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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

US DESITGEM UNA BONA
FESTA MAJOR

Una vegada més hem palpat 
la història de ben a prop. No 
cal anar massa dies enrere  

per recordar qui estava a dalt de tot 
del govern espanyol i tot el mal que 
han fet no només a Catalunya sinó 
a la democràcia, als drets i a les lli-
bertats de les persones. S’anaven a 
votar els pressupostos i noi, ens vam 
sentir “traïts” pels bascos: van votar 
a favor dels pressupostos del PP, als 
qui havien jurat que mai els hi dona-
rien suport fins que no retiressin el 
155 i van deixar amb el cul a l’aire 
els catalans. Aquella mateixa tarda, 
unes declaracions del portaveu basc 
apuntaven que en breu les coses 
canviarien a Espanya. I noi si van 
canviar. Va sortir la sentència de la 
Gurtel assenyalant directament el 
PP com a una organització corrupta i 
de cop, com per art de màgia, va re-
aparèixer la figura d’un tal Sànchez; 
un home que semblava destinat a 
ser el senyoret dels recadets. De cop 
doncs, Catalunya va acabar de ma-
rejar la perdiu –que quasi que treu 
la papa, tot sigui dit- i va tenir go-
vern i president, responsabilitat que 
va recaure, desautoritzats la resta 
de candidats, en la figura de Quim 
Torra. En poques setmanes cau el 
govern de la Cifu a Madrid, tenim 
govern a Catalunya i a Espanya el 
PSOE presenta una moció de cen-
sura per fer fora els canalles del PP. 
Ens desfèiem del Rajoy, la Soraia, el 
Dustis, el Català, el majordom Millo 
i tota la cort de neofeixistes consti-
tucionals. Una primavera digna de 
fulletó! Una primavera que tal com 
vam viure amb Procés hem viscut 
en primera persona. Una primave-
ra que ens ha demostrat que Terra 
i país estan desgavellats. Pluges i 
pluges... canvis de govern! Any de 
transformacions per a mal i per a bé! 
I la constatació que Espanya neces-

sita d’una regeneració democràtica urgent si no ens volem convertir en “Er-
dogània” (que curiosament ha guanyat de manera contundent les eleccions). 
El Procés i els presos, que més de vuit mesos després romanen a la presó, 
ha demostrat les ingerències entre poders. Mentre Europa ha vist com els 
nostres que no van fer res aquí se’ls manté en una injusta i humiliant presó 
preventiva. La patètica sentència de “La Manada” i la injusta –per curta- de la 
de l’Urdangarín han deixat al descobert les vergonyes del poder judicial. Un 
poder caduc, retrògrad i sexista. Quin problema el del sexisme? No hi ha dia 
que passi sense una agressió sexista. Quina vergonya! Per a més inri hem 
hagut de tragar-nos uns jocs del Mediterrani, que en teoria eren per afavorir 
Tarragona, i que en realitat han estat un fiasco d’organització i pels que la 
gent no ha demostrat el més mínim interès. Això si; ja es van cuidar que al 
camp en la jornada inaugural hi hagués banderes espanyoles. Hauria estat 
brutal un camp ple d’estelades!

De més a prop a casa nostra es com si mesuréssim els trimestres en 
festes, dinars i sopars. Aquest trimestre ha anat de la festa de Clotxa i la 
nevada de març a sant Joan amb calor i xafogor. Entremig hem tingut entre 
nosaltres una brigada que ha ajudat al manteniment de l’entorn de Colldejou 
i s’ha anat consolidant lentament la recollida selectiva de les escombraries. 
Encara costa una mica no trobar contenidors al poble però hi hem guanyat 
molt! Així mateix la remodelació de la botiga ha estat exitosa ja no només 
pel nou espai més ampli i adient sinó pels productes de proximitat que s’hi 
poden adquirir junt amb la carn. I l’entorn? Heu vist com estan la nostra 
Mola i sobretot Llaberia? Han esclatat en una verdor preciosa gràcies a les 
regades constants que ens ha brindat el més d’abril. Quina primavera noi! 
Un munt de naixements i comunions, nous empadronats... el Barça fent el 
doblet –i el Madrid guanyant la Xampions-. Primavera de bona collita de fa-
ves, pèsols no tant! I amb la calor moment idoni per començar les sembres i 
les plantades. Cosa que vam oferir a sant Isidre perquè ens les protegís dels 
mals viaranys. Aquest dia també va ser molt especial, sobretot per a la gent 
gran. No en va és la seva festa! Lentament, hem anat recuperant aquella 
vida al carrer amb l’allargament dels dies. Els bancs de les places i les cadi-
res improvisades arran de la porta de casa han tornat a ser una constant. I 
sempre hi ha un dia en el que surts al carrer i tornes a sentir aquell so màgic: 
el dels crits de les orenetes. Elles cada any tornen a casa nostra i ens indi-
quen que efectivament podrem fer el canvi d’armari ben d’hora. Que bonic 
és al vespre, mentre el sol es pon entre Llaberia i la Mola, sentir com volen 
i s’encampen per damunt dels nostres caps. Quin goig! I per fer el remat 
final vam cremar les xacres que portàvem acumulades des de cap d’any, 
ofegant-les en una de les fogueres més grans que s’hagin fet per sant Joan. 
I sí, per sant Joan, en una festa i una vetllada memorables, vam acomiadar 
momentàniament el fred per donar la benvinguda final a la calor i a l’estiu. I 
el que ens espera! Festes, sopars, fira, gegants, aquagymn, cursets, esport, 
caminar... Aquella mateixa tarda la piscina va començar a bullir. Doncs res 
família colldejouenca: aparquem-ho tot menys una cosa: les ganes de va-
cances, les ganes d’estiu, les ganes de festa major i les ganes de Colldejou. 
Des de Lo Collet us desitgem un bon estiu! Ah i per cert; un record per totes 
aquelles persones que estan privades de llibertat ja sigui en presons o a 
l’exili! No us oblidem!
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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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11 CONVENCIÓ DE LA 
PREMSA COMARCAL I 
LOCAL 26 DE MAIG DE 2018
• Actualitat •
La redacció

Riudoms va acollir l’onzena convenció, cosa de la 
que ens hem d’alegrar d’aquesta premsa més pe-
tita. És un orgull que Lo Collet en pugui ser mem-

bre i no només això sinó que segueixi actiu  sobretot en 
els temps de crisi que s’han viscut i en el que moltes 
editorials han hagut de plegar. Al mateix temps es va 
celebrar la 36ena Assemblea de l’ACPC. Comencem 
per aquí. En aquest primer tram de la matinal, acreditats 
els assistent i feta la salutació oficial de mans de l’alcal-
de Josep Maria Cruset, l’assemblea va tenir lloc deixant 
constància de l’estat de comptes així com de les altes i 
les baixes d’associats. A les onze tocades esmorzàrem 
plegats en una de les sales habilitades a la planta bai-
xa. D’aquesta primera part, tres idees molt importants. 
Primera; que hi ha hagut un minso relleu generacional, 
segona; el salt al món d’internet a les xarxes socials però 
el manteniment del paper, tercera; la immediatesa de la 
informació i quarta; la gran importància dels mitjans lo-
cals per abastar  aquesta informació. Cafès, sucs, ai-
gües i coques i pastes variades per agafar una miqueta 
de forces. A tocar uns estands molt ben preparats ens 
oferien mostres de les revistes representades de l’asso-
ciació. Entre totes elles evidentment, Lo Collet traient el 
cap va cridar l’atenció dels assistents. En la convenció 
hi va haver 4 ponències. La primera d’elles va ser a càr-
rec del periodista Rafa Marrassé. Aquest noi va defen-
sar un periodisme allunyat de les grans signatures, lliure 
i d’investigació per poder destapar tota aquella foscor 
que hi ha en la política i en la societat. La segona de 
les ponents fou l’Aurora Treig (Directora de Comunica-
ció i Donació del Banc de Sang i Teixits del Banc de 
Sang). Es va centrar més en el Banc de sang i el seu 
funcionament. Per ells el que és important és sumar i en 
aquest sentit es posava com a objectiu obrir-se pas en 
la Premsa Comarcal per cobrir tres aspectes: credibilitat, 
proximitat i persones. El tercer ponent a pujat a l’esce-
nari va ser l’Enric Sierra (subdirector de lavanguardia.
com i adjunt al director de La Vanguardia). Es va centrar 
en el salt al món digital que ha fet la premsa. Per ser 
una premsa igual de seriosa que l’escrita és necessari 
adaptar-se i especialitzar-se. Amb tot l’estructura de la 
notícia i les xarxes socials són vitals. Per tancar la con-
venció va tancar les ponències el Francesc Canosa amb 
una brillantíssima, precisa i ràpida presentació. La idea 
sobre la que va versar en la seva xerrada va ser molt cla-

ra. La premsa més original i humana és la de la premsa 
més local. És la més propera ja que se centra en el que 
ens passa més a la vora, són termòmetre del dia a dia, 
són l’estat d’ànim del poble. Sense adornar-nos-en es 
van fer les dues de la tarda. Els qui havien reservat van 
poder dinar plegats. De la mateixa manera els qui venien 
d’acompanyants de les revistes gaudiren d’un programa 
paral·lel dedicats en exclusiva a ells.
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ELS HOMES SÓN DE MART 
I LES DONES DE VENUS
• Opinió •
Enric Muntané

L'any 2010, l'escriptor nord-americà John Gray (Te-
xas 1951) publicava un llibre titolat "Els homes son 
de Mart i les dones de Venus". Escrit en clau d'hu-

mor, el text va romandre un èxit absolut, més de cin-
quanta milions de persones d'arreu del món, l'han llegit 
i gaudit. També s'ha fet una adaptació pel teatre, acon-
seguint que la seva obra arribi a molta més gent. El que 
ve a dir en el seu llibre, és que en certes qüestions i 
aspectes, els homes i dones son molt diferents, sobretot 
a l'hora d'interpretar el llenguatge comú.

Sí, ja sé que cada persona és un món i no n'hi ha 
dues d'iguals, però en termes generals, els hemisferis 
amb els qui treballen uns i altres, té quelcom a veure. 

Podríem fer un tomb per la mitologia i l'astronomia 
per tal de preparar el terreny. Segons la mitologia, Mart 
és el déu de la guerra, fill de Júpiter i se'l representa 
amb una armadura i elm. El llop i el picot son els seus 
símbols, va ésser amant de Venus amb qui va tenir dos 
fills, Deimos (dolor) i Fobos (pànic). Els romans l'iden-
tificaven amb l'antic deu grec Ares. Van donar nom al 
planeta Mart, al mes de Març i al dia de la setmana, Di-
marts, i els seus fills, a les llunes del planeta (Deimos i 
Fobos). Per la seva part, Venus, deessa romana relaci-
onada amb l'amor, la bellesa i la fertilitat, des d'el segle 
III ac, amb l'aproximació a la cultura grega, els romans 
la identifiquen amb la deessa Afrodita i també amb la 
etrusca Turan. Dona nom al planeta Venus i al dia de la 
setmana Divendres.

Dit això, comencem la nostra història. Agafem a l'at-
zar una parella, les seves edats ronden la meitat de la 
trentena (diguem que 37 ell i 35 ella), ambdós solters i 
s'han conegut pel fet de tenir amics comuns (posem en 
una calçotada). Per tal de "conèixer-se millor" han pla-
nificat un sopar per a dos, en un local dels anomenats 
romàntics. Tots dos arriben al punt de trobada amb una 
expectativa (mai confessada) de trobar en l'altre la mit-
ja taronja que fa temps se'ls resisteix, una persona que 
per fi l'entengui. Si nosaltres, curiosos espectadors, els 
poguéssim xiuxiuejar a cau d'orella el que no han de fer, 
per tal que la vetllada surti rodona, els diríem que segons 
un estudi fet per un dels grans diaris que s'editen al Reg-
ne Unit, i davant la pregunta de quins temes de conversa 
els avorrien més els que els va sorprendre és la dife-
rència entre les respostes dels homes i les dones. Així, 
li diríem al nostre pretendent els temes que, per norma 
general, avorreixen a les dones i que no caldria estirar 

més de cinc minuts.
Els problemes de salut. Alguns homes creuen que 

això genera una mena de compassió protectora, però a 
la majoria de dones no els fa gracia començar una nova 
relació amb algú que els pot incubar i encomanar virus, 
gèrmens o bacteris infecciosos.

Esports i estadístiques. A les dones els agrada més 
parlar sobre les emocions i sentiments que els reporta el 
fet de fer esport en el seu temps lliure, més que no pas 
aguantar un reguitzell de resultats i totes les estadísti-
ques de com va anar el partit de futbol, bàsquet, tennis 
o ping-pong.

Motors i cavalls de força. Si voleu avorrir a la ma-
joria de dones, comenceu a explicar els cc. d'una moto, 
els tipus de frens, carenat, suspensió o esmorteïment, 
en pocs minuts començaran a fer esforços per contenir 
els badalls.

Parlar de relacions pasades. A moltes els moles-
ta, doncs creuen que encara estàs pensant en alguna 
d'elles i podries tenir la temptació  de fer comparacions 
amb la noia que tens asseguda al davant, així que en 
algun moment, amb alguna frase, la pots cagar, doncs 
són "terres pantanoses ".

Temes polèmics. Per una primera cita, treure temes 
com la política, la religió o assumptes socials, és perillós, 
doncs a menys que tinguis una postura tolerant i concili-
adora, podria acabar com el rosari de l'aurora.

Parlar tota l'estona d'un mateix. La noia, al final aca-
barà avorrida al no mostrar cap o poc interès envers  ella 
i la seva vida.

De cintura per avall. No convé parlar obertament de 
sexe, doncs les dones per general, son més discretes en 
el tema i podria donar la impressió  que només busques 
sexe amb ella.

I ara passem a l'altre costat de la taula. Recordar-li 
a la noia un petit secret: Hi ha temes de conversa pels 
quals els homes no mostren massa interès i al cap d'una 
estona, que no va més enllà de sis minuts, "desconnec-
ten" i són capaços de navegar per Internet o jugar on line 
mentre escolten més que parlen, amb la novia.

Els temes que ella podria evitar, són alguns d'aquests. 
La mania de parlar de persones que ell no coneix, 

parlar de companys de treball, parlar de famosos o 
estrelles de televisió, parlar de modes, botigues i 
compres, parlar de les relacions d'altres persones, de 
dietes i nutrició, d'horòscops...

En un tant per cent elevat de casos, l'home descon-
nectarà i al seu lloc només s'hi veuran uns ulls fixos, un 
tant inexpressius i mots aïllats... "caram"... "vaja"... "és 
clar"... o un "molt bé" de tant en tant...

Sembla difícil? Potser sí, però no impossible, així 
que, deixem aquesta parelleta que intentin congeniar, 
que aparegui la química i la màgia i que Venus i Mart es 
retrobin a la Terra... i que continuï la funció.
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ENCARA EXISTEIX EL TELÈFON 
DE L’ESPERANÇA?
• Entrevistem a... •
Premsa Comarcal

Maria Rosa Buxarrais
Presidenta del patronat de 
la Fundació Ajuda i Espe-

rança que gestiona el Telèfon de 
l’Esperança de Barcelona 

Des de quan Sra. Buxarrais té 
una vinculació amb aquesta entitat?

M’hi vaig vincular el maig del 
2001 com a membre del patronat. 
Des del novembre del 2009 soc la 
presidenta del Patronat, es a dir que 
tinc un bon coneixement de l’entitat.

Quin servei ofereix l’entitat?
Bé, tot i exercir de presidenta, en 

els moments en que l’entitat neces-
sita voluntaris, també faig de volun-
tària del Telèfon de l’Esperança de 
Barcelona. Les persones voluntàries 
ofereixen el seu temps per escoltar 
d’una forma activa, empàtica, anò-
nima i confidencial a totes aquelles 
persones que ho necessitin, que 
passen un mal moment i no tinguin 
amb qui compartir-lo, conflictes fa-
miliars, addiccions, atacs d’angoixa, 
entre d’altres.

Com a voluntària recordes al-
guna trucada que t’hagi impactat 
especialment?

Cada trucada es diferent i et dei-
xa la seva petita empremta, de tota 
manera, és necessari que tots els 
voluntaris, al finalitzar el seu horari, 

siguin capaços de seguir amb les se-
ves vides. I que el que s’ha escoltat 
i viscut en les trucades del Telèfon 
de l’Esperança quedi al Telèfon de 
l’Esperança.

S’ha indicat una mica la tipolo-
gia de trucada que es rep, neces-
sitat de parlar, solitud , conflictes 
familiars, angoixes..... Es reben 
moltes trucades de suïcidi?

No tantes com molta gent pensa, 
però cal tenir molt tacte i saber com 
afrontar-les i tractar-les, ja que no 
tant sols es donen al llarg de la nit, 
sinó que podem rebre´n en qualse-
vol moment del dia. Et pot sorpren-
dre haver d’atendre una d’aquestes 
trucades en les que cal posar-hi els 
cinc sentits, conèixer a la perfec-
ció com actuar i seguir el protocol 
d’actuació que tenim establert per 
aquests casos

Hi ha un protocol d’actuació en 
els casos de suïcidi ?

Cada trucada es diferent, fins i tot 
les de suïcidi i, per tant, l’actuació del 
voluntari vers la trucada pot ser molt 
diferent. Malgrat que tots els volun-
taris tenen una base comuna de for-
mació de forma de fer, és a dir en la 
formació es proporcionen eines que 
cadascú incorpora a la seva manera 
de ser i gestiona la trucada a la seva 
manera, però amb les eines que la 
formació li dona.

A dia d’avui, amb tantes for-
mes de comunicació com hi ha, el 
Telèfon de l’Esperança encara es 
necessari?

I tant, precisament des de fa uns 5 
anys que hem experimentat un incre-
ment rellevant de trucades diàries. 
Els usuaris del servei valoren moltís-
sim poder parlar del què els passa 
sense sentir-se jutjats, i poguent-se 
expressar d’una forma planera d’allò 
que els cal compartir. Els usuaris 

valoren també la confidencialitat del 
servei, és a dir, que la conversa que 
es mantingui es queda entre l’usuari 
que ens truca i el voluntari que atén 
la trucada. És important per l’usuari 
l’anonimat que els ofereix el servei, 
la qual cosa vol dir que no han de 
facilitar, si no volen, cap dada perso-
nal al voluntari que l’escolta a l’altre 
costat de la línia.

Per tant, si teniu aquest incre-
ment de trucades també necessi-
teu mes voluntaris?

Exactament, ens fan molta fal-
ta persones voluntàries, sobretot 
per cobrir caps de setmana i nits de 
dies laborables (les nits es una nit 
al mes). El mínim d’hores que els hi 
demanem són 10 hores al mes, que 
poden fer amb una nit (de 22 de la nit 
a 8 del matí).

Es demana algun requisit en 
especial per ser voluntari?

Per col·laborar amb l’entitat com 
a voluntari pròpiament dit, es dema-
na una bona comprensió del caste-
llà i del català, estar preferentment 
entre 25 i 68 anys i trobar-se en un 
moment emocionalment estable de 
la vida. Si es compleixen aquests 
requisits es fa una primera entrevis-
ta, un test psicotècnic i una segona 
entrevista de caràcter més personal. 
Fet això es comença la formació ini-
cial (per a més informació truqueu al 
93-202.02.60)

Demaneu moltes coses......
El motiu pel qual això és així es 

perquè tenim trucades de tota clas-
se, algunes força complicades, i hem 
de garantir que el/la voluntari/a les 
sabrà gestionar totes. Per això, al 
llarg de l’any també els hi oferim una 

Les persones vo-
luntàries ofereixen el 
seu temps per escol-

tar d’una forma activa, 
empàtica, anònima i 
confidencial a totes 
aquelles persones 
que ho necessitin
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formació continuada, per aprofundir 
en aquelles problemàtiques que en 
cada moment afecten més a la so-
cietat i, per tant, tenim més trucades 
d’aquesta problemàtica en concret.

Es pot col·laborar d’alguna 
altra manera amb el Telèfon de 
d’Esperança de Barcelona, que no 
necessiti una implicació personal 
ni seguiment en les formacions 
continuades?

Per suposat. El Telèfon de l’Espe-
rança de Barcelona s’ha mantingut 
gràcies a aportacions públiques i pri-
vades, desgravables en l’IRPF fins el 
75% de l’import donat . Ara mateix 
cada vegada tenim menys aporta-
cions, per tant, també poden ajudar 
a l’entitat fent un donatiu econòmic. 
Es pot fer com a persona física i ju-
rídica, de forma puntual, o periòdica 
(mensual, trimestral, semestral, anu-
al al número de compte ES34 2100 
0837 90 0200298184) d’aquesta ma-
nera també ajuden a mantenir viva 
l’entitat, que com moltes d’altres, viu 
moments d’incertesa econòmica.

La Fundació passa per un 
moment d’increment de truca-
des i més gent necessita una 
veu amiga, però d’altre banda 
hi ha una manca de voluntaris 
i finançament. Dit això i afegint 
les noves tecnologies, les noves 
formes de comunicació com les 
xarxes socials..... tot plegat pot 
arribar a anul·lar la tasca del Te-
lèfon de l’Esperança?

Cal que tinguem present que la 
persona és un ser social per natura-

lesa i, per tant, necessita de l’escalf 
d’un altre ésser humà i més en mo-
ments de patiment. A tothom ens és 
necessari interactuar amb una altre 
persona, sentir que som escoltats 
per una altre persona i que aques-
ta és capaç de posar-se en el nostre 
lloc, que pugui entendre el patiment 
per el que passem, poder veure un 
altre punt de vista sobre el proble-
ma (això tant sols es propi del ésser 
humà) i, en moltes ocasions, entre 
usuari i voluntari es troba un detall, 
una acció (que pot ser molt senzilla) 
en que no s’hi havia pensat i que pot 
canviar la visió de problema o pati-
ment que la persona pot estar vivint.

Per tant, crec que la funció del 
Telèfon de l’Esperança de Barcelo-
na és i serà necessària sempre, ja 
que aquest humanisme que ofereix 
el nostre servei, a través del to de 

veu, les pauses, els silencis, com es 
gestionen els plors i un seguit de co-
ses més. Tot això difícilment ho po-
drà proporcionar les xarxes socials 
(no son immediats, costa moltíssim 
empatitzar amb qui pateix).

Parlant de xarxes socials, en-
tenc dons que hi ha gent jove que 
us truca?

Si, cada vegada més, ja que a 
les xarxes no troben allò que neces-
siten. De fet, diuen els experts que 
en aquesta societat de consum i de 
competició per qualsevol cosa, la 
pandèmia del segle XXI seran les 
depressions i els trastorns mentals. 
Per tant, moltes de les trucades que 
atén el Telèfon de l’Esperança de 
Barcelona son d’aquesta tipologia 
i cada vegada hi ha gent mes jove 
que es troba immers en aquestes si-
tuacions i que ens fan confiança.
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FORMACIÓ D’ESPORTISTES
• Opinió •
Marc Aureli Espada

977 83 72 03

• Bar Cafeteria i Terrassa
• Nova temporada
• Obert tot l’any
• Productes de proximitat i menjar casolà

Obtenir un rendiment esportiu gràcies a formar es-
portistes de qualitat és el pal de paller d'un pro-
jecte que es desmarca de qualsevol semblança 

amb una escola convencional. S'està invertint, i molt, per 
crear o obtenir una bona sortida i competitivitat.

Fins ara quan algú destacava o agradava havia de mar-
xar de casa per continuar la seva carrera esportiva. Això 
s'ha d'acabar, hem de donar i dotar dels recursos adequats 
i saber seduir per estar a l'altura, es el que destaquen 
grans entrenadors i/o preparadors de qualsevol disciplina.

Hi ho encapçala la branca júnior, destinada als me-
nors de 18 anys, que gràcies als acords assolits amb els 
grans clubs del país podran compatibilitzar la pràctica 
esportiva amb un pla d'estudis individual.

Aquests grans clubs no s'aturen a l'hora de fitxar un 
noi que destaca a la seva escola o club per tal de tenir 
a les seves escoles de formació els millors, per tal d'im-
plicar-los al món de la cultura i l'esport amb una qualitat 
superior tant física com psicològicament i si algú no es 
comporta, igual que ha entrat se li torna a obrir la porta, 
aquesta vegada per sortir. La educació el respecte i els 

valors han de ser una base d'identitat, els costums i el 
bon fer són una prioritat.

Hi ha moltíssims esportistes arreu del món que ho 
intenten i és molt dur, només un ventall no massa gran 
ho aconsegueixen, ser un escollit requereix invertir molts 
dies d'entrenament i són aquests els que arriben a la 
meta,  un somni ple d'hores d'entrenament, poques sorti-
des amb els amics. Un esportista ha de dormir les seves 
hores, aixecar-se aviat a primera hora per entrenar.

Quant algú es desvia d'aquesta disciplina i deixa de 
menjar bé o d'entrenar-se al nivell que pertoca o que se li 
ha marcat, costa molt de tornar a estar a un nivell òptim. 

Les hores d'entrenament, són importantíssimes, hi ha 
un grup important de nois i noies entre les disciplines 
d'iniciació i perfeccionament, després passen a competir 
i a l'alt rendiment, formant part dels clubs que els incen-
tiven en les matèries més adients i/o específiques per 
a cada noi. I com no podria ser de cap altra manera no 
es poden deixar de banda  els estudis i s'han d'arribar a 
cobrir unes fites acadèmiques ja que la carrera esportiva 
no es tot lo llarga que voldríem i s'ha d'estar preparat per 
continuar amb la vida que ens espera després d'aquest 
somni d'èxits esportius, i és per aquest motiu que cal fer 
aquest doble esforç i estudiar, estudiar i estudiar, treure 
hores d'on no n'hi ha, per tenir una sortida més o menys 
segura una vegada acabada la vida esportiva.
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Cassoleta de lluç a la catalana
Ingredients per 4 persones: 4 Supremes de lluç, 

2 Ous durs, 4 Carxofes, 250 g Cigrons cuits, Panses i 
pinyons, 4 Grans d’all, 2 Llesquetes de pa, 12 Avellanes 
o ametlles, Fumet de peix, Oli i farina.
Preparació: Per començar farem la picada: pelarem els 
alls i els sofregirem junt amb el pa, quan els alls comen-
cin a estovar-se els retirarem i deixarem el pa fins que 
estigui cruixent. Tot seguit ho picarem junt amb les amet-
lles pelades i ho reservarem.

Escalfarem el fumet i a continuació posarem oli que 
cobreixi el fons de la cassola. Tallarem les carxofes a 
octaus i les sofregirem un minut tot remenant i hi afegi-
rem les panses i pinyons. Li donarem un parell de voltes 
i quan les panses comencin a inflar-se hi posarem les 

Postres
Coca de full amb crema i cireres
Ingredients: Pasta fresca de full, Cireres cuites i 

Crema catalana.
Preparació: Escalfarem el forn a 200 graus. La pasta de 
full la ratllarem perquè no s’infli. A sobre hi posarem una 
capa fina de crema i la ficarem al forn.

Quan la pasta de full sigui rossa la traurem i li posa-
rem una altra capa de crema. Per últim la guarnirem amb 
les cireres a la cassola.

Si no és el temps de cireres també es poden com-
prar confitades, tot i que són molt més bones cuites per 
nosaltres 

Segon plat
Galtes de porc amb vi negre
Ingredients per a 4 persones: 4 Galtes de porc, 2 

Cebes, 3 Pastanagues, 3 Tomacons, Pèsols, 1 Fulla de 
llorer, 1 Cabeça d’alls, 1/4 l Vi negre, 1/4 l Aigua, 1 Raig 
de conyac, Oli, sal i pebre.
Preparació: Salpebrem les galtes, tallem les cebes en 
juliana, pelem i tallem les pastanagues a rodanxes i els 
tomacons a trossos.

Cobrim el fons amb oli d’una olla ràpida (exprés), 
hi posem tots els ingredients excepte els pèsols. Quan 
l’olla comenci a bullir ho deixem coure 45 minuts.

Per últim bullim els pèsols a part i els hi afegim.

supremes enfarinades, primer amb la pell que quedi al 
damunt durant un minut i tot seguit els hi donarem la 
volta. Ho cobrirem amb el fumet, ho farem bullir uns 5 
minuts, hi afegirem la picada i els cigrons deixant que 
bulli 10 minuts més.

Per últim tallarem els ous pel mig i els posarem al plat 
quan ho servim.
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 23 de març al 23 de juny de 2018)
• Actualitat •
La Redacció

02/01/2018.- Naixement de l'Èric Barrera 
Oliveira, fill del Sergi i la Cristina. La nostra 
enhorabona als seus pares, avis i familiars. 

Està bé començar l'any així.

23/03/2018.- Casament Cristina i Joan.   
Temps d’alegries, afortunadament! La Cristi-
na Vives i el Joan Gaya (fill de la Rosita i  el 

Joan) van contraure matrimoni en cerimònia civil el pas-
sat dia 23 de març. Des de Lo Collet els  volem donar la 
més sentida felicitació tant a ells, com als fills i els pares. 
Molta sort!

29/03/2018.- Assemblea del Centre Cultural 
de Colldejou. La sala de l’Ajuntament va 
quedar petita degut a la bona afluència de 

gent interessada en tot allò que fa l’entitat i què prepara 
de cara a l’any vigent. Any de celebració en les diferents 
seccions: Revista Lo Collet, Bitlles i Gegants. A part de 
fer una mica de balanç de les activitats dutes a terme 

se’n van proposar de noves, es van proposar dates, es 
va repassar l’estat de comptes i el més important: van 
entrar a formar part del grup la Cristal i la Ivet.

15/04/2018.- Manifestació a Barcelona per 
exigir l’alliberament dels presos polítics. 
Ens vam llevar ben d’hora per agafar un bus 

des de Colldejou i plantar-nos a la capital abans de les 
11h. La zona de la manifestació era Montjuïc, al voltant 
de la plaça d’Espanya que en poca estona va acabar 
omplint-se. L’objectiu era tirar avall per l’Avinguda del 
Paral·lel. Després d’esmorzar a tocar de les torres i amb 
una calor en augment ens vam esperar l’inici de la con-
centració. Estàvem a tocar de la capçalera de la Cup; de 
fet ens hi vam afegir tot ajudant a dur la pancarta “Crida 
per la llibertat. No som violents” i vam poder compartir 
una estoneta amb gent com el Carles Riera o la Gabri-
ela Serra. El lema general de la concentració era: "Pels 
drets i les llibertats, per la democràcia i la cohesió, us 
volem a casa!". Com sempre la gentada que hi havia va 
col·lapsar l’avanç de la marxa i el temps se’ns va tirar a 
sobre. Vam poder baixar fins a tres carrers més avall i 
és que el bus ens esperava al mateix lloc per tornar cap 
al poble. Una sortida i una manifestació més i les que 
calguin per acabar amb aquesta vergonya. 

16/04/2018.- Naixement de l'Agnès Ferré 
Gàlvez. Temps de casaments, comunions i 
naixements. En aquest cas, felicitar a la famí-
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lia del Salvador ja que aquest dia ha nascut l’Agnès, filla 
de la Vanessa i el Ramon. Benvinguda i moltes felicitats! 

22/04/2018.- Sant Jordi. Matinal calorosa amb 
uns quants núvols que van anar en augment. 
Vam quedar a la plaça per muntar les taules 

amb la senyera. Obrírem les caixes i repartírem els lli-
bres segons les seccions següents: infantil, juvenil, cui-
na, castellà, català, auto-ajuda i varis. Llibres col·locats, 
revistes arrenglerades i roses a l’ombra per adquirir-les. 
Música als altaveus del poble; parada oberta! Els més 
matiners abans d’obrir ja hi eren. Llibres i roses, roses i 
llibres! Quin goig de tradició! La plaça va animar-se per 
moments especialment de nens i alguns adults, que vin-
gueren disposats a participar del concurs de dibuix que 
va organitzar l’Ajuntament amb l’assessorament de l’An-
ton Rofes. Al final cada participant rebé un recordatori de 
la diada amb el sant Jordi i el drac. 110 roses per demos-
trar-nos l’amor perpetu que ens sentim les colldejouen-
ques i els colldejouencs, més d’una quarantena de llibres 
venuts i sobretot una bona matinal compartida a la plaça.

Maig.- Obre l'Agrobotiga. El poble està d’enhora-
bona. L’edifici de l’Ajuntament vell ha estat reha-
bilitat a la part baixa per donar una millor acollida 

a la nova Agrobotiga, així com per tenir major espai d’em-
magatzematge. A part de productes de proximitat i de la 
terra tals com vi, oli, galetes... s’han posat a la venda 
nous productes com llonganissa i carn envasades. Com 
sempre es continuarà donant servei de venda de pa.

02/05/2018.- Naixement de la Júlia. I més en-
horabones! Primavera excepcional. Doncs 
bé, també ha arribat al món la Júlia Domin-

go. Aquesta nena és filla de la Tere Llorens i l’Aleix Do-
mingo. La nostra més efusiva de les felicitacions. 

12/05/2018.- Sant Isidre. A les 12h a l’església, 
ben engalanada per a l’ocasió amb flors de 
primavera, es va fer la missa en honor al sant 

que presidia l’altar. Acabada l’eucaristia es va procedir a 
treure’l en processó pels carrers del poble. En sortir a la 
plaça es va prendre consciència del mal temps real que 
feia. No obstant això els fidels i el Mossèn vàrem sortir  a 
la plaça almenys per fer unes oracions i sobretot beneir 
el terme perquè hi hagi bones collites. La pluja ens va fer 
desfilar ben de pressa de nou cap a dins de l’església. 
Allà vam presentar el nostre homenatge al patró dels pa-
gesos. Al migdia, la gent gran, gentilesa de l’Ajuntament, 
fou convidada a dinar a l'hotel Aire de Colldejou. I és que 
al poble es fa coincidir la diada amb la festa de la gent 
gran. D’entrants patates xips, olives farcides, embotits 
amb pa amb tomàquet, ous farcits amb tonyina i musclos 
al vapor. De plat principal cassoleta de peix o escalopins 
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de vedella amb bolets. De postres flam amb nata o gelat. 
Al vespre, ja al Casal el Grup Charlotte va agafar el pro-
tagonisme per oferir-nos una sessió de ball fins a quarts 
de deu de la nit amb coca, vi ranci i mistela per a tothom.

Maig de pluges.- Colldejou ha viscut una prima-
vera moguda sobretot en el tram inicial i mitjà, 
amb xàfecs i ruixats repartits pel terme que han 

permès una major floració d’espècies i que ha fet aug-
mentar el cabal dels aqüífers.

19/05/2018.- Marxa dels Dips. Les muntanyes 
casa nostra han albergat aquesta duríssima 
marxa de 50.000 metres, realment només 

apta per a gent experimentada ja que hi havia un des-
nivell de 2.950 metres de pujada i de baixada. Per fer-la 
s’establia un temps màxim de 18 hores. Doncs bé, a la 
pista es va establir el punt de sortida i arribada amb tots 

els serveis possibles per al que fes falta. Durant el trajec-
te es van repartir 10 punts d’avituallament de sòlid i 8 de 
líquid. Els comentaris que encara es poden llegir al web 
de la cursa deixen constància de l’exigència de la fita i de 
la meravella de paisatge per la que transcorre.

24/05/2018.- I anem pel darrer dels nounats. 
Ha nascut amb gran alegria l’Artau Llorens 
fill de la Marta i l’Albert Llorens (cal Tomàs). 

Moltes felicitacions als pares, germana i als avis. Espe-
rem ben aviat veure’ls jugant pel poble.

26/05/2018.- Comunió de la Maria Espada. 
En plena primavera, la Maria va rebre de 
mans de Mossèn Milio la primera comunió a 

l’església de Colldejou. Felicitats! 

01/06/2018.- Sopar groc a l’Arbocet. El bo-
nic llogarret de l’Arbocet es va vestir de gala 
per acollir, gràcies a l’organització del CDR 

Mestral un sopar groc per recaptar diners pels Col·lectiu 
d’advocades i advocats de Reus i per la Caixa de solida-
ritat. En total es van arreplegar 980 euros. A la plaça de 
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l’Euterpe més de cent persones, entre les quals hi havia 
una bona representació de Colldejou i pobles del voltant 
com Vilanova o Mont-roig, s’hi van congregar per gau-
dir-ne, en una vesprada molt especial. I bé, a les 21h es 
va procedir al sopar preparat a les mil meravelles. De pri-
mer vam tenir un pac de tapes de benvinguda entre les 
que hi havia tartaletes, foie i puré de carabassó, a part 
d’olives, patates i formatge. Per beure, ampolles amb les 
cares dels presos polítics i cervesa a dojo. El plat princi-
pal era un guisat de mandonguilles, cananes, gambetes 
i verduretes estofades. Pastís de mascarpone i de poma 
de postres. En acabar l’acordionista Guillem Anguera 
ens va tocar un munt de cançons catalanes i de sempre. 
I amb la matinada imposant-se, la música enllaunada va 
prendre el protagonisme fins a l’hora de recollir.

02/06/2018.- Corpus i Comunió de l’Ariadna 
Díaz. A mig matí Missa i primera comunió de 
l’Ariadna. Amb el vent bufant de mar, hem 

sortit al carrer amb els cos de Crist consagrat sota pali. 
I així hem anat fent el recorregut habitual de les proces-
sons. I a cada altar aturada, res, petit homenatge i pètals 
de flor al pas de la comitiva. Amb el recorregut conclòs, 
de nou hem entrat a l’església per acabar la celebració. 
Mossèn Milio ha entregat un evangeli de regal a les dues 
nenes que les últimes setmanes han rebut el cos de Crist 

per primera vegada; l’Ariadna i la Maria.

15/06/2018.- Participació en la trobada d'avis 
i àvies de Catalunya a Montserrat. El col-
lectiu d’àvies i avis per la Llibertat va veure 

la llum a Reus per mostrar la solidaritat amb les preses i 
els presos polítics. Cada matí, al punt del migdia, es tro-
ben a la plaça Mercadal per manifestar-se i reclamar-ne 
l’alliberament immediat. Doncs bé; en altres indrets de 
Catalunya més àvies i avis han seguit la iniciativa. Els de 
Colldejou es manifesten, juntament amb els de Mont-roig 
del Camp, cada dijous a les 8 de la tarda i aquest passat 
divendres 15 de juny es van trobar de groc a Montserrat 
per fer la reivindicació conjunta.  Un exemple a seguir. 

23/06/2018.- Revetlla de Sant Joan. Primer 
de tot vam pujar fins a l’Era, amb el sol po-
nent-se entre la Mola i Llaberia, per tirar uns 

quants petards i encendre la gala passats quarts de deu. 
La gala era ben alta i espessa. A l’hora indicada, la ca-
nalla la va encendre; fou una cremada emmetzinadora 
i ràpida. La imatge amb el poble al fons és màgica. La 
Serra i la Mola quedaven engolides per la boira. Crema-
da la gala, la gent va anar baixant cap al Casal. Cap a 
quarts d’onze s’iniciaren les fileres per repartir el para-
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I SI RECICLÉSSIM?
• Ho sabies? •
Meritxell Gaya Llorens

ment, la coca amb recapte i el conill. Asseguts ja a taula 
vam gaudir d’una bona vetllada. Felicitacions als Joans i 
brindis amb molt de cava. Arribà així l’hora de la Corina i 
el Juanjo. El Duo Guateque ens va oferir un repertori de 
cançons fins ben entrada la matinada. La màgia es va 
apoderar de Colldejou; la gent tenia ganes de ballar i així 
ho va fer, va anar ocupant la pista cantant i ballant.  Una 
xocolatada improvisada al carrer va posar el punt i final 
a aquesta gran nit.

Actuacions del Cdr de Colldejou.- En aquest 
primer tram d’any s’han dut a terme diferents ac-
tuacions reivindicatives al nostre terme. Després 

de l’arrencada massiva dels llaços del pont del Prat, es 
va optar per pintar-ne a la carretera una bona tongada. 
Així mateix, es van boicotejar els llaços que hi havia a 
l’entrada al poble. Amb tot s’ha optat per col·locar l’antic 
senyal de Colldejou amb un cartell que hi diu que ‘som 
municipi de la República’. A sota, en el mur d’entrada, 
després d’una capa d’emprimació blanca, hi ha escrit el 
lema ‘Som República’ amb dos llaços grocs per banda. 
En breu es promourà un altre mural i es restituiran els 
llaços que s’hagin violentat i se’n posaran de nous. Tot 
sigui per donar sortida al que la gent sent en la seva 
majoria (República) i mostrar l’entera solidaritat amb els 
presos polítics i la gent que és a l’exili.

Al passat número de Lo Collet 
us vaig parlar que reciclava 
teles de vestits, texans, faldi-

lles velles... i en donava un altre ús 
o en feia un model més actualitzat. 
Doncs pensant en el reciclatge i que 
al nostre poble des de fa uns mesos 
fem la recollida porta a porta i sem-
bla que els veïns responem bastant 
bé, he pensat que us podria parlar 
una miqueta d’aquest tema.

Es diu que cadascú de nosaltres 
generem més d’1kg de brossa al dia, 
és una quantitat massa elevada i 

està afectant a la sostenibilitat del planeta. Canviar l’estil de vida dels habi-
tants del planeta per deixar de produir brossa és una mica difícil, però anar 
introduint uns hàbits nous per reduir la generació de tants residus, sí que és 
possible. Hem de veure que és molt important reciclar i que tenim una res-
ponsabilitat amb el nostre món. I que hi ha moltes petites coses que podem 
anar fent per canviar el nostre estil de vida i preservar el nostre planeta. 

Per exemple, si reciclem el paper hem de saber que es pot reciclar fins a 
set vegades, i si recicléssim el paper de tots els diaris, reduiríem la desfores-
tació de 250 milions d’arbres a l’any.

Amb el reciclatge dels envasos de plàstic, llaunes i brics també ajudem. 
Per exemple, amb 80 llaunes de refrescs es pot fer una llanda de bicicleta, o 
amb el reciclatge d’una ampolla de plàstic s’estalvia l’energia necessària per 
tenir una bombeta encesa durant sis hores. I per cada tona de bric transfor-
mat en tectan reciclat (que és un producte semblant a l’aglomerat de fusta i 
s’utilitza per fer mobles i també un tipus de terra), s’estalvia 1500kg de fusta.

Pel que fa al vidre cal dir que per cada quilo d’envàs de vidre reciclat s’obté 
un altre quilo de nous envasos i que amb l’energia que estalviem reciclant 4 am-
polles de vidre, aconseguiríem que una nevera funcionés durant un dia sencer. 

Com podem veure, a la mínima que reciclem en la nostra vida diària, ja 
generem un impacte positiu sobre el medi ambient i que 
amb molt o poc esforç (depenent de cada persona), es 
pot aconseguir molt. 

Hem de recordar que el reciclatge és l’última opció, 
ja que abans hauríem de reduir i també de reutilitzar els 
materials i envasos que utilitzem.

Font: Jordi Quintanilla (Equip de Medicina Lliure)
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TELEPORQUERIA
• Opinió •
David Penas Folch
Il·lustració: Cristal Ortiz

Arran de la pel·lícula “El show 
de Truman” he fet aquest 
petit estudi-reflexió sobre la 

tele porqueria; em va fer pensar molt 
com a consumidors que érem a casa 
de programes com “el Sálvame” i 
“Gran hermano”. Em vaig sentir com 
el protagonista del “Show”, en el sen-
tit de com em sentiria si descobreixo 
que no sóc més que el protagonista 
d’una sèrie i que tot està manipulat al 
meu voltant. Per altra banda, la peli 
també em va fer veure la visió de 
l’espectador, de com la gent es pot 
enganxar amb la vida dels personat-
ges que hi ha dintre la casa o en un 
plató. I a partir d’aquí vaig començar 
a lligar-ho amb molts dels progra-
mes que emeten les teles del nostre 
voltant. El meu objectiu era saber 
si la televisió que emet dia a dia és 
“brossa” o no. I sí, la veritat és que 
les televisions d’àmbit estatal tenen 
un ampli contingut del que es coneix 
com a “televisió porqueria”. Evident-
ment, això no vol dir que aquelles 
emissores que emeten aquests tipus 
de programes analitzats totes siguin 
de contingut brossa. El que si és cert 
és que les grans dominadores de les 
audiències com “Telecinco”, Cuatro”, 
“la Sexta”... opten per ficar progra-
mes d’aquest estil. Així com des de 
sempre, els que emetien el futbol o 
la fórmula 1 i les motos tenien les au-
diències al seu favor, ara veiem com 
els que col·loquen a la graella progra-
mes de contingut rosa i de polèmica 
entre persones i famosos ja sigui 
amb debats, tertúlies o entrevistes, 
guanyen les audiències. Aquesta 
manera de fer tele és admirada i les 
plataformes s’hi llancen. La gent es 
mira aquests programes perquè els 
entreté i perquè hi ha aquell punt de 
morbo en el sentit que entrem en la 
vida d’un personatge famós, entrem 

a casa seva, sabem de les seves in-
timitats o simplement el deixen en ri-
dícul per alguna cosa que ha dit o ha 
fet un “famosillo”. Vist l’èxit, les pla-
taformes de televisió busquen crear 
programes amb polèmica i baralles 
per dominar les franges més vistes. 
Veiem-ho exemplificat en les pla-
taformes líders. En aquest sentit la 
companyia “Mediaset España” és la 
gran empresa líder en crear aquest 
tipus de formats d’entreteniment en 
la gran majoria de les seves cade-
nes actuals. “Antena 3”, en canvi, ja 
no en crea. Ha canviat molt el seu 
funcionament i fa més producció de 
sèries i de programes més familiars. 
Per tant hem descobert que “Ante-
na 3” ha volgut competir amb “Te-
lecinco” per les audiències no amb 
les mateixes armes sinó amb armes 
diferents. De fet quan van decidir 
aparcar aquestes formats, molts 
dels col·laboradors se’n van anar als 
programes de la competència que 
sí que els oferien. En qualsevol cas, 
ven molt ficar-se amb les vides dels 
famosos i fer espectacle davant de la 
televisió, entrar a 
les seves cases, 
saber que fan 
en el dia a dia, 
perquè ploren, 
de qui s’ena-
moren o perquè 
han deixat les 
seves parelles. 
De fet molts es-
pectadors veuen 
aquests progra-
mes per trencar 
una mica amb la seriositat del dia a 
dia. I com afecta això al jovent? En 
concret l’estudi elaborat, més enllà 
del criteri dels adults, s’ha centrat en 
una franja d’edat molt concreta entre, 
els 12 i els 18 anys, mitjançant en-
questes. Heus ací els resultats més 
significatius. Quasi en la immensa 
majoria les noies i nois preguntats 
miren els mateixos programes com 
per exemple: "First dates", "Super-
vivientes" i "Mujeres, y Hombres, y 
Viceversa". Les raons que esgrimei-

xen són les següents: per avorriment 
ja que no fan res més els altres ca-
nals, perquè hi surten famosos i col-
laboradors que creen espectacle 
-sobretot quan es barallen-, gent que 
busca l'amor, freaks etc. Les noies 
són les que miren més aquests tipus 
de programes i les que consumeixen 
més televisió; principalment miren 
programes d'amor i buscar parella. 
La gran majoria d’enquestats pen-
sen que hi ha massa programes te-
leporqueria i que un dels objectius 
centrals de les televisions és entre-
tenir i fer calers de manera ràpida i 
sense massa escrúpols. Es significa-
tiu corroborar que els alumnes prefe-
reixen mirar més aquests programes 
i no documentals com per exemple 
de “La 2” perquè volen entretenir-se 
i no “menjar-se el cap” amb coses 
per aprendre ja que passen tot el dia 
aprenent i necessiten una estona de 
descans i de riure. Evidentment, això 
no deixa de ser una dada una mica 
preocupant que potser hauria de fer 
replantejar moltes coses als pares 
sobretot. Hi ha programes com per 

exemple “First dates” pensats per-
que les famílies ho mirin per passar 
l’estona junts. Però majoritàriament 
els pares no veuen amb bon ulls que 
els fills mirin aquests programes; tot i 
que de rebot ho potencien mirant-ho 
ells mateixos també. El noi i la 
noia massa sovint troba algun punt 
d’identificació amb aquelles perso-
nes i per això també els miren o fins 
i to els poden seguir. En definitiva; 
sí, hi ha programes de teleporqueria 
i els consumim!
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MÀRIUS SERRA
• Entrevista a... •
Judit Robert Masià

Màrius Serra, escriptor, pe-
riodista, filòleg, enigmista, 
marededéusenyor quantes 

coses! 
1.- De totes elles, en quina et 

sents més còmode?
Soc escriptor. Tota la resta d’ac-

tivitats emanen de l’escriptura, ergo 
del pensament articulat a través de 
les paraules. Posats a acceptar eti-
quetes, la que millor em defineix és 
la d’escriptor, però no em molesta 
gens que me n’adjudiquin d’altres.

2.- Per a fer tot això es neces-
sita temps. Quines són les hores 
que aprofites per a “treballar”?

El temps és central en tota l’acti-
vitat humana. Defineix la mera exis-
tència, perquè existir vol dir resistir 
el pas del temps. Jo faig coses que 
m’apassionen, i això augmenta la 
productivitat. Fins i tot vaig publicar 
un llibre (narratiu) sobre el temps: 
D’on trec el temps (2017). Però no 
tinc un horari fix. Cada tempora-
da varien els dies que estic a casa 
treballant i els que volto, de manera 
que em faig la il·lusió que cada dia 
del món és diferent i això em motiva.

3.- Perquè no és el mateix es-
criure per a un mateix, com és el 
cas d’una novel·la o un assaig, o 
escriure per/amb els altres, com 
poden ser les col·laboracions, les 
traduccions... Què t’agrada més, 
sol o en companyia? En quin mit-
jà et sents més bé premsa escrita, 
ràdio, tele?

La literatura és un espai de llibertat i el mantindré sempre. La novel·la 
és el gènere en el que em sento més a gust, però m’agrada explorar-ne 
d’altres, i traduir és la forma de lectura més profunda. Pel que fa als mitjans 
de comunicació, la meva preferència és l’escriptura de columnes, seguida 
de prop per la ràdio. La tele és molt llaminera, però també molt atabaladora 
i evanescent.

4.- Quan et vas adonar que eres un escriptor?
De ben menut, quan vaig veure que em renyaven si deia mentides i, en 

canvi, m’aplaudien si les escrivia en un conte. La primera vegada que re-
cordo haver pensat en dedicar-m’hi va ser quan tenia deu o onze anys, que 
vaig guanyar un dels premis de redacció d’una coneguda marca de refrescos 
que comença per Coca i acaba per Cola. Allò em va motivar tant que em 
vaig passar tot l’adolescència escrivint (en castellà). A la universitat, mentre 
estudiava Filologia Anglesa, vaig fer el canvi de llengua i vaig començar a 
publicar en català als vint-i-quatre anys. 

5.- Els personatges dels teus llibres, sovint tenen alguna mena de rela-
ció amb la teva vida real. Per a tu la quotidianitat és quelcom inspirador?

Tots escrivim des de l’experiència, encara que vulguem explicar una his-
tòria que ens cau molt lluny, però de tota manera entre les meves obres hi 
ha dues línies més o menys divergents, perquè igual com he fet llibres en 
els quals m’he prohibit la invenció (“De com s’escriu una novel·la” o “Quiet”), 
n’he fet d’altres en els quals he buscat la invenció (“Farsa” o “Res no és 
perfecte a Hawaii”).

6.- D’on ha sortit el teu gust pels enigmes? 
No em recordo sense interès per les paraules. Els primers jocs de parau-

les més o menys codificats els associo a les classes d’anglès. Els professors 
feien servir mots encreuats i taulers d’Scrabble. Però la dinàmica dels enig-
mes és el de l’adquisició del coneixement, una certa tensió entre la recerca 
i la descoberta. 

7.- A vegades, quan vaig amb el cotxe al matí i tinc la ràdio posada, 
encerto els enigmàrius. La gent té molta imaginació no? Els nens pro-
posen coses interessants sempre.

La gent té més imaginació com més explora les possibilitats d’imaginar, 
i això només es fa tenint una relació fluida amb el llenguatge. Els descobri-
ments són constants i tot sovint l’actitud exempta de prejudicis dels nens fa 
que el seu pensament sigui sorprenent. 

8.- És cert que per a fer mots encreuats primer es completa la graella 
i després es plantegen les preguntes? Com les endevinalles, vaja...

Qualsevol enigma elaborat per l’ésser humà parteix del coneixement de 
la resposta. El procediment d’elaboració d’uns mots encreuats es basa en 
recórrer el camí invers que exigirem després a qui els vol resoldre. Tu pots 
començar a escriure una novel·la que no saps com acabarà, però no pots 
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començar a fer uns mots encreuats si abans no n’has quadrat la resposta. 
9.- Quina acollida ha tingut el teu darrer llibre “La novel·la de Sant Jordi”? 
Molt bona. Està arribant a molts lectors i la percepció que me n’arriba és 

molt encoratjadora. Els lectors riuen, especulen sobre qui és l’assassí i, so-
bretot, es troben amb un panorama del circ del Sant Jordi (i del món editorial) 
que, en alguns casos, els sorprèn. Em feia un cert respecte acostar-me al 
gènere criminal, perquè té unes claus molt determinades que poden condi-
cionar l’escriptura, però en realitat l’escriptura sempre està condicionada. 
Em fa molt feliç compartir aquest projecte amb el meu amic (i personatge 
principal de la novel·la) Oriol Comas i Coma, expert en jocs. No serà l’última 
novel·la que protagonitzarà.

10.- Quina sensació has tingut a l’hora d’estrenar-te en el gènere negre?
M’hi he sentit molt a gust. Quan comences a matar (sobre el paper), ja no 

pots parar! En realitat, és una novel·la satíricocriminal, perquè es fa paròdia 
de l’autoficció, es presenta el panorama editorial d’una manera força satíri-

ca i es mata. Estrenar coses als 55 
anys ve molt de gust.

11.- Què els hi diries als petits 
editors de premsa local, com els 
de la Revista Lo Collet?

Que no defalleixin, que no dei-
xin d’apostar per la proximitat i que 
no es deixin intimidar per la falsa 
universalitat que sembla comportar 
l’era digital. Ara les comunitats tenen 
altres eines per comunicar-se, però 
sempre cal partir del local per arribar 
a l’universal. 

Gràcies Màrius!!!!

Quin rebombori que ha dut aquest llibre i mira que 
va sortir el 2015 i ja van per la vuitena edició; mi-
llor propaganda no podia tenir en aquesta nova 

Espanya de la censura i la persecució de la llibertat d’ex-
pressió. El llibre de Nacho Carretero (actualment perio-
dista de “El Español”), ha estat prohibit per una jutgessa 
ja que atemptava contra la integritat d’un ex-alcalde d’un 
poble de la zona. Així que la mateixa jutgessa va ma-
nar aturar-ne la publicació i edicions posteriors. L’efec-
te va ser al contrari. Des de plataformes com Amazon i 
en totes les llibreries en les que s’havia distribuït es van 
multiplicar les vendes i es van exhaurir les existències. 
A mi concretament el llibre em 
va arribar via whatssapp en 
format word. I tot i que ha cos-
tat una mica de llegir des del 
mòbil reconec que no et deixa 
indiferent. D’alguna manera 
puc entendre l’enuig d’algunes 
persones amb el que s’explica 
ja que s’anomenen amb noms 
i cognoms; ara, d’aquí a prohibir-lo. Bé! El llibre comença 
fent una descripció podríem dir que idíl·lica de Galícia; 
massa sovint una terra oblidada del món, tant que, fins 
i tot, a vegades entre gent dels diferents pobles que la 
conformen en les seves variants dialectals poden no en-
tendre’s entre ells. Hi havia però un llenguatge que els 
unia: el mar. Tot allò que sortia del mar els unia sota 
una mateixa bandera per sobreviure. És als 70 i a finals 
dels 80 que el contraban s’anirà practicant. I a principis 
dels noranta tot un seguit de narcos hi posaran la vista 

a sobre per expandir els seus negocis i convertir Galícia 
en un punt de recepció i distribució de droga a Europa. 
Les característiques de la costa amb milers de racons i 
raconets on poder descarregar les barques ho van fer 
viable. És en aquests context tres noms es faran amb el 
poder: Sito Miñanco, Marcial Dorado i Laureano Oubiña. 
Aquests en seran els capos. Van aconseguir bastir una 
xarxa d’influències i favors no només entre la gent nor-
mal sinó infiltrant-se en llocs de responsabilitat per fer 
més planera la seva tasca. Quasi bé van acabar actuant 
com una xarxa mafiosa siciliana. El context de l’opera-
ció Nècora i els pebrots de jutges com Baltasar Garzón i 
Vázquez Taín no va permetre el desenvolupament total, 
així com una ostentació poc comuna per aquelles ter-
res que aixecava una sospita alta. Sobta comprovar com 
es comença per ser un contrabandista de productes de 
primera necessitat des de Portugal, passes pel tabac i 
acabes amb la droga. Entre alguns dels personatges que 

s’anomenen al llibre alcaldes i 
gent a les institucions que van 
rebre el reconeixement de l’Ali-
anza Popular llavors (el PP de 
Fraga), tal com Pablo Vioque 
o Vicente Otero. El tema es 
va anar complicant i molt jo-
vent va caure en la l’addicció. 
Llavors d’alguna manera les 

mares van començar una mena de revolta per acabar 
amb aquesta xacra passant per sobre de governs locals 
i generals. Els personatges de “Fariña” o acaben morts 
o a la presó. Molts d’ells però cal dir que van ser posats 
en llibertat i molts altres van fer dues o tres descàrregues 
i van invertir els diners en els seus negocis i avui són 
empresaris reputats. El més inquietant és la frase amb la 
que acaba aquesta mena d’assaig i novel·la negra: “No 
se debe olvidar lo que todavía no ha terminado”. 

Molt recomanable!

FARIÑA DE NACHO CARRETERO
• Llegim •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)
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EL SIGNIFICAT DELS
COLORS
• Rementant per la xarxa •
La Redacció
Font: http://millorencatala.cat/quin-es-
el-significat-dels-colors/

El significat dels colors ve definit principalment per 
dos factors: l’efecte que tenen en el nostre estat 
d’ànim i el significat cultural que li ha donat la so-

cietat des dels seus orígens.
Podem aprofitar aquests significats amb diferents 

propòsits, com per exemple, decorar una habitació que 
transmeti pau, aconseguir generar un bon ambient la-
boral, influir a algú mitjançant la forma de vestir, cridar 
l’atenció en una campanya publicitària, etc.

Per què diem que els significats dels colors venen 
definits? Perquè quan parlem de color blau, per exem-
ple, l’associem a la naturalesa, la qual cosa ens porta 
a pensar en tranquil·litat, ja que és el color del cel. El cert 
és que el color blau també es percep com un color fred i 
profund, per la seva relació amb la pluja.

Des de mitjans dels anys 40, trobem diferents estudis 
psicològics que demostren de forma concloent que els 
colors poden canviar l’ànim d’una persona, vinculant-lo 
sempre amb la seva activitat cerebral. Per exemple, el 
taronja estimula l’activitat física o el fet de ser molt 
actiu o activa, el groc la cerebral i el lila tranquil·litza. 
Anem a veure amb més detall el significat de cada color. 
Ens acompanyes?

Significat dels colors segons la personalitat
Estadísticament s’han trobat característiques comu-

nes entre els colors preferits de les persones i la seva 
personalitat. Aquesta associació entre color i perso-
nalitat no té res a veure amb la màgia o l’astrologia, 
sinó que molts estudis científics han determinat caracte-
rístiques comunes entre els partidaris d’un color. Anem a 
veure-ho de més a prop.

– Vermell: si el teu color preferit és el vermell, simbo-
litza que ets una persona energètica i vitalista. Tens un 
fort sentit de la independència i acostumes a optar per 
feines que et permetin sentir autònom, sinó t’avorreixes.

– Taronja: ets una persona divertida, sensual i lúdi-
ca. Ets enormement emocional, sensible i gaudeixes de 
tot el que sigui sensorial, com els massatges, les aro-
mes, el bon menjar, un bon vi…

– Groc: ets una persona molt curiosa i necessites 
que t’estimulin mentalment. En les teves relacions labo-
rals i afectives, busques el predomini de tot allò que es 
intel·lectual i racional.

– Verd: necessites tenir un espai que sigui només 
teu. Busques l’harmonia i el silenci. Casa teva és el teu 
temple i vius tocant de peus a terra.

– Blau clar: la comunicació és la teva necessitat pri-
mordial, ja sigui escrivint, cantant, ballant, pintant, cui-
nant o vestint.

– “Blau indigo”: ets una persona profunda, misteri-
osa i intensa. La intuïció governa la teva vida i ets molt 
observadora.

– Violeta: la creativitat és el teu punt fort i la teva 
debilitat és el luxe. Ets canviant i tens el cap als núvols.

– Rosa: ets una persona aventurera i viatgera per 
excel·lència. La teva gran virtut és que sempre saps veu-
re el millor de cada cosa.

– Daurat: Has nascut per ensenyar a els altres. Acon-
segueixes tot el que et proposes i necessites el reconei-
xement dels altres.

Significat dels colors en la publicitat
Actualment podem trobar centenars d’exemples de pro-

fessionals que utilitzen els colors per crear una relació en-
tre el productes i consumidors. Tradicionalment els co-
lors en el món de la publicitat s’associen d’aquesta manera:

– Groc: optimisme, claredat i calor.
– Taronja: social, segur, amigable.
– Vermell: atrevit, excitant i jove.
– Violeta: creatiu, imaginatiu i savi.
– Blau: útil, fidel i amb força.
– Verd: pau, salut i creixement.
– Blanc: equilibri, tranquil·litat i neutre.
– Rosa: rendiment esportiu i moviments que 
   requereixen força física.

Significat dels colors amb energia
Energèticament, trobem punts, focus o centres ener-

gètics en diferents parts del cos. Aquests, s’anomenen xa-
cres i es distingeixen segons els colors. Anem a veure’ls:

– Violeta: és un color que s’associa a la transforma-
ció quan estem en períodes de canvi. Manté l’equilibri 
entre el cos físic i la ment i afavoreix a la meditació. Tam-
bé es recomana molt si es té insomni, així que s’acostu-
ma a posar al llit (coixins o mantes).

– “Blau indigo”: es relaciona amb el sisè xacre que  
trobem entre les celles i és reconegut com el “tercer ull”. 
Està connectat amb la intel·ligència, la saviesa, el control 
de les sensacions i el sentiments.

– Blau clar: és un color protector, és més sedant que 
el verd, per el que visualitzar-lo o sentir-lo ens transme-
trà més calma i tranquil·litat. Quan estem estressats o 
ens sentim amb ansietat, nomes hem d’observar el color 
blau del cel per sentir-nos a prop de sentir-ne els seus 
beneficis. Sembla una rucada, però és qüestió de pro-
var-ho i comprovar-ho.

– Verd: representa l’equilibri i la harmonia. Utilitza 
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són ben diferents a les de retre un 
homenatge al finat; la venjança so-
brevola la trobada. I en la història hi 
apareix una figura enigmàtica i deci-
siva, la Conxita Canut. Ella és la mi-
nyona, tanmateix veurem que aca-
ba tenint una transcendència si més 
no curiosa. A la novel·la hi trobarem 
amors impossibles, vida, excessos 
modernistes i tot un món de cultura 
i art exclusiu només a l’abast d’uns 
quants. Al final ens acabarem ado-
nant que la vida tracta per igual a 
tothom, a rics i a pobres; amb amor, 
desamor, malalties, desafecció, 
aparences, incomprensió, venjan-
ça, aprofitament... Aquesta novel·la 
que es llegeix d’una revolada està 
dividida en quatre parts i ha rebut 
el Premi Nèstor Lujan de novel·la 
històrica. Unes pàgines clares i con-
cises per a tenir en compte en una 
lectura àvida estiuenca a la piscina 
o a la platja.

En Santiago Rusiñol va ser un 
dels personatges més desta-
cats del Modernisme, per no 

dir el líder. Des de la seva posició 
benestant, va decidir dedicar-se a 
l’art en cos i ànima deixant de costat 
el negoci familiar. En aquesta obses-
sió va viatjar per diferents punts de 
la Península, Itàlia i sobretot França. 
És allà, a París on entra en contac-
te directe amb l’art i els artistes, i és 
allà on es modula ell mateix com un 
creador i un bon captador del bon 
art. S’hi va dedicar amb tanta ex-
clusivitat que fins i tot va deixar la 
seva dona Lluïsa Denis i la seva fi-
lla a Catalunya. Són deu anys en els 
que trenca amb la seva família. En 
tornar, instal·la el seu estudi al Cau 
Ferrat de Sitges. El retro-
bament amb la família i la 
seva dona ve arran de la 
complicació de la tuber-
culosi que tenia que feia 
que es prengués morfi-
na, a la que era addicte. 
Van haver d’operar-lo i 
es queda amb un sol ro-
nyó però llavors tindrà la 
seva família al costat, a 
París. A partir de llavors, 
és quan li venen els reco-
neixements tant de Fran-

ça com d’Espanya fins que mor l’any 
1931; en total visqué 70 anys 1861-
1931. Doncs bé, situat el personatge 
anem a la història que ens planteja 
en Xulio. Amb la mort de Russiñol 
ens trobem a Sitges. La viuda de 
l’artista ha pactat amb l’ajuntament 
la cessió de Cau Ferrat perquè es 
converteixi en un museu. Abans de 
tancar-ne les portes definitivament 
el crític Carles Solé convencerà a 
la viuda per fer una darrera trobada 
amb modernistes per retre un darrer 
homenatge a Russiñol. Pernoctaran 
a la casa en Carles Solé (crític d’art), 
la Júlia Peraire (viuda de Ramon Ca-
sas), l’artista Miquel Utrillo, l’escultor 
Enric Clarasó i la pròpia Lluïsa Denis. 
Les intencions però del Carles Soler 

L’HOMENATGE - XULIO RICARDO TRIGO
• Llegim •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

aquest color quan estiguis cansat o cansada mentalment 
i et sentis descentrat. T’ajudarà a reduir l’estrès i eliminar 
els sentiments negatius. Els tons verds de la naturalesa 
ens transmeten pau, és per això que en moltes ocasions, 
quan necessitem buscar calma, ho fem a través de la 
naturalesa.

– Color groc: és el poder personal i la confiança en 
nosaltres mateixos. És el color de l’emotivitat. El groc té 
un efecte antidepressiu que ens ajuda a despertar l’en-
tusiasme per la vida i augmentar el nostre estat d’ànim 
quan estem baixos de moral. Es tracta del color de la 
saviesa i proporciona l’energia necessària per tenir cla-
redat en els nostres pensaments i concentració mental. 
Està demostrat que els bebès ploren més en una habita-

ció pintada de groc.
– Taronja: és un color que transmet pau i calma. Es 

tracta d’un color energètic i estimulant però sense tanta 
força com el color del tercer ull. Està relacionat amb el 
pensament positiu i les ganes de viure. Per excel·lència, 
és un color social que augmenta les ganes de fer amis-
tats per la freqüència positiva de les seves vibracions.

– Vermell: el color vermell és el color que dóna lloc 
a l’últim xacre del nostre cos i reflexa les ganes de viure, 
la força i les il·lusions. És un color que ens proporciona 
seguretat i confiança. Es considera el color de l’amor i 
la passió i és el signe sexual de la naturalesa. El veiem 
com un color calent, perfecte per vestir-nos amb ell a 
l’hivern.
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BALANÇ TEMPORADA 
2017-2018
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L’estiu del 2017 va acabar-se amb dues trencadis-
ses importants i una il·lusió no del tot complerta. 
El millor jugador de la pretemporada Neymar ens 

marxava al PSG i el Madrid ens passava la mà per la 
cara en Supercopa Espanyola. Havíem tocat fons sen-

se cap mena de dubte. L’equip havia caigut en un pou 
del que ni els més optimistes ens veia capaços de sor-
tir-ne. Valverde però, com les formiguetes, sense estri-
dències, sense histèries i amb molt treball, va bastir una 
nova base amb el que li havia quedat. Es va incorporar a 
l’equip una de les promeses del futbol francès, Dembe-
lé. Lamentablement, el noi entre les lesions, la pressió i 
una certa por no ha acabat d’esclatar. Ni molt menys ha 
estat un indiscutible, tot i que ha deixat algunes aparici-
ons màgiques i esperançadores. Valverde va optar per 
muntar un equip sòlid des del darrere amb un 4-4-2 i 
moments de 4-3-3. Un dels onzes més repetits ha estat 
aquest: Ter, Alba, Umtiti, Piqué i Sergi Roberto en defen-
sa, Busquets, Paulinho, Rakitic i Iniesta al mig i la davan-
tera per Messi i Suàrez. Defensa més aculada (massa 
pel meu gust ja que majoritàriament defensàvem des de 
dins de l’àrea), amb Alba pujant la banda i Roberto so-
vint reforçant el mig camp. Doble pivot al mig amb toc i 
sortida (Busi), contundència i arribada des de la segona 
línia (Paulinho). A tres quarts, el toc i la màgia d’Iniesta 
i Rakitic ajudats sovint per Messi que davant es comple-
mentava amb Suàrez. Així vam començar les primeres 
competicions i van tancar la primera volta amb una sol-
vència sorprenent i donant la talla a tots els camps de 
la lliga amb victòries i empats de mèrit. Només recordar 

la victòria brutal al Bernabéu per 0-3 abans de Nadal. El 
cert és que Valverde ha estat poc amant de les rotaci-
ons i crec que això ens ha passat factura en el moment 
clau de la temporada. Amb una distància important so-
lidificada en la lliga, aconseguírem classificar-nos per la 
final de copa. Val a dir que l’arribada de Coutinho va fer 
molt de bé a l’equip malgrat no poder jugar la Xampions. 
La Copa sobretot, va constatar que molts jugadors que 
tenim no tenen ADN Barça. Ha estat desesperant veure 
jugar Digne, Gomes o Mina i m’han faltat partits per gent 
com Denis Suàrez. En canvi, la sensació que em que-
da amb Alcàsser és que ha complert (tot i que justet) i 

que han escapçat i marejat Vidal. A 
Semedo li ha donat la confiança tard 
i Vermaleen ha fet una brillant tem-
porada. Mentrestant, els dos equips 
de Madrid semblaven seguir l’estela 
dels culers però clar, cada mínima 
ensopegada d’ells, era resposta amb 
una ampliació de punts. I així va arri-
bar el moment clau de la temporada; 
rotacions en lliga de ‘colchoneros’ i 
‘blancs’ mentre nosaltres apostàvem 
per seguir amb la dinàmica dels 13 
jugadors. El deliri imperdonable de 
l’entrenador va fer que en l’elimina-
tòria contra la Roma, a la tornada es-
sencialment, l’equip tècnic fes canvis 
en l’11 titular trencant així l’equilibri 

que havien donat Sergi Roberto al lateral i reforçant el 
mig i Paulinho al doble pivot. A Roma va ser Valverde 
qui va llençar l’eliminatòria a les escombraries. La derro-
ta a Itàlia fou imperdonable! Quedàvem fora de la Copa 
d’Europa per la nostra pròpia inoperància. Va arribar així 
la final de Copa, en la que vam passar la mà per la cara 
al Sevilla (5-0). Un títol però que no et dóna cap prestigi i 
menys en el format en el que està. I finalment vam acon-
seguir la Lliga deixant el Madrid a 19 punts de distància. 
La segona gran derrota va arribar al no poder completar 
una temporada sencera sense perdre un partit.  Messi 
aconseguia la pilota d’or com a màxim golejador d’Euro-
pa. Quedava altrament una darrera punxada: el Madrid 
es feia amb la Copa d’Europa, arribant a la final gràcies a 
un munt d’irregularitats arbitrals però guanyant-la justa-
ment i amb bon futbol. Així mateix, l’Atlético de Madrid es 
proclamava campió de la Uefa League, deixant ben alt 
el nivell del futbol espanyol i també deixant ben paleses 
dues coses. Primera l’indignes que van ser el Marsella i 
el Liverpool en les finals. I segona; l’únic equip capaç de 
plantar cara al Madrid -i fins i tot golejar-lo- és el Barça.

Iniesta s’acomiadà de l’afició amb un homenatge sen-
tit després del darrer partit a casa de lliga. Se’n va un 
dels millors productes de la Masia. Un jugador decisiu i 
màgic al camp però que ha volgut passar desapercebut 
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fora d’ell sempre. Va acomiadar-se el jugador amb més 
trofeus a la lliga espanyola: 35. Igualment vam dir adéu 
a una persona aplaudida a tots els camps d’Espanya per 
ser una dels integrants de la millor roja també de la his-
tòria. Amb Iniesta la reflexió sobre la Masia és inevitable. 
Des de la marxa de Guardiola s’ha abandonat i no s’hi ha 
confiat. Mentre que el Pep va confiar la base de l’equip 
en jugadors de la pedrera, els entrenadors posteriors no 
hi han confiat més que per jugar partits sense transcen-
dència. Posicions com les dites anteriorment com les de 
Digne, Gomes o Mina podrien haver 
estat suplertes per jugadors de casa, 
així com la figura del segon porter.

Aquests temporada 2017-2018 
serà recordada pel fort component 
reivindicatiu que s’ha viscut a Catalu-
nya. En tot moment l’afició del Barça 
no ha volgut callar davant la barbàrie 
de l’Estat en contra. En tots els par-
tits a casa els crits d’Independència 
amb 17:14 ha estat constant. Amb 
l’empresonament dels governants 
de la Generalitat la gent va afegir el 
cant de ‘Llibertat presos polítics’. El 
dia del referèndum l’1 d’octubre ens 
van obligar a jugar a porta tancada al 

Camp Nou. Hem hagut d’aguantar tot tipus de manques 
de llibertat com prohibicions de peces grogues a la final 
de copa, expedients per llençar globus grocs o requisa 
de banderes. El punt màxim de deliri va arribar a la Copa 
de la Reina on des de la federació en la figura del seu 
president es va voler coartar la imatge de veure envolta-
da la copa amb la senyera. La capitana i portera Laura 
Ràfols desoint la imposició va fer-la voleiar enganxada a 
la copa. Lamentable!! Lamentable també que les noies ni 
cobrin per guanyar aquest títol en ple segle XXI.
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil Sudoku difícil

Completa
Mira els dibuixos i troba les lletres 
que falten:

A__ACA__ES
RE__LE
COP__
__IGA
ES__EL__A
GO__ES
RE__OT__E
__EST__T
PI__CES
A__E__LLES
C__FÈ
BO__ES

Relaciona cada dita amb el seu significat
A la taula d'en Bernat, qui no hi és no hi és comptat
A tort i a dret
A ulls clucs
Això no treu cap a res
Això són figues d'un altre paner
Anar a les palpentes
Anar de bòlit
Anar de mal borràs
Anar de vint-i-un botons
Anar a peu coix

Anar atabalat
Anar cada vegada pitjor
A per tot / de totes les maneres
Si no ets en el lloc on s'ha de ser no podràs prendre-hi part
Caminar amb una sola cama saltant
Sense fixar-s'hi
Anar molt ben vestit /molt mudat
Això no porta a cap lloc
Això són coses que no tenen res a veure amb el que es fa
Amb facilitat

Dites
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BAR • RESTAURANT

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

          646 045 055 • 649 178 303

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

43206 REUS (Tarragona)

636 396 720

RESTAURANTE

LA ISLA
MARISQUERÍA

ESPECIALIDADES
RODABALLO AL HORNO
LANGOSTINOS DE VINARÒS
MARISCOS DEL MEDITERRÁNEO

CERRADO DOMINGOS NOCHE
Y LUNES TODO EL DÍA

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



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


