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EDITORIAL

NO A LA GUERRA; NO A CAP GUERRA
La Redacció

Tot se n’ha anat en orris! La que havia der ser 
la primavera de l’alegria i la primera sense 
restriccions està començant a ser una de les 
més tristes dels darrers temps. Tot ha que-
dat paralitzat amb l’esclat de la guerra que 
s’ha inventat Rússia contra Ucraïna. Hem 
vist impotents i astorats com aquests “sense 
ànima” llençaven bombes contra la població 
civil, els destruïen les cases i provocaven un 
exili de més d’un milió i mig de persones. 
Hem passat de veure i sentir cada dia les 
desgràcies de la Covid a veure i sentir a tota 
hora les desgràcies de la guerra. Perquè si; 
la guerra només és símptoma de desgràcia 
i desencís. El Putin s’ha posat al cap que vol 
recuperar l’antic imperi de Rússia i no s’atura-
rà fins aconseguir-ho, independentment del 
que els pobles en qüestió pensin o sentin, ni 
tampoc respectant els estatus que avui en 
dia tenen. Segurament són ferides mal tan-
cades de fa molts anys enrere, però no hi ha 
dret que ho facin pagar a la pobra gent que 
l’únic que vol es viure el dia a dia per donar 
el millor a les seves famílies. Asseieu-vos si us 
plau; crideu si voleu, però parleu! Deixeu-la 
violència aparcada i parleu. Arribeu a acords 
duradors i clars i destruïu d’una vegada per 
totes tota arma! Des de Lo Collet cridem ben 
alt NO A LA GUERRA; NO, A CAP GUERRA!
En la realitat més propera, hem viscut un dels 
hiverns més secs dels darrers 50 anys. Les 
pluges durant més de dos mesos han estat 

nul·les i la sequera s’ha anat fent evident. En 
aquest primer trimestre, hem anat de rua 
en rua pràcticament. Vam tancar la festa de 
Nadal amb l’arribada de ses majestats els 
Reis de l’Orient a la nostra vila i Sa Majestat 
el Carnestoltes va encapçalar una de les rues 
de Carnaval més multitudinàries dels darrers 
anys. I és que hi havia ganes de festa. Dos 
dies més han estat assenyalats en calenda-
ri. El dia 6 de març hem celebrat al poble el 
dia internacional de la Dona i el 19 de març 
amb el primer dels vermuts concerts del nou 
certamen “Colldejou viu la música”. Des de 
Lo Collet ens afegim a la crida del 8 de març 
en el dia internacional de la dona per acabar 
amb tot tipus de violència contra les Dones!
Obrim una nova etapa en la nostra estima-
da revista Lo Collet. Després de tants anys 
sortint puntualment cada trimestre, ens 
plau comunicar-vos que a partir d’aquest 
març de 2022 la revista amplia el nombre 
de pàgines per donar cabuda a un nombre 
més grans de continguts. Canviarem els 
format una mica i l’adaptarem a les noves 
circumstàncies. Seguirem comptant amb 
els col·laboradors habituals i hi introdui-
rem noves seccions. També buscarem una 
nova maquetació més àgil. Després de fer 
tota la revista en color, aquest és un altre 
gran pas. Tant de bo, durant molt anys, pu-
guem seguir treballant en aquest projecte 
tan engrescador. No cal dir que totes i tots 
teniu les portes obertes per oferir la vostra 
col·laboració com sigui; amb escrits, fotos, 
passatemps, il·lustracions... o simplement 
aportant idees noves! Tot hi serà benvingut! 
Visca Lo Collet!

323 anys fent cultura



HISTÒRIES PER NO OBLIDAR

MEMÒRIES DE FESTA MAJOR 
Aitziber Rofes i Anton Rofes

Les Festes Majors de Sant Llorenç i Sant Rafel 
d’avui dia encara conserven l’essència de la fes-
tes d’anys enrere. Abans, la festa major era l’es-
deveniment més destacat de tot l’any i tot el 
poble l’esperava amb candeletes. I no només 
la gent del poble sinó les veïnes i els veïns dels 
pobles dels voltants. Sempre hi havia jovent dis-
posat a passar-se una estona caminant de po-
ble a poble per anar al ball. Els veïns dels pobles 
del voltant venien a la festa de Colldejou i la gent 
de Colldejou anava als pobles del voltant. Segur 
que algun familiar o conegut t’acollia a casa seva 
fins i tot més enllà del ball, tot el cap de setmana.
El programa de festes era molt més modest 
que l’actual i girava entorn a l’orquestra. La 
quitxalla esperava, impacient, que arribessin 
els músics per veure’ls assajar i muntar l’esce-
nari. L’orquestra era l’encarregada d’amenit-
zar tots els actes de la festa, ja fos el vermut, 
la missa, el ball de sardanes… Sovint venia de 
fora essent contractada per a l’ocasió. Coll-
dejou, no obstant, va tenir banda pròpia per 
allà els anys 20 de la mà del mestre Caballé. 
L’atracció principal eren el balls de tarda i de 
nit. Eren actes multitudinaris. S’hi aplegava 
tot el poble i es gaudia de la festa. 
I ja ficats en el ball, no podem oblidar tres 
balls típics de l’època. El ball de toia, el ball 
del pensament i el ball del ram. La toia era 
un objecte -sovint útil- que es rifava entre 
els pretendents balladors. Ell llavors l’oferia a 
una noia perquè ballessin plegats. Pel que fa 
al ball del pensament era ella qui l’oferia en 
agraïment al noi per haver-la tret a ballar. Fi-
nalment, dir que el ball del ram era molt simi-
lar al que avui coneixem com a ball del fana-
let. Resseguint cròniques més antigues que 
romanen escrites a l’Hemeroteca de La Van-
guardia i copsant testimonis de la gent més 
gran, se sap que al poble també s’hi va fer el 
Ball de coques (ball de jota amb coca a les 
mans, sobre el que estem investigant) el cant 
de cobles crítiques al carrer (tipus ball de gi-
tanes) i el ball de valencians (ballaven trenant 
mocadors i fins i tot fent torretes humanes).

A l’hora del vermut, els adults bevien vermut i 
els nens insistien en provar-ho, però com que 
encara eren massa joves, sucaven el “palillo” 
de l’oliva, d’amagatotis, a les escorrialles del vas 
de vermut. No obstant això, lluny de quedar-se 
amb set, s’atipaven amb “sifòn” o “zuavo” -com li 
deien- o també conegut com a ‘suau’; un com-
binat de gaseosa i cafè molt exitós en l’època.
El darrer dia de festa, l’anomenaven el dia 
dels “dropos”, on tothom recuperava les ho-
res de son perdudes i la nostàlgia de la fi de 
festa imperava per arreu. 
Per sort, la música i el ball no s’acabaven amb 
la festa major, ja que cada dissabte i diumenge 
s’obria “la Societat”, una sala a peu de carrer on 
les melodies d’un manubri animaven al jovent i 
a la gent gran a sortir a ballar. Després dels anys, 
el 1950 amb l’arribada de l’electricitat al poble, es 
va comprar una ràdio gramola per al cafè de la 
Falange de la plaça de l’església i la gent que no 
es podia permetre el luxe de tenir-ne una pròpia 
a casa, es reunia per escoltar “el parte” de notíci-
es, els partits de futbol o la música que posessin, 
mentre els grans jugaven a cartes i al dòmino. 
Les festes d’avui en dia, tot i que encara conser-
ven l’essència, han perdut part de l’autenticitat 
i potser ja no són tan entranyables com eren 
abans. Les generacions anteriors esperaven 
aquestes dates amb anhel, ja que de dies es-
pecials, al marge de la rutina, n’hi havia de ben 
pocs. I a diferència de la quantitat d’estímuls i 
novetats que tenim avui dia, en el passat cada 
petita cosa es valorava molt més que ara. Per 
deixar-ne constància, anotem que a dia d’avui 
la festa major s’allarga durant més d’una set-
mana. A part dels balls corresponents, tenim la 
trobada de gegants, el correfoc, les havaneres, 
la xaranga i la tirada de bitlles a l’àrea de lleure 
a banda de l’acte litúrgic corresponent. Tam-
bé si solen ofertar actes teatrals i altres espec-
tacles musicals. Els actes més concorreguts 
segur que són els que tenen alguna menja 
com a excusa, com per exemple la sardinada i 
sobretot la fideuà, avui un veritable emblema 
de la nostra festa major. Igual que el formatge 
de Colldejou (en format de mató) que se se-
gueix repartint com a postres als presents en 
la trobada de gegants. Tots els actes són gra-
tuïts i compten amb la col·laboració de l’Ajun-
tament i el Centre Cultural.
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523 anys fent cultura

UNEIX-TE AL CENTRE CULTURAL DE COLLDEJOU!
TREBALLAREM PER TENIR BEN VIVA LA NOSTRA CULTURA I LES NOSTRES TRADICIONS!

Som Gegants, som Bitlles, som Revista Lo Collet; som cultura! Som Colldejou!
Una mà estesa a tot el que es faci a la nostra vila!



CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM PEL MÓN
Lasrecetascocina.com / Laia Llorens

Primer plat
ARRÒS FREGIT ORIENTAL AMB SALSA 
AGREDOLÇA
https://www.lasrecetascocina.com

Ingredients: 4 mides d’arròs, 1,5 litres d’ai-
gua, 2 ous, un bol de pèsols tendres, 1 pas-
tanaga gran o dues si són petites, 100 gr de 
pernil cuit, salsa agredolça, 125 ml d’aigua, 
4 cullerades de vinagre d’arròs, 5 cullerades 
de sucre, 1 cullerada de quetxup, ½ cullera-
deta de sal, 1 cullerada de Maizena i aigua.
Preparació: Primer posem un pot petit 
amb aigua a foc.
Pelem i rentem bé la pastanaga, tallem per 
la meitat i ho posem al cassó.
Quan la pastanaga porti uns 5 minuts a foc, afe-
gim els pèsols i ho coem durant 10 minuts més.
Colem les verdures i ho passem pel raig d’ai-
gua freda per tallar la cocció. Ho reservem.
Ara, posem una cassola a foc amb 1,5 litres 
d’aigua i els 4 gots d’arròs.
Afegim sal i coem durant uns 15 minuts, sen-
se deixar que l’arròs es cuini per complet.
Un cop llest, escorrem i refredem amb ai-
gua freda per aturar la cocció. Reservem.
D’altra banda, batem els dos ous amb una 
mica de sal i fem una truita molt fina, si cal, 
en podem fer dues perquè aquestes que-
din primes.
Ja tenim tots els ingredients llestos, ara hem 
de tallar la truita en tires, la pastanaga en pe-
tits daus i el pernil cuit de la mateixa manera.
Posem una paella gran a foc amb un fons 
d’oli d’oliva verge.

Afegim l’arròs i saltegem uns minuts a foc 
mig, afegim una mica de sal.
Incorporem tots els ingredients i deixem 
cuinar uns minuts més.
Per preparar la salsa agredolça posem l’ai-
gua en un cassó petit.
Afegim el sucre, el ketchup, la mica de sal i 
el vinagre d’arròs.
Remenem bé amb unes varetes i ho posem 
a foc fins que comenci a bullir.
Per espessir la salsa, dissolem una cullerada 
de maizena en aigua freda i anem afegint a 
poc a poc fins a obtenir una salsa lleugera.
Segon plat
POLLASTRE AMB AMETLLES ESTIL ORIENTAL
https://www.lasrecetascocina.com

Ingredients: 2 pits de pollastre de corral, un 
carbassó, una ceba, dues pastanagues, 100 
grams d’ametlles crues, una culleradeta de 
sucre, 100 ml de salsa de soja, oli d’oliva verge 
extra, 1 pastilla de brou de pollastre, una culle-
rada de farina de blat de moro (maizena) i sal.
Preparació: Primer preparem el pollastre, ja 
que necessita almenys 30 minuts de macerat.
Rentem bé els pits i eixuguem amb paper 
absorbent, retirem el greix sobrant.
Tallem el pollastre a daus petits, amb una 
mida ideal per menjar d’un mos.
Posem els daus de pollastre en un recipient 
i afegim la salsa de soja i el sucre.
Remenem bé i reservem a la nevera durant 
una mitja hora aproximadament.
Mentrestant, anem preparant les verdures, 
pelem i rentem la pastanaga, la ceba i el 
carbassó.
Tallem les pastanagues en bastons prims, 
la ceba en quadrats mitjans, i el carbassó 
en petits daus.
Ara, posem una paella al foc amb un raig 
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d’oli i saltegem uns minuts les ametlles, re-
servem.
En la mateixa paella, sofregim la ceba i la 
pastanaga, afegim una mica de sal i cuinem 
uns 7 o 8 minuts, reservem.
Utilitzant la mateixa paella, sofregim final-
ment el carbassó fins que quedi daurat i 
reservem.
Traiem el pollastre i posem en la mateixa 
paella amb tot el suc del macerat, cuinem 
uns 5 minuts.
Després, incorporem les verdures i les 
ametlles.
Afegim una pastilla de brou de pollastre i la 
maizena dissolta en un got d’aigua.
Deixem cuinar durant uns 10 minuts, si la 
salsa espessa massa, veu incorporant aigua 
fins que obtinguis l’espessor desitjat.
Postres
GELAT FREGIT
Ingredients per a dues persones: dues bo-
les de gelat de vainilla, 3-4 cullerades de pa 
ratllat, 3 cullerades de farina, 1 ou, mig litre 
d’oli de gira-sol, dues cullerades de mel, i 
xarop de gerds, per servir.

Preparació: Primer de tot, arrebosseu les 
boles de gelat amb el pa ratllat i deixeu-les 
al congelador durant una hora i mitja, fins 
que estiguin dures.
Prepareu la farina en un bol i l’ou batut en 
un altre. Escalfeu l’oli de gira-sol en una pa-
ella a foc viu. Traieu les boles de gelat del 
congelador, passeu-les per l’ou i la farina, 
poseu-les a la paella i fregiu-les durant uns 
20 segons amb l’oli molt calent.
Poseu les boles de gelat fregides en un bol 
i decoreu-les amb una mica de mel i xarop 
de gerds (si us agraden!)

723 anys fent cultura

Telf:

977 360 281

24 hores

Estem a:

Cambrils

Riudoms

Vandellós i l'Hospitalet

Alforja

Vila-seca

Prestem 

els serveis

des de qualsevol

residència

 i hospital del 

Baix Camp

i 

Tarragonès
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L’AJUNTAMENT INFORMA

RESUM DEL TERCER TRIMESTRE DEL 
2021 I PRIMER DEL 2022
L’Ajuntament

L’últim trimestre del 2021 i el primer del 
2022, han estat marcats per les dificultats 
pel que fa al subministrament d’aigua a la 
població. 
Durant el mes d’octubre el generador que 
bombeja l’aigua del pou de Massanes, que 
abasteix el poble, es va avariar, sent neces-
sari portar-ne un de llogat per a substituir-lo 
mentre aquest es reparava. El lloguer es va 
allargar del 23 d’Octubre al 20 de Novem-
bre. Aquesta incidència va resultar en una 
despesa extraordinària de 2.903,03 €, que 
s’està gestionant perquè sigui subvencio-
nada. 
De tots es sabut, que els anàlisis periòdics 
que es realitzen per a controlar la qualitat 
de l’aigua, van detectar una incidència en 
el paràmetre que mesura l’activitat alfa de 
la radioactivitat natural, en l’aigua que pro-
venia del pou de Massanes. Aquests valors 
fan que el consum d’aquesta aigua sigui 
desaconsellable; tal com van comunicar els 
tècnics del Departament de Salut i de la Di-
putació de Tarragona. 
El 19 de Novembre es va comunicar la si-
tuació a través d’un Ban, desaconsellant el 
consum de l’aigua per beure i cuinar. 
El 13 de Desembre es va iniciar el subminis-
trament d’aigua potable, a través de cami-
ons-cuba, deixant d’utilitzar doncs l’aigua 
del pou. L’aigua transportada pels camions 
s’abocava a l’arqueta de la Font d’en Prenyi-
nós, per d’allí dirigir-la als dipòsits. Es van re-
alitzar uns 6 transports setmanals, de 15000 
litres cada un, que han resultat en una des-
pesa estimada de 16393€, que s’està procu-
rant que quedin coberts per una subvenció 
extraordinària per part de l’Agència Catala-
na de l’Aigua. 
La solució per a la potabilització de l’aigua 
de Massanes es preveu que no sigui senzi-
lla ni ràpida de du a terme. És per aquest 
motiu que es va planificar i executar l’alter-
nativa de dur aigua als dipòsits municipals 

des de la Font de Noguer. Després de re-
alitzar els tràmits oportuns, finalment el 17 
de Març es va donar per acabada una part 
d’aquesta obra, que ja permet l’arribada de 
l’aigua, i per tant poder prescindir de l’ús 
de camions-cuba. Es preveu que aquestes 
obres d’emergència siguin també subven-
cionades tant per la Diputació de Tarrago-
na com per l’Agència Catalana de l’Aigua. 
També relacionat amb l’aigua, durant 
aquest període i dins del Programa per a 
la Protecció de la Salut Pública 2021 de la 
Diputació de Tarragona, s’han justif icat 
despeses pels controls i analítiques de 
l’aigua de consum, així com diverses re-
paracions pel que fa al subministrament 
d’aigua. Els costos han estat de 5.315,20 
€, subvencionats amb 4.777,74 € per part 
de la Diputació. 
Aquest final d’any, s’han liquidat interven-
cions que ja s’havien realitzat el primers 
trimestres de l’any, com per exemple diver-
ses actuacions en la xarxa de clavegueram 
relacionades amb les obres que es van re-
alitzar a l’estiu, i l’arranjament dels camins 
forestals que van ser afectats per la nevada 
del gener del 2021. Aquestes actuacions ex-
traordinàries han tingut un pressupost de 
5.545,30€, sent subvencionats 4.728,92€. 
Durant el mes de febrer del 2022, una bri-
gada de treballadors, a càrrec de l’Agència 
Catalana de l’Aigua, va desbrossar gran part 
del Barranc del Forn Teuler, fins a la Mina 
de l’Aubelló. 
En l’apartat de Cultura i Festes, per la Festa 
Major de Sant Rafel, es van realitzar 3 actu-
acions amb una despesa total de 2800€, 
sent subvencionades per E-Catàleg de la 
Diputació de Tarragona 1200€ i assumi-
des pel recursos propis de l’Ajuntament els 
1600€ restants, al que també s’ha d’inclou-
re una despesa de 700€ d’una actuació du-
rant les festes de Nadal. 
El 18 i 19 de Desembre es va realitzar el 
Cap de Setmana Gastronòmic, que va te-
nir un pressupost de 2432,89€, dels quals 
1824,67€ seran subvencionats per la Di-
putació de Tarragona dins la convocatò-
ria per a projectes i activitats culturals o 
d’interès per la ciutadania, de caràcter 



923 anys fent cultura

singular (2021).
El 6 de març es va realitzar un acte en com-
memoració del 8 de Març, en col·laboració 
amb el Consell Consultiu de les Dones, del 
Consell Comarcal del Baix Camp, i amb el 
Departament d’Igualtat i Feminismes de la 
Generalitat de Catalunya. 
Aquest primer trimestre del 2022, s’ha re-
solt favorablement la sol·licitud per al Pla 
d’acció d’energia sostenible (PAES) que 
subvencionarà una instal·lació solar fotovol-
taica a la teulada de l’Ajuntament. 

També està resolta l’actuació del PAM (Pla 
d’Acció Municipal) de la Diputació de Tar-
ragona per l’any 2022, amb un pressupost 
de 159.996,62 €, dels quals 150918,15 estan 
subvencionats. 
I per acabar, cal dir que s’està pendent de 
la resolució de la convocatòria de subven-
cions per a actuació d’ordenació ambiental 
de la il·luminació exterior, realitzades du-
rant els anys 2021 i 2022, per a canviar les 
bombetes de l’enllumenat públic per altres 
de major eficiència energètica 



UN POBLE EN MOVIMENT

CAP DE SETMANA GASTRONÒMIC
La Redacció

Superant-nos com a poble! Colldejou 
aquest cap de setmana va escriure una al-
tra gran pàgina en la seva història moder-
na. I és que durant dos dies va ser capaç 
d’organitzar el primer Cap de setmana gas-
tronòmic de la història amb xerrades, tallers 
i cates per a tots els gustos. Anem a pams!
LA PRÈVIA: Entre dijous i divendres fou ne-
cessari arranjar bé els espais. Calia que els 
tres punts neuràlgics del certamen esti-
guessin a punt: Casal, Frontó i Ajuntament 
vell. Així que va caler transportar i muntar 
una cuina completa amb vitro, pica, taule-
ll i forn, un forn exterior més ample per fer 
pa i el sistema de micros sense fils per te-
nir àudio. Va caler precisar molt bé a l’hora 
d’aconseguir els ingredients necessaris per 
dur a terme els tallers. De la mateixa mane-
ra calia tenir el so a punt i un sistema de fil-
mació en directe amb dues càmeres  per no 
perdre detall de tot el que feien els ponents.
DISSABTE 18: El cap de setmana va arrencar 
amb la classe magistral duta a terme pel te-
rapeuta Josep Maria Llorach. Ens va fer una 
presentació imprescindible per parlar-nos 
de les herbes vulgarment dites ‘males’ que 
haurien de formar part de la nostra dieta i 
així tenir una vida més saludable. Acompa-
nyat d’una presentació completíssima ens 
va permetre descobrir que ben a la vora, als 
nostres trossos i horts, hi ha plantes silves-
tres de vital importància que seria interes-

sant que incorporéssim a la nostra dieta, 
tals com la xicòria, el pixallits, la calèndula, 
la ruca...  Ens va fer saber que la part més 
gran de la nostra dieta l’hauríem de dedi-
car a menjar verdures i fruites i fruits ver-
mells del bosc. Per fer-ho més atractiu va 
recomanar menjar moltes amanides i atre-
vir-nos a farcir-les de plantes ben variades.
La segona presentació va ser apoteòsica. La 
va encapçalar la Montserrat Fusté (docent 
d’escola d’hostaleria) en absència de l’Ana-
bel Rodríguez que estava convalescent (i 
que ens va dedicar unes paraules en el ví-
deo). L’Aitor del Casal va ajudar la Montse 
i el biòleg Llorach va acompanyar el que 
anaven fent amb explicacions dels ingredi-
ents interessantíssimes. L’objectiu del taller 
va ser demostrar-nos que podem alimen-
tar-nos de manera més saludable per Na-
dal. Ens va preparar crackers sense gluten 
de fajol i llavors. Per untar per damunt  va 
preparar uns deliciosos patés, un a base de 
pastanaga, tomaca i alfàbrega i l’altre amb 
xirivia i fesols. Després vingué l’hora del 
postres i fins i tot ens va obsequiar amb un 
còctel per a tots els públics sense alcohol. 
Quan ho van tenir tot preparat ho van pre-
sentar en una taula parada especialment 
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per a l’ocasió. L’esclat de gustos al paladar 
va ser impressionant.
A la tarda el protagonisme l’agafaren els me-
nuts. Sota el mestratge de la Maria Dolors, 
el Juanju i el Marcel la canalla va elaborar 
formatges frescos. Primer es va fer escalfar 
l’olla amb la llet al punt de sal. Es van repartir 
recipients, plats i gots i quan la llet tingué la 
temperatura adequada s’aboca al bol. Lla-
vors arribà el moment màgic, el moment 
en el que s’afegeix el quall líquid. L’excessiu 
fred va fer que la temperatura no fos la més 
adequada per fer quallar el formatge, de 
manera que calgué esperar una mica més. 
Mentrestant la canalla s’entretingué fent di-
buixos de Nadal. Passada una estona es colà 
el sobrant de llet quedant dins d’un recipi-
ent el formatge. En provar-lo ens n’adona-
rem del gust magnífic saladet que tenia. Així 
els nens van poder marxar del taller amb la 
base d’un formatge fresc cap a casa.
Arribàrem així al moment més ‘popu’: la 
presentació del llibre de la Gessamí Ca-
ramés ‘Meleta de romer’ i una proposta 
de cuina per fer per Nadal. Després de re-
passar una mica la seva trajectòria passant 
del somni de ser actriu a cantant al de ser 
cuinera, ens va delectar amb la preparació 
d’un plat nadalenc: canalons amb farcit 
d’ànec amb pastanaga sofregida i beixa-
mel i acompanyat d’amanida de cítrics. La 
pasta i la beixamel van quedar insupera-
bles! S’ha de reconèixer la seva vàlua com a 
cuinera tot i que en tot moment ella és més 
aviat amant del dolç i les postres. Des de la 
plataforma que ha suposat el programa de 
TV3 ‘Cuines’ precisament el que ha fet és 
fer-nos gaudir amb les seves propostes. No 
cal dir que la simpatia que irradia per la tele 
es fa més evident en directe, cara a cara. La 
van acompanyar els seus pares els quals 
l’ajudaren en la cuina i sobretot en la venta 
de llibres que al final, ja més distesament es 
va dedicar a signar.
Amb la maleta ben carregada arribà l’hora 
de la birra. Les Clandestines de Montferri 
van agafar tot el protagonisme a l’Ajunta-
ment vell. En Xavi ens va preparar una cata 
estupenda maridada amb productes d’aquí 
al voltant com poden ser el pa i l’oli, coca de 

la Serra, formatge i fruits secs. Les cerveses 
que vam degustar varen ser les següents: 
la rossa, la royal marze, la de farigola, la Gess 
grape ale, la gaianada i la negra. La idea era 
que els gustos de la birra i els sabors del 
menjar es compaginessin per potenciar 
més encara la força de les Clandestines. Així 
mateix ens acostarem a una casa i un pro-
jecte que és entre nosaltres des del 2007. La 
idea es va anar forjant entre tres socis fun-
dadors. En un primer moment ningú creia 
en ells però la tenacitat i les ganes de fer 
un bon producte han fet que passats quasi 
quinze anys tinguin una fàbrica pròpia i ja 
no només es dediquin a la birra amb am-
polla de 75cl i de 33cl sinó que ara ja els pots 
trobar amb altres formats com en barrils i 
bosses tèrmiques per punxar en festes. 

DIUMENGE 19: Les millors previsions es van 
complir i el bon temps gràcies a l’anticicló 
ens acompanyà un dia més. Ben d’hora 
vam posar-nos a arranjar la pista del fron-
tó pel dinar de la Clotxa. Calia tenir-ho tot 
a punt; taules i cadires i tots els ingredients 
per a l’hora de dinar.
Al mateix temps, a la sala del ball ja feia es-
tona que se sentia l’oloreta de pa. Quan hi 
vam entrar vam quedar al·lucinats i és que 
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el mestre forner Josep Pasqual ens havia 
preparat una selecció de pans que tenia 
exposats damunt d’una taula. El seu lema 
realment va quedar ben clar amb els pans 
que elabora. En ment té fer un bon pa i 
convertir-lo en una obra d’art, cosa que sal-
ta a la vista que aconsegueix. No en va ha 
aconseguit una reputació no només a casa 
nostra sinó arreu del món. I això s’aconse-
gueix primer aprenent i picant pedra dia a 
dia buscant ser el millor. Amb tot va quedar 
clara la importància de la massa mare, un 
bon amassat, compaginar diferents ingre-
dients i com hem dit fer del pa un art a part 
d’un gaudi per als nostres sentits. A la ma-

teixa sala va preparar-nos uns mini panets 
amb llavors perquè ho poguéssim compro-
var. Realment excepcional!
A mig matí la cursa dels Fumats de Nadal 
va arrencar des de la plaça Sitjar. Hi havia 
tres modalitats: Fins a 250 participants van 
omplir la part alta de la vila. En un dia fred 
però clar van pujar a la Mola en un ambi-
ent clarament nadalenc per acomiadar 
aquest marejant 2021. I entremig cantada 
de nadales i ambient nadalenc a dojo. Els 
primers en arribar en les curses competi-
tives per modalitat foren: en 10k trail amb 
105 participants (Gemma Mestre 1:11:42 i Pol 
Figueras 49:21) i en 10k trek amb 23 partici-
pants (Maria Lluïsa Rodríguez 1:34:09 i Da-
vid Rodríguez 1:34:08).
Al toc del migdia el Celler de Cal Pla de Por-
rera agafà el relleu. El Joan i la Cristina apro-
ximaren el fruit del seu treball amb una 
cata composada de 4 vins d’autèntic Prio-
rat: el blanc de Mas d’en Compte de 2016, 
i pel que fa als negres el Cal Pla del 2018, 
l’Obac de l’Andreva de 2017 i el vi de vinyes 
velles de Mas d’en Compte de 2015. El ma-
ridatge estigué acompanyat de formatge 

de Colldejou, panets i fruits secs de la terra. 
Cada vi és un món i té tota una història cen-
tenària al seu darrere; el fruit de 7 generaci-
ons de la família de Cal Pla estimant i estu-
diant aquesta licorella adusta però agraïda 
per obtenir-ne els millors fruits en forma de 
vi. No en va el Celler de Cal Pla, a banda de 
ser el més  autèntic de la vila, potser que 
en sigui el més antic i és que les primeres 
informacions escrites del celler daten de 
1814. En total passen de la cinquantena 
d’hectàrees plantades i tal com ens van 
explicar cada racó de finca presenta unes 
característiques molt concretes ambientals 
que cal cuidar i tenir en compte. Les vari-
etats amb les que treballen són des de la 
carinyena i la garnatxa passant pel picapoll 
i el trepat blanc. Una autèntica simfonia de 
colors i sabors que fan ben viu aquell lema 
de ‘no et puja al cap sinó al cor’.
Les hores passaven i arribava l’hora de di-
nar. Al frontó tot anava quedant enllestit 
perquè comencés el dinar comunitari de la 
Clotxa organitzada pel Centre Cultural un 
any més. Com sempre tota la recaptació 
anirà destinada a la Marató de TV3 enguany 
dedicada a la salut mental. Així doncs allà a 
les 14h qui més qui menys estava assegut a 
la seva taula. S’anà cridant per fileres per no 
aglomerar la gent i és que el dinar s’ha po-
gut fer però amb estrictes normes d’afora-
ment i limitacions pel Covid. Així doncs que 
amb els ingredients a la mà ens vam dispo-
sar a preparar la clotxa; fregar els alls dins 
del mig pa i la tomaca i esmicolar-hi la ceba, 
l’arengada i la llonganissa. Bon raig d’oli i a 
degustar entre traguets de vi fresquet. Al 
cap d’una estona els ‘Vergüenza ajena’ vam 
amenitzar l’àpat amb la seva rumba catala-
na. El frontó va anar animant-se progressi-
vament i és que falta moltíssima alegria.
Havent dinat començaren les dues xerra-
des finals; les més sentides ja que ens pre-
sentaren productes fets a casa nostra. 
El primer fou el Manel Zamora l’apicultor 
local que fa poques setmanes acaba de 
treure al mercat mel feta a les nostres con-
trades. Ens va explicar tot el procés d’elabo-
ració amb tot luxe de detalls i és que és im-
pressionant la meravella de món que hi ha 
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darrere les abelles. N’hem de ser molt més 
conscients ja que són uns éssers essencials 
per promoure la vida; són vitals en ajudar a 
pol·linitzar. I n’obtenim la mel que conté un 
munt de propietats terapèutiques benefici-
oses pels humans. En la seva composició hi 
podem trobar: enzims, aminoàcids, mine-
rals, vitamines i polifenols importantíssims. 
La desgràcia és que per diverses raons les 
abelles han patit una minva en quantitat al 
llarg dels anys i a això hi han contribuït l’ho-
me, altres depredradors (com la vespa asià-

tica! i plagues. L’home des del moment que 
llença productes químics al camp ha influït 
negativament en la vida de les abelles. De la 
mateixa manera, per exemple com avui en 
dia passa amb la vespa asiàtica que mata i 
es menja les nostres abelles. En el tram fi-
nal vam poder degustar diferents mels per 
comprovar-ne no només la textura sensi-
blement diferent sinó per assaborir-la.
La xerrada que va tancar el cap de setmana 
va venir de la mà del Francesc de Cal Es-

coda. Des de l’any 2009 que es dedica com 
a hobbie a fer Ratafia. Va començar fent 
provatures a partir d’una recepta que li va 
passar una noia i va decidir que volia fer un 
producte personal atenent els seus gustos 
i preferències. Doncs bé aquí en tenim re-
sultat: Ratafia de Colldejou. Un producte fet 
amb una quantitat i varietats d’herbes sil-
vestres que fa feredat. Ahir ens  en va parlar 
de quasi una quarantena entre les quals hi 
podem trobar l’herba de sant Joan, cua de 
cavall, Maria Lluïsa, romaní, farigola, espí-
gol, puniol, flors d’alzina, roure o llorer entre 
d’altres. Elements que podem trobar a les 
nostres muntanyes. En la preparació ens va 
fer arribar que ell macera els components 
en verd que són collits i se’n fa l’elaboració 
al voltant de sant Joan. Aquests compo-
nents són barrejats amb aiguardent o anís. 
Es deixa macerar, es filtra i reposar tres me-
sos en un lloc fresc. I heus aquí el resultat, 
un producte de la terra que ens va deixar 
degustar, excel·lent tant per prendre amb 
gel com sense. Avui en dia compta ja amb 
una producció de 45 litres per gaudir amb 
amics, companys i família. Nosaltres vam 
ser uns privilegiats de poder degustar-lo 
amb carquinyolis.
Amb aquest acte es donava per conclòs 
aquest primer cap de setmana gastronò-
mic de Colldejou. Agrair la feinada feta per 
totes aquelles persones que ho han fet pos-
sible i a totes i tots els que hi heu participat! 
Gran iniciativa! Mil gràcies!
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PARAULES D’AGRAÏMENT
Pili Cuadrado

Com tots sabeu els dies 18 i 19 de desembre 
es va dur a terme a Colldejou un Cap de set-
mana Gastronòmic, amb una gran varietat 
d’activitats, totes elles de molta qualitat i sú-
per interessantíssimes. Hem de pensar que 
per organitzar tot això s’ha de disposar d’un 
gran bagatge humà carregat de bona vo-
luntat i disposat a utilitzar moltes hores en 
favor de la comunitat. És per això que vull 
expressar públicament el meu agraïment a 
les institucions, però sobretot a les persones 

que han fet possible aquest cap de setmana. 
El meu tarannà és de persona rural i m’agra-
da el meu poble, les coses senzilles, les rela-
cions humanes, el caliu de les coses quotidi-
anes.... Estic satisfeta de què a Colldejou es 
puguin organitzar activitats on la gent po-
dem compartir experiències, alegries, àpats 
i el que calgui. En realitat: -qui sap compartir 
no es troba mai sol, -qui sap compartir viu 
millor i -qui sap compartir sap estimar. Amb 
aquesta convicció animo a tothom a seguir 
organitzant, col·laborant i participant. Ens 
uneix com a poble i ens fa més forts. Moltes 
gràcies! Salut per a tothom!



LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

MAL ROTLLO: NO, GRÀCIES
Elisa Llaberia Domènech

Les persones estem fetes per sentir i trans-
metre emocions, que moltes vegades són 
positives, però també poden ser negatives.  
Aquestes emocions, bones o dolentes, ens 
les transmetem entre humans.
El contagi emocional cara a cara és el més 
potent. Moltes vegades, els gestos i el llen-
guatge no verbal tenen més importància 
que les paraules.
Psicològicament es podria explicar aquest 
contagi perquè al ser animals socials, neces-
sitem l’aprovació del grup, i per això, inconsci-
entment tenim tendència a fer tots el mateix. 
Tots hem viscut situacions de contagi mas-
siu d’emocions positives:
Quan hem anat al cine a veure una pel·lícu-
la, la diversió es multiplica quan tothom riu 
per alguna escena graciosa, perquè el riure 
és molt contagiós.
Quan ens trobem amb els amics, per fer al-
guna festa, tots estem animats, perquè in-
tuïm que ens ho passarem molt bé, aquesta 
alegria, ens la contagiem els uns als altres.
Quan un grup de gent, seguidor del mateix 
equip, es reuneix per veure junts el partit, i 
aquest guanya, l’eufòria és molt més gran que 
si cada un ho estigués mirant sol a casa seva.
Avui en dia, Internet s’ha convertit en una eina 
de distribució massiva i instantània d’emocions.
En principi, si són emocions positives po-
den ser beneficioses, si ens fan empatitzar 
amb algú que ho està passant malament, o 
ens fan comprendre que les bèsties també 
tenen sentiments, són emocions que ens 
ajuden a ser millors persones.
Però hi ha qui utilitza les xarxes socials per 
enviar missatges de mal rotllo, que fomenten 
l’odi i que ens contagien emocions negatives.
Aquestes emocions negatives afecten la 
nostra Salut física i mental, així que hem de 
procurar protegir-nos-en.
Com ho podem fer?
Doncs hem d’elegir les nostres companyi-
es. Ens hem de preguntar: Amb qui em 
sento bé? Qui reforça les meves fortaleses i 

les meves millors qualitats? Amb qui sóc la 
versió òptima de mi mateix?
A les xarxes socials ens relacionem amb 
molta gent, i tampoc no es tracta de discri-
minar els que ja tenen prou desgràcia de 
ser tant negatius, però nosaltres no en te-
nim la culpa, i no hem de deixar que el seu 
“mal rotllo” ens perjudiqui.
Jo personalment (i em consta que no sóc 
l’única), segons quins missatges sospitosos 
de ser fakes, o missatges d’odi,  ja no perdo 
el temps en obrir-los.
Per mi, la meva tranquil·litat interior és lo 
més important.
Seria bo preguntar-nos a nosaltres matei-
xos i contestar-nos amb sinceritat quina 
mena d’emocions anem contagiant.
Si creiem que ja  son prou bones, perfecte.
Segons els experts, si veiem que no és així, 
podem posar de la nostra part per intentar 
no contagiar els altres el nostre mal humor.
Primer que tot hem de protegir-nos dels es-
tats d’ànim negatius, intentar menjar cor-
rectament i descansar bé. Fer exercici i tenir 
objectius a la vida. (Si ja s’està jubilat, es pot 
fer un voluntariat, ajudar els altres, etc.).
Guardem-nos el mal humor per nosaltres, 
tenim dret a sentir-nos malament, però no 
podem fer “pagar el pato” als altres.
Hem d’enfrontar-nos a la nostra ira, ansie-
tat, etc. Amb teràpia o modificant les nos-
tres expectatives.
Hem d’estimular el contagi d’emocions 
positives vers les negatives, en definitiva, 
intentar anar per la vida escampant “bon 
rotllo”, perquè si no, és probable que al final 
ens trobem més sols que la una, o encara 
pitjor, rodejats d’altres rondinaires, perquè 
com diu el refrany castellà:
“Dios los cria, y ellos se juntan”.
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nom (fem.)
1. Dret dels perceptors de 
pensions mínimes  contributives 
a acollir-se a la tarifa social del 
cànon de l’aigua per reduir   
la seva factura. 

Sol·licita la tarifa social del cànon de l’aigua 
al 012 o a la web aca.gencat.cat

Bonificació aplicada sobre el cànon  
de l’aigua, un impost que representa  
el 30% de la factura de l’aigua.

de bonificació si no 
superes els 9 metres 
cúbics d’aigua al mes.

si superes els 9 metres 
cúbics d’aigua al mes.

Tarifa social del 
cànon de l’aigua
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LA VIE EST BELLE!

KOBIDO. EL LIFTING NATURAL
Maica López, facialista (hola@atemporal.com) 
Atemporal Esthetic Lab, Reus

Probablement ja has sentit a parlar del lí-
fting japonès Kobido, doncs és un dels 
tractaments facials més demandats actu-
alment. Fins i tot podem dir que és un dels 
tractaments “de moda” i els motius són dos: 
un, la seva efectivitat i l’altre, que s’emmar-
ca dins del moviment #slowbeauty. Aquest 
moviment aposta per un bellesa natural, 
per tractar amb mimo i “carinyo” el nostre 
cutis, per acceptar l’empremta inevitable 
del pas del temps sobre la nostra pell al ma-
teix temps que s’allunya de mètodes inva-
sius i artificials de les agulles i dels bisturís.
Fem una mica d’història, “Kobido” significa 
“antic camí de la bellesa” i la llegenda diu que 
inicialment van ser els guerrers japonesos 
qui practicaven el massatge facial abans de 
les batalles. Pretenien mostrar un rostre seré 
i relaxat als seus enemics; volien demostrar 
la seva confiança en una victòria imminent. 
Però més endavant, una emperadriu se’n 
va adonar dels beneficis estètics d’aquesta 
pràctica. Va cridar al seu servei un dels millors 
generals de l’exèrcit perquè li fes, en exclusiva, 
aquest massatge. Segons sembla, d’entrada 
al general no li va fer massa gràcia, però aviat 
es va adonar dels avantatges d’estar a prop 
d’una de les dones més poderoses, maques 
i solitàries de l’imperi; ja m’enteneu. A partir 
d’aquell moment, la tècnica es va anar per-
feccionant fins convertir-se en un autèntic 
tractament de bellesa; en la sofisticada tèc-
nica que durant segles ha proporcionat a les 
dones japoneses el rostre cutis de porcellana 
que tant envegem les dones occidentals.
Bé, això és el que diu la llegenda i realment és 
cert que les tècniques de massatge japoneses 
són mil·lenàries i que al Japó hi trobem alguns 
dels millors facialistes del món doncs, a la seva 
cultura, aquesta és una de les professions més 
prestigioses. També és segur que aquest és 
l’origen del lífting Kobido però, sent rigorosos, 
Kobido és una dinastia que no arriba als 400 
anys. Kobido és una marca registrada, i actual-

ment és Shogo Mochizuki és el seu gran mes-
tre. Només ell coneix tots els secrets d’aquesta 
tècnica de massatge i és el que triarà en un fu-
tur, d’entre els seus deixebles, el seu successor. 
També ha estat Shogo qui ha portat aquesta 
tècnica a occident, i ha format, per primera 
vegada, a facialistes no japonesos.
Així doncs, de tècniques de massatge japo-
neses n’hi ha moltes, però només una és Ko-
bido, i només fan Kobido aquells facialistes 
que han estudiat amb Shogo o amb algun 
dels seus deixebles autoritzats. Precisament 
aquí, a Catalunya en tenim dos d’aquests 
privilegiats (dels vuit que hi ha a Europa), la 
Rebeca Wessels i el Josep Lupion, havent 
estat, aquest últim, el meu mestre.
Sent un secret guardat durant generacions, 
el Kobido és una tècnica que ha variat poc 
al llarg dels segles. Es basa en una sèrie de 
fluctuacions entre moviments ràpids i lents 
que milloren la circulació més profunda 
del rostre, el coll, les espatlles i l’escot, oxi-
genant i nodrint les cèl·lules. Un massatge 
que allibera l’energia i tensió del muscles 
tonificant-los, millorant-ne el fluix limfàtic, 
destruint les cèl·lules mortes i promovent la 
producció d’elastina i col·lagen. El cutis es-
devé més lluminós i suau, més llis i ferm, en 
definitiva, sensiblement rejovenit. A més, el 
Kobido és un tractament holístic, això signi-
fica que té efectes positius no només sobre 
la nostre pell, sinó també sobre la nostre 
ment i el nostre estat d’ànim. El massat-
ge Kobido, més concretament, combat de 
forma eficaç l’estrès i l’ansietat, provocant 
un increïble estat de relaxació i benestar a 
l’afortunat què el rep.

No ho dubtis, si vols un tractament facial 
natural i efectiu tria el Kobido, viuràs una 
autèntica experiència sensitiva que va més 
enllà del purament estètic.
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HISTÒRIA DE COLLDEJOU

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

Etimologia. El nom del nostre poble parteix 
de 3 versions.
- Collem jovis; coll de Júpiter (romana). Tesi de-
fensada per Emili Morera a la ‘Geografia Ge-
neral de Catalunya’, Tarragona i Josep Racó a 
la Crònica del meu poble’. Nom de procedèn-
cia romana com altres de toponímia propera 
com Monte rubeo (Mont-roig). Segons aques-
ta tesi la Mola estaria dedicada al déu romà.
- Cogulla jove (Doctor Aiguadé) Muntanya jove.
- ‘Coll’ i ‘jou’. ‘Coll de colls’ topogràfic. En ser 
la Mola el punt més elevat de la zona, com 
culminant les muntanyes del voltant.
Prehistòria. Els primers pobladors eren caçadors 
i recol·lectors. S’han trobat restes de fòssils en el 
basament de la Mola, corresponents al període 
geològic del Trias. Capes de calisses blaves i blan-
ques compactades i llits irregulars d’òxid de ferro 
(Juràssic inferior). Segons el Joan Racó a la ‘Crònica 
del meu poble’ A la ‘partida de les estires’ un pagès 
hi trobà una destral de pedra datada del Paleolí-
tic Superior que entregà al Doctor Vilaseca (actu-
alment és al Museu de Reus). Notar la proximitat 
amb Tivissa on s’hi han trobat abundants restes 
en coves (Jassans, Onomàstica de Colldejou). 
S’especula també amb una troballa en una cova 
prop del Coll de la Vila Vella (damunt dels dipòsits 
d’aigua) on s’hi trobà un clot amb ossos humans. 
Diverses fonts (Joan Racó) parlen que en aquests 
zona hi podia haver hagut el primer assentament 
humà, aprofitant que hi havia un broll lleu d’aigua.
A les Coves d’en Janet i d’en Marco s’hi han trobat 
restes d’artesania i ceràmica estil hallstàtic orna-
mentades de canelats i de cordons. Josep Maria 
Sugranyes (Itineraris viscuts per les comarques 
meridionals) ens fa veure dues curiositats relaci-
onades amb la toponímia de la zona: el Portell 
de les Processons i el Camí de les Processons. 
Per què aquests noms si no hi ha edificació cris-
tiana a la vora? Doncs perquè les processons es 

feren entre finals del Neolític i el començament 
de l’Edat de Bronze. Era típic oferir sacrificis en 
llocs alçats i plans. Aquest camí empalma amb 
el camí de l’Ull de bou. I què s’oferia en sacrifici 
en l’antiguitat als déus? Bous, que eren conside-
rat semidéus (tesis del doctor Enric Aiguadé).
Ibers: proximitat del poblat del Castellet de Ba-
nyoles. (Tivissa) i proximitat amb els “metalls de 
l’argentera”, fa pensar que l’indret va ser recorregut 
per aquetes tribus, i tot i que no s’ha documentat 
cap poblat ibèric, no es descarta que hi hagués 
un assentament. De fet, a la part oest de la Mola hi 
ha unes restes que foren mig estudiades als anys 
noranta que encara avui es poden observar.
Romans. Jassans explica que en temps 
dels romans hi podia haver hagut una ex-
plotació agrària que aprofités les aigües de 
la font de Noguer i de l’Aubelló.
Notar ben a la vora la localització de mines de 
plom i argent de les vessants paleozoiques 
de les nostres serres que ja eren explotades 
en temps dels romans. Es concebia com un 
lloc de pas des del Camp de Tarragona (Tarra-
co) cap a l’Ebre (Móra). De l’etapa romana ens 
en queda una de les tesis de la procedència 
del nom de la Mola ‘collem Jovis’, a part de to-
ponímia de pobles propers com l’Argentera 
(illas argentera) o Mont-roig (monte rubeo). 
Josep Racó apunta que provablement s’ex-
portaven vins de Tarraco cap a la Metròpoli 
d’ençà al segle I.
Àrabs. Es calcula que arribaren al Camp sobre 
el 719 on també s’assentaren a Colldejou. Devi-
en substituir les poblacions romanes agrícoles. 
Ens han quedat testimonis en topònims com: 
Aufinac, Llaberia,  Algarriols (possible diminutiu 
de Algar – la cova), Dòvia (Pratdip), Rifà (Rihà- 
molí). Es fa referència a molins de blat i cereal, i 
refermen la tesi de l’explotació agrícola. També 
es parla d’’Alfofara’ (aprofitament de Terrissa). 
No en va recordar el barranc del Forn teuler. 
Colldejou formava part del Valí de Siurana. A la Re-
vista del Centre de Lectura (Tarragona pintoresca, 
la Mola de Colldejou) s’anomena la Mola com la 
Mola de Falset. Hi consta que la Mola en temps 
dels àrabs es coneixia com el Mont d’Aiguarit.
Segons Eduard Toda un cop cau Siurana, 
un escamot sarraí va resistir al Castell d’Es-
cornalbou entre 1153 i 1162.
Continuarà...
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PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A BEA TALEGÓN
Enric Muntané

Jurista, músic, comunicadora i activista és 
llicenciada en dret per la Universidad de Al-
calá de Henares i especialista en Dret Euro-
peu. Té estudis d’economia i desenvolupa-
ment. Ha treballat com assessora tècnica 
del Govern de Castella la Manxa a Brussel-
les, fent després d’assessora del Grup Soci-
alista al Parlament Europeu.

Més tard va començar a treballar per mit-
jans de comunicació com analista política 
i periodista. Ha col·laborat en diferents pro-
grames i cadenes de televisió i participa 
habitualment en mitjans de premsa escrita 
Actualment, col·labora A Diario 16, El Naci-
onal o La República. Es va presentar a les 
llistes al Parlament Europeu, quan la Junta 
Electoral Central impedia a Clara Ponsatí, 
presentar-se, ocupant el seu lloc fins que 
tornés la catalana.

En els últims temps, es fa més que evident, 
la censura en mitjans de comunicació i 
xarxes socials. Es tendeix a un pensament 
únic i lo “políticament correcte”. Jugant 
amb els dos termes, a dia d’avui és de va-
lents tenir un “pensament incorrecte”?
La situació que vivim, no d’ara, sinó des 
de que les xarxes socials s’han normalit-
zat, implica tenir valentia sens dubte. En 
primer lloc, per donar la cara amb el teu 

verdader nom i cognoms i en segon lloc, 
per presentar les teves idees i defensar-les. 
L’ambient a les xarxes socials és molt tòxic, 
es juga a l’atac indiscriminat i es generen 
autèntiques campanyes d’assetjament 
(moltes vegades promogudes per per-
sones o entitats amb interessos, que mai 
donen la cara). Si parlem ja en l’àmbit de 
l’esfera pública, sens dubte, s’han de tenir 
les idees molt clares per atrevir-se a sortir 
a defensar-les. Però és necessari per tal de 
construir  una democràcia sana: dir el que 
un pensa, pensar el que un diu i fer-ho de 
manera respectuosa amb els altres és fo-
namental per crear una societat sana.
El món millora per les persones que qües-
tionen el Status Quo?
Sens dubte. El poder sempre tendeix a per-
petuar-se. I el poder sempre sol generar 
abusos per part de qui l’ostenta, doncs no 
volen obrir les mans, ans al contrari. Poder 
plantejar alternatives als abusos, denunci-
ar-los i generar consciència social, reque-
reix de la capacitat de fer-se preguntes, de 
no creure tot el que ens expliquen (sigui qui 
sigui) i d’investigar per poder treure conclu-
sions, Hi ha motius sobrats per activar-nos 
cada dia. Mentre una sola persona al món, 
pateixi per no tenir accés a l’alimentació, la 
vivenda, la sanitat, l’educació, tenim mo-
tius suficients per seguir plantant cara al 
Status Quo.
Perquè va escollir dret enlloc de periodisme?
Perquè preferia tenir coneixements tèc-
nics sobre les eines per defensar els altres. 
Conèixer el sistema legislatiu et permet 
després poder denunciar, poder defensar, 
poder entendre el sistema en el seu con-
junt. Per desgràcia, massa ocasions he vist 
com molts periodistes escriuen sense saber 
del que parlen. Crec que és molt millor que 
una persona que exerceix el periodisme, 
controli una àrea especifica, com pot ser 
el dret (que és ampli i toca tots els àmbits 
de la vida). Un llicenciat en dret que sàpi-
ga expressar-se bé, que sàpiga mantenir 
el rigor, pot perfectament exercir la tasca 
de periodista. Al contrari, un periodista no 
pot tenir els coneixements d’un llicenciat 
en dret, ni exercir la seva professió, perquè 
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requereix  de l’estudi de la legislació, de la 
seva història, del seu sentit. Dit això amb 
tot el meu respecte per les persones llicen-
ciades en Ciències de la Comunicació.
Els joves pràcticament no miren les notí-
cies, prefereixen les xarxes socials i seguir 
a personatges com Ibai Llanos o David 
Broncano. Són una moda? Una tendèn-
cia? O el futur que ens espera?
Els joves de la meva època ni tan sols se-
guien a ningú, perquè no existia Internet. 
En aquest sentit, ara mateix la possibilitat 
d’accedir a la informació de diferents ti-
pus, és molt més propera que abans. Això 
no significa que la gent vagi a estar ni més 
informada ni millor. Com sempre, el fet 
que hi hagi persones amb interès, depèn 
del seu entorn i de la seva pròpia capaci-
tat de tenir interès i esforçar-se per buscar. 
Sobretot entre els més joves. Ara el jovent 
té eines que a la meva època no existien. 
Sens dubte moltes d’elles els donen unes 
oportunitats que nosaltres no vam tenir. 
Però també els fa perdre un temps valuós, 
que nosaltres, a pesar de tot, vam poder 
aprofitar-lo, parlant entre nosaltres i vivint 
més enllà de la pantalla... suposo que cada 
època té els seus punts per treure profit (i 
sempre hi haurà qui ho aprofiti, també 
ara) i els seus punts per desaprofitar el teu 
temps, la intel·ligència està en l’equilibri i 
així ha estat des de  temps immemorials.
El sorgiment de partits de tall populista 
com vindrien a ser Vox o Ciudadanos, la 
meva curiositat em porta a intentar saber 
qui i perquè se’ls dona tants minuts a cer-
tes televisions i altres mitjans (en el seu 
naixement com a partits polítics) i sobre-
tot, el problema general del finançament 
de tots els partits en general. Mai ha inte-
ressat una llei clara arran de com es po-
den sostenir econòmicament els partits?
En aquests moments, tinc la sensació de 
que pràcticament tots els partits politics 
son populistes. Depèn del poder que os-
tentin, el seu discurs intentarà ser més o 
menys conservador, més o menys oportu-
nista. Les lleis emanen dels partits polítics i 
crec que per aquesta raó, no són realment 
contundents: ni en la seva redacció ni en 

la seva aplicació. Quan un redacta una llei 
que ha d’aplicar-se a sí mateix, ja sabem 
per desgràcia el que passa, El problema, la 
meva opinió, és que ara mateix, la demo-
cràcia ha superat la utilitat dels partits po-
lítics. La representació ciutadana és molt 
més heterogènia, que els que una forma-
ció política, (la que sigui), els pot oferir.
Vostè ha estat militant de les Joventuts So-
cialistes. Com funciona un partit que es pro-
clama d’esquerres, progressista i republicà?
De la meva experiència puc dir que una 
cosa és el que posa en els estatuts i altra 
molt diferent, el que desprès et trobes a la 
militància. Amb els temps vaig descobrir 
que al partit on militava, no es portaven a 
terme les consignes que se suposa s’havi-
en de defensar. Per això vaig marxar. Per-
què de res serveix la democràcia interna 
si no s’aplica. El que he vist desprès, com 
a simple observadora, d’altres formacions, 
ve a ser pràcticament el mateix, “tot per la 
militància,... però sense la militància”, com 
diria aquell. Estic profundament decebu-
da amb la militància d’una formació polí-
tica. Crec que es limita la llibertat dels seus 
membres, enlloc de multiplicar-la.
“El que se mueva, no sale  en la foto”. Re-
corda la famosa frase d’Alfonso Guerra 
quan era vicepresident del Gobierno? Això 
no tira enrere als que volen aportar noves 
idees?
Absolutament. Però és que és la pura rea-
litat. Com se’t acudeixi dir que l’emperador 
va nu, el teu temps dins el partit, el desti-
naràs a defensar-te. No queda un altre. 
Qui intenta aplicar criteris ètics, les pautes 
democràtiques, i la militància entesa com 
a participació democràtica dintre l’orga-
nització, no guanyarà per disgustos. A les 
formacions polítiques, es compleix  a la 
perfecció la Llei de Ferro de la oligarquia 
de Michels. Quan hi ha un pastís a repartir, 
tingues per segur que se’l reparteixen els 
més afins al grup que ostenta el poder. I 
qui denunciï alguna cosa en contra de la 
gestió, serà el “culpable de tots els mals”. 
S’uniran en contra d’ell i així, el nucli es 
mantindrà unit.
Sempre l’hem vist al costat de causes jus-
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tes, dels més ignorats i desprotegits. Nin-
gú li ha xiuxiuejat a cau d’orella, que si no 
fos tant bel·ligerant, podria viure millor?
És clar, sempre he tingut “ofertes” de tot ti-
pus. I sens dubte, segur, a nivell econòmic 
tindria una altra situació. Afortunadament 
em van educar per viure amb la conscièn-
cia tranquil·la i amb la capacitat per treba-
llar. Sóc una persona treballadora que no 
té por de defensar allò en el que creu, sen-
se més raó que estar al costat de qui, crec, 
té raó i necessita recolzament. Fins ara no 
m’ha mogut en absolut l’interes econòmic 
en cap de les meves decisions. El cert és 
que tinc la consciència molt tranquil·la i 
sobretot, estic envoltada de gent merave-
llosa, que per a mi, és el més important.
A rel del Procés, des de Catalunya vam 
veure a molt pocs intel·lectuals i artistes 
de la resta de l’estat, que es mullessin en 
el tema, salvant comptades i honroses ex-
cepcions. Als altres “els queia lluny” com 
va dir algun polític ?
Als altres, en primer lloc, els podria costar 
posar-se a estudiar per tal de tenir el seu 
propi criteri. Tenint en compte que no hi ha-
via massa informació fiable al seu voltant, 
també es comprensible que la gent es dei-
xi portar pel que diu “quasi tot el món del 
seu entorn”. Però si algú s’atrevia a intentar  
conèixer el que realment estava passant, 
evidentment, que assumir el cost de per-
dre la feina, per una causa que, segura-
ment ni et va ni et ve (com se sol dir), doncs 
no compensa. En aquest país, defensar el 
que un pensa, et pot costar la feina. No és 
poca cosa. Encara que segueixo pensant, 
que això passa perquè la gent no trenca 
amb aquesta dinàmica. Si tots sortíssim al 
carrer, a dir el que pensem de veritat, altre 
gall cantaria. La covardia ens fa mal a tots.
Existeixen fets que poden tardar més de 
un segle en ser revelats  a la societat?
Segur que si.
Segons la seva opinió, com creu que serà 
la relació entre Catalunya i Espanya a mig 
termini?
Doncs igual que sempre. Vist el que hem 
vist, hi haurà tensions i hi haurà interessos 
per ambdues parts. I mentre alguns en tre-

guin benefici d’un conflicte que no s’acaba 
de resoldre, seguirà havent conflicte. A mi, 
m’ha quedat bastant clar veient el que he 
vist aquests últims anys .La situació entre 
Catalunya i Espanya no es resol perquè  ni 
a Catalunya ni a Espanya es vol resoldre. 
Hi ha molts interessos generats al voltant 
d’aquest conflicte. Entre d’altres coses per-
què alguns polítics, d’haver-hi una solució, 
es quedarien sense “feina”, i són conscients 
que la “pasta” que cobren com a polítics, 
no la cobrarien enlloc. De fet, crec que al-
guns tremolen sols de pensar que haurien 
de treballar. No han fet altra cosa que for-
rar-se a base de marejar la perdiu.
Feminisme actual. Virtuts i defectes. Hi ha 
qui vol apropiar- se d’un discurs únic del 
feminisme?
Feminismes n’hi ha molts, el de la igual-
tat, el de la equitat, el de la diferència. És 
la manera de contraposar les coses, com si 
d’un partit de futbol es tractés, com sem-
pre es fa amb tot a Espanya. A mi , perso-
nalment m’avorreix. Jo crec que el feminis-
me s’hauria d’entendre com una qüestió 
necessària per entendre la societat, on les 
dones representem la meitat de la pobla-
ció. Tenim unes necessitats diferents pel 
fet de ser dones. Es biològica, no crec que 
hàgim de discutir-ho a aquestes alçades, 
sobre el que es evident. Fins que no enten-
guem, que respectant-nos, entendre’ns i 
trobar un equilibri positiu per a tots, és sa 
per la societat en el seu conjunt, seguirem 
amb enfrontaments per qüestions que 
en la meva opinió, em semblen una pèr-
dua d’energia i de temps. Com a dona, no 
vull ser com un home. Vull ser equivalent 
a nivell de drets i d’oportunitats. No supor-
to aquesta manera “hembrista” d’apropi-
ar-se el feminisme, com si els homes fos-
sin els causants de tots els mals. La dona, 
moltes vegades també ha perpetuat situ-
acions de veritable abús a d’altres dones. 
Es tracta, en definitiva, de trencar amb les 
situacions d’abús i que les dones tinguem 
espai i possibilitat d’expressar el que ca-
dascuna considerem que necessitem. No 
totes les dones som iguals, com no ho som 
totes les persones. Intentar ficar a totes 
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sota el mateix paraigües del feminisme, 
em sembla francament, una presa de pel, 
I un absolut desconeixement de lo ample i 
heterogeni que es el feminisme.
Parlem del més actual. Vostè s’ha mostrat 
un tant escèptica en el tema de la pandè-
mia de Covid i del seu tractament amb les 
vacunes. I sembla que no està sola, són 
centenars o milers, els professionals de la 
salut, metges, metgesses, doctors, infer-
mers i infermeres, viròlegs, genetistes a 
part de altres periodistes i investigadors 
que estan sent silenciats, menyspreats, 
censurats i amenaçats. Tan potent és la 
industria farmacèutica o s’hi amaguen al-
tres interessos ?
Tan potent, o més.  No som conscients dels 
fils que mouen el món. I les farmacèutiques 
són tan poderoses com la indústria arma-
mentística. Generen milions  de beneficis 
en cada minut i em resulta sorprenent  que 
hi hagi tanta gent que de veritat es cregui 
que l’interès d’aquesta indústria es la nos-
tra salut.. En absolut, l’interès d’aquesta in-
dústria és seguir acumulant beneficis eco-
nòmics i quan més les necessitem, més es 
forraran. A la indústria farmacèutica li in-
teressa que consumim els seus productes, 
no pas que estem sans i sense necessitats 
que ells ens brinden.
L’ex-comissari Villarejo, apunta que els 
atemptats del 17A de 2017 a Barcelona i  
Cambrils, tenien connexions amb el CNI, 
via iman de Ripoll. Quina posició haurien 
de prendre  els polítics catalans i la soci-
etat civil davant aquestes declaracions? 
passaran 100 anys abans no...?

Que hagin succeït els fets que han tingut 
lloc al voltant d’aquests atemptats i que 
aquí, aparentment no hagi passat res, que 
la societat miri a una altra banda, quan 
l’ex-comissari ha dit el que ha dit, a mi em 
produeix una profunda tristor. Penso en Ja-
vier Martínez, el pare del petit Xavi, que fou 
assassinat a Les Rambles i no aconseguei-
xo de comprendre  com no estem tots junts 
amb aquest pare, junt amb la seva mare i 
la seva germana, per arribar fins al final i 
destapar tot el que fa pudor en aquest as-
sumpte. No entenc com podem viure en-
tre tanta falta d’humanitat. Evidentment, 
això que dic de la família del petit Xavi, ho 
penso de tots els altres assassinats. Però és 
que conec el pare personalment i és inne-
gable que per a mi, és algú molt proper.
La última, aquesta més senzilla... o no. Ara 
ha de triar, en el cas de patir una pèrdua o 
un robatori, què es pitjor? Perdre el mòbil 
o la cartera ?
Crec que m’estimaria més perdre la carte-
ra. Perquè ràpidament podria recuperar el 
que hi ha dintre, totes les targes que po-
den ser renovades, Si perdo el mòbil, em 
fan una bona “faena”, perquè ara mateix 
l’utilitzo per a tot. Per treballar, per relaci-
onar-me, per guardar idees, records, con-
tactes, i a més, perquè l’andròmina, costa 
una bona pasta je, je... Dit això, la carte-
ra mai la he perduda, però el mòbil m’he 
l’han robat en massa ocasions.

Doncs fins aquí l’entrevista, Gràcies per tot 
Bea, i al nostre poble sempre hi trobaràs amis-
tat, i si vols, una convidada a una calçotada.
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HA PASSAT...

DEL 01/12/2021 AL 19/03/2022
La Redacció

El dia 2 de desembre ha traspassat el nostre 
veí Joan Saldes a l’edat de 95 anys a Barcelo-
na. Volem donar el nostre sentit condol a l’As-
sumpció, al seu fill Joan i a la família en general.

Entre els dies 18 i 19 s’ha celebrat al poble el 
primer cap de setmana gastronòmic. L’acte 
central del dissabte ha estat el taller de cui-
na ofert per la televisiva Gessamí Caramés. 
El diumenge ha estat marcat pel dinar de la 
Clotxa i el concert de “Vergüenza ajena”. 

El dia 19 hem participat de la Marató de TV3, 
enguany dedicada a les salut mental. Ho 
hem celebrat al poble amb una clotxa popu-
lar organitzada pel Centre Cultural de Collde-
jou enmig del cap de setmana gastronòmic. 
Els beneficis recollits són de 890 euros. Es 
poden fer aportacions fins el mes de març.

Aquest intens dia 19, el poble s’ha omplert 
de gent que ha participat de la Cursa de 
Nadal organitzat per Naturtime. El atletes 
han pogut escollir entre tres modalitats: 1k 
trail, 10k trek i 5k start trail (per gaudir en fa-
mília). S’han cantat nadales i s’han menjat 
torrons entremig.

El dia 22 de desembre s’ha celebrat el sor-
teig de la loteria nacional. Com a la resta de 
Catalunya la sort ha estat esquiva i no hem 
rascat ni un cèntim. Altrament hem de donar 
l’enhorabona a la Neus de cal Bonic ja que 
s’ha emportat les dues cistelles que se sor-
tejaven al Bar i a la Botiga. Aquesta segona 
anava en benefici de la Confraria dels Dolors.

Entre els dies 24, 25 i 26 hem celebrat el 
Nadal a Colldejou, amb restriccions, amb 
mascareta i amb testos d’antígens però 
n’hem gaudit. Hem anat a missa del gall, 
hem fet cagar el tió i hem participat d’àpats 
familiars. Una nit de Nadal, un Nadal i un 
Sant Esteve ben atípics!
El dia 31 a la nit, amb un temps estranya-
ment suau per l’època, hem acomiadat 
l’any 2021 a la plaça. L’Ajuntament ha repar-
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La setmana del 24, quan el vent s’ha atu-
rat, hi hagut gebrades a les obagues pro-
peres al poble. Es pot dir que ha estat dies 
seguits amb força fred!

Enmig de la sisena onada de la Covid-19 ja 
podem dir que la variant Òmicron és la que 
ha tingut una major afectació a Colldejou. 
Amb dades actualitzades el dia 25 es cons-
taten 10 casos en els darrers 14 dies, mentre 
que la taxa de reproducció se situa al 0,83%.
Aquests primers dies de febrer la fibra òp-
tica ha arribat al nostre poble. S’ha acabat 
d’arranjat la instal·lació i una empresa exter-
na ha fet les primeres ofertes de telefonia i 
internet.
El dia 7 una brigada ha començat la ne-
teja del Barranc del Pla de l’Irla. Dos dies 
després els treballs han finalitzat a tocar de 
l’enllaç de la carretera de Pratdip.

tit cava i raïm que hem assaborit i degus-
tat amb el toc de les campanes. Des de Lo 
Collet us desitgem una bona entrada d’any!
El dia 2, a les 12h, de la mà de companyia “Un 
set i un vuit” hem fet cagar el tió a la plaça 
no només la canalla sinó que també els més 
grans amb bosses de “xuxes” per tothom.

El dia 6 al vespre, Ses Majestats els Reis 
d’Orient han arribat a Colldejou acompa-
nyats de la carrossa amb els regals. Després 
de ser rebuts per les autoritats, s’han dedicat 
a anar per les cases a repartir el que havia 
demanat la canalla en les seves cartes. Ha 
estat molt emocionant que els nens obrissin 
les portes de casa i es trobessin els reis.

El dia 17 ens ha deixat el Baldiri Rofes Rofes 
a l’edat de 83 anys. Donem el nostre més sen-
tit condol a tots els fills i a tots els familiars. 
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El dia 19 hem celebrat al Carnaval a casa 
nostra. Els amics de la Xaranga Bufacanyes 
ens han acompanyat en la rua pels carrers. 
S’ha llegit el pregó s’ha procedit a la crema 
del ninot. Qui ho ha volgut s’ha cuit el sopar i 
ha sopat aprofitant els focs que s’han encès 
al Casal. Després la festa ha continuat al bar.

El dia 24 Rússia ha començat a envair 
Ucraïna. Una nova data negra per a la his-
tòria que veurem com acaba! Crit ben bon 
unànime de NO A LA GUERRA!

De l’1 al 13, al costat de la botiga, hi ha ha-
gut l’exposició “Dones grans, grans dones” 
en el context del dia Internacional de la 
dona o el dia de la dona treballadora.

A partir del dia 3 de març hem encade-
nat uns quants dies de pluja després de 
dos mesos llargs de sequera. No han estat 
grans registres però han anat prou bé! En 
tots els dies, amb prou feines hem assolit la 
vintena de litres.

El dia 6 hem llegit el manifest del Dia in-
ternacional de la Dona sota del cedre de la 
Plaça Sitjar, als peus del qual s’hi ha col·lo-
cat una placa commemorativa!

El dia 7 ens ha deixat la Maria de Cal Ma-
set. Des de Lo Collet volem donar el nostre 
condol a la família! Descansi en pau!

El dia 8 s’ha celebrat en general el dia de 
la Dona. Alcem la veu perquè d’una vegada 
per totes la Dona sigui dignificada i tracta-
da per igual que l’home. Al mateix temps, 
llancem un crit ben fort en contra de totes 
les violències en contra de la dona.
El dia 13 amb la família i l’Aitor hem cele-
brat un any que són al Bar Casal. Tant de 
bo els puguem tenir entre nosaltres una 
pila d’anys.
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El dia 18 de març ha quedat connectada 
l’aigua de la font de Noguer a la xarxa de 
subministrament del poble.
El dia 19, coincidint amb el dia de sant Jo-
sep, hem celebrat el primer vermut-con-
cert del nou certamen “Colldejou viu la 
música” amb el grup “Pepper and Soul”. La 
barra ha anat a càrrec de l’Hotelet i l’acte 
s’ha hagut de fer a les instal·lacions del Ca-
sal degut a la pluja.

Hem enllaçat una tongada de cels tapats i 
pluja que quasi que s’ha allargat 15 dies en 
els que justet hem pogut veure el sol. En tot 
l’episodi hem recollit al voltant d’una setan-
tena de litres de pluja, la qual, alguns dies 
ha anat acompanyada de fang.

Aquests dies s’han tornat a veure moles-
tos porcs senglars tombant ben a la vora 
del poble de nit. No només són un perill 
per a la circulació sinó que a més remenen 
la terra com si s’hagués llaurat. Si no si posa 
un remei seriós acabaran amb els pocs cul-
tius que queden.

Solució de la foto antiga del número anterior: La foto està feta al  carrer Masies. En primer pla, 
d’esquerra a dreta hi ha la Núria Llorens i els seus cosins Lluís Llorens i Jordi Llorens. En segon 

pla, l’Anna Maria Mestre i més enrere la Virgínia Salsench i la Maria del Carme Salsench que 
porta en braços la seva filla Maria del Carme Ferré.



LLEGIM

EL GÈNERE EN LA LITERATURA INFANTIL 
I JUVENIL
Judith Robert Masià

El més d’abril és un mes important si par-
lem de llibres, ja que hi podem trobar la 
festa de Sant Jordi que és la festa del llibre 
per excel·lència. Sovint ens fem l’eterna pre-
gunta: quins llibres són els millors per els 
nostres nens i nenes? Anem a veure alguns 
aspectes que hem de tenir presents a l’hora 
de valorar les històries. 

Si ens fixem en els personatges, veurem que 
al llarg de la història, els personatges feme-
nins no n’han sortit massa ben parats. Per 
què? Si parlem de números, actualment 
només un 31% dels llibres publicats, tenen 
personatges femenins protagonistes. Però 
el desequilibri no està només en la quanti-
tat, sinó també en la qualitat dels personat-
ges femenins. Tradicionalment, les dones 
han assumit un paper totalment estereoti-
pat. Dins els contes clàssics, sovint elles són 
les que freguen, les que escombren, 
les que cuiden, les que han de ser cui-
dades i protegides perquè són dèbils i 
desvalgudes. Així doncs eren esposes, 
mares, o més clàssic encara; prince-
ses que necessitaven ser rescatades 
per un heroi. Dins els clàssics podem 
trobar com exemples la Blancaneu, la 
Ventafocs, la Repunxó i un llarg etc. 
Amb això no vull desprestigiar de cap 

de les maneres els contes clàssics, ja que en 
sóc una gran partidària pel  ventall de savi-
esa que contenen i l’eina emocional per la 
qual transiten. No obstant, sí que, a l’hora 
d’explicar-los, en podem fer esment i com-
pletar-los amb les divertides versions que 
es fan avui en dia com ara els de la col·lec-
ció dels Contes “desexplicats”, La Caputxeta 
forçuda, La rateta que llegia a l’escaleta, La 
cabreta i els set llops,  o les adaptacions que 
van fer al seu moment Les Tres bessones.
 A mesura que anem avançant en l’edat dels 
lectors i lectores, trobem les lectures d’entre 
7 i 11 anys. Aquí podem observar que existeix 
una varietat estereotipada de forma i color, 
que és realment escandalosa, perquè fins i 
tot a les llibreries estan classificats en pres-
tatges diferents, com les joguines als pas-
sadissos de les grans superfícies. Lectures 
per a nens i lectures per a nenes,  joguines 
per a nens i joguines per a nenes; bufffff; 
així no anem en lloc! Doncs, per a fer front 
a tots aquests estereotips estaria bé, com 
deia abans, presentar-los personatges com 
Pipi Langstrump de l’Astrid Lindgren, Matil-
da de Roald Dahl, Momo de Michael Ende, 
Olivia de l’Ian Falconer o Faith Sunderly de 
Frances Hardinge. Totes elles són nenes in-
tel·ligents i independents, tenen les idees 
clares i sovint no fan les coses que s’espera 
d’elles. Però sabeu que passa? En aquesta 
edat i a l’hora d’escollir, les noies són molt 
més obertes i agafen tot tipus de lectures 
i personatges, ja siguin masculins o feme-
nins, però els nois, no se senten ni còmo-
des, ni atrets pels llibres on els personatges 
principals i protagonistes són femenins. Per 
què? Què s’ha fet malament?  
I si parlem de novel·la juvenil podem veure 
com continuen estant de moda els perso-
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natges de noies que es desviuen per agra-
dar als nois i necessitar ser salvades. Com 
exemple tindríem les sagues de Crepuscle, 
After, A tres metres sobre el cel, entre d’al-
tres. A més, aquí podríem afegir, que les 

històries acostumen a ser sobre relacions 
tòxiques. Per més inri ara, caldria afegir-hi 
els llibres del fenòmen youtubers com El lli-
bre troll de El Rubius, This book loves you 
de Pewdiepie, o les Aventures de Wigetta. 
Llibres amb molt poca qualitat literària, 
però que s’han convertit en tot un fenomen 
de vendes, i clar, en el fons això és el que in-
teressa a la industria editorial. I tornem a to-
par amb la dicotomia de quantitat-qualitat.
Val a dir que aquests estereotips, no només 
afecten a les noies, sinó també al col·lectiu 
LGTBI. Per això és important, que des de 
ben aviat, es pugui treballar de forma di-
vertida la diversitat. Uns títols bonics per a 
primers lectors podrien ser Ara em dic Joa-
na, Cua de Sirena, El meu fill princesa, entre 
d’altres, on es parla  amb naturalitat de les 
diferents formes de sentir de cadascú.

Per no trobar-se amb aquest binomi de 
masculí i femení, es va pensar en utilitzar 
animals com a protagonistes  en els contes. 
Però això no ha estat una solució. El 73% de 
protagonistes animals són mascles. A més, 
els protagonistes mascles solen ser podero-
sos personatges com ara dracs o tigres i les 
protagonistes femenines són petites i vulne-
rables com gatetes, papallones, conilletes… 
Ja hi tornem a ser! Van pensar que s’escapa-
rien de la trampa del gènere sense pensar 
que els animals, també tenen gènere!
Tenim un llarg camí per a recórrer. La igual-
tat de gènere ens queda lluny, hem de tre-
ballar més i millor i no cal dir, que l’educació 
és l’eina bàsica per aconseguir-ho. Per això, 
no n’hi ha prou en ensenyar a les criatures 
a llegir, també cal acompanyar-les i guiar-
les a l’hora d’escollir llibres. Les coses més 
atractives no són sempre les millors. És bo 
que escullin elles mateixes les seves lectu-
res, i tant que sí, però també és necessari 
que sàpiguen anar una mica més enllà del 
Geronimo Stilton. Presentem-los al gran 
Roal Dalh, a l’Enid Blyton, a la Laura Gallego, 
al Tolkien, a la Babette Cole, i entre tanta pa-
lla com trobem a la venda, busquem el gra i 
posem algun clàssic al seu abast, com ara El 
petit príncep, o la Crida del bosc, Ullal blanc, 
Alícia… Acompanyem-los amb la lectura, lle-
gim plegats, convertim els bons llibres en 
convidats de les nostres converses, obrim-
los-hi el fabulós món de la bona literatura 
tot recordant el proverbi hindú que diu:
“Un llibre obert és un cervell que parla; tan-
cat, un amic que espera; oblidat, una ànima 
que perdona; destruït, un cor que plora”.
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4. La persona que fa enginyeria té dos anys 
menys que el Pere.
5. La persona llicenciada en dret fa escalada.
6. El Pere té 20 anys, quatre més que l’Anna.
7. A l’estudiant d’econòmiques li agrada la 
música; te 20 anys.

PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU NORMAL

SUDOKU FÀCIL

JOC DE LÒGICA
1. El Jordi té cinc anys més que la persona 
que fa econòmiques.
2. A la Maria li agrada la gimnàstica i no fa 
batxillerat.
3. A la persona que té 16 anys li agrada la 
natació; fa batxillerat.

Solucions:
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BAR • RESTAURANT

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

          646 045 055 • 649 178 303

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

43206 REUS (Tarragona)

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

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

NOU AIRE DE COLLDEJOU



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










   
   










