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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

Pujar a mig matí un dia entre setmana des de Mont-
roig. Musiqueta animada al cotxe, cel ras... Mirar a 
banda i banda i comprovar que els arbres deixen 

anar una verdosa llum encegadora, amb els capdamunts 
més verds amb la brotada nova, espessos com estan. 
Ja s’han apagat les xemeneies fa dies i de ben segur 
que hem fet el canvi d’armari; malgrat alguna davalla-
da de les temperatures momentània. Fa caloret i calor 
fins i tot. Vas a buscar el pa. La botiga bull d’ambient 
i d’anècdotes variades. Es comenta que no hi ha tanta 
avellana com altres anys però que serà una collita inte-
ressant. D’ametlla... per zones! Qui més qui menys ja té 
l’hort a punt amb les tomaqueres lligades i esperonades, 
les bajoqueres, les pebroteres i les alberginieres. Tot a 
punt! Hem collit faves, pèsols i alls. Els cirers de costum 
donen aquell color als camins de la Mola que fa estiu. 
Hi ha ganes de fresca, de tertúlia, de vespres llargs... 
Els més petits –i altres de no tant– volen que s’acabi el 
maleït cole, que s’obri la piscina i s’arruguin les mans 
passant les hores sense cap control a dins de l’aigua. I 
és que família la vida continua tot i tenir data (01/10/17) 

i pregunta pel referèndum (vol que Catalunya esdevingui 
un estat independent en forma de República?). Quina 
pregunta noi! Els hi faltava posar a allò de –“¿y la eu-
ropea? Mira que era senzilla! La gent segueix en el dia 
a dia i balla amb el que li toca. Ens haurem de pensar 
una mica més on anem de vacances pels atemptats però 
segur que al final acabarem sortint o fent alguna sorti-
deta. Més que res per allò de desconnectar. I sinó ens 
trobarem al poble i farem safareig al banc del “si no fos” 
i ballarem i ens ho passarem bé per sant Joan, la fira i la 
Festa Major. I és que això no ens ho prendran mai! Vivim 
en grans ciutats i correm i ens estressem i no arribem i 
perdem el tren i nosequè... Heu vist el bé que s’està a 
Colldejou? Es dorm bé –només se sent algun gos en la 
llunyania–, tenim botiga, pa boníssim, coques de xoco-
lata que fan embogir –ara hi falta carn–, tenim bar amb 
braves, quintos i calamars amb una terrasseta de cara al 
paisatge que enamora i tornem a tenir Hotelet, on anar a 
menjar alguna cosa diferent. I ens tenim a nosaltres que 
coi, amb les nostres gràcies i amb les nostres misèries, 
amb gent jove –i pa tou– i gent gran –amb llengua afila-
da–, fins i tot amb un capellà trempat. Aviat els gegants 
també prendran el protagonisme de les places del nostre 
terme i ballaran en representació de la gent del nostre 
estimat Colldejou. Així que benvingut estiu i a renovar les 
motxilles que pesen massa. 
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NOTA DE PREMSA
• Actualitat •
Endesa

Endesa destina enguany prop de 2,8 MEUR al 
pla d’estiu de neteja i protecció dels boscos a 
la demarcació de Tarragona.

• La Companyia ha realitzat tales i esporgues se-
lectives de les masses vegetals que creixen al 
voltant de les infraestructures elèctriques.

• També s’han fet revisions termogràfiques en he-
licòpter de totes les línies d’alta i mitjana tensió, 
inspeccions acurades a peu de línia i s’ha conso-
lidat l’ús de drons per comprovar-ne l’estat.

• Aquest important dispositiu respon a les direc-
trius de sostenibilitat i protecció ambiental.

Tarragona, 16 de maig de 2017 (4423) – Endesa 
destina enguany a la demarcació de Tarragona prop de 
2,8 MEUR en el Pla anual per a la campanya de pro-
tecció dels boscos, vertebrat, bàsicament, en tres eixos 
principals: la neteja i cura de la massa forestal que creix 
al voltant de la xarxa elèctrica, la realització de termo-
grafies i les revisions exhaustives a peu de línia de totes 
les instal·lacions. Enguany, i com a novetat, també s’ha 
implementat l’ús de la tecnologia LIDAR a un terç de la 
xarxa d’alta tensió de Catalunya, un dispositiu que realit-
za un escaneig làser per determinar que la distància en-
tre la massa forestal i les infraestructures és la correcta.  

Neteja de boscos
Del total de 17.495 quilòmetres de 

línies elèctriques que Endesa té a les 
comarques tarragonines, el 62% són 
aèries –o el què és el mateix, 10.872 
quilòmetres– i, per tant, estan subjec-
tes d’alguna manera a zones boscoses 
o amb vegetació. L’especial orografia 
dels boscos, com a  element viu, que 
creix i canvia constantment, fa que la 
Companyia –conscient de les dimen-
sions de la seva xarxa– destini una in-
versió singular per protegir els espais 
forestals catalans, seguint les seves 
directrius de sostenibilitat i protecció 
ambiental. Es focalitzen els espais bos-
cosos i d’altres especialment sensibles 
per a la societat, que reclamen una protecció i una de-
dicació màxima. En concret són 723 els quilòmetres de 
línies aèries d’alta tensió a la demarcació, mentre que de 
mitjana tensió en són 3.812 i de baixa tensió 6.337. 

A Catalunya, la inversió anual per netejar i protegir 
els boscos ha estat de prop de 22,3 MEUR, els quals 
s’han repartit proporcionalment entre els 52.616 quilò-
metres de línies aèries que hi ha distribuïdes pel país, les 

quals representen el 53,84% del total de xarxa elèctrica, 
xifrada en 97.721 quilòmetres. 

D’aquesta manera, una de les tasques essencials és 
la tala i esporga selectiva de la massa forestal –arbres, 
sotabosc i arbustos– que creix al voltant de les línies elèc-
triques, tot respectant l’espai estipulat per l’administració 
entre el bosc i els cables més pròxims. Aquests treballs es 
realitzen seguint els criteris de col·laboració amb agents 
del territori, com bombers, agents forestals, Parcs Naturals 
de Catalunya o les administracions locals i autonòmica, 
totes elles especialment sensibles a les zones forestals.

Ús d’helicòpters: termografies, LIDAR i vídeos HD
Dins els programes de manteniment de les línies 

elèctriques, i com a excel·lent mesura preventiva, la 
Companyia realitza revisions termogràfiques de la xar-
xa. Així, com a mínim un cop cada tres anys, Endesa 
revisa a Catalunya totes les línies aèries d’alta, mitjana i 
baixa tensió, així com altres infraestructures elèctriques 
de rellevància, com per exemple les subestacions.

La termografia consisteix a sobrevolar les línies elèc-
triques amb un helicòpter dotat d’una càmera de raigs 
infrarojos, que enregistra el cable i detecta si hi ha o no 
algun punt calent (amb una temperatura superior a la del 
mateix cable, és a dir, amb risc de sobreescalfar-se), im-
possible de veure a simple vista, que poden indicar un 
mal funcionament del cablejat per un deteriorament pre-
matur degut a l’acció d’efectes adversos, principalment 
meteorològics. En cas de detectar alguna anomalia, com 
que les coordenades del ‘punt calent’ queden registra-
des, automàticament s’activa el mecanisme per a arre-

glar-lo. Aquest manteniment predictiu i preventiu de les 
instal·lacions de la Companyia permet evitar possibles 
incidències i futures avaries.

Les revisions termogràfiques no només es fan amb he-
licòpter, sinó que també es complementen amb revisions 
oculars aèries a peu de línia. A més, durant tot aquest 
any, tant a peu com amb un vehicle tot terreny -equipat 
amb una càmera especial- s’han recorregut les línies 
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inspeccionant termogràficament els punts amb més risc, 
com les cruïlles amb autopistes, carreteres i ferrocarrils.

A més, recentment també s’ha començat a utilitzar la 
tecnologia làser per revisar –des de l’helicòpter– que les 
distàncies entre la massa forestal i les línies elèctriques 
d’alta tensió són les reglamentàries, o ve entre el cable-
jat i qualsevol objecte pròxim. És l’anomenada tecnolo-
gia LIDAR (Light Detection And Ranging), que enguany 
s’ha incorporat a un terç de la xarxa d’alta tensió de la 
geografia catalana. 

Aquest sistema, que realitza un escaneig làser del 
terreny, crea un fitxer informàtic amb un núvol de punts 
georeferenciats que, des d’una aplicació, permet mesu-
rar quines són les distàncies entre els cables i la vege-
tació. A més, també permet fer estudis de creixement 
de la massa forestal, una informació molt útil alhora de 
preveure treballs de tala i esporga. 

D’altra banda, els helicòpters que realitzen les revi-
sions també porten instal·lada una càmera de vídeo i/o 
fotografia d’alta definició (HD), mitjançant la qual es 
pot observar el tipus de vegetació –important per saber 
si el creixement serà ràpid o lent– i la seva densitat, a 
més de detectar defectes visuals que puguin haver-hi a 
les instal·lacions. 

Ús de drons: inspeccions en detall d’àrees de 
difícil accés

Endesa utilitza, a més, i des de la campanya del 2012, 
drons per comprovar l’estat de la xarxa elèctrica. Aquests 
vehicles aeris no tripulats, que pesen entre dos i quatre 
quilos i que un cop desplegats fan 75 centímetres de llar-

gada, estan equipats amb càmeres d’alta resolució estabi-
litzades giroscòpicament que permeten captar imatges de 
les línies, especialment en punts de difícil accés, i sense 
haver d’interrompre el servei als clients. Es caracteritzen 
per ser molt estables en ple vol, la qual cosa permet fer 
gravacions d’alta qualitat. 

D’aquesta manera s’agilitzen les inspeccions en de-
tall dels elements del cablejat aeri, ja que no s’ha de pro-

gramar un tall en el subministrament perquè els tècnics 
pugin als suports i examinin la infraestructura, cosa que 
millora la qualitat i la continuïtat del servei, alhora que 
aporta més seguretat.

D’altra banda, la Companyia també utilitza aquests 
avions no tripulats per verificar l’amplada dels corredors i 
corriols de seguretat que es troben a sota i als costats de 
la línia i que actuen com a tallafocs. A més, també estan 
pensats per a reconeixements aeris del terreny en cas 
de situacions d’emergència i s’està estudiant si és possi-
ble incorporar-los una càmera termogràfica. Els aparells 
–de quatre, sis o vuit aspes– es poden telecomandar a 
distància i són capaços d’enlairar-se i aterrar tot sols mit-
jançant la propulsió elèctrica, així com de mantenir la po-
sició i l’alçada automàticament gràcies a un GPS i a un 
control baromètric d’altura. Com a mesura de seguretat 
incorporen un sistema que, en cas de pèrdua de senyal, 
retornen al punt de partida. 

La utilització d’aquests aparells, juntament amb altres 
accions que es porten a terme per protegir els boscos –
com les termografies o l’ús de làsers– va néixer arran de 
l’interès d’Endesa per desenvolupar i adaptar l’ús de noves 
tecnologies al sector elèctric. Així, la Companyia també ha 
format específicament a tècnics per tal que puguin realitzar 
aquestes tasques, els quals realitzen formació continuada i 
entrenaments amb l’objectiu d’ampliar i actualitzar els seus 
coneixements, alhora que es donen eines per afrontar mi-
llor la reparació d’incidències mitjançant, per exemple, cur-
sos o simulacres. En el cas dels drons, per exemple, hi ha 
professionals especialitzats en la matèria, és a dir, pilots.

Millores de la xarxa
Un dels factors clau pel bon funcio-

nament del sistema elèctric és la millora 
de la xarxa. Així, cada any la Compa-
nyia inverteix en noves tecnologies i 
en la renovació de les infraestructures 
existents amb la finalitat de poder evitar 
alteracions i incidents en la continuïtat 
del subministrament. Els elements més 
significatius on s’actua és a les línies 
de baixa tensió (on es substitueix els 
cables convencionals per cable trenat), 
la automatització a la xarxa de mitjana 
tensió, així com el canvi de cables, i el 
reforç de connectors, aïlladors, para-
llamps i proteccions diverses. A més, es 

realitzen revisions exhaustives de totes les instal·lacions.
Les accions per revisar l’estat de milers de quilòme-

tres de línies elèctriques aèries de mitjana tensió a les 
42 comarques catalanes són una mesura preventiva per 
evitar possibles anomalies a la xarxa i que tenen l’objec-
tiu final de millorar la qualitat i la continuïtat del subminis-
trament als més de 4,3 milions de clients que la Compa-
nyia té a Catalunya.
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LA REALITAT DEL 
TREBALL DOMÈSTIC I LA 
CURA DE PERSONES A 
CASA NOSTRA
• Actualitat •
Consell Comarcal del Baix Camp

Per últim, els treballs es realitzen amb la col·laboració 
d’agents del territori i es manté una comunicació fluida 
tant amb el cos d’Agents Rurals i els bombers com amb 
les administracions per tal de reduir al màxim possibles 
situacions de risc. 

Així, per exemple, Endesa i el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural  
de la Generalitat de Catalunya tenen establert mit-
jançant un conveni els protocols de coordinació i col-
laboració en matèria de prevenció i actuació davant 
d’incendis forestals. En concret, el Pla Específic ela-
borat per afrontar la campanya d’incendis d’estiu recull 
que la Companyia posi fora de servei les reconnexions 

automàtiques de totes aquelles línies elèctriques ubi-
cades en zones afectades pel Pla Alfa, específicament 
dels nivells Alfa2 i/o Alfa3, un procediment operatiu que 
té establert el Cos d'Agents Rurals per definir les actu-
acions dels efectius de vigilància i prevenció d'incendis 
forestals davant les situacions de perill d'incendi que 
es produeixin. La col·laboració d’Endesa facilita les tas-
ques d’extinció dels focs i alhora garanteix la seguretat 
dels cossos que ho fan possible. A més, tècnics de la 
Companyia també es desplacen sobre el terreny –ja si-
gui als centres de comandament o de trànsit– per tal de 
coordinar-se amb els bombers i la resta d’agents que 
intervenen en l’extinció de focs.

El treball domèstic i de cura de persones continua 
sense tenir valor econòmic en la nostra societat, 
però els estudis de l’ús del temps i la quantifica-

ció del seu impacte en el PIB permeten avançar en la 
seva visibilització i reconeixement social.

Us volem presentar els resultats de l’estudi “Quan-
tificació económica del treball domèstic i de la cura 
de persones no remunerat a Catalunya” (Generalitat 
de Catalunya, Institut Català de les Dones, Observatori 
Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de 
Barcelona, febrer de 2017)

Els dos principals objectius d’aquest estudi són, pri-
mer, posar en valor un conjunt de tasques de cura de la 
llar i la família que dins del mercat laboral tenen un valor 
econòmic –i quantificar-ho en termes de PIB a Catalu-
nya- i, segon, subratllar la importància de la desigual-
tat en la distribució d’aquestes tasques no remunerades 
entre homes i dones, i els efectes que això té per a la 
situació econòmica de les dones.

Les principals conclusions d’aquest estudi són:
• El PIB del treball domèstic i de cura s’estima en 

50.321 milions d’euros l’any 2015. Per tant, si és consi-
deressin les tasques domèstiques, el PIB català s’incre-
mentaria com a mínim un 23,4%, passant de 214.927 
milions d’euros actuals als 265.248 milions el 2015.

• Les dones són les que fan una major aportació al 
treball de la llar i la família (el 67% enfront del 33% els 
homes). És a dir, les dones contribueixen el doble que els 

homes al valor econòmic del treball domèstic i de cura.
• Amb una distribució igualitària de les tasques do-

mèstiques les dones podrien obtenir uns ingressos sa-
larials bruts un 25% superiors als actuals. Per tant, la 
desigual distribució de tasques domèstiques acaba te-
nint un cost per a les dones de 8.852 milions d’euros 
anuals (equivalent al 4,1% del PIB de l’any 2015). O dit 
d’una altra manera, la distribució desigual de les càrre-
gues domèstiques li costa a cada dona catalana 2.759 
euros anuals.

• La realització de tasques domèstiques i familiars se-
gueix recaient majoritàriament sobre la població femeni-
na, amb independència de la seva edat, situació laboral 
—ja siguin ocupades, parades o inactives—, tipus de llar 
o nivell d’estudis. Tanmateix, el temps mitjà diari dedicat 
per les dones a la llar i la família descendeix a mesura que 
augmenten el nivell educatiu dels membres de la llar.

• En les llars amb fills menors de 10 anys, es perpetua 
el model tradicional de repartiment de tasques, l’home 
treballa més hores fora de casa i la dona treballa més 
hores dins de casa, donant com a resultat una càrrega 
total del treball per les dones màxima de 7 hores i 49 mi-
nuts. Aquesta etapa coincideix amb una edat de la dona 
compresa entre els 30 i els 44 anys. 

• Les principals tasques domèstiques són les relaci-
onades amb els àpats, la neteja i el manteniment de la 
llar, la funció de cura de persones dependents, i les com-
pres. Aquestes quatre funcions principals concentren el 
81% del temps total dedicat a la llar i la família, i en totes 
elles la dedicació de les dones és força superior a la dels 
homes. De fet, els homes només assumeixen un major 
protagonisme en la funció de jardineria i atenció dels ani-
mals i en les reparacions, però totes dues activitats no 
arriben a representar el 10% del temps total dedicat al 
treball dedicat a la llar i la família.

• En els 8 anys que van des de la realització de la 
primera EUT (2002-2003) i la segona (2010-2011), s’ob-
serva augment gradual de dedicació dels homes a les 
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tasques de la llar i la família (23 minuts més), que pràcticament coincideix 
amb la disminució que fa la dona a aquestes tasques. Per tant, la tendència 
és positiva però el ritme és més lent del que seria desitjable. Si l’any 2011 
les dones dedicaven 1 hora i 52 minuts diaris més que els homes a la llar i la 
família, a un ritme de reducció de 2,9 minuts per any, caldria esperar quatre 
dècades fins assolir la igualtat. Afortunadament, els canvis s’estan produint 
entre les noves generacions a un ritme més elevat.

Treballem per la equitat de gènere!!

Diferència entre igualtat( primera imatge)  i equitat (segona)

Què és el SIAD?
Servei d'Informació i Atenció a la Dona (SIAD) és un servei que ofereix 

el Consell Comarcal del Baix Camp i gestiona el Departament de Serveis 
Socials de l'ens comarcal.

Ofereix INFORMACIÓ, ORIENTACIÓ i ASSESSORAMENT en tots els 
aspectes relacionats amb la vida de les DONES: 

• Acollida. 
• Suport psicològic. 
• Suport jurídic. 
• Atenció social. 
• Orientació i informació laboral. 
• Dinamització del teixit associatiu. 
• Detecció i atenció a les violències contra les Dones. 
• Grups socioinformatius i tallers d'eines personals. 

A QUI S'ADREÇA? 
A totes les dones dels municipis 

de la comarca del Baix Camp. 
Ens trobareu al C/Dr. Ferran, 8. 

43202 de Reus
977327155 ext:264
siad@baixcamp.cat

El desenvolupament d'aquest 
servei es basa en el Pla de Políti-
ques de Dones 2016-2019, aprovat 
pel Ple del Consell Comarcal del 
Baix Camp, des d'on es defineixen 
les línies estratègiques d'actuació 
per atendre aquest col·lectiu i lluitar 
contra la discriminació i la igualtat de 
gèneres. 

Què és el Consell Consultiu de 
les Dones del Baix Camp?

És un òrgan assessor, de consul-
ta, de participació i de promoció de 
l’equitat de gènere i, en especial, de 
les dones de la comarca. Impulsarà 
accions, debats, plans, activitats ten-
dents a afavorir un treball transversal 
a favor de la plena ciutadania.

Té representació política i social, 
mitjançant la federació de dones i 
entitats de dones de la comarca

Té com a finalitat desenvolupar 
polítiques de gènere a la comarca 
mitjançant el desplegament del Pla 
de les Dones del Baix Camp.

Funciona mitjançant la Junta per-
manent, que fa reunions bimensuals 
i és la que treballa i desenvolupa les 
accions, recomanacions, estratègi-
es.. del Pla de Dones, i l’assemblea, 
que es reuneix una vegada l’any.
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AMOR LLIURE... O NO!
• Opinió •
blama (www.iblama.blogspot.com)

BALANÇ DE LA 
TEMPORADA 2016-2017
• Opinió •
blama (www.iblama.blogspot.com)

És de justícia que comenci aquest article felicitant el 
Real Madrid com a campió de la Lliga espanyola i 
de la Xampions. Des de l’òrbita culer ens cal fer una 

profunda reflexió i és que ens hem mullat amb els xàfecs 
de sempre. Fora del camp investigacions a Messi, Neymar, 
Laporta, Rossell,  amb empresonament de Sandro Rossell  
–que és lamentable per cert-. A dins del camp, bàsicament 
concloure que no hem estat regulars i malgrat tot ens en-
duem la Copa del Rei (Barça 3 – Alavès 1); l’únic trofeu 
que s’allunya de la regularitat. No obstant, cal fer present el 

desencís de la gent que ni tant sols ho va celebrar. Només 
calia veure els punts neuràlgics de la culerada mig buits 
directament. I és que les coses ja no s’han fet bé abans 
de començar i hem anat seguint una deriva d’alineacions, 
esquema i joc que han estat un viu reflex de la inoperància 
de la banqueta i la inoperància de determinats jugadors. El 
màxim responsable d’aquest desori ha estat en Luis Enri-
que. Ha fet el que va fer Cruyff quan va caure en el deliri. 
L’holandès va creure que guanyaria lligues amb Escaich, 
Korneiev, Richard Witschge, Pablo i altres “matats”. Luis 
Enrique es pensava que guanyaria sense lateral dret titular 
i amb un mig del camp sempre habitualment amb inferiori-
tat, vell i sense alternatives. Hem pecat de plantilla exces-
sivament curta. Els millors: la porteria amb Ter Stegen i la 

davantera amb el trident (i sobretot el pas endavant que 
ha fet Neymar). Veure Sergi Roberto fent de lateral dret ha 
estat una pena, quan era ell la millor alternativa a mig del 
camp, vist que Iniesta ja no està per jugar massa estona 
seguida. El fitxatge més reexit: Umtiti. La resta han passat 
pel camp sense pena ni glòria. Ens tenen agafada la matrí-
cula al mig del camp sobretot. És tan senzill com col·locar 
sempre un membre més que nosaltres. I fer constantment 
un dos per un al mig i a les bandes. Llavors la solució que 
donava el Lucho era fer baixar Messi al mig. Amb això per-
díem punx i combinació al davant; jo no dic que un 4-4-2 
fos un mal sistema. S'hi acabava convertint si els jugadors 
que juguen només estan per a la construcció i no estan 
per aguantar 90 minuts.  A part que duen una càrrega de 
partits inhumana. Els millors partits van venir amb el 3-4-3. 
Per què? Doncs perquè solíem posar 4 migcampistes com 
déu mana i si Messi acompanyava una mica... ideal; aca-
bava sent una mena de 3-5-2. No hem aportat solucions ni 
hem sabut buscar alternatives viables i sòlides sempre que 
ens posaven davant aquest handicap.  I el més greu: mai 
han jugat 11 jugadors fixos. Sempre s’han introduït canvis 
que han desgavellat el conjunt. Tot i així hem viscut dos 
moments que han semblat títols; tristament com “antes”. 
El primer la remuntada contra el París Saint Germain per 
6-1 i després la victòria al Bernabeu. Sí, haurem estat dels 
pocs que hem guanyat al Madrid i a casa seva 2-3. S’aca-
ba l’era Luis Enrique amb 9 títols i amb la sensació que 
hem anat de més a menys. La gent s’ha anat desmotivant 
i fins i tot ell semblava haver llençat la tovallola. Pels títols, 
el joc i per la claredat amb la que ha parlat: gràcies. Amb 
tot hem d’anar pensant que ja tenim un entrenador nou 
que no és altre que l’Ernesto Valverde. Formes diferents i 
tarannà diferent! Veurem com li escau el lloc. El millor és 
que és un bon estratega i que aposta per l’espectacle i el 
bon futbol. Tot i que no deixa de ser un entrenador que ha 
tingut a les seves mans equips de segona línia, en lligues 
secundàries. Un repte! Ara caldrà esperar per saber cap a 
on tira i quina resposta té dels jugadors. A descansar una 
mica de futbol que ja toca!

Les darreres declaracions del bisbe de Solsona so-
bre el fet de ser homosexual dient que és un defecte 
que ve marcat per la manca d’un pare, les d’un pro-

fessor de Lleida defensant el “tarament” que suposa l’ho-
mosexualitat i un programa de TV3 amb relacions sexu-
als a diferents nivells m’ha fet plantejar aquesta reflexió. 
El jovent que ens envolta ja no té el sexe com un tabú, 
com probablement molts vam tenir. La gent s’estima i 

tal com s’estimen se’ls hi enfot el sexe de la persona en 
qüestió. El fet és estimar-se i viure-ho el més intensament 
possible! Més sovint sense compromís que amb compro-
mís. El mateix passa amb les relacions sexuals. Avui en 
dia, tot i que sempre hi sol haver la parella tradicional, 
ens trobem amb diferents modalitat de relacions. Per una 
banda trobem els singles que busquen parella i fins i tot 
s’embarquen en creuers per buscar-la i els singles sol-
ters per convicció. Aquests tenen relacions esporàdiques 
amb gent en cicles de dos a tres anys i llavors canvien de 
parella. En cap cas viuen junts amb la persona en qües-
tió. En un altre nivell hi trobem les relacions a altres ban-
des. Així hi ha parelles amb fills i tot que toleren –diem-ho 
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HEROIS DEL LLAMP
• Actualitat •
Joan Gaya

El divendres 5 de maig una representació del Cen-
tre Cultural de Colldejou va assistir a la gala de 
presentació del programa que Canal ReusTv va 

gravar per diferents pobles del Baix Camp  i concreta-
ment a persones  que han dedicat i dediquen hores del 
seu temps al poble on viuen. Aquests herois es dediquen 
a diferents activitats: des de metges, carters, assistents 
socials, músics, tiradors de pel·lícules al cinema, estudi-
osos dels topònims de la gent  del poble, gent dedicada 
a l’esport i concretament al futbol, historiadors  i altres. 
Però a qui voldria remarcar és al nostre veí, en Joan Llo-
rens (Joglar).  Ell va ser seleccionat com Heroi del llamp 
de Colldejou per la seva activitat com a estudiós de les 
famílies del poble. Ha estudiat quins són els nostres orí-
gens i la relació dels cognoms entre les famílies (feina 
important i molt entretinguda, que encara que sembli que 
no porti enlloc té una  gran importància). Al programa on 
surt el Joan Joglar, també hi surten altres persones del 
poble que han col·laborat en el seu estudi aportant docu-
mentació (papers antics i documents) que ajuda a formar 
l’arbre geneològic del poble.

Gràcies Joan per la feina que fas i t’encoratgem a que 
segueixis amb la tasca que has emprès i que segura-
ment algun dia en podrem gaudir tots. Ànim!

Segons el propi Canal ReusTv, “Herois del Llamp és 
un programa dedicat al Baix Camp. Parla d’allò que pot-
ser no és notícia, però que forma part de la nostra identi-
tat. Els seus protagonistes són persones a les quals con-
siderem referents propers. Veïns o antecessors nostres 
amb històries molt interessants que ens inspiren amb el 
seu talent i la seva dedicació i sacrifici.

Aquest programa és un projecte formatiu de la Fun-
dació Reddis. L'han tirat endavant estudiants de darrer 
curs de Comunicació Audiovisual de la Rovira i Virgili.

PROGRAMACIÓ:
Capítol 1: Joan Magrañé (La Selva del Camp), Josep Fus-
té (Alforja) i Valentí Anguera (Vilanova d'Escornalbou). 
Capítol 2: Josep Mª Mas (Vinyols i els Arcs), Eugeni 
'Queni' Martorell (La Febró) i Higini Anglès (Maspujols). 
Capítol 3: Ferran Jové (Les Borges del Camp), Jaume 
Mariné (Vilaplana) i Nati Mestre (Duesaigües). 
Capítol 4: Josep Guardiola i Grau (L'Aleixar), Amadeu 
Francesch (Montbrió del Camp) i Mª del Carme Vidal 
(Riudoms).
Capítol 5: Joan Llorens (Colldejou), Priscila Llevat 
(Capafonts) i Numen Mestre (Pratdip).
Capítol 6 (16.06.2017): Esteve Sugranyes (Castellvell), 
Doctor Álvarez (Riudecols) i Josep Margalef (Botarell). 
Capítol 7 (23.06.2017): Jaume Torroja (L'Argentera), 
Teresa Llaberia (Riudecanyes) i Antoni Benaiges (Mont-
roig del Camp). 
Capítol 8 (30.06.2017): Margarida de Prades (Prades), 
Josep Maria Porta (Arbolí) i Joan Isern (L'Albiol). 
Capítol 9 (07.07.2017): Germans Aymemí Ferré (Almos-
ter), Antoni de Gimbernat (Cambrils) i Nil Aragón (Van-
dellòs i l'Hospitalet). 

així- que el cònjuge es relacioni amb altres persones i 
pugui viure una vida a tres bandes, amb tres “amors” di-
ferents. El seu desig sempre és mantenir-les les tres, ja 
que cadascuna d’elles aporta un granet de sorra diferent. 
Finalment, a nivell sexual, tenim les parelles d’intercan-
vi. Són matrimonis als que els hi va el sexe i opten per 
fer intercanvis de parella amb altres parelles. El fet està 
en què no practiquen sexe amb penetració. En qualsevol 
cas s’ha posat damunt de la taula una temàtica si més 
no delicada. Hem passat dels anys en els que l’educació 
estava mega controlada per un règim que no permetia 
res a la llibertat absoluta. En aquest context el que podia 
dir un capellà o un bisbe –tot i que lamentablement es de-
ien moltes barbaritats- anava a missa. La gent s’ho creia 
i acatava el que deien. Afortunadament, la democràcia 
ens ha acostat a la llibertat en tots els àmbits i apartats. 
Avui en dia, on tothom qui ho vulgui té accés al coneixe-

ment sense manipulació, no s’accepta que un bisbe o un 
professor puguin fer aquests tipus de declaracions en les 
que es vincula  la tendència sexual d’una persona amb 
el que a casa no hagi tingut la figura paterna. És dema-
gògia barata i gratuïta. És voler manipular! De la mateixa 
manera que a Lleida, mestres, pares i professors es van 
manifestar per l’animadversió que van despertar el que 
a un mestre de filosofia –pro Opus Dei- tingués la poca 
vergonya de dir que els homosexuals estan tarats. Per tot 
plegat vull fer un cant a la llibertat. Que es deixin de dir 
mentides i es facin interpretacions segons els interessos 
del que diu la Bíblia per exemple. Que algú em digui quan 
Jesús parlar d’amor heterosexual? El missatge que ens 
va venir a donar era d’amor absolut per tot i per tots els 
que ens envolten. Per tant, que cadascú faci el que cre-
gui que ha de fer sense que perjudiquem a una tercera o 
quarta persona. Llibertat!
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La funerària de sempre del Baix Camp

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

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

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

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

Alforja
Carrer Darrera de l’Església, 4

Miami Platja

Els nostres tanatoris i sales de vetlla:

email: f.pedrola@teleline.es

Truqui directament

24 hores
977 360 281

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

Primer plat
Barquetes d’endívies amb virutes de pernil
Ingredients: Endívies, 2 Pastanagues, 1/4 Pebrot 

vermell, 1 Ceba tendre, 1 Pot de favetes baby amb oli 3 
Cogombretsi 10 Tàperes
Per a la vinagreta: 300 ml. Oli, 100 ml. Vinagre de Mòde-
na, 10 ml. Salsa de soja, Sal i pebre
Preparació: Començarem tallant totes les hortalisses molt 
petites, escorrerem les favetes i ho barrejarem tot amb la 
vinagreta deixant-ho macerar 24 hores a la nevera.

A continuació desfullarem les endívies i les reompli-
rem amb la vinagreta de verduretes. Per últim posarem 

Postres
Pastís de plàtans amb fideus de xocolata
Ingredients per a 6 persones: 4 Plàtans, 2 Ous, 

200 g. Farina, 40 g. Sucre, 1 Sobre de llevat químic i 75 
g. Fideus de xocolata
Preparació: Preescalfarem el forn a 180º.

Pelarem els plàtans, en tallarem un a trossos petits i 
el reservarem, els altres els trossejarem i ho triturarem 
junt amb tota la resta d’ingredients fins que la massa si-
gui ben fina.

Tot seguit untarem un motlle amb una mica d’oli per-
què no s’enganxi, l’omplirem amb la massa i li posarem 
per sobre els trossos de plàtans reservats i els fideus de 

Segon plat
Conill amb romesco
Ingredients per a 4 persones: 1 Conill de 1,250 

Kg., 4 Patates mitjanes, 1 Ceba, 2 Tomacons, 2 Nyores, 
3 Grans d’all, 1 Farcellet d’herbes, 12 Avellanes torra-
des, 1 Llesca petita de pa fregit, 1 Cullerada de farina, 1 
Copeta de vi negre, 1 Got d’aigua, Oli, sal i pebre
Preparació: Netejarem i tallarem el conill reservant-ne el 
fetge, el salpebrarem, l’enrossirem en una cassola amb 
oli i el reservarem.

A continuació pelarem la ceba, la trinxarem i la sofre-
girem en el mateix oli, quan sigui rossa hi afegirem els 
tomacons pelats i capolats. Deixarem que vagi fent xup 
xup i quan s’hagi concentrat li incorporarem el farcellet 
d’herbes, el conill, la farina i el vi. Quan el vi s’hagi reduït, 
afegirem el got d’aigua i ho deixarem coure a foc lent.

Mentrestant pelarem i tallarem les patates a daus, les 
fregirem i les reservarem.

Tot seguit prepararem la picada amb el fetge, les 

pel damunt les virutes de pernil i acabarem decorant el 
plat al nostre gust.

Aquesta vinagreta es guarda uns quants dies a la nevera.

xocolata. A continuació ho posarem al forn de 35 a 40 
minuts tot comprovant el punt de cocció.

Quan sigui tebi el desemmotllarem i un cop fred ja 
ens el podem menjar.

nyores (prèviament escaldades), el pa fregit, les ave-
llanes i els alls.

Quan el conill comenci a ser tou hi abocarem les pa-
tates i la picada a la cassola, així com una mica més 
d’aigua si li cal, i ho farem bullir uns deu minuts més.
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 15 de març al 30 de juny de 2017)
• Actualitat •
La Redacció

07/03/2017.- Naixement a Valladolid de Irene 
Cuadrado Sánchez, filla del nostre subs-
criptor Jordi Cuadrado i de la Laura Sánchez. 

En l'anterior revista no vam poder publicar la notícia. Els 
donem la nostra enhorabona, a ells i als seus familiars.

19/03/2017.- Festa de l'arbre. Com cada any, 
un grup de gent es va trobar a l'àrea de lleu-
re amb ganes de participar en la comme-

moració de la festa. Com de costum hi va haver un bon 
esmorzar.

24/03/2017.-. Enfarinada a la Serra de Llabe-
ria i la Mola. Un baixada sobtada de les tem-
peratures junt a front en forma de llevantada, 

van fer que durant la nit la cota de neu anés baixant. Al 
poble van caure uns flocs de neu que a la muntanya va 
agafar força. El cert és que al llevar-nos, sota un dia ra-
diant, comprovàrem l’efecte de la neu.

25/03/2017.- Enllaç Meritxell Gaya Llorens i 
Isaac Blanch Martí. Ens omple de joia que 
una nova parella decideixi contraure matri-

moni i ho faci a casa nostra. Per partida doble estem 
d’enhorabona ja que són membres de la revista, del 
Centre Cultural i de la Colla de Grallers i Gegants. Així 
que només ens queda desitjar-vos molta felicitat. Al ma-

teix temps volem donar el nostre reconeixement a les 
respectives famílies.

01/04/2017.- Prova ciclista Gran Fondo 
Cambrils Park. La IV edició que va superar 
la participàció en més de 2,500 persones va 

passar pel nostre poble. Durant un parell d'hores la carre-
tera es va veure plena de gent amb ganes de passar-ho 
bé, sense presses i amb simpatia entre els participants 
i també amb els espectadors que hi havia animant-los.

01/04/2017.- Reunió per planificar la gim-
nàstica. La reunió era per posar en funcio-
nament unes classes de gimnàstica adapta-

da a les necessitats dels participants, en la seva majoria 
jubilats. Es va acordar que es farien dues sessions, en 
principi els divendres, amb ritme diferent i així cadascú 
podria escollir l'horari més convenient.
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09/04/2017.- Inauguració del nou Aire de 
Colldejou. Al vespre es va donar pas a 
aquesta nova temporada a l’Hotelet. El nous 

llogaters van oferir un pica-pica acompanyat d’unes es-
pectaculars xanques que tombaven pel recinte. La idea 
es anar oferint un menú diari, tapes i plats variats, carta 
i menús de cap de setmana. Els encoratgem a seguir 
endavant. Molta sort!

23/04/2017.- Sant Jordi a Colldejou. Per pri-
mera vegada en molts anys Sant Jordi ha 
caigut coincidint en diumenge i l’hem ce-

lebrat al nostre poble. Passats quarts d’onze, amb les 
fumeres fumejant de la nit, hem començat a muntar la 
paradeta a la plaça de l’església. El matí prometia; ni un 
núvol al cel. I la veritat és que no ha decebut; ha fet un 
dia extraordinari; el sol ha picat de valent. Hem muntat 
les taules, hem col·locat al voltant la senyera , i lenta-
ment i amb paciència, hem repartit per damunt els llibres. 
Estaven dividits en cinc seccions: cuina, castellà, català, 
infantil i juvenil. En poca estona roses, llibres i revistes 
a punt. L'Anton també ha posat al costat uns quadres 
representatius del poble ben bonics. Li hem donat al play 
de la música i aquesta ha sonat per tot el poble pels al-
taveus nous posats en diferents racons del mateix. Hem 
obert la paradeta! En el lateral esquerra es podia adquirir 
el darrer número de la revista Lo Collet, amb una foto de 

portada del poble espectacular (número 72) Lentament 
petits i grans, joves i adolescents han passat per la para-
deta, han remenat llibres, revistes... S’ha mantingut força 
la tradició; el noi regalar una rosa a la noia i el noi rebre 
un llibre de la noia. No obstant s’ha de dir que a Collde-
jou ja fa anys que les noies compren llibres! L’important 
es fer cultura i llegir. Engrapar un llibre, olorar-lo, fulle-
jar-lo, ficar-te en la història i gaudir-ne, i desconnectar 
de tot plegat una estona. Si a més tenim el privilegi de 
fer-ho en aquest entorn que ens envolta el plaer encara 
més gran! Una bona diada de sant Jordi! Felicitar a tots 
els Jordis i Jordines en nom de tots! I tot el suport a la 
candidatura perquè la festa de sant Jordi sigui patrimo-
ni de la Humanitat. Gràcies a totes i a tots els que heu 
fet possible aquesta festa! Gràcies al Centre Cultural per 
l'organització!

29/04/2017.- El Pau Mestre i la Celeste Fer-
nández, després de força anys de conviure, 
van decidir casar-se. I ho van fer al Nàutic 

de Salou acompanyats pels fills de cadascú, familiars i 
amics. Els desitgem molts anys de felicitat.

12/05/2017.- Visita del President de la Diputa-
ció de Tarragona. El molt honorable Senyor 
Josep Poblet, president de la Diputació de 

Tarragona, va ser a Colldejou de visita oficial. Junt amb 
l’Alcalde Jordi Sierra i altres representants van visitar les 
obres del Casal, la sala del Ball i es van interessar pel 
terme. En Poblet va signar el llibre d’honor de visites de 
l’Ajuntament, on al sortir es van fer una foto de record del 
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dia, per acabar dinant a l’Hotelet. Esperem no haver d’ha-
ver d’esperar més de vint anys com en la darrera vegada 
perquè les autoritats de la zona ens vinguin a visitar.

13/05/2017.- Festa de Sant Isidre. Passat el 
migdia, mossèn Milio va celebrar la missa en 
honor a sant Isidre,  amb la majestuosa imat-

ge del sant presidint la celebració a l’esquerra de l’altar. 
Aquest mateix dia va coincidir amb la festivitat de la Mare 
de Déu de Fàtima, la qual va ser recordada en el sermó, 
que tingué com a leitmotiv dos conceptes molt concrets: 
la fe i la demanda de coses petites a Jesús i a Déu. Aca-

bada la cerimònia es va carregar la imatge entre quatre 
persones per ser més ben portada. En sortir, vam tor-
nar a comprovar que feia una dia espectacular; fins i tot 
tombaven quatre nuvolets que embellien el cel més que 
ser amenaçadors. Així, en processó, vam passejar sant 
Isidre tot cantant pels carrers de la vila. En arribar al car-
rer de Baix, entre la Mola i Llaberia, vam aturar la imatge 
en direcció als camps. Llavors el Mossèn va procedir a 
la benedicció dels mateixos amb aigua beneïda, resse-
guint els quatre punts cardinals del municipi. De tornada 
a l’església, vam poder venerar la imatge del sant al peu 
de l’altar. La festa i la devoció el converteixen, a part de 
ser el patró de la pagesia -una activitat vinculada des 
d’antic al territori- en el tercer patró de Colldejou. A partir 
de llavors la festa es va traslladar al Casal. Xino-xano la 
gent gran va anar baixant fins a la sala. Per a ells es va 
muntar el dinar, en el seu honor. A la part esquerra hi 
havia una taula llarga parada amb els entrants a punt. 
Al costat, també a punt, un pica-pica i al fons una barra 
amb begudes. Primer de tot però vam voler immortalitzar 
el moment amb fotos individualitzades de tots els partici-
pants en el dinar. Després una foto de grup per rematar 
la sessió. I a l’atac! Primer el pica-pica i després el dinar 
amb els entrants tipus entremès i la fideuà de segon. Ja 
a la tarda el mestre Carnicer ens va presentar el grup 
que ens amenitzaria la vesprada: els Soulsman quartet. 
Realment molt bons, ja no només per les cançons que 
van tocar -conegudes per tothom-, sinó per l’espectacle 
que ens van oferir durant tota l’actuació. I a la mitja part 
l’Ajuntament va repartir entre els assistents coca de su-
cre i vi ranci i dolç. Una festa ben bonica i una diada ben 

trobada en homenatge també a la gent gran i a la page-
sia. Visca sant Isidre!

Premi botifarra. El Lluís Llorens i el Paco (Fran-
cisco Moreno), en l’aniversari del Casal d’Avis de 
Mont-roig, van emportar-se el segon  premi en 

el campionat de botifarra. El nostre reconeixement a la 
bona jugada!

27/05/2017.- Sopar per la fam a favor de 
Mans Unides a Colldejou. Una nova jorna-
da intensa a Colldejou i per una bona causa. 

La tarda va començar amb la celebració eucarística a 
l’església, just el diumenge abans de la segona Pasqua. 
La missa mossèn Milio la va dedicar a l’esperit sant. 
Just al final la representant de Mans Unides Elena Tor-
tajada ens va explicar, ajudant-se d’un audiovisual, del 
malbaratament, el mal repartiment i el desaprofitament 
dels aliments que es fa al món. També ens va fer cinc 
cèntims del que es fa amb els diners que es recapten 
en les diverses campanyes. Uns lloables projectes per 
fer més digna la vida dels més desafavorits. Així mateix 
ens va fer evidents els projectes pels que lluitaran amb 
el voluntariat l’any 2017. El primer d’ells a la Índia amb 
la reconstrucció de l’escola de sant Xavier. El segon a 
Bolívia, amb l’enfortiment de les comunitats indígenes 
camperoles. I una reflexió per acabar de part de la prime-
ra presidenta de Nacions Unides Mary Salas: hi ha fam 
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perquè els homes volen que hi hagi fam. Real, trist, la-
mentable però real! Acabada la xerrada, les voluntàries i 
els voluntaris van acabar d’arranjar les truites i el pa amb 
tomaca del sopar i embotit variat. I a les 21h tocades 
vam menjar junts, després de la benedicció de la taula 
per part de mossèn Milio. En total vam ser 78 persones. 
Amb les nostres aportacions, la rifa dels vins i les de les 
donacions es van poder arreplegar fins a 765 euros. In-
creïble per ser un poble tant petit. Felicitats Colldejou per 
bolcar-vos amb aquesta bona causa. Per molt anys!

17/06/2017.- Corpus a Colldejou. El dissabte 
17 celebràrem la festa del Corpus a Collde-
jou. El matí el vam dedicar als previs prepa-

ratius per muntar unes bones tauletes als nostres car-
rers; tals com anar a collir flors seques, tenir plantes ben 
maques, planxar les vànoves que penjaríem dels bal-
cons, així com les teles que col·locaríem a l’altar. Havent 
dinat vam baixar al carrer tots els elements necessaris 
perquè tot estigués a punt per la festa. Entremig diàlegs 
en record d’anys enrere on ja es feia aquesta celebració. 
I a les 19h a missa. Vam testimoniar la missa en honor 
al Cos de Crist. En acabar Mossèn Milio va preparar la 
custòdia on hi va introduir el cos de Crist. Amb una tarda 
esplèndida i una calor més digna del juliol i l’agost, tragu-
érem sota pal·li la custòdia. Vam anar pujant fins al carrer 

Masies on hi havia el primer dels altars a l’alçada de ca 
la Puríssima. Una tauleta amb una figura asseguda del 
Sagrat cor rodejat d’unes flors ben ufanoses. Després, 
una baixadeta que va ser agraïda pels processonaris, 
fins arribar a l’alçada de ca la Lolita. Allà el mossèn va 
fer la segona aturada davant de la tauleta amb la imatge 
del Sagrat cor i tot tipus de florits. Finalment, la corrua de 
gent seguí pel carrer de Baix, fins tombar i aturar-se en el 
darrer dels altars al racó de ca la Vallesa, que ens va re-
bre acompanyat amb puntes i domassos ben llampants 
als balcons. Hi havia una imatge de guix del Cor de Crist, 
una gerra amb vi i el pa, així com flors variades fresques i 
seques. En els tres altars el mossèn, custòdia en mà, va 
beneir-los i santificar-los.

19/06/2017.- Curs de RCP. A la Sala del Ball 
es va fer la primera sessió del curs de Rea-
nimació Càrdio Pulmonar. La segona sessió 

està prevista per al dia 21 d'agost.

23/06/2017.- Revetlla de Sant Joan. I el foc 
de sant Joan va arribar a Colldejou i ho vam 
celebrar plegats. En una nit estupenda, la 

millor dels darrers anys, el Centre Cultural amb l’ajuda 
de l’Ajuntament organitzà una bonica vetllada. Amb les 
darreres clarors del dia, la foguera ja estava a punt a 
tocar de la pista. Només calia encendre-la; honor que va 
tenir el Ramon de cal Salvador. Mentrestant, mànegues 
a punt i a remullar una mica la zona, no fos cas que s’es-
capés una espurna. I és que el territori estava en alerta 
per risc d’incendi! I bé doncs; la foguera es va encendre 
arribant ben amunt, molt amunt, deixant anar una calor 
intensa al seu voltant. La imatge de la Mola i Llaberia, 
amb el poble al fons, il·luminant-se per la foguera fou 
una imatge veritablement bucòlica. Moment una mica 
per cremar les lloses que ens pesen a l’esquena i reno-
var-nos una mica. Uns quants coets entremig i a sopar al 
frontó, que a aquelles hores ja estava ple. Formació de 
fileres i a repartir el sopar entre els assistents. Parament 
per una banda, coques amb recapte i de tall a escollir 
entre conill i pollastre a l’ast. I a sopar! De postres gelat, 
coca de sant Joan i cafès per a tothom. Una estoneta 
de tertúlia i sobretaula per repassar els temes més can-
dents, obrir ampolles de cava i felicitar a les Joanes i els 
Joans assistents. Llavors el Duo Púrpura va prendre el 
relleu de la festa animant petits i grans amb les seves 
particulars versions fins ben entrada a la matinada.

Agrair un any més i una festa més a la gent del Cen-
tre Cultural, així com a l’Ajuntament i les voluntàries i 
voluntàries que han permès celebrar aquesta festa! Per 
molts anys!
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LLARGA VIDA ALS
FESTIVALS DE BLUES
• Opinió•
M. Elisa Llaberia

Som a primers d’estiu i fa molta calor.
Quan era petita m’agradava molt la sensació de 
que ja havia arribat l’estiu, era increïble pensar que 

durant quasi 3 mesos podríem estar tot el dia al carrer!
Fins i tot els anys que vaig compaginar treball i estu-

dis intentava aprovar-ho tot al juny, per gaudir de l'allibe-
rament que significava almenys, no haver de pensar en 
els estudis.

Ara, he de confessar que el principi de l’estiu m’esgo-
ta, tot i així, una vegada superada la primera calorada, 
aquesta estació em continua oferint plaers que fan que 
valgui la pena.

Per mi, una de les coses més bones de l'estiu són els 
festivals de Blues.

Aquest any, a Reus en faran la 27ª edició, i no me 
n'he perdut ni un. L’any passat vam començar a anar al 
de Benicàssim (era la 6ª Edició), i aquest any hem repetit 
la experiència.

El Blues es una música que entra molt bé, sobretot el 
més “canyero”. Es difícil trobar algun amant de la bona 
música que no li agradi.

Aquí a Catalunya hi ha gent que ho fa força bé; també 
a nivell estatal hi ha un bon planter de “ blueseros”. Però 
en aquest festivals els caps de cartell solen ser Ameri-
cans, normalment negres, que jo no sé com s’ho fan, si 
allí hi ha millors escoles de música, o és que ho porten a 
la sang, però, són especials.

Al llarg dels anys he tingut el privilegi de sentir tocar 
gent molt bona.

A Reus, les actuacions principals les fan a La Palma, 
lloc emblemàtic, que ja val la pena anar-hi només per 
gaudir de l’espai. És un jardí antic amb arbres grans i un 
escenari i una pista que et transporten a una altra època 

(la mare, que ara tindria 97 anys, ja hi havia ballat). La 
acústica és molt bona i la música sempre se sent molt 
bé. Com que no solen ser músics coneguts pel gran pú-
blic, no són concerts massa concorreguts, això fa que la 
sensació que tinc moltes vegades sigui com si Santana 
hagués vingut a tocar a la meva festa d’aniversari. Sol 
valer uns 10 € la entrada (toquen 2 grups, de 22,30 a 2 
de la matinada), també hi ha actuacions gratuïtes a la 
terrassa de la Palma (diumenge a la tarda), o a algun 
altre espai del centre.

A Benicàssim es diferent: Tots els concerts son gratu-
ïts, fins i tot el de “les estrelles” del festival, a mi això em 
sembla increïble, perquè  solen ser de lo milloret que es 
pot sentir. Els escenaris són al poble vell, no a la zona 
turística, estan en 2 places i també hi ha actuacions en 
bars i terrasses.

Nosaltres ens allotgem en un hotel molt cèntric i ens 
movem a peu (tot està a pocs minuts).

Espero que tant un festival com l’altre gaudeixin de 
bona Salut durant molt anys, i puguem continuar la tra-
dició de anar a escoltar bona música, acompanyats d'al-
tres amics que també saben valorar que mentre som allí, 
estem gaudint d'una autèntica experiència de luxe.
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VACANCES A L’EBRE
• Viatgem a... •
Marc Aureli Espada Rios

El Delta de l’Ebre és un paratge ideal per passar 
unes vacances en família o amics.
El Delta de l’Ebre és un dels territoris més desco-

neguts de Catalunya tot i ser un dels llocs més bells, no 
només de la costa, sinó de tot el Principat.

El Delta és la zona humida més extensa de Catalu-
nya i és l’hàbitat aquàtic més important de la Mediterrà-
nia occidental. El paisatge del Delta de l’Ebre és pecu-
liar. Conviuen extensos camps d’arrossars amb dunes i 
paisatges salins i llacunes a la zona que toca al mar.

L’oferta turística d’Alcanar es basa en la seva climato-
logia, platges, gastronomia, cultura i patrimoni, una ves-
sant més esportiva, festes i tradicions, xarxa de senders 
… L’oferta és d’allò més variada. Amposta, situada a la 
vora del riu Ebre, és la capital de la comarca del Montsià.

Una de les visites que recomanem és la Cooperati-
va arrossera. L’arròs del Delta de l’Ebre té denominació 
d’origen, si et prens el teu temps i ho proves estem se-
gurs que repetiràs.

Deltebre és la població més propera a la desembo-
cadura del riu Ebre, tal com indica el seu nom amb cla-
ra referència al Delta de l’Ebre. L’economia de Deltebre 
està íntimament relacionada amb el cultiu d’arròs i amb 
el turisme de natura, ideals per visitar el Delta de l’Ebre.

A El Perelló és d’obligada visita totes les seves plat-
ges: Cala Bona, platja de Morro de Gos, platja de Santa 
Llúcia, Cala Moros, platja del Pont de l’Àlia … Amb una 
mica de sort, com cada any, per Setmana Santa trobareu 
bon temps.

L’Ametlla de Mar és una joia de les Terres de l’Ebre 
i conserva intacta la seva essència mediterrània. Les 
platges són singulars per a la zona, ja que tenen forma 
de cala. Les aigües són clares i tranquil·les, ideals per 
practicar el busseig.

L’Ampolla està situada a l’entrada del port natural 
del Fangar. Aquest poble del Mediterrani se situa molt a 
prop del Delta de l’Ebre, un paradís de la naturalesa que 
s’hauria de visitar. Qui sigui amant del menjar no ha de 

deixar de provar la gastronomia de les terres de l’Ebre.
Sant Carles de la Ràpita es troba prop de la desem-

bocadura de l’Ebre, i pot ser un bon punt de partida per 
a la visita al parc natural del Delta de l’Ebre. La gastro-
nomia és un dels atractius d’aquest poble pesquer del 
delta. Les angules i la cuina amb carbassó i arròs de 
l’Ebre són ingredients obligats.

Tortosa és la capital de la comarca del Baix Ebre, i 
compta amb més de 36 mil habitants. Alguns dels seus 
principals atractius són el parc natural de Tortosa-Beseit, 
el seu conjunt arquitectònic i naturalment la seva proxi-
mitat amb el Delta de l’Ebre.

Una de les activitats que no t’has de perdre si visites 
el Delta de l’Ebre durant aquesta Setmana Santa és una 
excursió en vaixell fins a la desembocadura del riu. El 
vaixell es pot agafar al port fluvial de Deltebre, i fa un 
recorregut d’uns 45 minuts on es visiten zones d’interès 
paisatgístic com són l’Illa de Buda, l’illa de Sant Antoni i 
el Garxal.

Una altra manera divertida de conèixer les terres de 
l’Ebre des d’un punt de vista més aventurer és navegant 
pel mateix riu en caiac o piragua. És realment una expe-
riència fascinant!

Una altra manera de conèixer la zona és a través de 
la via verda de les Terres de l’Ebre, un recorregut pel sud 
de Catalunya que es pot fer a peu, a cavall o amb bicicle-
ta i que uneix diferents punts d’interès turístic ja sigui pel 
seu valor paisatgístic, cultural o monumental.

És una alternativa per conèixer el territori d’una ma-
nera ecològica i sostenible. Finalment per a tots aquells 
que voleu anar a platges tranquil·les i ben conservades 
i que us agradi la tranquil·litat i la solitud, us recomano 
perdre-us en aquests bells paratges on la canalla i no 
tant canalla gaudiran amb les bicicletes fent rutes pels 
costats dels canals corrent amunt i avall, banyant-se, 
enfangant-se i gaudint d’aquests paratges en mig dels 
arrossars.
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LA REVOLUCIÓ DE LES 
“SOBAQUEMBER”
• Opinió •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)
Il·lustracions: Cristal Ortiz

Estem de concert a Mont-roig. Toquen unes noies 
que darrerament s’han fet famoses en les nostres 
contrades i realment ho fan bé. Totes elles seguei-

xen una estètica moderna i adequada a l’estiu. És de nit 
i fa calor! Pantalons curts o faldilla curta damunt de pan-
taló, sandàlies i samarretes de tirants. Jo que no sóc un 
gran esteticista, en un moment donat em quedo esverat. 
Una de les cantants, enduta per l’eufòria de la música, 
aixeca els braços enlaire i sorpresa: des de baix al pú-
blic observem una ufanosa mata de pel al sota braç. Ca-

ram! No és que jo sigui 
un jutge d’un concurs 
d’estètica, ni tampoc 
una imatge d’una gran 
modernitat però em 
sobta. I compte, ella no 
es talla ni un pèl. Una 
observació més acu-
rada em fa veure que 
les cames les duu de-
pilades i que a la part 
inferior del braç hi duu 
una mica de pèl. Una 
imatge que em queda 
a la memòria. Un més 
després en un viatge 

de trajecte mitjà en tren, travessant mig Catalunya amb 
els magnífics trens de rodalies, pujo a Reus i em des-
plaço a Figueres. Faig transbord a Barcelona i em fan 
pujar en un nou tren on els seients estan col·locats no 
seguint la direcció del tren sinó als laterals. Després de 
passar l’inspector revisor –per cert amb el malhumor que 
veig que no han perdut mai, a Granollers pugen una noia 
i un noi. Sembla que es coneixen però més endavant 
descobreixo que no. Tot i així s’asseuen ells sí en uns 
seients clàssics, de cara a cara. Ell s’acomoda i es posa 
recolzat al vidre i dorm. Ella, amb tot el glamur, es recull 
els cabells, es fa una mena de monyo i; sorpresa: jo que 
estava mig perdut en la cruspimenta del meu entrepà 
de xoriço vermell quasi que m’ennuego. Veig que sota 
el braç de la noieta hi ha una mata de pèl considera-
ble. Òstia! Em dec fer vell! Però és que la noia es posa 
unes ulleres de pasta marrons, es treu les sabates i col-
loca els peus i les cames en posició vertical recolzant-se 
al seient del davant. Cagun l’ou! Miro i veig una cosa 
que em trasbalsa definitivament i em fa desar l’entrepà 

de xoriço i tomaques dels Horts del Ric: duu les cames 
quasi com jo, tu! Hi duu una mata de pel considerable. 
Pels arrissats d’aquells foscos i negres que es caragolen 
i a vegades et protegeixen de les picades de mosquits. 
Mare meva! Té les cames com jo; com els homes que el 
tema de la depilació ens ha agafat una mica grans i hem 
optat per reivindicar la teoria aquella de: “on hi ha pèl hi 
ha alegria”. I bé, arribem a la Diada. Ens traslladem a 
Tarragona amb el nostre ou ferrat a la mà i ens posem a 
l’ombra del tram 28 que ens pertoca als del Baix Camp. 
Hi ha una gentada! Queden pocs minuts per les 17:14h. 
Des dels altaveus ens criden a fer una prova i aixecar 
les cartolines enlaire. Amb una mà aixeco la cartolina i 
a l’altra hi duc la càmera de fer fotos. La gent del davant 
també fa el mateix. I ja hi ha tornem a ser! Davant meu hi 
ha una noia amb la seva samarreta amb el lema “A punt” 
que aguanta amb els dos braços l’ou ferrat. Fa molta 
calor i duu la samarreta amb les mànigues caragolades 
amunt com imitant una samarreta de tirants. Sorpresa: 
duu pèl a sota del braç. En aquest cas és pel-roja. I la 
companya que té al costat, que després descobreixo que 
deu ser la seva parella ja que es fan un petó al boca, 
també duu pels al sota braç, a les cames i als braços. 
Penso; -bé, potser no han pogut anar a depilar-se ja que 
és diumenge i tal... Ho comento i em fan veure que es 
veu que és una mena de moda. Una de les que n’ha fet 
més bandera ha estat l’actriu Júlia Roberts però és que 
li han seguit els passos la Madonna, la Drew Barrymore, 
Britney Spears, Geri Halliwell. Més a prop nostre en te-
nim dos exemples: la Penèlope Cruz o la també actriu 
Blanca Marsillach. Totes elles, pel que es veu, o bé op-
ten per una depilació que anomenen subtil o bé no és 
depilen. Algunes d’elles s’han mostrat admiradores de la 
gran diva Sofia Loren i del neorealisme italià. La moda 
va més enllà; està de moda deixar de resseguir la depi-
lació de la línia del banyador, és a dir; que per fora del 
banyador et surti la 
pelusera de la inti-
mitat. Evidentment, 
no acabes sabent 
que és el que has 
de pensar.  Aques-
tes noies famoses 
no sabem fins quin 
a punt és un fet 
per donar-se més 
publicitat o què. El 
que si és cert és 
que entre el jovent 
cada vegada més 
s’està optant per 
deixar els cossos 
tal com la natura 
els duu al món.
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LA JOSEPA
• Ho sabies? •
Enric Muntané

Finals d'octubre de 1991. La Jo-
sepa dóna les últimes passes 
per aquell minúscul recinte; 

mira cada raconet de la estreta ca-
bina, com si pogués trobar mig ama-
gats, els retalls d'històries de les que 
ella havia estat una mena de con-
fessora. Es disposa a apagar aquell 
vell transistor, que tanta companyia li 
feia, en aquells moments estava par-
lant Pasqual Maragall, aleshores al-
calde de Barcelona i explicava l'estat 
de les obres olímpiques, que d'aquí 
a pocs mesos s'havien d'estrenar i 
posar el nom de la ciutat en tots els 
mapes del planeta.

Josepa Benaiges i Turull, nas-
cuda a La Fatarella l'any 1923, mal 
any segons ella, doncs la gent ho 
recordava pel cop d'estat del capità 
general Miguel Primo de Rivera, i 
que enfonsava una mica més, la mo-
ral d'una Espanya deprimida per la 
pèrdua de les últimes joies (Filipines, 
Cuba, Nord del Marroc..), del que 
havia estat el seu Imperio "donde 
nunca se ponia el sol".

Al 1939, amb la caiguda de la 
República i amb setze anys, deixava 
per sempre el seu poble. Lluny dels 
recents records de la guerra i de les 
més que possibles purgues que es 
preparaven, ella era filla de mestre 
roig i millor posar terra pel mig i si 
podia ser, oblidar el malson.

A Barcelona va entrar a treballar 
en una fàbrica tèxtil del Poble Nou. 
Maquinària sorollosa, olor d'oli in-
dustrial que ho impregnava tot i les 
mans massa llargues d'un encarre-
gat, van fer que prengués la decisió 
de buscar-se la vida fora d'aquell 
ambient. La sort li va canviar, avi-
at va trobar feina en una botiga de 
vestits i roba per la llar. El negoci era 
de una vídua sense fills amb la que 
de seguida es van entendre. A totes 
dues els agradava la lectura d'obres 
clàssiques i la poesia en general, així 

que quan no entraven clients ni veïnes que portaven les últimes xafarderies 
del barri, doncs d'una manera discreta i amb cautela, s'atrevien amb algun 
vers de Machado o García Lorca. La Josepa, filla de mestres rojos, amant de 
la literatura i la poesia, soltera per convicció, parlava sovint amb un mestre 
depurat pels franquistes i que des de llavors es guanyava les garrofes fent 
de amanuense o memorialista que li deien alguns.

El senyor Honori, que així es deia en record al seu avi, complia setanta 
anys i ja en tenia prou, i en una de les converses, va convèncer la Josepa 
que continues el que ell deixava. Allà coneixeria gent senzilla, podria ajudar 
els altres, els més dèbils de la societat, i com a experiència de vida, li deia, 
això no té preu. Va passar el cap de setmana rumiant la resposta, valorant 
els ets i uts, i finalment va acceptar ja que la idea en sí l'engrescava enmig 
d'una Barcelona gris de postguerra. Era el nou d'octubre de 1943, mentre el 
món es dessagnava amb una altra guerra mundial, ella obria als seus vint 
anys una nova etapa.

Amb una màquina d'escriure "Underworld" model 1920, llegada pel se-
nyor Honori i una bona cal·ligrafia, ja en tenia prou per començar a provar. I 
és llavors i en aquell lloc, on va descobrir que en temps de pau s'amaguen 
els pitjors moments de solitud, de pors, d'amors i desamors, de separacions 
i llunyanies.  Escrivia cartes de gent recent vinguda del camp, amb l'espe-
rança d'una vida millor, gent de poques lletres i molt cor. Els escrivia cartes 
adreçades a la família que sempre encapçalava amb un "por la presente, 
espero que todos esten bien" i solia acabar amb un respectuós " Dios guarde 
a usted muchos años". Cartes d'amor, de condol, d'explicar a la família les 
seves “andanses” per terres estranyes a la seva de tota la vida.

La Josepa era intuïtiva. Captava el que la persona que tenia davant espe-
rava d'ella. Algunes vegades escrivia al dictat, tal com el client volia, d'altres 
els aconsellava i els feia notar de posar aquella paraula enlloc de l'altra, i 
molt sovint, els clients li donaven carta blanca perquè els fes una carta mà-
gica, que al llegir-la la persona receptora, la fes volar amb el pensament a 
centenars de quilòmetres a la recerca del seu estimat o estimada. Quantes 
històries guardava el seu cor. Amb el temps, es va guanyar una clientela 
fixa, que, més enllà de les cartes, li demanaven consell en molts i diversos 
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assumptes, fins i tot, receptes de cuina i patrons per ves-
tits. Els diumenges per la tarda es veien llargues cues de 
noies que treballaven en el servei domèstic, amb ànsies 
de poder enviar la carta al nuvi o a la família. I a d'altres 
els hi llegia les cartes que havien rebut del nuvi, perquè 
la Josepa ho feia amb aquella veu dolça i pausada i en-
tonant els "te quiero" i "mi amor", amb un carinyo que les 
posava a mil.

Recorda els antics companys que tenia a les casetes 
del costat. A un tal Paolo, un italià de Palerm, que parla-
va diversos idiomes i, segons ell, havia treballat a l'hotel 
Ritz de Suïssa, una vida aventurera per fer una novel·la. 
Als anys cinquanta amb l'arribada a port de la flota ame-
ricana unes quantes noietes es van fer núvies dels ma-
rins nord-americans i necessitaven del servei d'en Paolo 
(que sabia anglès), per tal d'escriure's demanant diners 
pel bitllet del vaixell, cosa que cap d'elles va agafar, però 
els diners rebuts els van anar de perles. També recor-
da a Don Florencio, ex militar retirat, natural de Zamora. 
Persona educada, cal·ligrafia admirable i afeccionat a la 
història, li explicava d'on venia aquell noble ofici. Li deia 
que, ja en el segle XVIII, a la plaça de Sant Jaume, hi 
havia una mena de copiadors de cartes, instal·lats en 
una mena de barraques de fusta, que per temes de salut 
higiènica, es van canviar per biombos de tela, de muntar 
i desmuntar cada dia. D'aquell indret van passar a exer-
cir davant el palau de la Virreina, i ja al final, darrere el 
mercat de la Boqueria, als jardins del Dr. Fleming.

Mentre la Josepa tanca la porteta per última vegada, 

es diu..." algú ens recordarà ?.., mentre exhala un darrer 
sospir, canvia el pensament i recorda que ha de passar 
per la merceria abans no tanquin, haig de  comprar llana 
per fer-me una rebeca, doncs crec que ara tindré temps, 
molt de temps.

Bé; mort l’autor de la brutal tri-
logia Millenium, Stieg Lars-
son, agafa el relleu David La-

gercrant per seguir amb una quarta 
entrega que posa de relleu el paper 
dels serveis d’intel·ligència –no sem-
pre reeixit-. El llibre rescata vells per-
sonatges com la Lisbeth Salander i 
el periodista Michael Bloomkvist, tot i 
que entenc que passen massa pàgi-
nes perquè refacin el contacte. Havia 
d’haver aprofundit més en aquesta 
relació ja que és el que dóna morbo 
a la història; com dos personatges 

aparentment tan allunyats poden anar de bracet. Com 
sempre acabaran formant un bon equip en pro del bé. En 
aquesta nova entrega, ens endinsem en un fet que mar-
carà la vida del professor Badler i el seu fill August. Està 
bé perquè una de les temàtiques que es toquen és del 
tema de l’autisme en nens petits. Aquests infants acaben 
vivint en un món paral·lel, amb la seva manera de fer, 
actuar, ser i expressar-se. L’altra tema interessant, com 
hem dit, com ens pot influir la xarxa i del món ocult que 

s’hi viu al voltant. L’Escriptor va viure aïllat un 
any i mig mentre escrivia el llibre. No volia in-
terferències ni filtracions. Com en altres pelis 
i llibres ha introduït una mena d’alter ego de la 
Lisbeth. Quan s’ajunten veiem les diferènci-
es que presenten. Altrament, dir que no m’ha 
agradat el llibre, que m’ha costat molt de llegir 
i fins i tot en certs moments m’he perdut pel 
que fa als personatges. Està redactat massa 
extensament. Van apareixent nous personat-
ges que s’endinsen en converses inútils que 
no condueixen a res. La història acaba essent 
previsible, igual que el final. Per tot, no és un 
llibre que recomani.
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LES DEU ESTRATÈGIES
• Ho sabies? •
Enric Muntané

L'any 2002, l'escriptor francès Sylvain Timsit va 
formular deu estratègies del poder econòmic i els 
seus valedors polítics, per exercir el control massiu 

sobre la ciutadania. El propòsit d'aquesta manipulació 
a gran escala és crear una societat d'individus dòcils i 
insolidaris, on triomfin els valors del capitalisme, el neoli-
beralisme i la desigualtat. Aquí us les deixo perquè pen-
seu si tenia o no raó.

I : La distracció
L'element primordial del control de la societat és la 

distracció. Desviar l'atenció del públic d'assumptes im-
portants, mitjançant la inundació amb informacions d'as-
sumptes banals, així, el públic no s'interessa de qüesti-
ons essencials de la política, la cultura, l'economia o la 
problemàtica social. Es tracta de mantenir l'atenció del 
públic entretinguda i distreta sense temps per pensar.

II : Crear problemes per després oferir solucions
Es crea un problema per causar la reacció del públic 

i que aquest accepti de bon grat o fins i tot demani la 
solució que el poder volia implantar des del principi, per 
exemple, crear una crisi econòmica perquè el públic ac-
cepti com un mal necessari el retrocés en drets laborals 
i el desmantellament de serveis públics o un altre exem-
ple, deixar que s'intensifiqui la violència urbana perquè el 
públic demani polítiques més reprensives.

III : La gradualitat
Per aconseguir que el poble accepti mesures injus-

tes, aquestes es van aplicant gradualment, amb comp-
tagotes: Es va presentant el liberalisme econòmic com 
a única opció vàlida, es redueixen els impostos a les 
rendes més altes, es retalla la inversió estatal, es van 
privatitzant serveis públics, s'apliquen reformes laborals 
que redueixen els drets dels treballadors. El treball es va 
convertint en precari i inestable, apareix l'atur en massa i 
finalment el mercat ofereix sous i condicions laborals que 
són acceptats per por a l'atur i l'exclusió social. Aquests 

canvis haurien originat una revolució social si s'hagues-
sin aplicat tots a la vegada.

IV : La estratègia de diferir
Perquè s'acceptin condicions laborals injustes, s'han 

de presentar com "quelcom dolorós i necessari en el pre-
sent, però millor per a tots en el futur". S'espera ingènua-
ment que tot millorarà demà, i que tot sacrifici exigit, serà 
recompensat amb el temps. Això dóna temps a que la 
ciutadania es vagi acostumant a la situació d'insatisfac-
ció i que acabi acceptant-la amb normalitat.  Quan arribi 
el temps futur i no es produeixi la millora promesa, la 
població ja estarà resignada a acostumar-se a mesures 
injustes.

V : Dirigir-se al públic com si fossin nens
La majoria de continguts mediàtics dirigits al gran 

públic, utilitzen discursos, arguments, personatges i en-
tonació, particularment infantils, com si l'espectador fos 
una criatura de curta edat o pitjor encara, una persona 
amb algun retard. Si algú es dirigeix constantment a un 
altre, com si fos un nen, l'altre acabarà responent també 
com un nen, és a dir resposta infantil submisa sense cap 
sentit crític.

VI : Utilitzar l'aspecte emocional enlloc de la reflexió
Buscar el punt emocional és una tècnica tan antiga 

com clàssica, per tal de causar una mena de curtcircuit 
en l'anàlisi crítica dels ciutadans. El registre emocional 
facilita també una resposta en la recepció, implantant 
a la gent dubtes i pors (mireu els anuncis d'instal·lació 
d'alarmes) i també compulsions que ajuden a la despre-
ocupació per tal de consumir sense seny (mireu com són 
els anuncis de joies, perfums o cotxes de gama alta o en 
un altre nivell, els de consum de menjar escombraria o 
begudes super ensucrades).

VII : Mantenir al públic en la ignorància i la mediocritat
Fer que el públic es mantingui allunyat de la cultura, 

el saber, el coneixement o les tradicions, és mantenir-lo 
en una mena d'esclavatge. La premissa de les elits és 
que l'educació de la població i els continguts mediàtics 
que vegi, han d'ésser tan pobres i mediocres com sigui 
possible, així el públic restarà en la ignorància i les de-
sigualtats socials restaran com quelcom impossible de 
superar.

VIII : Estimular el públic perquè sigui complaent en 
la mediocritat

Promoure que el ciutadà cregui que ser vulgar, mal 
educat o inculte, està de moda, que així s'identifiqui l'estil 
de vida modern, admirant a gent sense cap talent (Gran 
Hermano, Salvame....) depreciant tot allò que sigui intel-
lectual, exagerant el culte al cos, a les aparences, hip-
notitzats a la oferta consumista, insolidaris,  egoistes i 
despreocupats.

Una ciutadania confeccionada així, és una ciutadania 
individualista i complaent amb els interessos de les oli-
garquies econòmiques.
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IX : L'estratègia de l'auto culpabilitat
Fer creure al ciutadà que només ell és el culpable 

de la seva pròpia desgràcia per causa de la seva poca 
intel·ligència, capacitats o esforços. Així la persona que 
es troba en una situació social o econòmica injusta, no 
es revelarà contra un sistema injust, sinó que es culparà 
a sí mateix i no al sistema.

X : Conèixer amb precisió els modus d'actuació 
del públic

Els avenços en les ciències biològiques, psicolò-
giques o sociològiques, han permès un coneixement 

avançat de la conducta humana, que les oligarquies han 
sabut aprofitar en benefici propi. Des de finals dels se-
gle XX, el sistema econòmic ha gaudit d'un coneixement 
brutal sobre l'individu comú, per poder observar el seu 
comportament i exercir control i domini sobre ell a traves 
de la publicitat, mitjans de comunicació, educació, opi-
nió publica i lo "políticament correcte". El sistema coneix 
l'ésser humà i ara té les eines per manipular-nos en la 
direcció que en cada moment els convingui.

... potser es hora d'anar despertant.

SAU, sobretot pels que rondem la quarantena –i 
una mica endavant i tot-, va ser una de les icones 
musicals de la nostra adolescència, en el context 

de l’explosió del Rock català. En Carles Sabater va ser 
un monstre dalt dels escenaris tant en l’àmbit musical 
com en el teatral. La seva mort sobtada i prematura el 
13 de febrer del 1999, amb 36 anys, 
van elevar-lo a l'olimp d’altres mites 
morts joves. En qualsevol cas per sem-
pre quedaria una mena d’aurèola mis-
teriosa al voltant del grup i el cantant. 
Doncs bé, en Jordi Folck, amic de Car-
les Sabater des de l’Institut del Teatre, 
ens presenta un llibre mig realitat, mig 
ficció, que ha creat una polèmica incre-
ïble. Fins i tot amb possibles visites als 
tribunals. I és que Boig per tu ha gene-
rat un rebombori enorme ja que ha des-
tapat una relació paral·lela d’en Carles 
Sabater amb una de les seves fans. En 
narra algunes de les experiències del 
cantant en el seu darrer any de vida. 

Ens situem al Pere Mata de Reus on la Rosa Maria Vidal, 
per mitjà del seu diari ens explica com va aconseguir 
acostar-se al cantant, fer-se’l seu i compartir vida amb 
ell. El fil de la polèmica ha vingut perquè en el llibre Pep 
Sala –el company de Carles Sabater- no en surt massa 
ben parat. Alguna de les perles és que s’aprofitava d’ell i 
fins i tot que li passava diners, o que en els darrers temps 
no va preocupar-se massa del seu company i amic. 
També el podem analitzar des d'un punt de vista mèdic, 
a l’estil de La Bogeria de Narcís Oller (salvant totes les 
distàncies és clar), ja que podem veure com una persona 

acaba convertint en una obsessió una 
il·lusió o un desig. Entrevistat l’autor 
del llibre ha afirmat que el mateix té 
un component de realitat del 20% i de 
ficció en el 80% restant. El cert és que 
el llibre t’enganxa ja que dins del ma-
teix presenta diferents formats. Per un 
costat hi tenim el diari íntim de la Rosa 
Maria. Després hi tenim els informes 
mèdics. I finalment hi apareix el relat 
de la relació entre ambdós. Cal dir que 
el llibre està ple d’errades de redacció 
i alguns detalls que fan pensar en una 
elaboració a corre-cuita del mateix. 
No obstant, com he dit, pels amants 
del grup no deixarà indiferent.

977 83 72 03
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• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil

Sudoku mig

Criptografia
El codi de Cèsar o decalatge de Cèsar, és una de les 
tècniques de xifratge més senzilles i més a bastament 
conegudes. És un tipus de xifratge per substitució en el 
qual cada lletra del text clar se substitueix per una altra 
lletra que estigui un determinat nombre fix de posicions 
desplaçades a l’alfabet. Per exemple, amb un decalatge 
de 3, la A se substituiria per la D, la B esdevindria E, i 
així. El mètode deu el seu nom a en Juli Cèsar, qui el feia 
servir per comunicar-se amb els seus generals. 
Aplica el mètode de Cèsar i prova de desxifrar el missatge 
següent:
Farem servir les lletres A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-M-N-
O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z. 
EL decalatge és de 4.

gsq ewwigev jmkyis
Tiv ewwigev jmkyis, tvmqiv liq hi xvmev piw qiw 
wigeppsriw.
Yr gst tyi piw liq xvmehiw, piw liq hi tswev heqyrx 
yr gercmw m piw xmrhviq ep wsp yr tevipp hi hmiw.
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San Pedro, 5 • Tel. 964 452 358 • 12500 VINARÒS

PEIX I MARISC DEL MEDITERRANI

BAR • RESTAURANT

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

          646 045 055 • 649 178 303

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

43206 REUS (Tarragona)

636 396 720



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

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

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

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

Vint anys al seu servei

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

GESTIÓ FINANCERA - ASSEGURANCES: Miguel Angel Garcia - Carmen Tena

Tel.: 977 784 099

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

Lo Collet


