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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
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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

‘Baixem persianes, tanquem els balcons i les fi-
nestres, l'aixeta de pas de l’aigua... Carreguem 
el cotxe i marxem cap a la ciutat després de 

passar un bonic estiu a Colldejou’. T’enyoraré piscina, 
t’enyoraré festa major, nits a la fresca, tertúlies al banc 
del ‘si no fos’, gegants, bitlles, els dies llargs, la calor, les 
excursions...’ Tot bé per tornar a marxar; heus ací el dile-
ma de la vida. Hem compartit més de dos mesos al poble 
i hem estat la mar de gust. Tot i que ens han colpejat 
ben a prop dels nostres cors amb els atemptats de Bar-
celona i Cambrils. Irremeiablement la vida, després d’un 
dol de dies i de la gran mani de rebuig, ha continuat. No 
podran amb nosaltres. El millor símptoma que som forts 
i que no tenim por és que malgrat tot seguim, continuem, 
com les formiguetes. Igualment, ha estat un estiu amb 
el monotema del referèndum damunt de la taula d’es-
morzars i dinars de cadascun dels dies que hem posat 
la televisió o la ràdio. I com amb tot, la millor manera ha 
estat anar nosaltres a la nostra. Hem tornat a crear una 
marea humana fluorescent a la capital de Catalunya en 
una nova Diada espectacular, tot i el menysteniment de 
l’Estat. Són set anys anant sense falta a mostrar el nos-

tre enuig i la nostra indignació amb el tracte que rebem 
del govern neofatxa global -tal com diria el Llach- del PP. 
Potser no de la millor manera però hem anat aprovant 
la llei del referèndum i la llei de desconnexió. Ens hem 
omplert d’arguments per poder viure en un país nou més 
igual i més lliure. A l’altra banda només la política de la 
por, l’amenaça, l'enviament de policia nacional i guàrdia 
civil -ja que no se’n fien dels Mossos-, i a judicialitzar el 
que no saben resoldre políticament. Es farà tot el pos-
sible per votar l’1 d’octubre. En qualsevol cas, passi el 
que passi res seguirà igual. Catalunya acaba d’enterrar 
la Constitució i el sistema de 1978. I bé; tornada al cole, 
a la feina i la rutina. Embussos, malhumor, exigències... 
alguna que altra depressió momentània. A esperar que 
ens depara aquesta propera tardor. Sembla que d’ave-
llanes n’hi haurà poques. Però es compensarà amb un 
darrer trimestre de 2017 ple d’emocions fortes.
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ENCARTELLADA I 
ENCESA PEL SI A 
COLLDEJOU (23/09/2017)
• Actualitat •
La redacció

Un cop més el poble de Colldejou es va bolcar en la 
defensa de Catalunya amb una vesprada reivindi-
cativa, després de l’ofensiva del govern espanyol 

per aturar el referèndum. La resposta del poble a la de-
sactivació de la intervenció de l’estat sobre les nostres 
institucions i l’intent de fer dependre els Mossos de les 
seves decisions, va ser estar encara més units que mai 
per realitzar un primer acte de protesta encartellant tot 
el poble en defensa del Si en el referèndum i després 
l’encesa d’un Si gegant. Anem per parts!

Al vespret a imprimir i a preparar el cubell amb la cola, 
l’aigua i els panells on penjar els diferents cartells. En co-
mitiva vam anar baixar des de la plaça Sitjar enganxant 
cartells arreu. Grans i petits hi col·laboraren, mentre de 
fons el debat etern de com podia ser que el govern trac-
tés així Catalunya. D’aquesta manera vam passar per la 
plaça de l’església i vam descendir baixant per la costa 
de cal Just fins arribar a l’entrada del poble. Quin goig 
que feia! Cartells per a tos els gustos! Mentrestant va fer-
se de nit! Al frontó estava a punt per ser encès un gran 

mega Sí. D’esquerra a dreta la representació era la se-
güent: mega estelada amb  les lletres del Sí recolzades 
a la paret i al costat la vinyeta amb el Sí d’espelmes amb 
les lletres de Colldejou al mur. Arribats tots al frontó, es 
van repartir candeles per a tothom i beguda per qui en va 

voler. La canalla es va encarregar d’encendre les espel-
mes de fora i els més grans les lletres amb el Sí. Amb tot 
encès els aplaudiments; feia un goig increïble. Llavors 
una de les veus mes potents i sensuals del poble va pro-
cedir a la lectura del manifest a favor del referèndum, a 
favor del Sí en el mateix i condemnant tots els actes de 
violència del govern foll del PP. En finalitzar la lectura, 
moments per consignes ‘d’independència’ i ‘votarem’. 
L’acte el vam cloure amb un emotiu Cant dels Segadors. 
La imatge del conjunt des de dalt de la terrassa del Ca-
sal posava la pell de gallina. Agrair-ne la configuració al 
nostre gran pintor del poble. 

Gràcies colldejouenques i colldejouencs per aquesta 
gran vesprada en comunitat i reivindicativa! No podran 
mai contra un poble unit, alegre i combatiu! Visca Cata-
lunya Lliure!
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SEGONA FIRA DELS 
FUMATS A COLLDEJOU
• Actualitat •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

DIVENDRES (07/07/2017) SARDINADA
Colldejou ha tornat a recuperar un acte festiu al 
centre del poble. Aquest passat divendres, enmig 

dels preparatius de la Fira dels Fumats, vam sopar ple-
gats a la plaça de l’església. L’escenari estava muntat al 
tram final de la baixada de l’església. A la part més plana 
es van disposar les taules i les cadires seguint paral·leles 
a les cases. Una bona estoneta per estar a la barana, 
xerrar i compartir mentre el dia queia. A tocar de la car-
bonera es van disposar dos focs perquè anessin fent 
brasa per a les sardines. En pic hi va ser es van coure 
amb els llums encesos. Filera per filera es cridà a la gent 
perquè recollís la seva ració: amanida, pa i sardines, i 
de postres gelat i cafès. Així arribà el moment de la hu-
morista Mayte Carreras que ens va fer baixar  de cop el 
sopar amb les rialles que ens va fer fer. L’espectacle es 
va dividir en dues parts. En una primera era ella mateixa, 
jove i guapa. En la segona part, va aparèixer com una 
‘guela’ vella i carrinclona. En qualsevol cas, ens va fer 
riure molt a grans i petits. El final de l’actuació va venir 
marcat per una lleugera pluja que no va aconseguir però 
arrencar a ningú de la cadira. En acabar i fins ben entra-
da la matinada, vam allargar la nit amb la disco mòbil i 
amb bona companyia.

DISSABTE (08/07/2017) FIRA DELS FUMATS
Entre llamps i trons, els primers participants van 
arribar a la nostra vila per recollir els dorsals i pre-

parar-se per a la Cursa Colldejou Trial. En concret hi ha-
via dues modalitats: 10 i 21 quilòmetres i es podien fer 
caminant o corrent. A les 8:45h es va fer la sortida de la 
cursa curta i a les 09:00h la llarga. Va quedar clar que hi 
havia veritables herois entre els participants. I mentres-
tant, des de la plaça de l’església fins a la del Sitjar es van 

anar col·locant les diferents paradetes de la fira. Enguany 
hi havia parades d’artesania, roba, embotit, formatge de 
Colldejou -és clar-, quadres, cervesa artesanal, puntai-
res, gallines, encants i un estand del Centre Cultural amb 
revistes de Lo Collet i informació diversa, així com un 
taller de pintar. Tres van ser les aturades estrella: la de 

l’escultor de fusta (aizkolaris), la dels burrets, damunt 
dels quals podies donar un tombet pel poble i la carbone-
ra, el gran símbol de la fira. A la plaça s’hi va instal·lar la 
taverna-bar, on, a part de refrescar-te una miqueta, podi-
es degustar la menja de la fira: la clotxa amb arengada i 
llonganissa (menjar típic del dia a dia dels fumats). Cap 
a les 11h el president del Consell Comarcal acompanyat 
d’una representació de l’ajuntament de Colldejou encap-
çalada per l’Alcalde Jordi Sierra, la Marta Rofes i el Marc 
Barrera, junt amb altres altres alcaldes, van procedir a la 
inauguració de la Fira. Un per un van anar introduint una 
palada de carbó encès a la part alta de la carbonera, la 
qual a l’acte va prendre tot fumejant. Les autoritats una 
per una passaren per les paradetes, a part de donar un 
tomb pel poble. Finalment, van acabar a l’Ajuntament vell 
donant el tret de sortida a una exposició de fotos orga-
nitzada pel Centre Cultural, on es pot veure el Colldejou 
d'ahir i el d'avui. Allà mateix hi va haver un petit refrigeri. 
Cap al migdia es van entregar els premis de les curses 
a la plaça Sitjar de mans de l’alcalde i els organitzadors 
de la cursa. Pels 21 quilòmetres el primer va ser Albert 
Ferrer amb 02h i 12 minuts i Edurne Zazpe amb 02h i 41 
minuts. Pels 10 quilòmetres Cédric Raemakers amb 53 



- 7 -

minuts i 24 segons i Jesssica Lago amb 01h i 17 segons. En la modalitat de 
caminada els guanyadors foren Eva Martínez amb 01h i 37 minuts i Josep 
Maria Pla amb 1h i 38 minuts. La nostra més sincera enhorabona!

Entre una cosa i l’altra es va arribar a l’hora de dinar. Les tauletes de la 
plaça es van omplir amb gent que va assaborir la menja de la fira: la clot-
xa, tot rememorant aquest antic àpat dels nostres avantpassats. El temps 

aguantava, tot i que uns quants núvols i una mica de vent van prendre els 
protagonisme. Així, després d’exhaurir les existències i descansar una esto-
neta, els gegants que havien esperat al ganzell de la porta on eren exposats, 
van prendre el protagonisme. Així la Iaia, l’Oriola, l’Espantall i sobretot la Fu-

mada i el Fumat van baixar fins a la 
plaça. Allà gràcies a les gralles i els 
timbals de la colla de Colldejou van 
dansar una bona estona pels assis-
tents, els quals, com que la pluja no 
havia fet acte de presència, vam ser 
remullats per l’Espantall. Grans i so-
bretot petits es van veure sorpresos 
pels moviments especialment dels 
gegants més grans, la Fumada i el 
Fumat; veritables icones del poble. 
Acabada l’actuació la fira va encarar 
la recta final. Els paradistes van anar 
recollint les seves coses i lentament 
se’n van anar cap a les seves cases. 
Havia estat una intensa jornada, de 
la qual en va quedar la carbonera a 
la part alta com a testimoni. Passada 
la mitja nit, l’orquestra Route 66 va 
tancar el cap de setmana oferint-nos 
les seves versions a la pista. Real-
ment, un cap de setmana complert i 
esgotador. 

Agrair a les entitats la seva col-
laboració i en especial a l’AVA i 
l’Ajuntament de Colldejou.

977 83 72 03
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CATALUNYA NORD 
REFERENDA EL 
REFERÈNDUM!
• Actualitat •
Míriam Almancha París, de cal Bondia

Com a terra germana i veïna, Catalunya Nord s’es-
tà mostrant molt solidària de cara al procés sobi-
ranista català. Amb una història, una llengua, una 

cultura i uns viscuts compartits, el nord dels Països Ca-
talans segueix de molt a prop aquesta pàgina d’història. 
Els esdeveniments que han sacsejat les darreres setma-
nes abans del referèndum 
d’autodeterminació també 
han sensibilitzat i mobilitzat 
els nord-catalans. Si bé pot 
existir indiferència a l’actua-
litat sud-catalana, una bona 
part de la població manifesta 
expectació i esperança de 
cara al proper 1 d’octubre.

El compromís més o 
menys simbòlic dels nord-
catalans se suma al procés. 
Recordem que les deten-
cions a càrrecs i els escor-
colls a les Conselleries per 
part del Govern espanyol el 
dimecres 20 de setembre varen impactar als mitjans in-
ternacionals. Les reaccions se multiplicaren en l’espai in-
ternacional per reclamar més democràcia davant del que 
se pot considerar un cop d’estat a l’autonomia catalana. 
Aquell mateix dia l’ANC Catalunya Nord feia una crida 
a la mobilització: 400 persones s’aplegaren davant del 
Consolat espanyol de Perpinyà picant cassoles per des-
prés dirigir-se a l’Ajuntament de Perpinyà que celebrava 
el Consell Municipal.

Més de 80 articles imparcials però inquiets, han om-
plert pàgines especials i portades d’actualitat en un dels 
diaris locals L’Indépendant des de l’inici d’any. Desta-
quem alguns títols com ara: Le référendum se veut une 
«garantie» de démocratie de Joana Viusà (06.07.2017), 
Diada: un «sí» massif (12.09.2017), Catalogne, un conflit 
qui dépasse les frontières (21.09.2017) o bé La nouve-
lle Espagne franquiste d’Alà Baylac Ferrer (22.09.2017), 
que no han dubtat en posicionar-se davant d’una llibertat 
d’expressió amenaçada. El 19 de setembre més de 70 
intel·lectuals, universitaris i artistes vam signar el «Ma-
nifest a favor d’una solució democràtica a la situació 
política a Catalunya, per via del referèndum el 1r d’oc-
tubre». Uns dies després l’ANC va convocar, als locals 

d’El Casal Jaume I de Perpinyà, una trobada amb actes 
i parlaments de personalitats diverses que no van vo-
ler quedar-se impassibles davant la vulneració de drets 
fundamentals. Garant des libertés fondamentales és el 
comunicat a través del qual es va manifestar Hermeline 
Malherbe, presidenta del Departament dels Pirineus-Ori-
entals i senadora, i La liberté d’expression el que va fer 
arribar el president de la Universitat de Perpinyà, Fabrice 
Lorente, als mitjans de comunicació. 226 batlles nord-
catalans han mostrar el seu suport a un procés que lluita 
per una democràcia invencible. El municipi d’Illa, ager-
manat a Calella, deliberà en la seva sessió del 21 de se-
tembre el següent: «nous ne pouvons que condamner les 
atteintes aux droits fondamentaux que sont la liberté de 
pensée, la liberté d’opinion et d’expression et appelons le 

gouvernement espag-
nol à les respecter.» El 
passat 27 de setembre 
la CUP Perpinyà va 
organitzar un acte pú-
blic de solidaritat amb 
el referèndum via les 
intervencions de Quim 
Arrufat i Joan Giner. 
L’ANC Catalunya Nord 
prepara una vesprada 
per la democràcia el 
proper dissabte 30 de 
setembre al peu del 
Castellet de Perpinyà.

Aquesta passió, 
germanor i adhesió de Catalunya Nord s’explica en dife-
rents àmbits. Un d’ells és estretament vinculat a l’emoció 
i a la pèrdua d’identitat i un altre a un passat recent i al 
centralisme de l’estat francès. L’any 1659 el Tractat dels 
Pirineus permetia que França engolís el comtat del Ros-
selló i part del de Cerdanya. L’estaca que privà els nord-
catalans de viure lliurement en la llengua i en la cultura 
catalanes els fa més sensibles a l’opressió que actual-
ment frena injustament el poble català veí.
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PROJECTE DE RESTAURACIÓ 
DEL CASTELL-MONESTIR 
D’ESCORNALBOU
• Actualitat •
Nota de Premsa

La Diputació de Tarragona ha impulsat un projecte de restauració del 
Castell Monestir d'Escornalbou i el seu entorn per convertir-lo en un 
atractiu cultural i turístic per als habitants del Camp de Tarragona i 

visitants d'arreu del món. El president de la Diputació de Tarragona, Josep 
Poblet, va explicar el divendres 14 de juliol en la presentació del projecte que 
l'objectiu és «recuperar un indret d'un gran valor històric i impulsar la seva 
promoció econòmica». La iniciativa comptarà amb un pressupost de més de 
4 milions d'euros i es dividirà en tres fases de reformes, que està previst que 
repercuteixin positivament en el nombre de visitants. «Volem que 100.000 
persones passin cada any pel Castell d'Escornalbou i creiem que és pos-
sible perquè seguim les petjades d'altres projectes similars», va dir Poblet. 
Actualment, unes 40.000 persones visiten l'entorn de la Baronia, de les quals 
20.000 opten per fer la visita guiada de l'edifici.

La primera fase de l'actuació es farà entre l'any actual i el 2020. Està 
centrada en l'entorn del castell monestir i suposa una inversió d'1,7 milions 
d'euros, dels quals 613,908 els aporta el FEDER (Fons Europeu de Desen-
volupament Regional) i la resta els posarà la Diputació. Consisteix en millo-
rar l'entorn de la Baronia d'Escornalbou. Es milloraran els camins i senders 
que uneixen els set pobles amb el Castell (Duesaigües, Riudecanyes, Vila-
nova d’Escornalbou, l’Argentera, Colldejou, Pradell de la Teixeta i La Torre 
de Fontaubella). També preveu la restauració del patrimoni arquitectònic de 
l'entorn del castell, com el mur de contenció del Passeig dels Frares i la Font 
del Sarraí, dos dels enclavaments més visitats de la Baronia.

La segona fase se centrarà en els treballs de conservació dels immobles 
que configuren el Castell-Monestir d'Escornalbou. La inversió serà d'un milió 
d'euros i es farà entre 2017 i 2021.

La tercera i última fase contempla una inversió aproximada d'1,3 milions 
d'euros i se centrarà en la dinamització dels usos del conjunt monumental. 
En aquest cas,  la idea és incidir en la definició de l'experiència que tindrà 

el visitant. I preparar propostes per 
diferents perfils: turisme cultural, de 
naturalesa, esports de muntanya, 
entreteniment o turisme familiar, 
donant cabuda també als esdeve-
niments puntuals que puguin cele-
brar-se en la zona.

En els darrers mesos s'ha posat 
en marxa una comissió mixta entre 
la Diputació de Tarragona i la Gene-
ralitat per fer el seguiment del projec-
te. La idea és treballar junts. Donar-li 
el valor que mereix aquest lloc privi-
legiat en el cor del Baix Camp. Oferir 
serveis als visitants. I consolidar-lo 
com un valor turístic d'alçada a la 
Costa Daurada i a Catalunya.

El Castell Monestir d’Escornalbou 
està format per les restes de dos edi-
ficis medievals: el monestir de Sant 
Miquel, fundat el 1153, i un castell, 
construït sobre les restes d'una forta-
lesa romana. Un conjunt que fou du-
rant més de sis segles l'epicentre de 
la Baronia d'Escornalbou, que reunia 
els municipis de Duesaigües, Riu-
decanyes, Vilanova d’Escornalbou, 
l’Argentera, Colldejou, Pradell de la 
Teixeta i la Torre de Fontaubella. 
De fet, a la presentació del projecte 
també hi van assistir representants 
dels municipis citats. Petites pobla-
cions amb els seus propis atractius 
per al visitant que veuen en la futura 
dinamització d'Escornalbou una gran 
oportunitat.

Després de la Desamortització 
de Mendizábal, el 1835, el conjunt 
va quedar en ruïnes. Després va 
arribar l'era de l'il·lustre reusenc 
Eduard Toda, escriptor, egiptòleg, 
historiador, cònsol i gran defensor 
del patrimoni cultural, que va com-
prar-lo i  va reconvertir l'edifici en 
una residència burgesa. El 1941, la 
casa passà a mans del comerciant 
reusenc Josep Maria Llopis, que la 
va fer servir com a segona residèn-
cia. El 1979 va passar a mans del 
Banco Urquijo. I fou el 1983 quan la 
Diputació de Tarragona i la Genera-
litat la van comprar. Avui, continuen 
sent copropietàries del castell i de la 
muntanya.
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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
Arròs a la Milanesa
Ingredients per 2 persones: 200 g d’arròs, 1/2 

ceba, 1/2 got de vi blanc, Brou, 6 brins de safrà, Mantega 
i Formatge parmesà
Preparació: Tallar la ceba i sofregir-la amb oli i una mica 
de mantega fins que quedi dauradeta. Afegir l’arròs i so-

Postres
Panellets
Ingredients per fer el massapà: 1 kg d’ametlla 

marcona molta, 700 gr sucrei Ous
Preparació: Per fer el massapà es barreja l’ametlla amb 
el sucre i es va pastant mentre s’hi va afegint ou batut 
per donar-li humitat a la pasta, per tal que sigui més fàcil 
de manipular. Un cop veiem que ja es pot treballar bé la 
massa l’haurem de deixar reposar unes hores.

Un cop tenim el massapà es poden fer panellets de 
diferents sabors.

Panellets de pinyons: Separem uns 200 grams de 
massapà i en fem rotlles sobre el marbre o la tau-
la, els tallem a trocets iguals, en fem boletes, i fem 
pressió amb els pinyons, prèviament mullats amb ou 
batut per tal que s’enganxin millor. Amb el forn a 240º 
col·loquem els panellets en una plàtera amb paper de 
forn i els deixem coure de 10 a 12 minuts fins que es 
vegin rossets.

Segon plat
Tonyina amb ceba caramel·litzada a la donos-
tiarra

Ingredients per a 2 persones: 12 Talls de tonyina, 1 Ceba 
grossa, 3 Grans d’all, 1 Caiena (bitxo), Vinagre, Sucre, 
Sal i oli
Preparació: Per caramel·litzar la ceba talleu les cebes en 
juliana i les poseu en una paella cobertes d’oli, les coeu 
a foc lent i hi afegiu la sal. Quan comencin a posar-se 
rosses hi poseu la culleradeta de sucre i ho aneu reme-
nant. Quan estigui quasi transparent hi afegiu el raig de 
vinagre, ho deixeu evaporar.

Prepararem l’oli a la donostiarra (Peleu i lamineu  els 
alls, els poseu amb bastant d’oli junt amb els bitxos en 
una paella, quan els alls es comencin a daurar hi tireu 
un raig de vinagre (vigileu de tapar-ho ràpidament ja que 
esquitxa força). Ho deixeu un moment que redueixi i ho 
retireu del foc). Escalfarem la planxa i quan estigui ben 

fregir-lo durant 2 minuts. Ficar-hi el vi i deixar-lo evapo-
rar. Afegir el brou (dos cullerots per cada un d’arròs) i el 
safrà picat al morter.

Quan l’arròs estigui a punt, afegir 25 g de mantega i 
el formatge parmesà pel damunt.

Panellets de codonyat: S’agafen uns 200 grams de 
massapà i se’n fan rotlles igual que abans. Els obrim 
de dalt a baix, els omplim amb el codonyat i els tornem 
a tancar. Els arrebossem amb sucre i els ratllem amb 
una forquilla de dalt a baix. Tot seguit els tallem a troços 
iguals i els posem al forn a 240º durant 7 o 8 minuts.

Panellets de llimona: Agafem 200 grams de massa-
pà, hi ratllem la pell d’una llimona, ho barregem tot junt 
amb el suc de la llimona; procedim a fer els rotllets, els 
tallem i fem les boletes. Després els arrebossem amb 
sucre i els posem al forn a 240º uns 7 o 8 minuts.

Panellets de xocolata: Desfem entre 50 i 60 grams de 
xocolata fondant al bany maria i ho barregem amb 200 
grams de massapà. Un cop haguem fet les boletes ho 
barregem amb sucre glaç i ja ho podem enfornar a 240º 
uns 7 o 8 minuts.

Altres sabors: Us animem a experimentar vosaltres 
mateixos amb altres gustos com poden ser el coco o el 
cafè, arrebossats d’ametlla o fins i tot amb cigaló d’anís.

calenta hi posarem un rajolí d’oli i la tonyina, la deixarem 
3 minuts i la tombarem, no la deixarem gaire cuita per-
què sinó queda molt eixuta.

Quan la traiem del foc li espolsarem una mica de sal 
per sobre, i per últim hi posarem l’oli a la donostiarra i la 
ceba caramel·litzada.
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HA PASSAT...
(Del 7 de juliol al 2 de octubre de 2017)
• Actualitat •
La Redacció

07 i 08/07/2017.- Fira, diferents actes (inaugu-
ració exposició fotogràfica “El pas dels anys 
(1)”, curses,  ...). En un cap de setmana es-

plèndid la segona fira dels Fumats de Colldejou va veure 
la llum. Una gran vesprada anterior amb una sardina-
da popular feta a la plaça de l’església i un espectacle 
d’humor molt ben rebut pel públic de part de la Mayte 
Carreras. L’endemà va arribar la Fira en si. Ben d’hora 
les diferents parades es van anar muntant per ser inau-
gurades una estoneta més tard per les autoritats amb 
l’ajuntament i el president del Consell Comarcal. Una es-
toneta abans la cursa de la fira ja havia donat el tret de 
sortida i coincidint amb el migdia arribaren els corredors 
i s’entregaren els premis. Clotxes per dinar i a descansar 
una estona. A la tarda l’acte més important fou la ballada 
de gegants de la colla de Colldejou. A la nit, a la pista, es 
va fer una sessió de ball amb els Route 66.

29/07/2017.- Sopar colla gegantera organit-
zat per recaptar diners. Un menú espectacu-
lar a base d’amanida, ensaladilla i embotit i 

cuixes de pollastre amb bolets. En acabar sortejos d’un 
pernil i sessió de fish pedicure a las Termas de Ruhan 
de Reus i per acabar la vetllada un passi dels millors 
moments de 2016 al poble i de les trobades geganteres 
de l’any passat. 

Darreres tres setmanes de juliol.- Curset de 
natació. Un any més el monitor Àngel, a prime-
ra hora d’obertura de la piscina, va oferir un nou 

curs de natació als més petits. Els nens i les nenes van 
haver de patir la fredor de les aigües més d’una matinal, 
però va valdre molt la pena ja que en aquestes setmanes 
ja s’han mogut millor en l’aigua. La clau; ensenyar tot un 
seguit de moviments que et fan surar millor i et permeten 
anar perdent la por progressivament a l’aigua. El darrer 
dia de curs, van fer l’exhibició i es van entregar els diplo-
mes de curs superat. Ara a aplicar els coneixements i a 
millorar els moviments de cara a l’any vinent. 

01/08/2017.- Trobada al castell d'Escornalbou. En 
una tarda una mica rúfola, amb boires, núvols baixos i 
una mica de pluja, la canalla i els familiars de Colldejou 
amb bus han pujat fins el Castell d’Escornalbou. L’ob-
jectiu: que els nens passessin una bona tarda en aquest 
lloc màgic i conèixer altres nens i nenes dels pobles de 
la baronia. El bus ens ha deixat al pàrquing del recinte. 
D’allà hem pujat plegats fins al castell, on ens han derivat 
al claustre. Allà mateix hi havia muntats uns inflables ge-
gants i un llit elàstic. S’han anant fent fileres i un monitor 
ha anat xiulant per marcar els torns per pujar a dalt. Men-
trestant, s’han anat muntant unes taules amb coques de 
sucre i preses de xocolata; i beguda clar. Amb la canalla 
mig cansada, la gent ha optat per donar un tombet pel re-
cinte, fins que a les set el bus ens ha tornat a Colldejou.

05/08/2017.- Trobada de gegants. El poble va 
rebre les colles participants a la trobada a 
mitja tarda. Tasques d’arranjament i prepa-

ració de les taules al frontó perquè tot estigués a punt per 
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a l’hora de sopar. Ja són vint-i-quatre anys organitzant 
aquest certamen ininterrompudament. I a partir de les 
19h el protagonisme el van agafar els gegants, dansant i 
resseguint els carrers de la vila, fent les delícies de grans 
i petits. Els moments més emotius es van viure a la plaça 
on les colles ens van oferir els seus balls, per tancar  la 
trobada amb una ballada conjunta. I a sopar, i degustar 
de postres la gran menja que identifica la nostra trobada: 
el mató del Marcel. 

06/08/2017.- Quintos Colldejou. L’Àngela i 
l’Aleix enguany són quintos. Van participar 
en l’organització de la festa dels Quintos de 

Mont-roig en el context de la Fira amb el concert de Por-
tobello i el tribut a Sopa de Cabra. Els desitgem tota la 
sort en aquesta nova etapa que encetaran ben aviat.

Del 10 al 13/08/2017.- Festa Major, diferents ac-
tes. La festa gran van arribar a Colldejou, segura-
ment els dies més bonics al poble. El dia de sant 

Llorenç vam treure el nostre patró restaurat pels carrers 
del poble, vam fer una giga foto sota de cal Just i vam 
ballar fins ben entrada la matinada al Casal. El correfoc 
i la xaranga foren dues de les actuacions més concorre-
gudes del cap de setmana. La festa va comptar amb dos 
actes clàssics ja consolidats. Per la canalla els inflables 
i la festa de l’escuma i pels més grans el ja clàssic partit 
de futbol al camp municipal. Uns dies amb el poble ple 
de gent, piscina, cursets d’aquagym, pelis i moltes ganes 
de compartir estones a l’aire lliure.

11/08/2017.- Xerrada sobre el cultiu de l’ave-
llana i l’agricultura ecològica. Una xerra-
da molt constructiva que ens va acostar als 

agricultors i agricultores de Colldejou sobre la viabilitat 
d’aquest tipus de conreu. Amb una inversió mínima i 
sempre amb productes ecològics ens van fer veure que 
la terra i els productes que en surten tenen una qualitat 
molt millor i fins i tot superior que els que es comercia-
litzen avui en dia. A més ajudaríem a preservar el medi. 
Per si no n’hi hagués prou els preus de venda del pro-
ducte final, a part d’estalviar intermediaris, fan que el 
preu que es pagui sigui molt més elevat. Va ser curiós 

observar com en l’agricultura ecològica tenir l’herba a 
ratlla a la vora dels avellaners per exemple i tallar-la ar-
ran sense arrancar-la dóna una major fertilitat a la terra. 
Per plantejar-se seriosament fer aquesta transició cap a 
una agricultura molt més sostenible i ecològica.

Tot seguit es va presentar el Banc de Terres i ens van 
explicar com fer-ho i les diferents opcions.

17 i 18/08/2017.- Atemptats a Barcelona i 
Cambrils. Una furgoneta va baixar Rambla 
avall a gran velocitat matant a 15 persones al 

seu pas i ferint-ne un grapat més. El conductor va fugir 
fins que va ser abatut a Subirats pels Mossos. A la ma-
tinada una dona va morir a Cambrils assassinada pels 
mateixos terroristes. Els Mossos van aconseguir, entre 
detencions i morts, acabar amb la cèdula jihadista.

26/08/2017.- A Barcelona manifestació #no-
tincpor en contra dels atemptats de Bar-
celona. Tombar per la Rambla en un silenci 

esfereïdor i homenatjar les víctimes i els ferits en la mul-
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titud d’altars que hi havia muntats en el seu record serà 
una de les experiències més colpidores mai viscudes. 
Després del respecte, assistir a la manifestació i deixar 
anar tota la ràbia acumulada contra aquests assassins, 
a més de demostrar el rebuig a un monarca i un govern 
que per davant van a manifestacions i per darrere sub-
vencionen el terrorisme. 

27/08/2017.- Tirada de bitlles.
Matí. 24è any de celebració de tirada de bit-
lles; un gran èxit. Arranjament de les pistes 

de l’àrea de lleure i ben d’hora cap a esmorzar al Casal 
entrepans i begudes. Calia agafar forces per una jorna-
da maratoniana. En acabar cap a les pistes a l’àrea de 
lleure i a procedir a tirar bitlles i a intentar guanyar. Ras-
quera, Xerta i l’Hospitalet foren els tres millors tot i que 
es van veure tirades individuals espectacular com per 
exemple les de la Fina, l’Ithiar i el Joan Gaya.

Nit. Ramat d'ovelles al poble. Després de sopar, el 
poble es va veure sorprès per un ramat descontrolat 
d'ovelles sense pastor que havia baixat de les munta-
nyes. El rastre de les bèsties, a part de les cagarades 
en forma d’olives, va deixar-se notar en jardins i zones 
condicionades verdes. Pel que es veu van anar baixant 
fins que van decidir passar la nit a l’era dels xalets, on les 
destrosses i la brutícia foren enormes. Es va donar el cas 
fins i tot que una de les ovelles va parir allà.

Divendres d’agost-. Els divendres d’agost al 
vespre, la Maite Pont va impartir unes classes 
d’Aquagym a la piscina municipal. Música en 

alt, va guiar els assistents en els moviments dins i fora 
de l’aigua de mans, tors, cames i peus, primer a la part 

menys fonda i després sense tocar amb els peus a terra. 
Una activitat molt ben rebuda al poble!

02/09/2017.- Sopar al Castell d'Escornal-
bou. En un ambient força  fred es va fer el 3r 
Sopar de la Baronia organitzat pels ajunta-

ments dels pobles de la Baronia. Es va fer a l'esplanada 
del Castell, a les 9 del vespre, i després hi hagué l'ac-
tuació del grup Aires de Rumba que va oferir una bona 
selecció de rumba catalana.

06 i 07/09/2017.- El Parlament de Catalunya 
signa el Decret per fer el referèndum i 
l’ajuntament de Colldejou s’hi adhereix. 

Un cop aprovada la llei del referèndum, el govern ha de-
manat als ajuntaments si els hi donaran suport i si cedi-
ran els locals municipals habituals. En tres dies, del total 
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de 900 municipis més de 700 van dir que si; Entre ells 
Colldejou. En aquests casos han escoltat el president de 
la Generalitat i han desoït el govern espanyol, en un acte 
de desobediència massiu malgrat les amenaces que 
això pot comportar. A Colldejou l’alcalde Jordi Sierra ha 
signat el decret d’adhesió.

11/09/2017.- Diada Nacional de Catalunya. 
El poble de Catalunya ha tornat a donar una 
lliçó i s’ha mobilitzat per setè any consecutiu 

traient un nou milió de persones al carrer i una represen-
tació de Colldejou hi ha assistit. Aquesta vegada hem 
participat per fer un mega signe de sumar enllaçant els 
carrers Aragó i el Passeig de Gràcia. En l’encreuament 
una mega urna i unes paperetes amb el SÍ junt amb el 
lema de la pau escrits en lones es van fondre en el mig 
del creuament de carrers.

14/09/2017.- Obertura de Campanya pel SÍ al 
Tarraco Arena. L’Ajuntament de Colldejou 
va assistir al primer acte d’inici de campanya 

pel referèndum, el qual va aplegar unes 8000 persones 
a l’interior de la Tarraco Arena i unes 1000 als voltants. 
Malgrat la prohibició de la Fiscalia, l’empresa organitza-
dora i la del recinte van decidir tirar-lo endavant. Els pre-
sentadors foren la Txe Arana i l’Oriol Grau. Hi va haver 
un primer bloc de parlaments dut a terme per la Mag-
da Casamitjana,  de Demòcrates per Catalunya, Antoni 
Castellà, Quim Arrufat, de la CUP, Marta Rovira, d'ERC, 
i Marta Pascal, del PDeCAT. En una segona tongada, 
els parlaments foren a càrrec de la presidenta de l'AMI, 
Neus Lloveras, del president d'Omnium Cultural, Jordi 
Cuixart, i del de l'ANC, Jordi Sánchez. Els parlaments 
els van tancar el vicepresident Jonqueras i el president 
Puigdemont. Entremig es va poder veure l’espot de la 
campanya, per cert després prohibit. Tot i la calor, els 
assistents van deixar clar dos lemes: el ja cèlebre “no 
tinc por” i el “votarem”.

16/09/2017.- Acte de solidaritat i suport dels 
Alcaldes al govern de Catalunya. Els alcal-
des que han donat suport al referèndum de 

l’1 d’octubre han estat rebuts primer per l’Alcaldessa Ada 
Colau a l’Ajuntament de Barcelona. Després dels discur-
sos, el president Puigdemont, el vicepresident Jonque-
ras i la presidenta del Parlament Carme Forcadell els 
han anat a buscar a l’ajuntament per acompanyar-los 
fins al Palau de la Generalitat on s’ha fet amb tota so-
lemnitat l’acte em defensa del referèndum. Un acte que 
ha acabat amb l’aixecada al cel de les bares d’alcalde. 
Es tanca el cicle; Generalitat i ajuntaments a una perquè 
es pugui fer el referèndum. L’alcalde Jordi Sierra, en re-
presentació de Colldejou, també hi ha assistit. Realment 
han estat moments de pell de gallina.

20/09/2017.- Concentracions en rebuig per 
les mesures preses en contra de Catalu-
nya. Com mitja Espanya i Tota Catalunya, 

Colldejou es va sumar a les concentracions convocades 
a les 20h del dia 20/09 per demostrar el rebuig a la sus-
pensió de l'Autonomia fiscal catalana, en contra de les 
detencions de membres de la Generalitat i lamentant 
els registres fets ens seus del nostre govern. El poble 
ha demostrat una vegada més la seva implicació amb el 
procés. Igualment, repartits per la resta del territori, gent 
vinculada al poble es va manifestar a cada ciutat de resi-
dència. Dues de les més reeixides Reus i Barcelona, a la 
qual hi assistí una representació del nostre ajuntament. 
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23/09/2017.- Acte a favor del SÍ. Un cop més 
el poble de Colldejou es va bolcar en la de-
fensa de Catalunya amb una vesprada re-

ivindicativa, després de l’ofensiva del govern espanyol 
per aturar el referèndum. La resposta del poble a la de-
sactivació de la intervenció de l’estat sobre les nostres 
institucions i l’intent de fer dependre els Mossos de les 
seves decisions, va ser estar encara més units que mai 
per realitzar un primer acte de protesta omplint de car-
tells tot el poble en defensa del Si en el referèndum i 
després amb l’encesa d’un SÍ gegant. 

01/10/2017.- Referendum. Colldejou va orga-
nitzar-se per permetre que la gent pogués 
expressar-se en el referèndum. En total a la 

mesa del poble hi van votar 394 persones amb aquests 
resultats. 384, SI; 5 NO; 4 blanc; 1 NUL. Al ser cens uni-
versal van poder votar 248 persones més que van des-

plaçar-se a casa nostra expressament. Entremig, des de 
les 7:30h fins al tancament vam restar plegats ben a la 
vora de l’ajuntament vell esmorzant, dinant i berenant. 
Malgrat els nervis i una calma tensa va ser un dia molt i 
molt especial! 

02/09/2017.- Rebuig policia espanyola. Da-
vant de l'ajuntament Colldejou ha mostrat el 
seu rebuig davant les actuacions desmesu-

rades de la policia espanyola amb una concentració a les 
escales d'accés. Continuem!

LA FOSCOR
• Opinió •
Enric Muntané

De tant en tant, escolto con-
verses de gent jove que pre-
gunta què era el franquisme 

o qui era Franco. De vegades se 
m'escapava un somriure i pensava 
per a mi mateix, "sort que no us va 
tocar viure-ho"....ni en Franquisme ni 
en molts casos, tota la època de la 
transició i els "grisos".

Malauradament, a molta d'aquesta 
joventut, se'ls pot il·lustrar en aquests 
dies que ens toca viure i mostrar que 
el que està passant, té molt més a 
veure amb aquell règim que no pas 

amb una democràcia consolidada.
Una imatge val més que mil pa-

raules, i a través d'alguns mitjans i 
les xarxes socials, poden anar obrint 
els ulls i entendre totes les repressi-
ons i retallades de drets que patien 
els seus pares, oncles o àvies.

És per aquestes qüestions, que 
cal veure les coses tal com són i no 
com alguns ens volen fer creure. 
Observem com es comporta una dic-
tadura típica feixista i si podem ca-
talogar algunes actuacions d'aquest 
setembre de 2017 a casa nostra, 
com a tals.

En règims feixistes, hi ha una ab-
sència  de la divisió de poders entre 
l'executiu, legislatiu i judicial (comen-
cem bé??).

El poder està en mans d'una mi-
noria, la qual es beneficia completa-
ment (Gurtel...i mil casos més...)

En les dictadures, no hi ha con-
trol real ni límits de les determinaci-
ons que prenguin. Es creuen totes 
les barreres morals i jurídiques, sen-
se tenir que presentar arguments 
lògics que ho sustentin, d'aquesta 
manera s'han produït empresona-
ments, privacions de llibertat i as-
sassinats, etc...

Desapareixen les lleis constituci-
onals o dit d'altra manera, "s'adap-
ten" en tot moment a les necessitats 
que tingui el dictador i del grup al que 
pertany i representa.

Intromissió a la vida privada de 
les persones. Generalment, en les 
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dictadures les forces armades tenen 
la capacitat de privar de llibertat a 
qualsevol ciutadà, poden sol·licitar 
objectes, dades o entrar en propie-
tats privades sense cap ordre judicial  
(anem entenent??).

Control dels mitjans de comuni-
cació massius. Supervisió dels con-
tinguts de les notícies, així com de 
periodistes i treballadors dels mitjans 
(ara em venen... no sé si per casu-
alitat, les denúncies reiterades del 
comitè d'empresa de RTVE, sobre la 
intromissió política en el tractament 
de notícies).

Violació de drets humans. En 
absència de molts drets, els drets 
humans tampoc són una excepció a 
respectar.

Control a través de la por. Es fo-
menta el terror a ser perseguits i em-
presonats, torturats... si no s'acata la 
voluntat del dictador.

El Neofranquisme, mica en mica, 

com una gota que no para de caure, 
que es va infiltrant, vol incrustar al 
cap, ja no dels catalans (difícil), sinó 
a la ciutadania espanyola, el pensa-
ment i les tesis de la FAES. En el 

que l'estat és Déu i és qui pot do-
nar l'únic marge de llibertat als seus 
ciutadans. D'aquí surt la llei "mor-
dassa"... on et poden clavar fins 
600.000 euros de multa, per mani-
festar-te al carrer sense el seu per-

mís o es reprovi a un polític a la via 
pública. ja falta menys perquè prohi-
beixin la reunió de més de tres per-
sones. Amb la nova llei, també està 
prohibit gravar les actuacions de les 
forces d'ordre públic, d'aquesta ma-
nera els dóna la impunitat per fer el 
que els sembli, deixant de ser ins-
truments al servei de la societat i la 
ciutadania  per convertir-se en ins-
truments al servei del poder (recent-
ment a Múrcia, van baldar a cops 
els veïns que es mobilitzaven per 
denunciar unes obres que partirien 
la ciutat en dos, durant cinc anys!!!). 
No es poden gravar actuacions dels 
agents, però en canvi, cada vegada 
hi ha més càmeres en la via pública, 
que ens diuen que és "per la nos-
tra seguretat"... i que si fas bondat i 
et portes bé... i no fas parlar, doncs 
que no hauràs de patir.

Comencem a tenir clar si a lo nos-
tre cal dir-li democràcia o dictadura?.

Una tarda d’aquestes de preestiu, de maig, vaig 
anar a parar a un d’aquests canals locals que te-
nim a les televisions de casualitat. Estava parlant 

una senyora velleta, concretament de 90 anys, sobre 
les experiències colpidores al ser enviada a Rússia per 
ser salvaguardada del conflicte bèl·lic. Entre el 1937 i el 
1938 es van enviar 2895 nens, 1676 nens i 1197 nenes. 
Els dos centres de sortida foren Barcelona i València. La 
senyora en qüestió era la Roser Rodés i va viure l’ex-
periència en la seva pròpia pell i ho va voler deixar per 
escrit en aquest llibre: “Trenes tallades. Records d’una 
nena de Rússia”. Un llibre que vull recomanar en aquest 
espai. Corria l’any 1938 quan una nena, amb només 12 
anys, era enviada pels seus pares a la Unió Soviètica per 
resguardar-la de les injustícies de la Guerra Civil Espa-
nyola. No en va tenir prou amb ser simplement una nena 
i haver de marxar de casa degut a la barbàrie franquista, 
que amb 15 anys esclatà la Segona Guerra Mundial. Lla-
vors va haver de resguardar-se de la barbàrie nazi. La 

TRENES TALLADES.
RECORDS D’UNA NENA 
DE RÚSSIA: ROSER RODÉS
• Llegim •
Francisco Blanch Borràs

seva fugida cap a la llibertat la va dur a recórrer fins a 
tres continents. D’Europa va saltar a l’Àsia i d’aquí va se-
guir refugiant-se per primer Amèrica del Nord (els EUA) i 
després a l’Amèrica Central (Mèxic). Balanç: 12.000 qui-
lòmetres recorreguts; any 1947. Una vida destrossada! 
Fred, penúries, gana, incomprensió... i molts plors! Però 
mai va perdre l’esperança que les coses podrien can-
viar i tornar a casa seva. Deu anys després, la Roser, 
amb vint-i-dos anys i un munt de vivències a l’esquena, 
va tornar a Barcelona al costat dels seus pares. Avui la 
Roser, després d’haver treballat un munt d’anys de tra-

ductora del rus al català i viceversa, fa de voluntària al 
Museu d’història de Catalunya. Després del testimoni de 
la Neus Català, refugiada als camps nazis, val molt la 
pena llegir aquesta altra història.
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Aquest any hem començat la temporada de troba-
des a principis de juliol. Vam començar a casa, a 
la 2a Fira dels Fumats. Després de gaudir de la 

fira i de les activitats que es van dur a terme, a la tarda 
els gegants van prendre el protagonisme. La Iaia, l’Orio-
la, l’Espantall i sobretot el Fumat i la Fumada van baixar 
fins  la plaça de l’Església. Allà gràcies al so de gralles i 
timbals, van anar dansant una bona estona per tots els as-
sistents. Els petits es van veure sorpresos pels moviments 
dels gegants més grossos, els Fumats, veritables icones 
del nostre poble.  Ben entrada la tarda/vespre, els gegants 
van tornar a amagar-se tot esperant la següent ballada. 

La següent sortida va ser el 22 de juliol a l’Espluga de 
Francolí on es celebrava el 10è aniversari dels seus ge-
gants: el Gorg i Spluc i els 25 anys de grallers. Hi havia 
moltes colles participants a la trobada i cap a les set de 
la tarda, es va donar el tret de sortida a la festa. Ballant, 
ballant, vam fer cap a la plaça de l’Església Nova i de 
l’Església Vella on s’hi va realitzar la segona plantada 
de gegants, després d’haver dansat el ball de lluïment 
de cadascuna de les colles que ens hi havíem aplegat.  
Especialment emotiva va ser l’entrada dels gegants que 

feien l’aniversari els quals anaven acompanyats dels 
nanos. La sorpresa de la tarda va ser que tots plegats 
vam bufar les espelmes del gran pastís simbòlic que va 
aparèixer enmig de la plaça. Acte seguit, els components 
de la colla van anar repartint caramels entre la canalla 
assistent. Es va acabar la trobada a la pista de l’escola 
on ens van oferir un sopar a base de pa amb tomaca per 
a totes les colles.

El següent cap de setmana, el dia 29, la nostra colla 
va fer el sopar dels Gegants. D’aquesta manera intentem 
poder arreplegar algun centimet que ens ajuda amb les 
despeses que tenim per organitzar la nostra trobada. Va 
ser un sopar molt bo que consistia d’un entremès amb 
ensaladilla i una cassola de pollastre amb bolets. Per 
postres gelat, coca de la Serra i cava. Des d’aquí volem 
donar les gràcies a tots els que ens hi vau acompanyar. 

La trobada del dia 5 d’agost va ser a casa, a Collde-
jou. Vam trobar-nos al nostre poble en una de les tardes 
més caloroses d’aquest estiu. Ja són 24 anys que amb 
molt de mèrit, el poble i la seva gent fan d’amfitrions  de 
la fal·lera gegantera. La plantada va ser a la pista poli-
esportiva i passades les 19h es va començar l cercavila 
tot baixant per darrera del Maset. Seguidament vam anar 
serpentejant pels carrers habituals. El punt àlgid sempre 
és a la plaça de l’Església. Allà la gent espera asseguda 
a la barana i als bancs. És allí on cada colla fa el seu ball 

TROBADES GEGANTERES
(De juliol a mitjans de setembre)
• Actualitat •
Meritxell Gaya Llorens
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i per acabar una ballada final conjunta dóna el punt i final 
a la cercavila. Després vam baixar cap al frontó on vam 
berenar tots plegats.

Cada any, l’endemà de la nostra trobada baixem cap 
al poble veí, Mont-roig. Allí, el barri de Dalt organitza 
la trobada de gegants i els Pitots ens hi esperen amb 
els braços oberts. La plantada va ser al final del carrer 
d’Amunt. A l’hora indicada vam començar a dansar i en-
carar la cercavila cap a la zona més baixa del poble, on 
estava situada la Fira de la Cullerada. Un cop hi vam 
arribar vam fer una gran rotllana i cada colla anava fent 
el seu ball. Finalment una ballada conjunta va donar per 
acabada la trobada. La nit la vam acabar amb un sopar 
a la fresca a base de pa amb tomaca i de postres síndria 
per acabar-nos de refrescar.

La setmana següent vam fer cap a Riudoms. Va fer 
un dia espectacular i un cel radiant. En el context de la 
Fira de l’Avellana, Riudoms organitza la trobada de ge-
gants. A tocar de l’Ermita de Sant Antoni ens van oferir 
un esmorzar ben curiós, cada colla tenia un pernil i un 
formatge  i anàvem esmorzant a mesura que anàvem 
tallant. Quan vam acabar d’esmorzar, vam plantar els 
gegants a les escales que porten al parc on hi ha l’ermita 
i encara ens va quedar una estoneta per fer un tomb 
per la Fira de l’Avellana. Cap a les 12h va començar la 
cercavila que ens va portar fins a la pista on hi ha l’es-

cola. Allí cada colla va fer el seu ball i en vam fer un de 
conjunt.

I sense adonar-nos-en vam arribar al mes de setem-
bre. El dia 3 vam anar a Falset. Feia bastants anys que 
no hi anàvem i ens ho vam passar d’allò més bé. Des-
prés d’un bon esmorzar que ens van oferir, vam comen-
çar la cercavila pels carrers del poble i a la plaça de la 
Quartera hi vam fer la ballada final. 

I l’última trobada d’aquest trimestre va ser el dia 17 
a Vilanova d’Escornalbou. Ben d’hora, passades les 9h, 
vam arribar i ens van oferir un esmorzar que ens venia 
molt de gust: llonganissa, cansalada i arengada a la bra-
sa amb pa amb tomaca: un luxe! Cadascú s’ho va coure 
al seu gust.  I després coc i cafè que ens van repartir per 
les taules. Encara ens va quedar una estoneta abans de 
començar a ballar. Al voltant de les 12h vam començar 
a passejar-nos  pels carrers de Vilanova i vam finalitzar 
la trobada a la plaça de la Font on havíem esmorzat. 
Allí cada colla va fer el seu ball i tots junts ens vam aco-
miadar fins l’any que ve que també faran 25 anys com 
nosaltres.
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Setze edicions d’un dels festivals aparador de mú-
sica ja consolidats a casa nostra. Setze anys on 
hem pogut gaudir de la millor música -en llengua 

catalana i de grups catalans- en uns entorns que han 
anat creixent com el certamen. Un festival i una ciutat, 
Figueres, que han hagut d’adaptar-se a la nova dicoto-
mia mundial pels atemptats de Barcelona i Cambrils; les 
mesures de seguretat han estat extraordinàries. Malgrat 
tot, la gent ha seguit omplint la Rambla i el centre de la 
vila. Un any més, hem repetit allotjament a la Barretina; 
i un any més hem estat com a casa. Tant de bo puguem 
repetir experiència molts anys. Felicitats! 

DIVENDRES (01/08/2017) – ZOO I TXARANGO
Dinar fet, plegar de treballar, canvi de cotxe... uns 

quilòmetres i aturar-nos al Penedès a fer una mossega-
da. Cafè i carretera. Arribar justet a la capital daliniana 
per passar pel carrer Lasauca i deixar les maletes a la 
Barretina, on ens rep el senyor Lluís. No fa tanta calor 
com altres anys. Acomodar-nos i deixar-nos perdre pels 
carrers comercials del centre, deixant-te impregnar per 
aquella olor única que fa l’Acústica. En un any, negocis 
tancats com el Royal, altres renovats, altres que roma-
nen, carrers canviats de sentit... Seure al Cafè París, 

ACÚSTICA DE FIGUERES 
(16a EDICIÓ) 1 i 2/08/2017
• Actualitat •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

a la Rambla i fer una cerveseta mentre presenciem el 
concert de la Dàmaris Gelabert en l’Acustiqueta; molt 
recomanable pels més petits en els seus primers apre-
nentatges del dia a dia. A la plaça de la Palmera desco-
brir el folk pop dels figuerencs Lakaste, de la veu de la 

seva cantant Núria Castelló (guanyadora del Sona 9) i 
a la balconada del teatre la Maïa Vidal (pop nouveau). 
Temps justet de fer un plat combinat a Can Segundo i 
compartir una estoneta amb els Blaumut a la Catalunya 
i resseguir alguns dels seus clàssics. Ens van presentar 
el darrer disc: ‘Equilibri’. De tots els llocs, l’escenari de la 
plaça Catalunya potser és el que ha donat un so menys 
net. Calia anar a les Rambles per agafar un bon lloc per 
un dels grups de 2017: Zoo. I és que el darrer disc ‘Ra-
val’ ho està petant allà on actuen. Brutal! Acostament 
ràpid a la Iaia i de nou traslladar-nos a la Rambla per 
acabar una de les millors nits de les Acústiques amb els 
Txarango i els seus clàssics primer i finalment els temes 
del seu darrer treball ‘El cor de la terra’. Tot i la pluja i 
la tramuntaneta la gent no es va moure dels seus llocs. 
Un goig veure pares amb els seus fills al coll adormits, 
despertar-se de cop, amb la 1h passades, ja que volien 
sentir el seu grup favorit. Quina il·lusió! És d’aquelles nits 
que vas a dormir satisfet, cansat... i dorms!

DISSABTE (02/08/2017) – GOSSOS, MANEL I ELS 
AMICS DE LES ARTS

Llevar-se descansat, entrepà de la casa per reacti-
var-te, cafè i a tombar per l’Empordà. La ruta que vam 
seguir va ser la següent: Tor, la Tallada d’Empordà, Ja-
fre, Vilopriu, Colomers, Sant Jordi Desvalls (dinar als 4 
vents), Sobrànigues (Ter i girasols) Flaçà, Poblat i Sant 
Romà de les Arenes i Foixà. Poblets de l’Empordà d’in-
terior que tenen un encant especial, a tocar i ben vigilats 
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pel castell de Montgrí. Esglésies romàniques amb espa-
danyes de totes les mides i colors, carrers estrets, ca-
ses impecablement restaurades, portalades llampants,  
carrers nets -i ara ja majoritàriament en silenci-, amb la 
gent tornant a la rutina... i molta història. Molt de 1700 i 
1800. Vam acostar-nos de nou al Ter per descobrir prop 
de Foixà, uns camps preciosos de gira-sols amb la tarda 
escurçant-se. Ampolleta d’aigua i retorn cap a Figueres. 
Feinada per aparcar, dutxeta i a prendre el carrer una 
nova vesprada. Estrenar l’Acustiqueta amb els Gossos 
i els darrers temes de ‘Zenit’; cerveseta a la terrasseta 
clar! Pell de gallina a la Palmera amb la veu i sensibili-
tat extraordinàries de la Gemma Humet. I cap a casa; a 
sopar a la Barretina, el seu típic pastís ds marisc i boti-
farra amb patates. Fer-la petar una estoneta i cap a Can 
Manel i els seus temes folks atractius. Bon disc aquest 

‘Jo competeixo’; et van entrant; bon directe. Pilotes llen-
çades entre el públic per mobilitzar la gent pel dia 1-O i 
moltes ganes de xarana i gresca. Va estar guapo enlla-

çar-ho amb la tradipatxanga de la Morena. Des de dalt 
del balcó del teatre, versions de clàssics remasteritzats 
amb lletres divertides. Una mica de relax amb la lluitado-
ra Bebe que de nou tocava a Figueres, amb una posada 
en escena i una veu increïbles. Calia guardar les forces 
pel gran concert de la nit. Els Amics de les Arts, després 
de tocar a Sabadell a les 21h arribaven a l’Acústica; el 
festival que els va llançar a la fama. A cada cd que tre-
uen nous hits i nous temes per passar a la història de la 
música en català. En ‘Un estrany poder’, recentment sor-

tit a la primavera, cançons memorables. Com vam xalar; 
primer tapats però després hauríem acabat en calçotets. 
Una mostra plausible de la màgia de l’Acústica que els 
ha vist com aquell qui diu néixer i créixer. Esperar la dar-
rera cançó, quedar mig afònic i retirar-te cap a la Barre-
tina amb les energies justetes per treure’t les sabates, 
rentar-te les dents i ficar-te al llit. Quina gran motxilla ens 
tornem a endur de bones emocions per afrontar un nou 
curs i nous reptes. Gràcies Acústica! Gràcies família de 
la Barretina, gràcies Figueres!

UNA DONA DELS 
GUIAMETS
• Ho sabies?•
M. Elisa Llaberia

Per pura casualitat fa uns mesos 
va caure a les meves mans un 
llibre d’aquells que et remouen 

l’ànima: la biografia de la Neus Català.
Suposo que si hagués sigut es-

trangera els fets m’haguessin sem-
blat més llunyans, però la Neus va 
néixer als Guiamets, un poble veí, i a 
més, va néixer pocs anys abans que 
els meus pares, això em va fer viure 
la seva història com a propera; hagu-
és pogut ser la història de qualsevol 
dona de la meva família.

Com passa avui en dia, als anys 

30 del segle passat la majoria de la 
gent es limitava a procurar per ell, o 
com a molt per als éssers més pro-
pers. Però la Neus era una dona 
amb inquietuds intel·lectuals i volia 
millorar la societat, volia millorar la 
situació de totes les persones, sobre 

tot de les dones, que en aquella èpo-
ca amb prou feines anaven uns anys 
a l'escola, si és que hi anaven.

Aquestes inquietuds la van portar a 
Barcelona, on va fer de mestra, i des-
prés a l'exili, amb les nenes de l’escola.

És ben trist imaginar les penalitats 
que van haver de passar, allotjades 
en magatzems abandonats, el fred, la 
gana i el rebuig dels francesos, que 
no van ser precisament hospitalaris.

Però a poc a poc es van anar or-
ganitzant, fins i tot la Neus, que era 
una dona jove, es va enamorar d’un 
francès i s’hi va casar.

Possiblement la seva vida a Fran-
ça hagués sigut “normal” si no hagu-
és esclatat La 2ª. Guerra mundial i 
després la invasió dels Alemanys a 
bona part de l’estat francès.

Recordo que quan jo tenia uns 8 
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RESPECTE
• Ho sabies? •
Marc Aureli Espada

o 9 anys, a la televisió , vaig veure 
per primera vegada una imatge d'un 
camp de concentració nazi. Aquelles 
imatges em van impactar de tal ma-

nera que les vaig tenir al cap durant 
dies: una muntanya de cadàvers 
esquelètics, amb els uniformes de 

ratlles esparracats, i d’altres encara 
vius, però amb el mateix aspecte de 
morts vivents.

Encara que, potser en aquella 
edat, no em podia fer la idea exacta 
del que allò significava, el meu sisè 
sentit d'infant sabia que era alguna 
cosa esgarrifosa.

Doncs la Neus i el seu marit van 
anar a parar a  camps de concentra-
ció, i aquest capítol del llibre em va 
ferir especialment.

Els camps nazis, governats  per 
vertaders psicòpates, eren espais de 
tortura permanent: Els tenien dies 
sencers drets sota la pluja, sense 
menjar ni beure, els  feien traginar 
grans pedres d’aquí cap allà, sense 
cap més objectiu que matar-los d’es-
gotament, i si algú defallia, i es des-
maiava, el remataven allà mateix.

A la canalla, els mataven els pri-
mers, just arribar al camp, els sepa-

raven de les seves famílies i anaven 
drets cap a la cambra de gas.

Per no parlar dels experiments 
“mèdics” que els hi feien, com injec-
tar-los gasolina a les venes, o posar 
àcids a la vagina de les dones per es-
terilitzar-les, i tota mena de barbaritats.

Tot això ho hem sentit a dir, i ho 
hem vist en pel·lícules, però al llibre 
està narrat en primera persona.

La Neus, va tornar a veure el seu 
home en una ocasió: quan la tras-
lladaven en  un tren cap a un altre 
camp de concentració es va creuar 
amb un altre tren que també tragina-
va presoners, i hi va veure el seu es-
timat; conscient de que no el veuria 
mai més es va posar a cridar per dir-
li tot el que sentia i no li havia pogut 
dir. Ell va morir al camp, i mai més el 
va tornar a veure.

La Neus, ja ho sabeu, va aconse-
guir sobreviure…

El respecte és l'actitud de re-
coneixement dels drets de les 
persones i la valoració de la 

seva identitat, opinió o manera de 
pensar... És la base fonamental per 
a una convivència justa i pacífica en-
tre tots els membres de la societat. 
La manca de respecte pot generar 
conflictes en tots els àmbits: perso-
nals, familiars, escolars, socials...

El respecte té a veure amb una 
manera especial de mirar i tractar els 
altres. És una aproximació a les per-
sones amb una mirada atenta, però 
amb una certa cura, sense envair el 
seu espai, ni les seves pertenences. 
El respecte dista tant de la violència 
com de la indiferència.

Cal no confondre respecte amb 
tolerància; aquesta no implica apro-
ximar-se als altres, sinó que té més 
a veure amb la indiferència.

Tot i la importància d'aquest va-
lor, malauradament, veiem sovint 

actituds ben diferents al carrer, als mitjans de comunicació..., com la manca 
de diàleg, crits, insults... És important que la família eduqueu, amb el vostre 
exemple i la vostra tasca educativa, malauradament hi ha famílies que no 
contraresten aquests models i resulten negatius per als vostres fills, familiars 
i amistats. 

El respecte comprèn tots els àmbits de la vida: respecte a un mateix, als 
altres, la llar dels altres i al món.

Respecte a un mateix
Respectar-se un mateix és atendre i satisfer les necessitats d’un mateix, 

conèixer i valorar les pròpies qualitats i valors i acceptar els errors, cosa que 
no sempre es fa o no es vol fer. 

Només aprenent a respectar-se un mateix es pot respectar, valorar i ac-
ceptar les diferències i els errors dels altres i sobretot els propis.

El coneixement i l'acceptació que tenen els vostres fills d'ells mateixos 
encara s'està formant. El fet de sentir-se estimat i respectat pels membres 
de la família és molt important per créixer i desenvolupar-se amb seguretat 
i autoestima.

D'altra banda, és important que el vostre fill entengui que el respecte a 
un mateix no ha de dependre de l'opinió o el reconeixement dels altres. Si 
aquest desig d'acceptació és massa gran, pot portar-los problemes d'insegu-
retat, de dependència o de baixa autoestima que no els deixarà manifestar la 
seva personalitat i dificultarà les relacions amb els altres.

Respecte als altres
Respectar l'altre és reconèixer-lo i acceptar-lo. És fonamental que els 

pares eduqueu els fills des de ben petits en el respecte. La millor manera 
d'aconseguir-ho és amb la vostra actitud i el vostre exemple, tant dintre com  
fora de casa. Quan els fills veuen que reconeixeu els drets de les altres 
persones properes –siguin com siguin o vinguin d'on vinguin- quan valoreu 
les seves creences i opinions, aprenen el valor del respecte: una societat 
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diversa, intercultural i madura només es pot construir a 
partir del diàleg i del respecte.

Un cas molt especial és el del reconeixement i el res-
pecte que els nens i joves han de tenir cap a les perso-
nes responsables de la seva educació: pares, docents, 
gent gran, i a l’inrevés donant exemple. 

En el cas dels centres educatius, hi ha casos en què 
es manifesta el poc reconeixement i respecte d’alguns 
alumnes cap als docents. A part del que suposa com 
a manca d’un valor humà fonamental, aquest fet també 
pot tenir altres conseqüències, com que considerin irre-
llevant allò que el professor els està ensenyant, desapro-
fitin les classes i baixi el seu rendiment escolar. Aquest 
fet no és casual, sinó que beu de la imatge social que, 
algunes vegades, es té dels docents, i en particular de la 
que algunes famílies transmeten als seus fills, familiars 
i propers. Cal que tingueu en compte que si els vostres 
fills veuen que valoreu i respecteu la tasca educativa 
dels seus mestres o professors, tindran una millor dispo-
sició davant dels aprenentatges.

Així mateix, el món de l’esport ens transmet en oca-
sions imatges de manca de respecte entre jugadors, ba-
ralles d’espectadors, pares que criden o insulten l’equip 
contrari quan juguen els seus fills... Cal tenir una cura 
especial, ja que tot el que es relaciona amb l’esport té 
molta incidència en nens i joves. Convé treballar els va-
lors que aporta l’esport, com l’esforç, la responsabilitat, 
el treball en equip, la humilitat que no sempre ofereixen 
algunes families.

Respectar els altres comporta, també, actituds res-
pectuoses amb les coses i els espais que s'han de com-
partir a casa, a l'escola, als parcs, biblioteques, teatres, 
museus, cinemes, etc.

Respecte al món
Respectar el món és valorar i tenir cura del seu en-

torn més proper, entorns compartits i que es relaciona 
amb la natura i el medi ambient: els animals, les plantes i 
tot allò que fa possible la vida al nostre planeta.

És important que s'eduqui bé els fills en el respecte a 
la natura: no tan sols fent que aprenguin a valorar-la sinó 

també a conservar-la.
En general, per desenvolupar el respecte en els vos-

tres fills és convenient que:
• Els ajudeu a conèixer i a acceptar les seves capaci-

tats i limitacions perquè aprenguin a respectar-se ells 
mateixos, ensenyant-los a valorar també els altres.

• Parleu amb ells i els feu conscients que per afavo-
rir el respecte en ells mateixos no han de dependre 
de les opinions ni del reconeixement dels altres; que 
han d'aprendre a autovalorar-se, valorant els més 
propers i a creure en ells mateixos; en definitiva, a 
acceptar-se i estimar-se.

• Heu d’aproximar-vos als altres i relacionar-se amb 
una mirada atenta.

• Heu d’acostar-vos als altres, però sense envair-los, 
amb cura.

• Han de defensar les seves opinions sense mostrar 
conductes agressives.

• S’han de reconèixer, comprendre i apreciar les emo-
cions, la fragilitat i els sentiments dels altres.

• Sigueu un bon exemple, sent respectuosos amb tot-
hom, evitant les crítiques als altres i respectant les 
diferents idees i opinions.

• Procureu mantenir una actitud de respecte dins la 
família tenint una bona comunicació entre tots els 
membres i propers mostrant confiança en els altres, 
valorant les opinions, fent una escolta activa...

• Ensenyeu que el diàleg és la base del respecte en la 
societat en què vivim.

• Utilitzeu un llenguatge correcte davant dels vostres 
fills, i propers i familiars, perquè després el facin ex-
tensiu en totes les seves relacions.

• Mostreu el vostre exemple, la necessitat de respec-
tar la privacitat de les persones, els seus espais, les 
seves coses personals, les seves converses amb 
amics, etc.

• Tingueu normes bàsiques de comportament i de 
cortesia, necessàries per a les relacions socials: 
demanar les coses “si us plau”, donar les gràcies, 
demanar permís, saber demanar disculpes, escoltar 
sense interrompre.

• Corregiu els comportaments inadequats i les man-
ques de respecte en les relacions socials, tant en la 
manera de parlar com en les accions.

• Marqueu límits i normes de comportament que refor-
cin el respecte als adults.

• Respecteu davant dels vostres fills les decisions 
dels docents, destacant tot el que aporten a la seva 
educació. En cas de desacord, és bo parlar amb els 
professors directament.

• Els ensenyeu a tenir una actitud respectuosa amb 
les coses i en els espais que s'han de compartir 
tant a casa com a fora (biblioteques, teatres, monu-
ments, museus, cinemes)
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil

Sudoku mig

Graella
Completa la graella amb les paraules de la llista referides 
al món urbà

Solució al text criptografiat amb el codi de Cèsar, amb 
decalatge 4
Teníem 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
Només cal comptar al revés per recuperar el text original.
Així a la “g” li correspon la “c”, a la “s” la “o” i a la “q” la “m”.
gsq= com
Continuant de la mateixa manera trobarem la solució. La 
primera línia diu:

com assecar figues
Espero que ho acabeu de resoldre fàcilment.

Criptografia

4 LLETRES:
Parc
5 LLETRES:
Barri
Plaça
Ronda
6 LLETRES:
Carrer
Rambla
Xamfrà

7 LLETRES:
Autovia
Carreró
Passeig
Polígon
8 LLETRES:
Avinguda
Bulevard

9 LLETRES:
Autopista
Carretera
11 LLETRES:
Illa de cases
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