre hem celebrat la Dia-
da. Al matí anant a l’Enderrocada amb al-
tres pobles veïns a banda i banda de la serra 
de l’Argentera. A la tarda fent una concen-
tració i llegint el manifest a la plaça Sitjar. 

El dia 15 de setembre ha nascut la Sira Cer-
velló Larroya. Donem l’enhorabona als pa-
res Jaume i Izaskun, a l’àvia, la nostra col•la-
boradora Judith Robert, a la besàvia i a tota 
la família de Cal Casalta.

El dia 18 de setembre un grup de volun-
taris del poble ha netejat trams de reg de 
runa i fulles perquè l’aigua pugui baixar 
millor especialment després de la font de 
Noguer.

Si fem un balanç de pluges des de Sant 
Joan fins a mitjans de setembre direm que 
han estat tres mesos molts secs i extrema-
dament calorosos. Ha plogut poc. Les plu-
ges han anat dels 18 litres al juliol, als 4 de 
l’agost. Les pluges més fortes si que han ar-
ribat al setembre amb dues tandes de més 
de 20 litres. Per tot plegat, en termes ge-
nerals, entre la calorada i la poca aigua ha 
estat una temporada dolenta als horts i a 
les collites de fruita seca.



GEGANTS

TROBADES 3RT TRIMESTRE
Xell Gaya i Isaac Blanch

Aquest any hem començat les trobades la 
tarda del dia 17. Una tarda molt xafogosa del 
mes de juliol a Puigdelfí al Tarragonès. Els 
amfitrions volien celebrar el 60è aniversa-
ri de la Societat Cultural de la vila. La plan-
tada era a la plaça de l’Església a les sis de 
la tarda. Vam anar de la part alta del poble 
fins a tocar del Casal de Puigdelfí, tocant, 
dansant i sobretot sentint les diferents ba-
tucades que hi havia a la trobada. La balla-
da final va ser davant del bar del Casal. Per 

acabar la jornada, ens van oferir un sopar 
de pa amb tomaca a la pista poliesportiva 
on en acabar vam poder gaudir d’un es-
pectacle de màgia. 
L’altra trobada on vam anar durant el mes 
de juliol va ser a Castellvell. També va ser 
una tarda molt calorosa (aquest estiu no hi 
ha hagut treva) del dia 23. Érem 12 colles i la 
plantada va ser a la part de baix del carrer 
de Sant Jaume, just a tocar de la carretera 
de Reus. Vam començar la trobada a mitja 
tarda i vam anar tirant amunt on vam des-
cobrir raconets del poble molt bonics. La 
ballada final la vam fer a la plaça de l’Ajunta-
ment on totes i cadascuna de les colles vam 
anar entrant i anàvem oferint les nostres 
danses. La plaça feia un goig que enamo-
rava, plena de gent i de gegants espectacu-
lars. Es notava a l’ambient que la gent tenia 
ganes de tornar a passar-ho bé, hi havia una 
alegria especial ja que moltes de les colles 
era la primera trobada que feien en molt de 

temps. Per finalitzar, ens van convidar a so-
par pa amb tomaca en una plaça propera.
I vam començar el mes d’agost,el dia 6, 
amb la trobada a Colldejou. De bon matí ja 
vam deixar enllestides les taules i cadires a 
la pista poliesportiva així com també totes 
les begudes en fresc. S’esperava un dia de 
molta calor i així va ser! A les sis de la tarda, 
van començar a arribar les colles i els ge-
gants s’anaven col·locant a l’Era (primera 
vegada que fèiem la plantada allí dalt (sort 
que no feia massa vent!) d’on es podien con-
templar unes vistes precioses del poble i de 
tota la Serra de Llaberia i de la Mola. A les 
set, vam donar el tret de sortida a la 29a tro-
bada de Colldejou amb les colles d’Alcover, 

Vinyols, Perafort/Puigdelfí, Porre-
ra, les Borges Blanques, Mont-roig 
i Castellvell. Vam anar dansant, tot 
pujant i baixant per aquests car-
rers amb pendents que tenim. Va 
ser una tarda calorosa i xafogosa 
que vam anar passant gràcies a 
les aigües que vam anar repar-
tint a la plaça del Sitjà. El poble 
feia molt de goig, hi havia molta 
gent pels carrers i per les places. I 
tot dansant, vam encarar la recta 

final a la plaça de l’Església. Allí cada colla 
ens va oferir la seva dansa. Després va ser el 
moment del repartiment de records i la ba-
llada final conjunta la qual fou molt emoti-
va. Vam finalitzar amb el pa amb tomaca a 
la pista i de postres mató amb mel!
L’endemà, com cada any, era el torn de la 
trobada del barri d’Amunt de Mont-roig, on 
els Pitots ens havien convidat. La plantada 
va ser al carrer d’Amunt, a la part alta del 
poble on vam poder gaudir de tots els ge-
gants preparats per a la trobada. Després 
vam anar baixant pels carrers fins acabar 
a la zona de l’Institut on vam fer els balls 
de lluïment i la ballada final. Aquest any a 
Mont-roig hi havia un dinar de fideuà, però 
nosaltres no hi vam anar perquè coincidia 
amb la típica fideuà de Festa Major del nos-
tre poble i calia anar-hi!
I sense adonar-nos-en vam arribar al mes de 
setembre. El dia 3 vam fer cap a les Borges 
Blanques. Era un dia amb un sol que bada-
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ENS EN FEM RESSÓ

HOMENATGE A LES 10 DONES DEL FUTUR 
NOMENCLÀTOR DE MONT-ROIG
Miquel Anguera “Beatet”
Foto: Marcel·la

El dissabte 2 de juliol, l’Ajuntament de 
Mont-roig va programar un acte cultural 
d’homenatge a les 10 dones del municipi 
que van ser escollides, en un procés parti-
cipatiu, per feminitzar el nomenclàtor del 

nostre municipi. El lloc escollit per aquest 
esdeveniment fou el Mas Miró. Les regido-
res Francis Ortiz i M. Remei Benach foren 
les encarregades de començar l’acte pre-
nent la paraula i fent un repàs de totes les 
passes fetes fins al dia d’avui i que, després 
d’haver-se escollit les dones guanyadores, 
esperem que ben aviat formin part del no-
menclàtor dels nostres carrers. La Xell Ferré 
ens presentà la Pepa Colomer. La Núria Pu-
jol ens parlà de la M. Elena Maseras, l’Amè-
lia ens va glosar la Maribel Zafra. La Cristina 

va les pedres i amb molta calor, però uns 
núvols enormes van  començar a amenaçar 
pluja i de la forta. Quan ja hi havia molts dels 
gegants plantats, es van començar a sentir 
trons i unes gotes enormes van fer acte de 
presència. Les colles van anar tapant els seus 
gegants i altres es van anar a refugiar a un 
pavelló proper. Naltros encara no els havíem 
tret del remolc i va anar la mar de bé. Quan 
va passar la tempesta, amb tres quarts d’ho-
ra de retard, la trobada va començar. Serà 
una de les trobades que recordarem, d’una 
banda per la quantitat de participants (hi 

havia 78 colles) i de l’altra per l’entrada a la 
plaça de l’1 d’Octubre on vam anar entrant i 
on vam fer la ballada final. 
I per acabar el trimestre, el dia 10 de setem-
bre vam anar a Cambrils. Ara ja feia alguns 
anys que no hi anàvem i ens ho vam passar 
força bé. La plantada fou a la plaça de la Vila 
i ens vam passejar per la zona del poble per 
acabar a la plaça del Setge on vam fer les  
ballades de cada colla i la ballada final tots 
junts. La trobada ha acabat amb el Cant 
dels Segadors i amb un sopar al poliespor-
tiu a base de pa amb tomaca i embotits.

Llorens ens va presentar la seva àvia Ana 
Muñoz. La diputada Irene Aragonès ens va 
parlar de la Montserrat Llorens i la Mont-
serrat Amèlia ens va parlar de la Magda 
Guerrero (de Colldejou). La regidora Elvira 
Montagud ens presentà la Mercedes de los 
Milagros. Posteriorment, la Neus Guerrero 
ens presentà la Magdalena Serra, la Teresa 
Mariné la Rosa Virgili i, per acabar, l’Alfons 
Tejero ens va glosar la Mercedes Boquera. 
Va cloure l’acte l’alcalde Fran Morancho, 
que donà les gràcies a tots els que han fet 
possible aquest procés participatiu, especi-
alment a la Comissió de Seguiment, tot re-
cordant la memòria històrica i reiterant els 
agraïments a tothom.
Una de les coses que personalment em va 
fer més il·lusió foren els reiterats cops que 
alguns dels presentadors fessin esment de 
la nostra revista Ressò mont-rogenc, la qual 
cosa ja indica que el treball de formiga i de 
cronista dels darrers 41 anys fan que la nos-
tra publicació ja obre forat en la història de 
Mont-roig; no endebades, és l’entitat cul-
tural més antiga i que continua treballant. 
Les moltes entrades mensuals al nostre web 
així ho demostren i això ens fa sentir cada 
cop més valorats i, de retruc, ens esperona a 
continuar treballant al servei d’aquest poble.
Un bon aperitiu al bell mig del Mas Miró 
va posar fi a aquest acte d’homenatge i 
ara a esperar els canvis als carrers escollits 
per constatar l’esmentada feminització 
d’aquests 10 carrers del municipi que, mal-
grat tot, no arribarà a la paritat.
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PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU FÀCIL

SUDOKU NO TAN FÀCIL

SOLUCIONS PER PENSAR UNA MICA AN-
TERIOR 
1. Un forat no té terra, està buit.
2. Cal posar una coma (,) entre 4 i 5
3. En Pep és més baix.
4. T’has de posar els pantalons al revés, la 

part del davant al darrere i la de darrere 
davant i llavors és fàcil.

5. Que estigui oberta
6. Fa 3 dies era dimecres, avui és dissabte, 

demà passat serà dilluns.
7. El Jacint.
8. La pàgina 101 i la 102 són al mateix full, 

per tant no hi cap res al mig. 

Solucions:
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Mai entendré per què als 
bancs tenen els bolígrafs lli-
gats amb una corda. Com si 
els lladres fóssim nosaltres !!! 
(tocatdelbolet.cat)
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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










   
   










