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EDITORIAL

L’ESTIU
La Redacció

Les velles xemeneies en el silenci de l’estiu, els 
dies de calor més tòrrida, deixen anar aquella 
olor de sutja que et recorda les nits d’hivern 
o de tardor quan a mitja tarda encens el fo-
quet per escalfar la casa. Què lluny queda! Els 
focs entren en una mena de letargia d’uns 
quants mesos. I són vasos comunicants amb 
la plaça, la piscina o la terrassa del bar que 
s’omplen; costa trobar un banc on seure a la 
fresca, una hamaca o un raconet on fer el ver-
mut amb una certa tranquil·litat i silenci. Tot 
bull! L’estiu bull! Ens van ‘aviar’ per Sant Joan 
conscients que en menys del que cantava un 
gall ens tornarien a engabiar com a gallines. 
Hem demostrat la força i l’energia que es res-
pira al poble malgrat tots els impediments i 
junts ho hem passat el millor que hem po-
gut. Per primera vegada a la història amb 
gran joia i èxit, Colldejou de la mà del Centre 
Cultural i l’Ajuntament sota la batuta del Gui-

llem Anguera ha organitzat el XIVè Cap de 
Setmana Diatònic a l’Àrea de lleure. Seguint 
amb aquesta estreta col·laboració hem orga-
nitzat i hem gaudit dels actes de la festa ma-
jor adaptada a la cinquena onada. Han estat 
deu dies amb tot tipus d’actes per a tots els 
gustos (concerts, tallers, havaneres, cinema, 
màgia...) dels quals en volem destacar els que 
des del Centre Cultural s’han organitzat: la ba-
llada de gegants, la Xaranga i el concert amb 
els CatAcústic. Dies ideals per carregar piles 
i afrontar una tornada a l’escola i l’inici d’un 
curs que esperem que sigui més normal que 
els anys anteriors! Just coincidint amb el final 
de l’estiu precisament, ha quedat acabat i 
obert el tram remodelat del carrer de Baix! Fi-
nalment, hem pogut gaudir d’una Diada una 
mica més normalitzada que en els darrers 
temps participant amb diversos pobles de la 
Baronia a l’Enderrocada d’una filera d’estela-
des a la cinglera de l’Argentera! Malgrat tot 
seguim constatant que el poble va per una 
banda i la classe política per una altra! Espe-
rem comptar amb la força i la llum de Sant 
Llorenç! Visca Colldejou!

322 anys fent cultura



L'AJUNTAMENT INFORMA

RESUM DEL SEGON I TERCER TRIMESTRE 
DEL 2021
L’Ajuntament

L’actuació més destacada durant aquest 
període, ha estat la de les obres del Carrer 
de Baix, des de la plaça de l’església fins al 
consultori. L’objectiu principal d’aquesta 
obra era la impermeabilització del tram de 
carrer davant del Casal, per acabar amb les 
continues filtracions d’aigua a la Sala del 
Ball. Les obres van començar el 31 de maig. 
La impermeabilització s’ha aconseguit 
amb èxit, ja que ha plogut en diverses oca-
sions després de tancar la rasa sense que 
hagi entrat gens d’aigua. La resta d’actua-
cions d’aquesta obra han estat: la renovació 
de la xarxa d’aigua potable, la canalització 
de les aigües pluvials, que abans baixaven 
pel marge de l’Abadia junt amb el canvi de 
les reixes. I la revisió i el manteniment de les 
tapes del clavegueram.
Aquesta obra s’ha realitzat gràcies al Pla 
Únic d’Obres i Serveis Catalunya 2020 (PU-
OSC) de la Generalitat de Catalunya, amb 
un pressupost de 124.971,80 € i una subven-
ció de 114.903,64 €. L’empresa guanyadora 
del concurs públic va ser Agbar.
El pas de vehicles pel Carrer de baix, ha es-
tat restringit fins el 31 d’agost, data en la 
que es van donar per finalitzades les obres.
En l’àmbit de la gestió forestal i la preven-
ció d’incendis, gràcies als Ajuts a la Gestió 
Forestal Sostenible de la Generalitat de 
Catalunya 2020, s’ha realitzat el manteni-
ment de vies forestals estratègiques en la 
prevenció d’incendis i s’han repassat les 
franges de baixa combustió en diversos 
trams dels camins del Coll del Guix i Mas-
sanes. També s’han pavimentat trams 
de camí a la zona de la Font freda i s’ha 
fresat i arreglat el tram de camí entre la 
Bassa de Massanes i la cruïlla del camí de 
Fontesaubelles. L’obra ha tingut un pres-
supost de 24.968€ que han estat subven-
cionats al 100% i l’ha realitzat l’empresa 
d’inserció social del Consorci de la Serra 
de Llaberia.

Gràcies al Pla de Prevenció Local d’Incendis 
Forestals (PLIF) 2020 de la Diputació de Tar-
ragona, s’han fet les actuacions següents, 
realitzades per Aprofitaments Forestals 
Colldejou amb un pressupost de 11.324,51€ 
dels quals 10.758,27€ han estat subvencio-
nats per la Diputació;
Realització de franges de baixa combustió a 
les vores del Camí de Pratdip d’uns 10 metres.
Realització d’una franja perimetral al vol-
tant de tot el poble.
En l’anterior comunicació s’esmentava que 
s’havien fet algunes millores al Casal de 
Colldejou just abans de l’entrada dels nous 
adjudicataris, es van facturar 2.783,42€ a 
Impema per la renovació de la instal·lació 
elèctrica, i 2.996,30€ a Rumisa per repara-
cions com la de la campana extractora, les 
neveres, el taulell, etc...
Durant l’estiu, gràcies a la línia 1 (Socorris-
tes) de les Subvencions de Salut Pública de 
la Diputació de Tarragona, s’han contractat 
els serveis de socorrista de la piscina muni-
cipal al Consell Esportiu del Baix Camp. El 
cost d’aquest servei és de 8.106.20 €, dels 
quals 7.700,89 € han estat subvencionats. 
Per altra banda aquest any, després de la 
jubilació de l’Àngel Díaz, el curs de natació 
l’ha realitzat Aulaesport, empresa que ha 
cobrat dels propis participants.
També durant el període en que ha estat 
oberta la piscina, s’ha contractat una per-
sona a jornada completa per a que en fes el 
manteniment. També ha participat en di-
ferents tasques del manteniment periòdic 
que es realitza al poble i que s’incrementa 
notablement durant el període d’estiu.
Ja fa uns mesos es va tramitar la sol·lici-
tud per a realitzar una instal·lació solar 
fotovoltaica a la teulada de l’Ajuntament, 
amb plaques solar i bateries, que servirà 
per a donar un consum elèctric directe 
a l’Ajuntament i  a l’enllumenat públic. 
Aquesta actuació serà possible gràcies a 
la subvenció de la Diputació de Tarrago-
na, dintre de la convocatòria PAESC (Pla 
d’actuacions per l’energia sostenible) de 
l’any 2021. El pressupost de l’obra és de 
19.864,16 € i s’ha demanat una subvenció 
de 18.870.95 €.
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Aquesta actuació s’inclou dintre de les sub-
vencions per transició energètica i canvi cli-
màtic de la Diputació per l’any 2021, que a 
més inclou:
• PLIF de l’any 2021 amb un pressupost 

de 12.591,18 € i uns subvenció demana-
da de 11.961,62 €.

• Línia de gestió de residus, amb un pres-
supost de 10.285,00 € i subvenció de 
9.770,75 €.

Després de que les persones que gesti-
onaven l’Hotel Aire de Colldejou renun-
ciessin al que els quedava de contracte 
durant el més de juny, es va adjudicar 
sense concurs, i per la via d’urgència, la 
concessió de l’Hotel a la família que ja 
és l’adjudicatària del Casal de Colldejou. 
Aquesta concessió és d’un any i va co-
mençar l’1 d’agost.
Precisament a l’Hotel Aire de Colldejou, 
s’hi ha d’acabar de renovar les finestres, 
per millorar-ne l’aïllament, abans de l’aca-
bament del 2021, complint amb el Pla 
d’acció d’energia sostenible (PAES) de la 
Diputació de Tarragona de l’any 2020, que 
subvenciona 14.485€ dels aproximada-
ment 15.247,89€ que costarà l’obra.
Pel que fa a la gestió de residus, es disposa 
de dades sobre la nova tarifa mediambien-
tal, sent que; dels 105 rebuts d’escombra-
ries, 4 s’han acollit al nivell 1.3 (selectiva+o-
li+compostatge), 32 s’han acollit al nivell 1.2 
(selectiva+oli), 20 s’han acollit al nivell 1.1 (se-
lectiva) i 49 a la tarifa general.
A principis de maig es va fer efectiva la 
remodelació de la pàgina web de l’Ajun-
tament, aquesta renovació n’ha canviat 
la imatge fent-la més moderna, i s’hi han 
afegit nous continguts tant en l’àmbit d’in-
formació d’interès municipal, com en el de 
promoció i coneixement del poble i el seu 
terme. Els continguts de la web s’han apor-
tat de manera voluntària, i amb la col·labo-
ració del Centre Cultural de Colldejou, i la 
web està allotjada als servidors de la Dipu-
tació de Tarragona a l’adreça “www.collde-
jou.cat”, per la qual cosa aquesta actuació 
no ha tingut pressupost. Des de la seva 
posada en funcionament el web ha rebut 
3.950 visites de 1.141 usuaris.

En l’àmbit de la cultura, durant la primave-
ra es va realitzar “Colldejou viu la música”, 
una programació de 5 concerts, en format 
vermut musical, que es van succeir un 
cop al mes, en dissabte o diumenge, des 
del mes de març al mes de juny. Destacar 
que el primer i el segon vermut es va re-
alitzar amb la col·laboració de l’Hotel Aire 
de Colldejou i del Bar Casal de Colldejou. 
Aquesta programació s’ha pogut fer grà-
cies a la Subvenció per activitats singulars 
o extraordinàries 2020 de la Diputació de 
Tarragona, que n’ha subvencionat el cost 
de 4.605€.
El 16 i el 18 de juliol, gràcies al treball con-
junt entre l’Ajuntament i el Centre Cultural, 
es va realitzar a Colldejou part de la pro-
gramació del XIV Cap de setmana diatònic 
de Mont-roig del Camp, l’Ajuntament va 
col·laborar en la logística i els voluntaris, a 
banda de cedir espais i recursos, no resul-
tant-ne cap cost econòmic.
La primera setmana d’agost vam cele-
brar la Festa Major de Sant Llorenç. A 
causa de les mesures de contenció del 
Covid19 que van entrar en vigor durant 
el mes de Juliol, es va haver d’anul·lar 
el correfoc, però tot i així hi hagué dife-
rents actuacions, f ins a 5, amb un cost de 
6.400€ subvencionats en la seva totalitat 
per E-Catàleg de la Diputació de Tarra-
gona, servei del qual es disposa durant 
el 2021 de 8.500€ per a activitats cultu-
rals. Durant la festa major també es va 
comptar amb la col·laboració del Centre 
Cultural, que a més, va participar de dife-
rents actes, com la Trobada de gegants i 
la Xaranga o la organització del concert 
interactiu del grup Koeman (format Ca-
tAcústic).
I per acabar, senyalar que actualment 
s’està tramitant la subvenció del Pla 
d’actuació municipal 2022, en el que 
s’estan estudiant diferents actuacions 
com: les obres dels rentadors, l’arranja-
ment del mirador de l’ADF, la senyalit-
zació del pàrquing de la Coma, l’arran-
jament de la caseta de pedra seca de 
l’àrea de lleure, l’arranjament de la tanca 
del f rontó, etc...

522 anys fent cultura



CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A ÀFRICA OCCIDENTAL
Lasrecetascocina.com / Laia Llorens

Primer plat
WAAKYE & SONLO SUTULU (Ghana)
Ingredients per a 4 persones:
Per al waakye: 400g de gra llarg, 2 llaunes 
de fesols vermells i una dotzena de fulles de 
mill seques (waakye).
Per al Nsonlo Sutulu: 4 perques (o qualse-
vol peix blanc), 1 ceba picada, 250 g de to-
maques tallades a daus, 35 g de pasta de 
tomaca, 1/2 culleradeta de pebre mòlt, 2 
tasses de brou de pollastre o de peix, fari-
na, oli d’oliva i unes quantes fulles de menta 
fresca picada.
Preparació: Per al waakye: Posem les fu-
lles seques de mill en 1 litre d’aigua bullint 
durant 15 minuts fins que l’aigua prengui 
un color vermell fosc. Traiem les fulles de 
mill i remenem.
Rentem l’arròs amb aigua un parell de vegades.
En una olla, aboquem 2 llaunes de fesols 
(ben escorreguts) i l’arròs.
Aboquem l’aigua de color en l’arròs i els fe-
sols. Afegim més aigua si cal.
Tapem i cuinem durant 15 minuts o fins que 
l’arròs estigui cuit i hagi absorbit tota l’aigua.
Condimentar amb sal.

Per al Nsonlo Sutulu: Barregem la sal amb 
la farina i arrebossem amb la barreja els fi-
lets de perca.
Saltegem els filets en oli fins que estiguin 
lleugerament daurats. Reservem.
Saltem la ceba a la mateixa paella durant 
5 minuts. Afegim les tomaques tallades a 
daus i cuinem 5 minuts més.
Afegim la pasta de tomaca, el pebre i el 
brou. Ho fem bullir durant 25 minuts.
Introduïm els filets a la barreja i continuem 

la cocció durant 5 minuts.
Servim els filets de perca coberts amb la 
salsa i espolsem amb menta picada.
Segon plat
POLLASTRE YASSA (Senegal)
Ingredients per a 4 persones: 1kg cuixes de 
pollastre, sal, pebre negre acabat de moldre, 3 
cebes tallades en juliana, 2 grans d’all triturats, 
2 llimones, 2 llimes, 3 culleradetes de mostas-
sa, 1 bitxo, oli vegetal i arròs blanc o cuscús.
Preparació: Eixuguem el pollastre i el salpebrem.
En un bol, barregem la ceba, l’all, el suc de les 
llimones, la mostassa, el bitxo i una mica de sal.
Introduïm el pollastre a la mescla i ho dei-
xem marinar com a mínim dues hores.
Traiem el pollastre del marinat i reservem. 
Separem el líquid del marinat de la ceba i 
també el reservem.
En una olla a foc fluix, escalfem una mica 
d’oli. Afegim la ceba i la deixem caramel·lit-
zar durant una hora, aproximadament. Re-
menem de tant en tant.
En una paella, escalfem l’oli per fregir el po-
llastre. El cuinem aproximadament uns 10 mi-
nuts per cada costat o fins que estigui daurat.
Afegim les cebes caramel·litzades al pollas-
tre i el suc del marinat. Barregem una mica 
perquè els elements es combinin. Quan la 
barreja deixi anar el primer bull, reduïm el 
foc, tapem i deixem cuinar cinc minuts més.
Servim acompanyat d’arròs blanc o cuscús.

Postres
THIACRY (Senegal – Gàmbia)
Ingredients (per unes 12 copes generoses 
de thiacry): 1 kg de iogurt natural ensucrat, 
2 o 3 cullerades de sucre blanc. mig got de 
llet, mig coco (o coco ratllat si ho preferiu), 
150 grams de panses verdes, 250 grams de 
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mill (thiacry) i dos gots d’aigua calenta
Preparació: En primer lloc, agafeu el mill 
(thiacry), l’aboqueu en un bol, i el cobriu 
amb l’aigua calenta. Tapeu i deixeu reposar 
durant una hora aproximadament.
Tot seguit prepareu la salsa (que guardareu 
a la nevera fins al moment de servir). Poseu 
el iogurt en un recipient, i afegim el sucre (la 
quantitat és orientativa, depèn del que us 
agradi la dolçor!) i la llet, i batem a mà, amb 
una cullera, una miqueta, per integrar-ho tot.
Tot seguit hi afegim les panses verdes, i tor-
nem a barrejar.
Per últim, afegim el coco. En aquest cas l’Al-
fred ho va fer a la manera tradicional i va com-
prar coco, i el va tallar a trossets, però ens va 
explicar que una manera més ràpida de pre-
parar aquestes postres és posar coco ratllat.
Barregeu bé i poseu a la nevera fins al mo-
ment d’emplatar. Abans de servir, haureu de 
comprovar que el mill ha absorbit tota l’aigua.
Un cop feta la comprovació, prepareu les 
racions. Col·loqueu un parell de cullerades 
generoses de mill al cul del recipient indivi-
dual escollit, i regueu, molt generosament, 

amb la salsa de iogurt ben fresqueta! I ja 
teniu les postres llestes!!! 

722 anys fent cultura
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EL NOSTRE ENTORN NATURAL

TREBALLS PER PREVENIR ELS GRANS IN-
CENDIS FORESTALS A COLLDEJOU 
Ricard Baqués Almirall
Tecnic en Gestió de Recursos Naturals
Consorci de la Serra de Llaberia
 
Parlem d’incendis al nostre municipi, el 
foc forestal ha estat present des de fa uns 
quants milers d’anys al nostre entorn, pels 
nostres boscos no és un element estrany, 
com tampoc el treball dels nostres prede-
cessors aprofitant aquests recursos, que 
han donat un dels paisatges amb uns bos-
cos diversos i d’alt valor natural. 

Hores d’ara, l’aprofitament ha pràctica-
ment desaparegut per la baixa rendibilitat 
d’aquests boscos i sumat a l’abandonament 
de molts dels conreus que fragmentaven 
el paisatge, fan que aquells petits incen-
dis -amb un efecte beneficiós pels ecosis-
temes- hores d’ara tinguin la capacitat de 
cremar grans superfícies amb una intensi-
tat, que posa en perill aquests ecosistemes, 
com a la població que viu a prop del bosc. 
Els experts, parlen de tornar a recuperar 
aquests paisatges en mosaic per evitar 
aquests incendis que en poques hores ens 
poden canviar l’entorn durant unes quantes 
dècades, recuperar aquesta fragmentació 
o aconseguir que els incendis siguin menys 
agressius i puguin estar a l’abast dels equips 
d’extinció, és una feina que ja fa anys que 
s’està fent dins del nostre municipi. 
Aquest és un repte on hi estan participant 
molts actors: les institucions públiques que 
són l’Ajuntament de Colldejou, el Consorci 
de la Serra de Llaberia, la Diputació de Tar-
ragona i el Departament d’Agricultura de la 
Generalitat, les entitats locals com l’Agru-
pació de Defensa Forestal de Colldejou, i un 

agent clau que és el suport de la propietat 
privada, que faciliten els treballs preventius. 
L’escala de treball per enfrontar-se a un 
gran incendi forestal és a nivell de grans 
massissos, el municipi de Colldejou es tro-
ba dins de l’àmbit de planificació d’incendis 
del conjunt de les Serres de Llaberia i l’Ar-
gentera. Les infraestructures necessàries ja 
van ser planificades l’any 2010, per part del 
Departament d’Agricultura amb la col·labo-
ració d’experts i entitats públiques citades. 
Aquests grans incendis que poden afectar 
el nostre municipi, són vells coneguts per 
la gent que ja té una edat, el coneixen de 
cremades al mateix poble de Colldejou, i 
també als pobles del voltant, com Vilano-
va d’Escornalbou, La Torre de Fontaubella, 
Pratdip, Llaberia,... La planificació feta, par-
teix d’aquest coneixement, i amb tècniques 
més modernes, es van dissenyar unes in-
fraestructures bàsiques per minimitzar els 
efectes d’aquests incendis devastadors. 
Al municipi de Colldejou, a part de les obres que 
ja s’han fet per protegir el poble, hi ha planificats 
tres grans eixos de confinament d’incendis, on 
cadascun d’ells te una funcionalitat per evitar 
un gran nombre d’hectàrees afectades: 
• Camí de Colldejou a Pratdip: separa la 

muntanya Blanca i la Serra de Cavils, 
objectiu principal d’aturar incendis de 
mestral o ponent amb potencial de 
8.000 Hectàrees o en cas de marinades 
pot afectar 1.000 Hectàrees. 

• Eix del Coll Roig-Font Freda-Coll del Guix 
i els Bullidors: per aturar incendis pro-
vinents de Llaberia, Massanes, La Mola i la 
Torre de Fontaubella, en situacions de vent 
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de Mestral té un potencial de 4.600 Hectà-
rees i afectació al poble de Colldejou. 

• Eix de la Vall de Massanes Mas d’en Ma-
grinyà i Barranc de la Torre de Fontaube-
lla, per incendis provinents de Marcà, 
Falset o La Torre de Fontaubella, objec-
tiu que afecti un dels costats de la Vall 
de Massanes o desviar-lo cap a l’obaga 
de la Mola de Colldejou, potencials amb 
vent de Mestral de 7.000 Hectàrees o 
vents del sud fins a 1.000 Hectàrees. 

Aquestes són les infraestructures que di-
rectament afecten al nostre municipi, 
com hem comentat, el pla vetlla per evitar 
aquests grans incendis, amb treballs fets a 
fora del terme, com els del Baix Priorat, que 
directament eviten l’arribada dels grans in-
cendis en episodis complicats de vent com 
els dies de mestralada forta. 
Com hem comentat, fa uns quants anys que 
es treballa per aconseguir obrir i mantenir 
aquestes infraestructures bàsiques, qui cone-
gui aquests entorns ha pogut veure les millo-
res dels boscos en moltes de les àrees cita-
des. Aquest 2021 l’Ajuntament de Colldejou i 
l’Agrupació de Defensa Forestal de Colldejou, 
ha tornat a demanar ajuts al Departament 
d’Agricultura i la Diputació de Tarragona per 
poder ampliar i millorar les infraestructures. 
Les sol·licituds dels ajuts compten amb el 
suport tècnic del Consorci de la Serra de Lla-
beria, son tràmits complicats a nivell burocrà-
tic amb convocatòries amb un gran nombre 
de sol·licituds, per això s’han fet les propostes 
de forma coordinada entre entitats per po-
der optar a la major quantitat d’ajuts i son: 
Ajuntament ha promogut el manteniment 

de la franja de seguretat a l’entorn del po-
ble i part de la franja del camí de Pratdip, 
amb un ajut de la Diputació s’han netejat 
un total de 8,55 Hectàrees per un import de 
11.325 €, treballs fets a la primavera. 
Agrupació de Defensa Forestal de Collde-
jou, amb ajuts del Departament d’Agricul-
tura, està fent la millora del camí de la Font 
de l’Abellà, la obertura de 6,55 Hectàrees de 
franja de baixa càrrega de combustible al 
camí del Coll del Guix fins la Font del No-
guer, i neteja de 2 a 4 metres de les vores 
del camí de la Vall de Massanes, l’ajut obtin-
gut ha estat de 23.570 € 
L’Ajuntament de Colldejou, amb els ajuts 
del Departament d’Agricultura, ha arreglat 
el ferm del camí del Coll del Guix per la Vall 
de Massanes, fins l’encreuament de la pis-
ta que porta a Fontaubelles, just a les para-
des del Mas d’en Magrinyà, i ha aconseguit 
fer dos nous trams de formigonat a la Font 
Freda i a la pujada de l’Alzina de l’Escoda, 
amb un cost total de 22.920 € 
Agrair la confiança dels propietaris dels ter-
renys pel suport que han donat a aquestes 
iniciatives, així com tot l’equip de l’Agrupa-
ció de Defensa Forestal i de l’Ajuntament 
per fer-ho possible... 
L’any que ve més.
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LA MIRADA INDISCRETA

EL RETRAT
Enric Muntané

Capvespre de mitjans de juliol. Barcelona.
La xafogor no s’atura. Son quarts de deu de 
la nit i el termòmetre marca 29 graus, amb 
sensació de 33 a causa de la humitat que pro-
porciona el mar. Surto a prendre una orxata, 
mala decisió, ara tinc calor i damunt embafat 
(sóc un desastre). Trobo un ràpid remei, un 
parell de gintònics en un bar conegut.
Em presento. Anton Castells, separat, sei-
xanta-dos anys, periodista. Vaig començar la 
meva carrera com a becari del desaparegut 
diari TELE/exprés. Fundat a Barcelona l’any 
1964 fins 1980, just l’any que vaig comen-
çar (amb mal peu, pel que es veu). Desprès 
vaig entrar a EL NOTICIERO UNIVERSAL, fins 
1985, any del seu tancament (vaig començar 
a guanyar-me la fama de “gafe” ), però la sort 
va fer que en poc temps, entrés a treballar 
pel diari més antic d’Europa, o així es creu, 
EL DIARI DE BARCELONA, fundat el 1792 
... i desaparegut dels quioscos el 1994. Vaig 
anar aguantant en el seu format digital fins 
el 2009, any de la seva desaparició definitiva. 
A partir d’aleshores, anava tirant amb el que 
guanyava com a tertulià en una emissora de 
ràdio, alguna col·laboració puntual a la tele i 
alguns articles que em comprava la premsa 
estrangera, encàrrecs sobre la transició es-
panyola i temes similars. Així és la meva vida 
actual, descregut de quasi tot menys del bon 
Jazz, el Blues, el cinema negre dels anys 40 i 
el Bourbon JIM BEAM.
A pocs metres del bar, quan sortia, vaig repa-
rar en un objecte que era al costat d’un con-
tenidor de brossa. Es tractava d’un quadre 
amb un retrat antic, en blanc i negre.
Carai...vaig pensar, i en un acte reflex i apro-
fitant que ningú mirava, me’l vaig endur per 
estudiar-lo amb deteniment quan arribés a 
casa. Ja assegut al sofà, li vaig treure la pols 
amb un drap i em vaig posar a estudiar-lo 
detingudament. Es tractava d’una parella de 
noucasats, pel tipus de vestimenta i penti-
nats, calculo que seria pels voltants de la se-
gona meitat dels anys vint o la primera dels 

anys trenta. Ell, amb vestit creuat, tall de ca-
bell a navalla, actitud seriosa (com totes les 
fotos d’aquella època), uns 25 anys li poso. 
Ella amb mantellina blanca, ram de flors i 
una mitja rialla que em recordava la Giocon-
da. Edat ?... això mai es pregunta a una dama, 
però li calculo uns 22. Sota la foto, una signa-
tura del retratista, Fernando Benet,  sembla 
que hi deia. Em vaig servir un bon i generós 
got de whisky de la meva marca ... el Sr. Jim, 
era un costum quan posava en marxa qual-
sevol treball de recerca.
Amb molt de compte, vaig obrir el marc per 
veure que s’hi amagava darrere. Escrit amb 
llapis, ja difuminat pel temps, els llegia ES-
GLÉSIA DE LA CONCEPCIÓ - 1928. Vaig obrir 
els ulls, recordant que aquella, és la parròquia 
del barri, sí!!, vaig exclamar, és al carrer Roger 
de Llúria. Vaig seguir observant el revers, més 
avall es veia una marca de tampó: FERNAN-
DO BENET- Fotógrafo. C/ Mallorca 288, Bar-
celona. Per avui ja en tenia prou, demà segui-
rien les investigacions. De bon matí, va seguir 
amb aquell entreteniment, hi ha qui es dis-
treu fent sopes de lletres, o mots encreuats, 
a mi m’agraden més, resseguir les troballes. 
Com era d’imaginar, l’actual 288 del carrer 
Mallorca havia canviat, Ni rastre de la casa 
de fotos, en el seu lloc s’hi havia instal·lat una 
botiga d’alimentació vegana, ....era d’esperar. 
Vaig decidir canviar de estratègia, aquesta 
tarda pujaré al tercer primera, a veure la se-
nyora Vicenta. Vicenta Junyent, 88 anys, molt 
eixerida, un nervi. Va celebrar la meva visita, 
ja que la major part del temps es trobava sola 
amb l’única companyia del seu gat, que tam-
bé començava a tenir una edat. Recordava la 
casa de fotos i també al senyor Fernando, sí, 
va dir, va morir pels voltants de 1950 i el seu 
fill va seguir amb el negoci fins a finals dels 
80. Desprès, el local es va convertir en vide-
oclub, més tard en agència Immobiliària i 
ara això, deia mentre s’encongia les espatlles 
i tancava els ulls amb resignació. Tot passa, i 
molt de pressa ...mentre deixava anar un sos-
pir ple de nostàlgies. Va quedar callada uns 
segons, com si estigués rumiant alguna cosa. 
Miri, va dir, jo la tele només la miro una estona 
abans d’anar a dormir, perquè no fan res que 
m’agradi, prefereixo mirar pel balcó, que és 

10 Lo Collet, Setembre de 2021



més entretingut. Abans d’ahir em vaig fixar, 
que davant de casa, a l’altre costat de la vorera, 
parava un camió de deixalles i van començar 
a treure mobles i trastos vells de l’edificació 
que tinc davant per davant. Ho recordo per-
què els va caure una vitrina i em vaig espantar 
amb el terrabastall de vidres..... i 
ara que hi penso, demà et pre-
sentaré la Conxita, la conec del 
barri de tota la vida, i ara som les 
dues més veteranes del centre 
de dia, almenys les que seguim 
amb  el cap prou clar. Ella viu en 
aquell immoble i segur que ens 
podrà ajudar, ara mateix la tru-
co. Les dues velletes eren adora-
bles, ens vam asseure al voltant d’una tauleta 
rodona, l’una va treure un coc acabat de fer 
i una ampolla de moscatell i l’altra va portar 
unes pastetes del “colmado” que quedava al 
barri, semblava que la tarda donaria joc. Des-
près de recordar anècdotes de diverses dèca-
des i empassar-me  tres àlbums de fotos, la 
vam posar al corrent de la situació. Els seus 
menuts  ulls verds van reaccionar, ... al quart 
primera s’hi ha instal·lat un nou veí, un noi-
et de no gaire més de vint anys, a l’escala he 
sentit que comentaven que tan jove i ja havia 
fet una petita fortuna amb això del ... del ... de 
l’Internet !!! deu tocar alguna cosa dels rius, 
perquè diuen que és un afluenter. Vaig riure 
per sota el nas, un Influencer volia dir la bona 
senyora. Seguia explicant la Conxita ... cops, 
sorolls, algun crit i molta pols per l’escala, van 
buidar el pis, i ahir encara llençaven coses.  I el 
pis, de qui era ? li vaig preguntar, de la Paqui-
ta Sagnier, va morir l’any passat als noranta i 
escaig i l’immoble el va heretar el seu fill Oriol, 
que sabem per la mare, que viu a una torre a 
Sant Cugat i des de que es va casar, per aquí, 
poc ha vingut. Uns veïns d’escala que encara 
hi tenen contacte, em van explicar que el fill 
de l’Oriol i nét de la Paquita, li va demanar al 
pare, poder viure i reformar el pis, i tenia el vis-
tiplau per llençar tot el que no volgués.
Vaja, vaig pensar, així que aquell vailet era pos-
siblement el besnét de la parella de la foto.
Vaig abandonar l’habitatge de la sra. Conxi-
ta, desprès d’haver-me cruspit quatre talls de 
coc, més dos que va insistir que m’emportés 

a casa. L’endemà vaig fer un parell de truca-
des per trobar l’Oriol Guasch i Sagnier, fill de 
la Paquita. Treballava a Valldoreix com admi-
nistrador de finques i vaig acostar-me fins la 
seva oficina. Vaig fer-li cinc cèntims del que 
havia passat aquests últims dies...la foto és un 

record de la seva família, així 
que li volia restituir. La seva mi-
rada era d’estranyesa, com si jo 
li volgués demanar quelcom 
a canvi. Finalment li va sortir 
un petit esbufec, es va escu-
rar la gola amb un carraspic  i 
aguantant-me la mirada em 
respongué, miri senyor Anton, 
li agraeixo les molèsties, però 

francament, no sé que fer-ne d’aquesta anti-
galla. La decoració del Xalet és tema de la 
meva dona i aquest quadre doncs no hi té lloc.
Segurament acabaria dintre d’una caixa i en 
un  estant del garatge, per d’aquí uns anys 
acabar de nou a la brossa. El meu fill, ja ho 
veu, viu el seu present ...(va fer una pausa)... i 
les persones de la foto no signifiquen res per a 
ell....ni que siguin els seus besavis. Vaig acomi-
adar-me de l’Oriol sense saber ben bé ni que 
dir, ni que fer.
A casa, tinc una cambra que em serveix d’una 
mena de refugi “espiritual”. Estants plens de 
llibres i revistes especialitzades, en front, més 
estants, allà tinc vora de 300 Cds de bona 
música i unes 2000 pel·lícules en Dvix, un or-
dinador, una mini cadena,  records variats de 
viatges i moments especials, i un parell de 
pòsters, la mítica foto del Che Guevara i Neil 
Armstrong trepitjant la Lluna. I estrenyent el 
contingut de les parets, he trobat lloc pel retrat 
d’aquella parella. Ernest Sagnier (1904- 1980) i 
Rosalia Noguerol (1908- 1981). Ells, com tots 
nosaltres, van viure alegries i misèries, dolor i 
glòria, malalties i joies, encerts i errors, amors 
i desenganys ... i al cap de tres generacions ja 
no són res, només oblit, com si mai hagues-
sin existit. Puta vida, em va sortir entre dents, 
vaig treure l’ampolla etiqueta negra del millor 
Bourbon que corria per casa i vaig trucar a la 
Carla, una “folla amiga” de confiança.
Carla, sóc l’Anton, que et sembla si d’aquí una 
hora et passo a recollir i avui ho cremem tot, 
com si no hi hagués demà?
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

A PAS DE TORTUGA
Elisa Llaberia Domènec

Faltaria a la veritat si digués que en aquest 
país no evolucionem, però s’ha de reconèi-
xer que anem a pas de tortuga.
Últimament he estat llegint autors espa-
nyols del segle XIX, concretament Pérez 
Galdós i Pardo Bazan.

Benito Pérez Galdós va néixer a Las Palmas 
de Gran Canaria el 1843. 
El 1862 es va traslladar a Madrid per anar a 
la universitat.
Durant la seva vida va escriure moltíssim; va fun-
dar diaris, va ser diputat a les corts, i va  viatjar molt.
Va escriure novel·la, teatre i crònica; se’l con-
sidera un dels millors representants de la 
novel·la realista del segle XIX, i un dels mi-
llors autors en llengua castellana.
Va ser acadèmic de la llengua i el van proposar 
per al premi Nobel el 1912, però com que era 
anticlerical, els sectors més conservadors de la 
societat espanyola, que no reconeixien el seu 
valor intel·lectual i literari, el van boicotejar.
Va morir el 1920.
Emilia Pardo Bazan va néixer a La Corunya 
el 1851, era filla d’una família noble. El seu 
pare li va proporcionar la millor educació 
possible, fomentant l’amor per la literatu-
ra, doncs estava convençut que les dones 
també hi tenien dret.
No va poder anar a la universitat, perquè a 
les dones els hi estava vetat, però amb mes-

tres privats va adquirir coneixements dels 
avenços científics i  filosòfics, humanitats, 
idiomes (parlava anglès, francès i alemany). 

Va llegir moltíssims llibres, els clàssics, lli-
bres sobre la revolució francesa, etc.
Es va casar als 16 anys amb un noi de bona 
família i van viatjar molt per Europa.
El 1901 va publicar un llibre de viatges, on denun-
ciava la necessitat d’europeïtzació d’Espanya, re-
comanant viatjar com a medi d’educar-se.
Va començar a publicar els seus escrits el 
1876. La seva literatura va anar evolucionant 
cap al Realisme i el Naturalisme.
Novel·lista, periodista, assagista, critica li-
terària, poetessa, dramaturga, traductora, 
editora. Va ser una precursora en la defensa 
dels drets de les dones i el feminisme.
El 1883 es va separar del seu marit, tot i així 
van mantenir sempre  una bona relació, i es 
va aparellar amb Pérez Galdós, relació que 
van mantenir tota la vida. 
Va morir el 1921.
Encara que ha passat més d’un segle des 
de que la van escriure, la seva obra s’entén 
perfectament, ja que el llenguatge no ha 
canviat massa. Aquest autors a les seves no-
vel·les d’indiscutible qualitat, aprofiten per 
descriure molt bé la societat del moment.
Passant pàgines, van desfilant tota mena 
de personatges:
Nobles que pel fet de ser-ho, es creuen 
superiors a la resta de mortals, com si enca-
ra estiguéssim a l’època feudal.
Empresaris que exploten els treballadors  amb 
jornades interminables i sous de misèria.
Membres de l’Església posant cullerada a 
les cases particulars, a la societat i a la po-
lítica, sempre intentant que res no canvií, i 
altres membres fent vida dissoluta, imprò-
pia de la seva condició.
Personatges arrimant-se als que manen 
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perquè els hi donin algun càrrec.
Polítics que no dubten en mentir i aixecar fal-
sos testimonis per tal d’enfonsar l’adversari.
Tertulians de cafè, que davant de problemes 
molt complexos, i sent absolutament igno-
rants en la matèria, et surten amb un “això 
ho arreglaria jo amb un plis –plas”, i es que-
den tan amples (el cunyadisme no és nou).
Senyoretes intentant caçar un marit ric.
Senyorets “encopetats” vivint a costa de les 
senyores a les que seduien.
Senyors de família religiosa i exemplar que 
tenen “querides”.
Famílies passant vertadera misèria.
Dones lluitant per la igualtat de gènere.
Gent que viuen de cara a la galeria, i que 

l’únic que els importa és aparentar.
Avui en dia, si parem una mica d’atenció al 
món que ens envolta, veurem exactament 
el mateix. És veritat que per sort hem anat 
avançant en algunes coses.
En aquella època, si no tenies cap ingrés, 
havies d’anar a demanar als coneguts que 
et fessin caritat per no morir-te de gana, i 
ara tenim l’assistència social.
Els drets de les dones han anat igualant-se 
als dels homes.
Però si hem de ser sincers, hem de reconèixer 
que tot ha anat a poc a poc, que hem fet pas-
ses endavant, i també passes enrere (els 40 anys 
de dictadura franquista van representar un fre 
molt gros), i que encara hi ha molta feina per fer.

1322 anys fent cultura

GEGANTS

HOMENATGE A LA MARIA DEL CARME 
ROFES; CAP DE COLLA DELS GEGANTS I 
GRALLERS (1999-2019)
La Redacció

Aquest passat 7 d’agost, després d’haver 
d’ajornar-ho per les pluges, hem pogut 
treure els nostres gegants al carrer. Els hem 
fet ballar al so de les gralles i els timbals dels 
nostres músics. Doncs bé, en aquests con-
text l’actual Cap de Colla -la Fina Fort- a la 
meitat de l’actuació ha dedicat unes parau-
les a l’antiga Cap de Colla -la Maria del Car-
me Rofes- per la seva dedicació als gegants 
tots aquests anys. En nom de la Colla la 
Fina li ha fet entrega d’una placa comme-
morativa i una orquídia en senyal d’agraï-

ment. No cal dir que ha estat un moment 
molt emotiu. L’homenatjada ha dedicat 
unes paraules a totes les companyes i com-
panys per tots aquests anys de sortides i de 
col·laboració. En especial, ha volgut agrair al 
Jordi Sierra el fet d’haver fet de geganter al 
seu costat. Per ell i per ella el nostre reco-
neixement! En nom de la Colla a tots dos 
moltes gràcies!
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PINTANT A COLLDEJOU

TALLER DE PINTURA
Anton Rofes i Aitziber Rofes

En aquesta segona edició de “Pintant a Coll-
dejou” us presentem les obres de quatre pin-

tors més arrelats a casa nostra: la Cristal Güi-
tron, l’Antonio Pont, l’Anton Rofes i la Marta 
Rofes. Tots amb el seu estil ens demostren el 
seu talent amb les obres que us presentarem 
en aquest exemplar. Està clar que tenen un 
do únic que els permet pintar escenes úni-
ques. La nostra felicitació des de Lo Collet!

OBRINT L’OBJECTIU

COM PODEM FER MÉS VERD L’ASPECTE 
DEL NOSTRE POBLE
Joan Gaya Loras
Croquis: Anton Rofes Mestre

Com podem canviar l’aspecte d’una per-
sona? Avui en dia la cosmètica i els centres 
d’estètica tenen mecanismes per millorar 
l’aspecte de l’ésser humà i fins i tot dels 
animals. Deixant a banda si és ètic o no, la 
qüestió és que moltes vegades els resultats 
són agradables i milloren les relacions entre 
les persones. I què pretenem amb aquest 
article? Doncs demostrar que el mateix 

passa amb els pobles. A l’arribar a un poble 
per primera vegada, l’impacte visual és im-
portant i crida a sentir-se com a més acollit 
i alegra millor. És evident que el nostre gran 
patrimoni és natural. Som un privilegiats de 
viure a la vora de la Mola i la Serra de Lla-
beria, però ara pensem en com podríem 
millorar l’aspecte intern de Colldejou. En un 
escrit fet per mi mateix en un número an-
terior, elogiava la feina feta per la Regido-
ria d’Obres Públiques de l’Ajuntament (el 
Sr. Vidal) i la feina que està portant a terme 
a la pujada en direcció a la pista. Crec que 

és una bona manera d’adornar l’entrada al 
poble en aquella direcció. I a dins del poble, 
doncs? Els habitants hi juguen un rol es-
sencial en tot això. Per descomptat els veïns 
del nostre poble són gent amable i no crec 
que cap foraster pugui dir res en contra. 
Quan arriben s’hi senten atesos i acompa-
nyats. Pensem en com es podria donar un 
color diferent a la nostra vila; més natural, 
més verd. On són els raconets enjardinats, 
on trobem les flors que alegrin els carrers? 
És evident que moltes cases amb els seus 
balcons i finestres llueixen sobretot a la pri-
mavera i a l’estiu. La meva reflexió va en el 
sentit que es podrien habilitar diferents es-
pais públics per enjardinar-los i millorar-los 
amb flors; el poble té racons ben bonics! 
Per exemple aprofitar les diferents parets 
de pedra o baranes que tenim per pen-
jar-hi torretes o fer jardins verticals fent ta-
llers per muntar les jardineres, per exemple 
reciclant palets i presentar-ho. També apro-
fitaria espais com pedrissos o llocs propers 
a bancs per posar-hi torretes amb plantes 
de llarga durada o característiques de la 
zona. Jo diria que hi falta decoració floral, 
algun raconet enjardinat, o algunes torre-
tes o jardineres penjades per les parets. Ara 
que tenim una parell de carrers i places que 
fan molt de goig i que podem lluir-los, no 
estaria de més que es pogués rematar amb 
unes quantes floretes. En favor de tot això 
dit, si que és agradable veure alguns bal-
cons ben guarnits amb flors de tota mena 
i al poble n’hi ha diversos que fan molta 
patxoca i que son admirats i comentats pel 
viatger passant. Són els particulars els que 
posen l’alegria als carrers, però insisteixo, li 
falta un toc a alguns dels nostres carrers i 
places per fer-los únics! Acompanyo un es-
bós com idea a realitzar.
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Anton Rofes

         Cristal Güitron Ortiz              Marta Rofes

Antonio Pont
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REIVINDIQUEM

RESUM VIATGE SENEGAL APB 2021
Ithiar Boubane

Bon dia a tothom (Mothianden en idioma 
Bassari).
Els naturals del poble d’Egath reunits al vol-
tant de la seva Associació anomenada As-
sociació Amics del País Bassari  (APB) van 
celebrar una Reunió d’Avaluació del viatge 
realitzat a Egath, al País Bassari (Senegal) 
pel President Ithiar Boubane i la Secretà-
ria Montse Tella  i dels seus fills, Pau i Mar, 

del 3 al 17 d’agost 2021. La reunió es va fer a 
Cambrils el dilluns 30 d’agost de 2021 i es 
van tractar diversos punts després de l’in-
tercanvi amb les poblacions.
El principal problema és el de l’accés a l’aigua, 
especialment en època seca; hem pogut 
comprovar com alguns dels pous estan mal-
mesos i/o no se’n pot fer ús pel seu mal estat. 
El que ens resulta més greu és el pou que es 
troba a la plaça del poble d’Egath, al costat de 
l’escola i del camp de futbol, on la població es 
veu privada d’aigua, encara que sigui de pou.
Un altre punt a destacar és el dels lavabos.
Els de l’escola pública d’Egath no estan en bo-

nes condicions. Hi ha una separació de lavabos 
(construïts per WORLD-VISION i UNICEF), el 
que està en pitjors condicions és el dels ho-
mes, considerem que per poder mantenir-los 
en bon estat és important l’accés a l’aigua.
Aquests lavabos també es troben a la plaça 
d’Egath, on hi ha l’escola, la família del cap del 
poble, on els joves es troben per jugar a futbol, 
on es celebren les festes tradicionals, etc.
Sense aigua no hi ha ni higiene ni vida. Ara 
mateix tota la població està ocupada amb els 
camps (blat de moro, mill, arròs, cacauet etc) 
per produir el màxim de menjar possible per 
l’any vinent. Tota la població és pagesa, això vol 
dir que viuen de l’agricultura artesana amb 
bous i bestiar. 

També hi ha mancances en la sanitat. A la 
caseta de salut del poble situat al barri de  
Gaïguy, hi falta de  tot. El centre s’enfronta a 
una manca de subministrament de medi-
caments en aquest període hivernal, quan 
esdevenen diversos casos de paludisme. A 
més, la caseta és molt petita, no hi ha llum i 
fan servir una llanterna.
Durant aquesta reunió, els membres han 
reactivat el tema de l’obertura del compte 
Bancari per poder posar a disposició dels 
socis o gent que voldria col·laborar amb els 
nostres projectes.
Es va fer un resum de les activitats fetes allà:
En destaquem el partit de futbol de gala ju-
gat el dia 9 d’agost a la plaça del poble d’Egath 
(Eyang) per l’APB, l’Antena ARBE de Salémata i 
els equips de fútbol Asc Gaïguy, Missió, Bodar i 
Egath per compartir aquesta alegria de fer viu-
re el poble, conèixer-nos, tornar a veure’ns, etc.
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Es van jugar dos partits, enfrontant casats i 
solters, tant en dones com en homes. En el 
dels homes el resultat fou d’empat a 2 gols. En 
el de dones van guanyar les fadrines per 3 a 
0, tot i l’ajuda d’alguns nens a les seves mares.
Una altra activitat que cal destacar és fer una 
Mostra de bitlles catalanes amb material reci-
clat (ampolles d’1.5l i billots de branques, a tres 

pobles del País Bassari .El Pau i la Mar, han fet 
també de monitors amb la complicitat dels 
nens dels pobles i va ser genial.

Després del partit es va fer entrega del ma-
terial escolar i esportiu als 4 equips del poble 
d’Egath i una llanterna solar per al poble.
Tota la Població representada pels savis del 
poble, així com el jovent, han agraït l’apor-
tació feta pel poble de Colldejou. la Revista 
Lo Collet, la Filigrana Caritas Cambrils i a to-
tes i tots els que ens heu animat i ajudat a 
efectuar aquest viatge  en plena pandèmia 
de COVID-19. La població d’Egath us espera, 
ens espera amb els braços oberts sempre 
que vulguem anar-hi.
Per cert, hem participat en una tasca de 
plantació de cacauet col·laborativa on hi 
vam poder veure les màscares tradicionals 
del poble bassari.
Associació AMICS DEL PAÍS BASSARI (APB)
NIF G02666915 del 27 /11/2020
Domicili Fiscal : Carrer SANT Pere , 32.-Cambrils
Email: amicsapb2020@gmail.com
Pàgina Facebook: AMICS DEL PAÍS Bassa-
ri-A.P.B
Tel:633483076 (Ithiar) / 654142497 (Montse)
Núm, compte: ES53-3058-4004-1027-2001-1999

1922 anys fent cultura

636 396 720

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
Isabel BernalIsabel Bernal
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HA PASSAT...

DEL 24/06/2021 AL 30/09/2021
La Redacció

El passat 18 de maig van celebrar les bodes 
d’or la Lourdes Llorens i l’Anton Rofes 

24 de Juny de 2021. Obre la piscina. Tot i que 
el temps no ha acompanyat massa ha quedat 
inaugurada la temporada d’estiu de la pisci-
na. El socorrista enguany és l’Arnau Gibert.

1 de Juliol de 2021. Restriccions reg. Com 
cada any en temps d’estiu s’ha precintat el 
reg. S’obrirà els dissabtes i es respectaran 
els torns establerts d’aigua per finca.
16 i 18 de Juliol de 2021. XIV Diatònic a Coll-
dejou. El poble ha acollit per primera vega-
da part dels concerts del certamen. El di-
vendres amb la Morena Tradipatxanga i el 
diumenge amb trio Pere Romaní, ambdós 
a l’Àrea de lleure.

19 de Juliol de 2021. Celebració de les bodes 
d’or de M. Carme Salsench i Salvador Ferré 

30 de Juliol de 2021. Rescat al Coll del Guix. 
S’ha pogut rescatar un cotxe que havia 
quedat atrapat prop de la zona. Els bom-
bers han actuat amb diligència per resol-
dre la situació que ha acabat bé passada la 
mitja nit.
30 de Juliol de 2021. Vídeo final de carrera. 
Durant dos dies un grup de noies i nois ha 
gravat imatges per a un treball de final de 
carrera en punts del nostre municipi.
31 de Juliol de 2021. Primera comunió d’Ín-
grid Assamà Llorens a l’església de sant 
Fructuós de Tarragona. Va ser un dia ame-
naçat per la pluja però finalment sense 
problemes. Felicitats a la nena, els pares i 
tota la família.
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Pluviòmetre agost: rondant la seixantena 
de litres.
29 d’Agost de 2021. Tirada Bitlles. Avui han 
competit, en aquest nou format de dos 
equips, els de Colldejou i Alforja. La nostra 
tirada ha estat força bona però és que la 
dels Alforgencs ha estat superior: 28 a 36.

5 de Setembre de 2021. Tanca la piscina. 
Ha estat un final trist ja que hem enganxat 
quasi una setmana de mal temps i pluges 
que no han permès fer-ne un bon comiat.
6 i 7 de Setembre de 2021. Stage Athlè-
tic Mont-roig Infantil de futbol. Durant 
dos dies, sota el mestratge del Sergi Rofes, 
aquest grup esportiu ha passat dos dies 
fent tot tipus d’activitats al nostre municipi 
com anar d’excursió fins a Massanes, pujar 
a la Mola i sobretot jugar i entrenar a fut-
bol de cara a la nova temporada que està a 
punt de començar. 

Tasques de neteja Camí Coll del Guix. S’es-
tan fent neteges de franja al voltant del 
camí del bosc que hi ha a banda i banda 
del camí que puja cap al Coll del Guix i del 
que va cap a la Font Freda també.

Episodi pluges. La nit anterior s’han recollit 
12 litres i la nit del 31, 22 en un temporal de 
pluja, vent i pedra que ha fet baixar de cop 
les temperatures.

De l’1-10 d’Agost de 2021. Festa Major Sant 
Llorenç. Respectant totes les restriccions 
imposades hem pogut gaudir de la festa 
major havent de suspendre alguns actes 
com el correfoc i les menjades populars i 
adaptant els balls a concerts.

Del 2-20 d’Agost de 2021. Curset piscina. 
Després de la jubilació de l’Àngel els més 
menuts han xalat amb les noves maneres 
de fer. Menys disciplina i més joc. Veurem 
els resultats! Si més no n’han gaudit!

De l’11-15 d’Agost de 2021. Onada calor. Han 
estat 4 dies infernals al poble. El pic màxim 
l’hem assolit el dissabte a la tarda. De sobte 
s’ha girat un aire calent de muntanya cap a 
mar horrible!
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Cimentat i arranjament Camí Bassa Mas-
sanes. Els trams més complicats del camí 
s’han cimentat així com els vorals del ma-
teix camí s’han arreglar i s’ha picat el terra

8 de Setembre de 2021. Fi d’obres i ober-
tura del Carrer de Baix. Amb gran alegria 
hem vist acabades les obres de pavimen-
tació del tram del Carrer de Baix des de la 
plaça a tocar del dispensari mèdic. S’hi han 
col·locat llambordins de diferents colors 
seguint la línia marcada a la plaça. El tram 
final ha estat serigrafiat com ja era abans. 
Esperem que les humitats del Casal quedin 
arreglades.

11 de Setembre de 2021. Diada Nacional de 
Catalunya. Ens hem trobat amb altres po-
bles de la Baronia a l’Enderrocada; la serra 
que hi ha entre Pradell i l’Argentera. Un pa-
ratge preciós! A les 11h, després d’esmorzar, 
hem desplegat les estelades en filera a la 
cinglera. A la tarda hem llegit el manifest, 
hem cantat l’himne de Catalunya i hem es-
tat a la plaça escoltant música en català de 
tots els temps.

13 de Setembre de 2021. Comença el Curs 
escolar. De nou hem tornat a sentir els car-
retons de la canalla amb els llibres carrer 
avall per anar a trobar el bus. Comença un 
nou curs i esperem que es pugui desenvo-
lupar amb la normalitat que no va poder 
tenir l’anterior.
Collita zero de l’avellana. Constatar la nul·la 
collita d’avellana que a la nostra contrada 
estem tenint. Pel que es veu una mala pol-
linització ha ocasionat una collita escassa i 
en la majoria de casos nul·la d’aquest fruit 
sec. I si alguna avellana ha quedat els porcs 
senglars han acabat de fer net. Per replan-
tejar-se el model agrícola actual! O hi ha un 
canvi o d’aquí poc temps tot serà bosc!
13 de Setembre de 2021. Tirada Bitlles. Els 
equips de Colldejou i l’Hospitalet han com-
petit al nostre feu en una jornada matinal 
ben xafogosa. Aquesta era la darrera tirada 
de la temporada en la que l’equip de Reus 
s’ha proclamat campió.

18 de Setembre de 2021. Sessió de Zumba. 
De la mà de la Bibiana (Monitora) i gràci-
es a la Núria Cantó i el Jordi Assamà hem 
gaudit d’una sessió d’esport i ball a la pista 
del frontó en una tarda xafogosa i amb es-
tones breus de pluja. Una bona suada que 
ha estat compensada amb un berenar dels 
assistents al bar.
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Amb el suport de

Premsa Comarcal

2.080
setmanes

14.610
dies



FEM POBLE

CAP DE SETMANA DIATÒNIC
La Redacció

Un dia mirant les xarxes socials ens vam as-
sabentar amb molta pena que se suspenia 
el certamen de concerts de l’Acordió Diatò-
nic que portava fent-se ja 13 anys a l’Ermi-
ta Mare de Déu de la Roca. Eren dies que a 
l’hort els destinàvem el Ricard i jo a comen-
çar a plantar les tomaqueres. Ens vam as-
seure per esmorzar per comentar una mica 
la jugada de què podríem fer per la festa 
major. I allà va néixer la idea. Arran de pro-
posar a la Judit Robert que presentés el seu 
nou llibre, vam dir: i si oferim Colldejou com 
a poble veí per acollir el Cap de setmana di-
atònic? I així va ser! La Judit ens va passar el 
contacte del Guillem Anguera, ‘el pare de 
la criatura’. I noi sense pensar-nos-ho ni un 
segon vam tirar la proposta endavant. Di-
verses reunions i el nou projecte anà aga-
fant cos. Colldejou acolliria la gran part dels 
concerts del Diatònic gràcies a la col·labo-
ració del Centre Cultural i l’Ajuntament de 
Colldejou. En pocs dies ens començàrem a 
il·lusionar amb els nom dels grups que pu-
jarien a casa nostra. Caldria fer una feinada 
a nivell d’organització i habilitació de l’espai 
que seria l’Àrea de lleure.
LA PRÈVIA
Dimecres al vespre ens vam posar mans a 
l’obra. Deixàrem muntat l’escenari que aco-
lliria els concerts.
Dijous va ser el moment de comprovar i ha-
bilitar espais adequats de llum. Calia il·lumi-
nar bé tant els accessos, l’àmplia platea, els 
lavabos, els voltants de l’escenari i la barraca 
de pedra seca. Així mateix ja férem viatges 
per baixar les cadires i les taules pel vermut 
del diumenge. Els límits de cada parada els 
marcàrem amb paques de palla i canyes de 
bambú amb una corda a mode de tanca 
natural. A la parada de més avall hi volíem 
posar la barra, feina de la que s’encarregaria 
un grup de joves del poble. Durant la tarda 
però la desolació es va apoderar dels nos-
tres ànims. La mala situació epidèmica im-
pedia que es pogués fer barra. Desolador! 

Agrair ja d’entrada la proposta que aquest 
grup de joves havia fet. Hi haurà segur una 
nova oportunitat.
16-07-21 CONCERT DE MORENA TRADI-
PATXANGA
Arribava així el gran dia. Al migdia de sob-
te, es van començar a sentir els acordions 
a casa nostra. El Guillem i els seus alumnes 
havien quedat per dinar al Casal i entre plat 
i plat tocaren les primeres melodies. Collde-
jou començava a respirar Diatònic. A les 17h 
es van traslladar al bancal del mig de l’Àrea 
de lleure per començar el curs d’acordions; 
màgic va ser sentir-los!

Vam acabar de muntar l’escenari amb els 
altaveus i les llums i el Jaume va acabar de 
perfilar el millor so possible. Ja al vespre van 
arribar els tres components dels ‘Morena’ 
per fer les proves de so. Tot estava a punt. 
Només calia que el dia anés caient i la mà-
gia comencés. I així va ser. Amb la lluna en-
tre la Mola i Llaberia vam encendre els llums 
de tot el recinte. Van quedar molt boniques 
les tires de llum amb bombetes repartides 
estratègicament a la baixada d’accés, als ar-
bres i a la barraca de pedra seca. 
A les 21h les portes quedaren obertes i els 
més puntuals van començar accedir a l’Àrea 
de lleure. Els dos pàrquings habilitats a l’Ho-
telet i a la pista s’ompliren. Molt esgraona-
dament la gent va anar arribant. Pel tema 
Covid calia fer una reserva prèvia per inter-
net de fins a 4 persones per correu. La gent 
del poble va tenir preferència podent agafar 
entrades a la botiga des del dia 1 de juliol. A 
l’entrada es comprovava a l’ordinador la re-
serva feta i ja es podia accedir. En Guillem 
també va habilitar un espai per vendre ti-
quets per la rifa que sol fer a la mitja part del 
concert. Va sortejar un acordionet petit i un 
lot de productes variats com oli, cerveses, 
cds diversos d’acordionistes i el producte 
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estrella: un formatge de Colldejou.
Es va avisar que el concert es començaria 
puntual perquè no podíem passar-nos de 
les 00:30h (restriccions Covid). I així va ser!  
Primer va parlar el Ricard en nom de l’Ajun-
tament de Colldejou i després prengué la 
paraula en Guillem de l’organització del Di-
atònic. I per fi agafaren tot el protagonisme 
els Morena Tradipatxanga amb la veu de 
l’Heura Gaya! Ja des de la primera cançó 
vam comprovar que seria una nit animada. 
Les seves versions realment no deixen indi-
ferent. Així vam repassar el ‘Lloca’, ‘Gat nou’, 
‘John Deere’ o ‘la Barretina’. A la mitja part 
doncs en Guillem va fer el sorteig i va repar-
tir sort entre els assistents. Entràvem doncs 
a la part final del concert on la gent segur 
que en condicions normals s’hauria aixecat, 
ballat i cantat desbocadament. Malgrat tot, 
s’ha de reconèixer la bona actitud i compor-
tament de les assistentes i assistents, als que 
vam acomiadar entre aplaudiments, agraint 
l’assistència. Les cares de la gent denotaven 
que havien passat una bona estona.
Anar a dormir amb els acordions sentint-se 
de lluny mentre la matinada omplia les 
nostres vides va ser un enorme plaer.
18-07-21 PERE ROMANÍ TRIO
La nit ha estat ventosa i hem hagut de refer 
la protecció solar de damunt de l’escenari 
així com les tanques que havia tombat i la 
senyera que havia despenjat. La tarda abans 
ja havíem habilitat la zona amb les taules i 
els para-sols per acollir el Concert vermut 
que al final només ha pogut ser Concert. 
Avui hem comptat amb el grup Pere Romaní 
Trio, vinguts de mig principat. A partir de tres 

quarts d’una han començat els parlaments 
pertinents de l’organització amb els agra-
ïments corresponents. El Joan, l’Hèctor i el 

Pere ens han obsequiat amb un repertori de 
música tradicional i folk la mar d’entretingut.
Fora de Colldejou el dissabte va tocar l’Iñaki 
Plaza a la nit al Parc Maria Martori de Mont-
roig, mentre que aquest mateix diumenge en 
Guillem Anguera Quartet ha tocat a Cambrils 
al Parc del Pescador per tancar el certamen. 
I bé, aquesta tarda de diumenge  lluminosa 
i calorosa hem acabat  de desmuntar l’es-
cenari i traslladar les cadires, les taules i tot 
el material utilitzat als magatzems corres-
ponents fins a una propera oportunitat. 
Agrair a totes les persones que hi heu posat 
el vostre granet de sorra perquè el Diatònic 
a Colldejou hagi estat una realitat!
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PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU DIFÍCIL

SUDOKU FÀCIL

AGRAÏMENT AL POBLE DE COLLDEJOU 
PEL SEU SUPORT AL XIV CAP DE SETMA-
NA  DIATÒNIC DE MONT-ROIG
Miquel Anguera i Brú, 
Associació de Veïns Muntanya Roja

Molts recordem que, degut a la Covid-19, 
l’any passat es va haver de suspendre el 
Cap de Setmana Diatònic de Mont-roig 
(com tants i tants actes culturals d’arreu del 
planeta) i que, enguany, moltes activitats 
culturals, socials i esportives també s’han 
hagut d’ajornar pel mateix motiu... i espe-
rem-nos encara!
En aquest cas, només voldria parlar de l’es-
timat poble veí de Colldejou, amb qui ens 
uneixen una munió de vincles familiars, 
d’amistat, veïnals i un llarg etcètera. Com 
molts recordareu, per circumstàncies que 
ara no venen al cas (i sempre dins la Covid-19), 
un parell de concerts de l’esmentat Cap de 
Setmana Diatònic es van celebrar a Collde-
jou (dies 16 i 18 de juliol a l’Àrea de Lleure).

Jo només voldria deixar ben palès, en nom 
de l’Associació de Veïns Muntanya Roja, 

com a coorganitzadors dels catorze Cap de 
Setmana Diatònic de Mont-roig,  el nostre 
profund agraïment a la gent de Colldejou: 
al seu Ajuntament, regidoria de Cultura, 
Centre Cultural, @iblama i voluntaris que 
van fer possible una organització perfecta, 
amb un gran acolliment, empatia i col·labo-
ració que va fer possible un parell de con-
certs extraordinaris pel seus músics, el seu 
entorn, la gent que ens va ajudar i que ens 
van fer sentir millor que a casa nostra. Grà-
cies Colldejou!! Tornarem!!
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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

HOTEL • BAR • RESTAURANT

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de forquilla

Menús de cuina 
casolana de muntanya

Events

Tel. 611166677 / 677709563 • COLLDEJOU
www.airedecolldejou.com • info@airedecolldejou.com

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

Lo Collet



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

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

Vint anys al seu servei

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










   
   










