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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

Noi! En un tres i no res l’estiu 
ja és història. Els carrers i les 
places del poble lentament 

han tornat a quedar en aquell silenci 
a vegades massa llarg. Han tornat a passar tres mesos 
més i amb ells un període de vacances merescudes en-
tre la Mola i la Serra de Llaberia. I que bé s’hi està noi, 
despreocupant-se de tot (o de quasi tot) i més amb la 
classe política a la platja o a la muntanya. Van molt bé 
les vacances! Massa! Però han de tenir una mida justa 
ja que sinó la monotonia les fa pesades; després en l’ar-
rencada tot es fa més feixuc. Ai senyor! Bé! Han estat 
tres mesos plens d’activitats, cursos, festes i aniversaris. 
Comencem per aquí; felicitem els Gegants i les Bitlles 
pels vint-i-cinc anys ininterromputs celebrant trobades i 
posant el nom de Colldejou a dalt de tot. La trobada de 
gegants i la tirada de bitlles foren molt emotives. Evident-
ment, el gran moment de l’any ve amb la Festa Major 
de sant Llorenç. Aquells dies, sempre curts, es viuen de 
manera molt especial a l’agost. Mai és tard per anar a 
dormir! Tot i que en vam tenir un primer tastet amb la 
III edició de la Fira dels Fumats i la Sardinada del dia 
abans al juliol. I com que Colldejou és solidari a través 
del CDR es va organitzar un Sopar Groc que va tenir 
un gran èxit de participació. I de nou, com a colofó de 
l’estiu, assistírem de nou a la gran manifestació de la 
Diada a Barcelona. Bus ple i moltes ganes de recordar la 
barbàrie viscuda l’1-O, les i els presos polítics i les i els 
exiliats. I entremig molta piscina amb cursets per a tots 
els gustos i moltes ganes de fresca i vespres al carrer. I 
és que hem tingut uns dies duríssims de calor al poble. 
Ha costat dormir fins i tot! Han estat nits de vetlla donant 
tombs al cap amb els temes més punyents de la nos-
tra societat, política... Amb el Parlament de vacances, 

la tensió política s’ha centrat a 
posar i treure llaços a Catalunya 
i a comprovar com es desboca 
el feixisme i la intolerància que 
molts duen a dins camuflada de 
constitucionalisme. Mentrestant a 
Espanya, amb Pedro Sànchez de 
president, hi ha hagut tres grans 
polèmiques. El suposat pacte 
amb els independentistes per 

donar estabilitat al govern, les polèmiques pels plagis i 
còpies en les titulacions i màsters i en fer fora del Valle 
de los Caídos a Franco. Una viva imatge que els cadells 
del Dictador segueixen ocupant llocs de càrrec, la tenim 
amb les abstencions de taronges i blaus en la votació 
per treure’l d’allà. Amb tot trista primer efemèride plena 
d’ombres dels atemptats de Barcelona. Mentrestant, Ori-
ent i Occident han començat una mena de campanya per 
veure qui la té més llarga. Una segona guerra freda entre 
el Kim, el Putin i el Trump. Esperem que no passi d’aquí! 
I força dies de pluja família colldejouenca! Veurem si els 
estimats rovellonets ens obsequien amb una tardor sa-
borosa, que pel que es veu a venir pinta mogudeta amb 
els aniversaris de l’1-O i el començament dels Judicis 
pels encausats pel Procés. Com sempre, allà ens tindran 
per defensar la dignitat de la nostra terra! Bona tardor!

• Bar Cafeteria i Terrassa
• Nova temporada
• Obert tot l’any
• Productes de proximitat i menjar casolà
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TROBADES GEGANTERES
(3R. TRIMESTRE)
• Actualitat •
Meritxell Gaya Llorens

Ens vam estrenar a casa, a la Fira dels Fumats. El 
dia 1 de juliol, després d’haver visitat i tombat per 
la Fira, vam fer ballar els gegants. Durant una hora 

aproximadament, vam fer ballar els gegants a la plaça de 
l’Església i aquesta feta va marcar el punt de sortida de la 

temporada gegantera. El dia 14, vam baixar a Montbrió i 
a partir de les 17h vam anar arribant  totes les colles i ens 
van anar col·locant a la plaça de la Vila. Una hora més 
tard, va arribar la nova figura, la Farnaca, una geganta 
que s’afegeix als gegants de les Colònies  la qual la van 
batejar sota un esclat de serpentines i paperets de colors 
per fer una festa més viscuda. Acte seguit, vam comen-
çar la cercavila pels llocs més emblemàtics de Montbrió. 
I després del llarg recorregut, la ballada final la vam ce-
lebrar a la plaça d’on havíem sortit. En acabar, ens van 
convidar a sopar una bona fideuà al pati de les Escoles.

I amb la calor, vam arribar a l’agost. Amb l’entrada 
d’aquest mes també va arribar la nostra trobada. Aquest 
any celebràvem els 25 anys de gegants i calia que es 
notés una miqueta. La pista era el lloc de la plantada, 
feia un sol que badava les pedres, i allí van anar arribant 
les colles participants. Qualsevol ombra la vam aprofitar 
per fer-nos passar la calor, juntament amb un sortidor de 

cervesa fresqueta que feia que l’estona fos més supor-
table. A les set tocades, vam començar la cercavila tot 
baixant pel carrer de la Font des del Maset. A mig carrer, 
ens esperaven la resta dels nostres gegants, el Fumat 
i la Fumada que es van afegir a la festa. A la plaça del 
Sitjar vam poder gaudir d’aigua fresqueta i seguidament 
vam encarar la pujada cap al Carrer del Sol, tombet pel 
carrer Masies i arribar a la plaça de l’Església, a conti-
nuació vam passar per darrera d’aquesta per tal d’entrar 
altra vegada a la plaça de l’Església on havíem de fer la 
ballada final. Cadascuna de les colles van anar entrant 
i anaven fent el seu ball de lluïment al so de les gralles 
i timbals. En acabar hi va haver la ballada final de totes 
les colles sota una pluja de confeti i serpentines per ce-
lebrar l’aniversari de la colla. Seguidament, la Xaranga 
la Capona, va començar a tocar i fer ballar tota la plaça, 
tant a gegants com també a tota la resta d’assistents. 
Des d’aquí, felicitar-nos a tots mútuament, als qui ho van 
fer possible llavors i els qui ho fem possible ara, ja que 
portem el nom de Colldejou pels llocs on anem. Es van 
repartir els records i la Xaranga ens va anar conduint cap 
al berenar que es feia al frontó.

L’endemà, com ja és habitual, vam fer cap a Mont-
roig on hi havia la 35a trobada de gegants que organitza 
la Colla dels Pitots. Ens vam trobar al Carrer d’Amunt on 
hi havia la plantada. Els gegants van anar dansant pel 
llarg recorregut pel poble, tot passant per darrera l’Esglé-
sia de Sant Miquel, el Carrer de la Roca i vam arribar a la 
plaça Miramar. A partir d’aquí el cercavila es va encarar 
en direcció on hi havia instal·lada la Fira de la Cullerada. 
Allí vam fer la ballada final i a continuació el berenar.
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Al cap de dues setmanes, el 19 d’agost, vam anar 
cap a l’Hospitalet de l’Infant. S’hi celebrava la 31a tro-
bada de gegants. A la plaça de l’Hospital hi va haver la 
plantada i des d’aquí vam començar a ballar pels carrers 
del poble fins tornar a arribar a aquesta mateixa plaça on 
hi vam fer la ballada final. A continuació ens vam dirigir 
al Pavelló Hifrensa on hi va haver el sopar.

I l’últim cap de setmana d’agost, vam organitzar el so-
par de la Colla Gegantera. Una vetllada de retrobament 
de tots els que estimem els gegants, on repassem una 
miqueta les trobades de la temporada passada i el més 
important, fer una mica de calaix per cobrir algunes de 
les despeses que tenim. A quarts de deu la sala del ball 
ja estava a punt per acollir el sopar d’una setantena d’as-
sistents. El menú va consistir en un primer plat tipus en-
tremès (amanida russa i embotits) i el segon un deliciós 
plat de pollastre amb llagostins (per llepar-se els dits!). 
De postres gelat, coca i galetes acompanyades d’una 

copa de cava i cafè per a tothom. També vam sortejar un 
pernil i dos tractaments estètics gentilesa de l’Atemporal 
de Reus. I en acabar, vam poder veure el recull de sor-
tides que vam fer l’any passat i també les activitats que 
hem fet al nostre poble.

I amb el pas dels dies d’estiu, vam arribar al mes de 
setembre on el dia 1 ens vam dirigir a les Borges del 
Camp. Feia uns quants anys que no hi tornàvem i vam 
poder retrobar-nos amb els gegants Serè i Marinada al 
Passeig de l’Hort del Dasca on des d’allí va començar la 
cercavila pels carrers del poble. En acabar el recorregut, 
vam fer la ballada final a la plaça de l’Església i seguida-
ment el berenar per a tots els assistents.

I el dia 16 ens vam dirigir al poble veí de Vilanova 
d’Escornalbou, aquesta colla també estaven d’aniversa-
ri, feien 25 anys i ho vam celebrar plegats durant el matí 
d’aquest dia. Ens van convidar a esmorzar llonganissa, 
cansalada, i arengada amb pa amb tomaca a la plaça 
de la Font. A continuació, els gegants es van anar pre-
parant per a la plantada a la mateixa plaça i al cap d’una 
estona es va procedir a la presentació en societat del 
nou element festiu de la colla: el Bou de Vilanova que 
ha fet la primera ballada per a tots els assistents. Com 
en tot bateig, hi va haver llançament de caramels per a 
tots els convidats i acte seguit va començar la cercavila 
resseguint els carrers del poble tot dansant al so de les 
gralles. Vam acabar la trobada a la mateixa plaça de la 
Font i allí hi va haver els parlaments i el repartiment de 
records a les colles participants.
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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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150 ANYS DEL NAIXEMENT 
DE POMPEU FABRA
• Ho sabies? •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

L’any 2018, a part de moltes altres fites que han col-
pit les nostres vides, també ha estat un any de cele-
bració, especialment per a la nostra -massa sovint 

atacada- llengua catalana. I és que s’està celebrant l’any 
Pompeu Fabra, arran dels 150 anys del seu naixement 
(Gràcia 1868-Prada de Conflent 1948). I per què cal 
recordar aquest senyor? Doncs perquè va posar ordre 
a una llengua, la catalana, que s’havia passat un munt 
d’anys en l’ostracisme. El primer intent seriós de recu-
perar la nostra cultura i la nostra llengua arribà amb la 
Renaixença i els Jocs Florals. En foren guanyadors per-
sonatges com Jacint Verdaguer, Àngel Guimerà i Narcís 
Oller. Doncs bé, després de molts intents a nivell polític i 
l’aparició dels primers partits, sobretot amb la consolida-
ció de la Mancomunitat (1914-1925), el paper de Fabra 
fou clau. En aquest sentit, els polítics de l’època, entre 
els quals sobresortia Enric Prat de la Riba, encomanaren 
una feina molt àrdua al nostre personatge. Intentarem 
fer-ne cinc cèntims. Com sol passar amb altres grans 
homes, enfocà la seva vida cap a altres viaranys, de-
dicant-se a la enginyeria industrial. Però curiosament, 
va anar formant-se auto-didàcticament en el món de 
la filologia. Després d’un periple de feina per Bilbao, el 
1912 tornà a Catalunya on s’hi establí fins que hagué 
d’exiliar-se el 1939. Tal era la seva fama que participà 
del 1er Congrés Internacional de Llengua Catalana per 
establir unes bases de codificació del català. Més tard, 
Prat de la Riba el cridà per encapçalar un projecte de 
normalització lingüística, fet que l’ajudà a fundar la sec-
ció filològica de l’Institut d’Estudis Catalans. I així arribà 
la seva obra escrita. El 1912 -en castellà- va editar la 
“Gramática de la Lengua Catalana”, el 1913 les “Normes 
Ortogràfiques” i el 1917 el “Diccionari Ortogràfic”. Entre 

els seus postulats, defensava que s’havien de respectar 
la pronúncia dels dialectes (formes pròpies de parlar de 
cada zona) i l’etimologia dels mots (l’origen de les pa-
raules). Per fi el 1918 publicà la “Gramàtica Catalana”. 
El 1924 fou l’hora de les “Converses Filològiques”, uns 
textos breus per resoldre dubtes típics. El 1931 ho en-
llestí amb el “Diccionari General de la Llengua Catalana” 
junt amb el “Curs mitjà de gramàtica catalana” més per 
a escoles. Finalment, l’any 1932 acabà per publicar un 
dels diccionaris més utilitzats per tothom, el “Diccionari 
Fabra” que acabaria sent la base del futur diccionari de 
l’IEC. En el treball de la seva gran obra del diccionari va 
partir de tenir en compte les següents consideracions: 
Excloure arcaismes i dialectalismes restringits, prescin-
dir dels mots que es perdessin en l’ús, no admetre mots 
de fora i incorporar tecnicismes catalanitzats d’origen 
grec i llatí. Però noi, els recels contra Catalunya ja eren 
ben evidents i la situació al país va anar complicant-se, 
especialment amb les dues dictadures. Primer la de Pri-
mo de Rivera de 1923 a 1930, que aturà l’obra de la 
Mancomunitat i amb ella l’afany de promoure i normalit-
zar el català. Després la República de 1932 a 1936 en 
tornà a recuperar els anhels, aconseguint fer una tasca 
pedagògica i promovent la llengua i la cultura catalana 
arreu. L’atzucac definitiu però arribà amb Franco, la san-
guinària Guerra Civil (1936-1939) i la posterior Dictadu-
ra (1939-1975). En vistes de la barbàrie que es preveia 
Pompeu Fabra va optar el 39 per marxar a l’exili, on fins 
i tot fou conseller de la Generalitat. Tombà per diverses 
poblacions passant per París o Perpinyà, per finalment 
anar a parar a Prada de Conflent, on acabaria morint 
l’any 1948. El nostre petit homenatge des de Lo Collet.

977 83 72 03
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L’ESCRIPTORA 
GISELA POU
• Parlem amb... •
Judit Robert Masià

L’escriptora Gisela Pou neix a 
Castellar del Vallès l’any 1959.
Quan vas decidir que volies 

ser escriptora?
No hi va haver cap moment con-

cret. Quan vaig acabar batxillerat em 
vaig decantar per les ciències, de fet 
sóc biòloga, en lletres era dolentíssi-
ma. Curiosament, totes les noies de 
la meva promoció ens vam decantar 
per ciències.

Una cosa no gaire habitual no?
Cert, totes vam fer quelcom re-

lacionat amb les ciències, medicina, 
exactes, químiques, físiques, això 
vol dir que la professora de ciències 
era molt bona i la de lletres no ho era 
gens (riu) Als vint i tants anys, vaig 
fer els cursos d’adaptació de català, 
ja que tot ho havia estudiat en cas-
tellà i em vaig animar a fer Filologia 
Catalana. Després em vaig treure 
les opos i feia classes de català  a 
nens i nenes en una escola pública.

I aquí vas fer el salt…
Doncs mira, aquelles classes per 

aquells nanos, em van despertar un 
interès especial per la llengua. A par-
tir d’aquí vaig fer un màster de guió 
de televisió. Entremig de tot això, 
vaig fer una novel·leta, però sense 
cap pretensió. Aleshores encara no 

tenia molt clar que volia fer. Vaig 
escriure un conte llarg, el vaig pre-
sentar a un concurs i vaig guanyar. 
Em van proposar de publicar-lo. Des 
d’aquell moment la gent va saber 
que escrivia, cosa que fins alesho-
res, no  sabia ningú.

Aquest, podríem dir que va ser 
el moment doncs?

No, no et pensis. Sóc una per-
sona molt curiosa, molt xafardera, 
m’interessa molt tot, la gent… i cre-
ar personatges és estar en contacte 
amb la gent. Viure de la literatura és 
molt difícil, ja ho deus saber prou bé 
tu (riu amb picardia i complicitat) és 
gràcies al guió de televisió que m’he 
guanyat la vida. Fer guions també és 
una manera d’escriure, això sí, una 
mica diferent. Aquesta feina m’ha 
portat a conèixer gent molt interes-
sant, i a vegades a passar-m’ho molt 
bé en tot allò que feia. Però per l’al-
tre costat també m’ha frenat el po-
der-me dedicar a fer més literatura.

Deu resultar difícil fer el guió 
de l’obra d’algú altre o no?

Depèn. Jo he fet molt guió de  
telenovel·la on tot està molt, molt 
acotat. Per exemple una de les que 
estic més contenta és Temps de si-
lenci, que ja fa molt temps, crec que 
és de l’any 2000 i explica una mica la 
història de Catalunya. Abans les re-
unions de feina eren molts personals 
entre els guionistes i fèiem una mica 
el que volíem. Ara, els productors 
estan molt lligats a les cadenes, a 
les audiències, al pressupost… total, 
ens anem venent i acabes no fent el 
que vols o el que t’agradaria.

Val a dir que la Gisela Pou ha col-
laborat en el guió de sèries tan co-
negudes com: Ventdelplà, El cor de 
la ciutat, Temps de silenci, Laberint 
d’ombres, Secrets de família, Poble-
nou per TV3,  Herència de sang Ca-
nal9, Sin identidad, Isabel per TV1.

Has escrit una mica de tot, 
obres científiques, teatre, infan-
til, novel·la, guió, en quin àmbit et 
sents més còmoda?

En la novel·la, sense cap mena de 
dubte. Perquè escrius les teves histò-

ries, des de la primera paraula a l'úl-
tima.  La darrera, una novel·leta juve-
nil, La noia de la mitjanit, m’ha donat 
moltes satisfaccions. Ha estat guar-
donada amb el premi de crítica Serra 
d’Or, ara és finalista al Premio Hache 
de Cartagena. Se n’han fet vuit edici-
ons en castellà i quatre en català.

El silenci de les vinyes, també 
s’ha llegit molt…

La veritat es que sí. També n’es-
tic molt contenta. Va ser un encàr-
rec. Primer em feia una mica de re-
cança, ja que no saps mai quin és 
el punt just d’informació que hi has 
de posar. Aquí, per exemple, el tema 
havia de ser el cava. Quan el tema et 
ve predeterminat, quin és el punt just 
per a dir tot allò que vols dir sense 
cansar el lector?

Com ho fas doncs?
Tinc diverses eines que m’ha do-

nat el guionatge. Primer de tot saber 
el tema, de què vull parlar, en el cas 
del silenci, ja el tenia, el cava. Des-
prés saber com s’ha d’acabar. Hi ha 
escriptors, en canvi, que treballen 
diferent, que van fent a mesura que 
escriuen, jo no. Em considero una 
persona bastant controladora, cosa 
que tinc en comú amb la protagonis-
ta de la novel·la, i necessito tenir-ho 
tot controlat. Personatges acotats. I 
sobretot, mantenir la tensió narrati-
va. Això últim és molt important. Els 
tres primers minuts de sèrie, si és tv, 
o les 10 primeres pàgines si és lite-
ratura, han d’enganxar al lector. Al 
lector no li pots donar peixet.

Quina opinió et mereix la prem-
sa local de petit format. Com en 
aquest cas, Lo Collet, que és la 
revista de Colldejou?

Em sembla molt bé. A Castellar del 
Vallès també en tenim una, L’Actual, 
que surt cada setmana, jo no hi he 
col·laborat directament, però sí que 
he fet altres coses pel poble en for-
ma de voluntariat. M’encanta la vida 
de poble, de barri, llocs on la gent es 
coneix i es saluda pel carrer. Tot això 
cal cuidar-ho d’una manera o altra.

Moltes gràcies i molts encerts Gi-
sela. Salut!
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Ja fa bastants anys, va venir a la consulta un psiqui-
atre que estava de vacances, i vam estar xerrant 
una estona sobre la bogeria.

Al llarg dels anys he anat aprenent moltes coses fruit 
de les converses amb els meus pacients i aquell dia vaig 
aprendre una lliçó important que m'ha ajudat molt a com-
prendre les altres persones. Aquell psiquiatre em va expli-
car que tots estem una mica ”sonats”, però que només es 
considera patològic quan la nostra bogeria fa mal a algú.

Sovint acostumo a anar a la biblioteca a buscar llibres 
i revistes per llegir. No revistes del cor, que veient tota 
aquella concentració de superficialitat se’m remou l’estó-
mac, estem parlant de revistes més serioses.

Avui en dia n’hi ha moltes de especialitzades, que 
amb un llenguatge entenedor  t’informen de coses prou 
interessants (psicologia, salut, història, ciència, etc.)

Va ser en una d’aquestes revistes que vaig trobar un 
reportatge que informava d’un tema esfereïdor del que, 
al meu entendre, tots n’hauríem d'estar assabentats.

Aquest article n’és un resum:
Entre els anys 2006 i 2009 es van suïcidar més de 50 

empleats de France Telecom.
Durant la crisi econòmica va augmentar el nombre 

d'empreses que contractaven directius cruels i sense 
empatia, capaços del que fes falta per arribar als seus 
objectius, vertaders psicòpates, que exprimien al màxim, 
i acomiadaven sense cap remordiment els empleats.

Això és el que va passar a France Telecom. Didier 
Lombart, el màxim dirigent, a la primera reunió desprès 
del seu nomenament  es veu que ja va dir que faria que 
la gent se n'anés per la porta o per la finestra, i va ser així 
com es van suïcidar molts dels treballadors, llançant-se 

per la finestra.
El professor Robert Hare de la universitat de Colum-

bia Britànica, al Canadà, va elaborar una llista de carac-
terístiques de la personalitat psicopàtica, al menys així 
els empleats poden saber amb quina mena de cap estan 
tractant, entendre la situació, i no ser manipulats i menys 
arribar al suïcidi.

Segons els professor, els trets més freqüents 
són aquests:

• Són xerraires i tenen encant superficial, de mo-
ment cauen bé, però quan els coneixes millor ca-
uen molt malament.

• Són egocèntrics i creguts, creuen que estan molt 
per damunt dels altres.

• Són mentiders patològics, gaudeixen de les situ-
acions de poder i són cruels sense caldre. Creen 
conflictes innecessaris, busquen la tensió, per-
què els agrada.

• No tenen cap remordiment ni sensació de culpa.
• Solen tenir metes poc realistes a llarg termini.
• Tendència a la ira: s’enfaden molt, sobre tot quan 

no aconsegueixen allò que volen.
• Tenen comportaments seductors, en ocasions 

que no toquen, i promiscuïtat sexual (solen tenir 
vàries parelles).

• Solen beure o drogar-se.
• Mai no reconeixen errors.
• Mirada fixa i penetrant que espanta  la gent.
• Solen ser mares o pares poc responsables, no 

tenen sentiments profunds.
• Només actuen en benefici propi, són incapaços 

de posar-se a la pell dels altres.

Així que si mai es creua en el vostre camí un perso-
natge d’aquests, sigueu conscients del perill que repre-
senta i esteu alerta. Per molt que tenir una feina sigui 
important, tenen molt més valor la vostra Salut mental i 
la vostra vida.

COM RECONÈIXER ELS 
TRETS DE LA PSICOPATIA
• Ho sabies? •
Elisa Llaberia
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RELACIONS
• Opinió •
Marc Aureli Espada

Veure créixer una filla és una de les coses més me-
ravelloses que pot arribar a experimentar una fa-
mília. El desenvolupament i creixement d'aquest 

ésser és motiu, de vegades, d'alegries i preocupacions 
paternes però quan arriba a l'edat adulta es quan els pares 
entenem que ja és hora de deixar-la desenvolupar-se i que 
faci la seva. Moltes decisions poden ser mal vistes i per a 
entendre-les és necessari tenir en compte molts factors.

Un dels disgustos més habituals i potser més típics entre 
molts pares arriba amb els primers moments sentimentals.

Pensar que s'envolta de companyies que no són del 
nostre gust o que no ha escollit  la millor persona amb la 
qual vol compartir la seva vida són inquietuds que aca-
ben enterbolint  la relació pare-fill. 

Aquest és el cas d’alguns en aquesta situació, hi ha 
claus per intentar portar-se bé amb el gendre i marit de 
les filles i fins i tot per acabar apreciant-los.

L’error de molts pares és creure que la visió i l'opinió 
que ells tenen és l'única interpretable i vàlida pel bé de 
la seva filla. Creure que el gendre no és la millor persona 
amb la que la seva filla podria estar és molt fàcil de dir, 
recurrent i molts cops provoca forts enfrontaments i dis-
cussions entre les dues parts afectades. El que caldria 
preguntar-se és si seguir o no amb aquesta lluita i saber 
si això fa feliç la teva filla i els néts si n'hi ha.

Si és afirmatiu, no cal afegir res 
més. Si pel contrari fos no, òbviament 
s’hauria d’actuar.

Naturalment cada persona és un 
món i hi ha maneres i caràcters amb 
els que molts pares no combreguen 
ni són compatibles. La teva filla com-
parteix vida amb el gendre i és amb 
ell amb qui gaudeix més de vivències, 

opinions i gustos  i els pares haurien de veure la relació 
de parella de la seva filla amb un altre home. Encara que 
es tinguin pensaments i opinions diferents val la pena 
fer l'esforç i pensar que si ell fa feliç la teva filla i els teus 
néts, això és el veritablement important en la família.

Molts cops, els pares, en el que primer  es fixen de la 
parella de la seva filla és l’aparença, la primera impres-
sió. I si la primera impressió no és el que esperes o no 
és l’encertada, molts li pengen la "creu" a la persona en 
qüestió i no en volen saber res. En aquest cas, els pre-
judicis, creen una barrera infranquejable per al marit de 
la teva filla, sobretot si aquest últim intenta solucionar o 
arreglar aquesta primera impressió.

Si de debò es vol fer l'esforç i es vol mantenir una 
bona relació amb el marit o nuvi de la teva filla, intenta 
trobar punts d'interès en comú. Poder parlar de gustos 
compartits farà que vegis  l'altra persona amb altres ulls. 
Així, a poc a poc, aniran interessant-te més  les coses 
que t'expliqui i descobriràs que, al final, aquesta persona 
no era tan horrible com creies.

Intenta no tractar temes polèmics per evitar discussions.
Una altra de les coses a evitar si vols que la relació 

amb el teu gendre millori és evitar converses  que puguin 
acabar en una discussió dient-vos coses de les quals 
més tard i en fred us podeu penedir. Parlar de temes de 
religió, sexe o política són converses que acaben amb 
algun comentari inadequat o que no tothom entén. Si 
saps que el teu gendre té una postura en certs aspectes 
de la vida diferent a la teva, procura no parlar del tema.

Un dels errors més importants que poden arribar 
a cometre molts pares és immiscir-se en la relació de 

parella que la seva filla 
té, aprofitant el possible 
respecte per fer la seva 
en la intimitat de la pare-
lla quant no hi són a la 
casa que comparteixen 
la filla i el gendre, aixe-
cada amb el seu esforç. 
Això no solament provo-

ca tensions a la família sinó que posarà en un compro-
mís  la relació pares-filla encara que ella s’ho empassi. 
Discutir el punt de vista del gendre sobre temes de pa-
rella o, per exemple, sobre l'educació dels fills, fa que la 
tensió creixi entre les parts implicades.

És possible tenir una bona relació si cadascú hi posa 
quelcom de la seva part.

Si el que vols és tenir una bona relació amb el ma-
rit de la teva filla i, com a pares de la seva parella, ser 
considerats per ell com uns bons sogres, feu tot el pos-
sible per no immiscir-vos massa en la seva vida. És dur 
acceptar que una filla abandoni la protecció dels pares i 
continuï la seva vida amb una altra persona i crear una 
família, però és una cosa què és llei de vida.
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA - https://bonplat.cat
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Mil fulles de patata, bacallà i bolets
Ingredients per 4 persones: 4 Patates, 3 Talls de 

bacallà dessalat, 1 Pot de bolets variats, All, Julivert, Sal 
i Oli. Per fer la vinagreta Vinagre de Mòdena, Pebre, Sal, 
Oli i Crema balsàmica.
Preparació: Bullirem les patates amb la pell i tot, les pe-
larem i les reservarem.

Posarem aigua a escalfar, una vegada arrenqui el 
bull introduirem el bacallà, i quan torni a bullir el traurem. 
Els bolets, una vegada escorreguts, els saltejarem amb 
oli, all i julivert.

Prepararem una vinagreta amb una part de vinagre 
per tres d’oli, sal i pebre. Ho batrem ben batut i afegirem 
un raig de crema balsàmica per espessir-ho.

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

marcona molta, 700 gr de sucre i 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.

Panallets de pinyons, d’ametlla, de codonyat, amb 
una cirera, de llimona, xocolata...

Us animem a experimentar vosaltres mateixos amb 
altres gustos com poden ser el coco o el cafè, arrebos-
sats d’ametlla o fins i tot amb cigaló d’anís 

Segon plat
Pasta amb bolets
Ingredients per a 4 persones: 400 gr. Macarrons, 

Bolets variats naturals (rossinyol, camagroc, rovelló, 
etc.), 400 ml. Nata líquida, Sal i Oli.
Preparació: Bullirem la pasta i la reservarem.

Rentarem bé els bolets, els tallarem a trossos i els 
saltejarem durant 3 minuts junt amb l’oli, l’all trinxat i 
un polsim de sal. A continuació afegirem la nata líquida 
deixant que bulli tot junt fins que comenci a espessir, 
rectificarem la sal si cal, i ja ho podem barrejar amb els 
macarrons i servir-ho calent.

Disposarem les mil fulles de la següent manera: Una 
capa de patata laminada, una capa de bacallà esmicolat 
i una capa de bolets, anirem repetint aquesta operació 
acabant amb una capa de patates.

Per últim ho amanirem ben amanit amb la vinagreta i 
ens ho menjarem ben fresc.

Els bolets si són de temporada millor, també es pot 
fer amb xampinyons o bolets congelats, etc.
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 24 de juny al 30 de setembre de 2018)
• Actualitat •
La Redacció

30/06/2018.- Bateig de la Laia Sánchez Llo-
rens. Com sempre, és un plaer donar la 
benvinguda a una nova personeta al món i 

si d’alguna manera està vinculada a Colldejou més. Així 
que l’enhorabona pares i família! 

30/06/2018.- Sardinada popular. En la jornada 
prèvia a la Fira, el poble va sopar plegat en 
la Sardinada organitzada per l’AVA. Havent 

sopar el Quim Vila va oferir-nos l’espectacle d’humor 
‘Cap a l’espai sideral’. Una bona manera de començar 
el període estival; amb caloreta, festa i sopars populars.

01/07/2018.- Fira dels fumats. Tercera edició 
de la fira als carrers del nostre poble per re-
passar una mica com eren alguns dels oficis 

de la zona. Durant tot el dia hi va haver Mercat de pagès 
repartit en diferents paradetes, Arts i oficis del bosc i la 
natura, jocs tradicionals i bitlles, espectacle de falconeria, 
exhibició d’aus rapinyaires i demostracions de fer talles 
de fusta. L’acte central però va ser l’encesa d’una carbo-
nera seguint la tradició dels vells carboners. Entremig la 
Xaranga BandSonats van posar-hi música i al final de la 
tarda la Colla de grallers i gegants de la Mola el ball. I per 
menjar el plat ja típic de la Fira: la clotxa. Aquest menjar 
recorda el que abans menjaven els pagesos en la dura 

jornada de treball. Pa de mig partit pel mig sucat amb to-
màquet i all escalivats, ceba a daus i tot ben acompanyat 
de llonganissa i arengada.

01/07/2018.- Inauguració Agrobotiga. Aquest 
dia es va procedir a inaugurar la nova i remo-
delada botiga de Colldejou. La nova instal-

lació compta amb nous productes com per exemple ven-
da de carn, llonganissa i pollastre a part dels productes 
de sempre, a part del pa. Comptarà amb un apartat amb 
productes de la terra, junt amb la fruita i la verdura de 
sempre. Un goig poder-ne gaudir!

08/07/2018.- Cursa dels fumats. Ha estat la 
sisena edició de la cursa i la veritat és que 
ha tingut de nou molt bona acceptació. I és 

que a part d’haver-hi diferents modalitats de recorregut, 
també està pensat per ser feta en família. Distàncies de 
5, 10 i 12 quilòmetres que han transcorregut per terrenys 
de la Mola i de la Serra de Llaberia. Una experiència per 
ser viscuda!
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18/07/2018.- Romiatge a Santa Marina. En 
una tarda de molts llamps i trons, el poble 
veí de Pratdip ha celebrat la diada en honor 

a la seva patrona amb el tradicional romiatge fins a l’er-
mita, amb la participació de gent de Colldejou també. Els 
caminants, amb la figura de la Santa, caminen carretera 
amunt, amb una aturadeta a Mas Mariassa per refres-
car-se i menjar una mica, fins arribar a l’ermita, on es fa 
la missa en el seu honor. Per acabar s’ofereix un sopar 
als assistents.

20/07/2018.- Cal Bonic torna a estar de cele-
bració i és que ha nascut l'Ian Sánchez Es-
pinola. Moltes felicitats pels avis Lolita i Jose, 

tiet Àngel, pares Toni i Jessica i germans Hugo i Iker! A 
veure si ben aviat el veiem corrent pels carrers del poble.

27/07/2018.- Eclipsi de lluna. Gent a la Mola. 
Hi va haver una enorme expectació però noi, 
la natura va ser capritxosa. Tota la setmana 

amb calor i cel clar i la nit de l’eclipsi va i es tapa fins a les 
4 de la matinada. Vam veure núvols mira! Ens vam haver 
de conformar en veure-ho per la tele. En la caminada que 
cada any s’organitza per pujar a la Mola es van trobar 
amb el mateix. Mira que era un dia indicat per veure-ho 
bé però tampoc van tenir sort. En la baixada van sopar a 
l’àrea de lleure com és costum en els darrers anys.

28/07/2018.- Casament de la Vanessa i el Ra-
mon. Primer a la plaça van contraure matri-
moni civil i després a l’església van batejar la 

seva filla l'Agnès. Que tingueu molta sort en aquesta nova 
senda que comenceu plegats. Moltes felicitats de tot cor!

31/07/2018.- Trobada infantil al Castell d'Es-
cornalbou. Un any més, la canalla dels po-
bles que van pertànyer a l’antiga Baronia es 

van trobar al castell per gaudir d’un berenar per a tothom 
que va fer les delícies de la canalla. Una bona iniciativa 
que pretén unir el jovent d’aquests pobles que sempre 
han estat cosins germans.

04/08/2018.- Trobada de gegants de Collde-
jou. 25 anys no se celebren massa sovint 
i menys en els temps que corren. Així que 

Colla moltíssimes felicitats. Sembla que no per aquest 
ha estat un llarg camí sobretot ple d’alegries i bons mo-
ments. La Diada va ser molt especial. Després de fer la 
plantada a la pista les colles participants van tombar pels 
carrers i carrerons del poble fins oferir-nos el seu ball fi-
nal a la plaça de l’església. Amb la ballada conjunta final, 
uns canons de confeti van donar a entendre el punt de la 
celebració. Acabada la trobada i entregats els records la 
Xaranga La Capona va acabar de fer la festa ben com-
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plerta acompanyant el recolliment dels gegants i la gent 
de les colles al sopar. Un gran dia!

09/08/2018.- Sopar groc. El CDR va néixer es-
pontàniament arran dels injustos empresona-
ments i l’exili dels membres del govern de la 

Generalitat que permeteren que l’1-O votéssim. Primer 
vam ser unes gotes d’aigua que, davant l’arbitrarietat i la 
injustícia lentament ha anat creixent i el zènit ha arribat 
aquest dia amb l’organització del Sopar Groc. Hi va haver 
brases per coure’s el tall que es volgués, birres i bingo soli-
dari. El CDR de Colldejou ha recaptat 720 euros que ajuda-
ran en la defensa de les companyes i companys de Mont-
roig cridats a declarar. CDR de Colldejou, felicitats! Moltes 
gràcies a totes i a tots els que d’alguna manera o altra us 
heu implicat en l’acte. Presos i exiliats; no us oblidem en 
cap moment! Ni un pas enrere i sempre mirant endavant!

10/08/2018.- Final Aiguagim. Aquesta ves-
prada s’ha fet la darrera sessió d'aiguagim 
a la piscina de la mà de l’incansable i polifa-

cètic monitor Àngel. Durant quinze dies les practicants 
van aprendre exercicis per treballar els músculs dins de 
l’aigua. Per recordar-ho s’ha entregat una foto amb les 
nedadores. Una bona iniciativa més per sumar i fer estiu!

11/08/2018.- Final de curset de natació. Des-
prés d’un dies intensos a les ordres de l’Àn-
gel, i amb una aigua més calenta que altres 

anys, es tancà el curset amb l’exhibició final a la piscina, 
sota l’atenta mirada de pares i familiar. No en tingueu 
dubte; la vostra canalla sabrà defensar-se i bé dins de 
l’aigua. Quantes generacions de colldejouencs no ho 

han fet ja! I tot gràcies al monitor Àngel, que d’alguna 
manera o altra grans i petits recorden i recordaran. Als 
assistents se’ls hi van entregar records.

Del 10 al 14/08/2018.- Festa Major de sant Llo-
renç. L’estiu arriba al tram final i entremig, Sant 
Llorenç  ens ha ajudat a refrescar una miqueta 

una de les canícules més dures a nivell de xafogor que 
es recorden. Ja quasi és tradició que sant Llorenç porti 
amb ell pluja o vent. Enguany ha estat més la primera 
i menys mal que la majoria d’actes s’han fet a la sala 
ja que sinó s’haurien hagut de suspendre. La festa ma-
jor en si va començar el divendres amb la celebració en 
honor al nostre patró. A quarts d’una, es va oficiar l’eu-
caristia a l’església parroquial, amb la presència de la 
relíquia del sant. I després processó pels carrers. A la 
tarda foto a les escales de les Escoles i després ball de 
tarda. Sopar i ball de nit fins ben entrada la matinada, 
amb sorteig d’un pernil que va tocar al Sergi de cal Gar-
ró. Així arribàrem al dissabte. El matí es va dedicar a les 
exhibicions de final de temporada del curset de natació i 
a l'entrega de diplomes a les damisel·les que van fer les 
sessions vespertines d'aiguagim. A la tarda, la canalla va 
ser la protagonista al Casal. Els globus, la pintura i l’ani-
mació infantil van ser els focus d’atenció. Havent sopat, 
arribaren dos dels plats forts de la festa major al carrer el 
Correfocs amb els ‘diables de Pratdip’ i amb la Xaranga 
‘BandSonats’. Ni la pluja que va anar caient al llarg de les 
actuacions va deslluir-les. I cap al Casal, on els ‘Atitlan’ 
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ens van oferir un reguitzell de cançons punxades per a 
tots els gustos! El dia de diumenge va ser dedicat quasi 
en exclusiva a la canalla. Primer amb els 2 inflables que 
es col·locaren en la banda de mar de la pista. I després 
amb la festa de l’escuma. Com no podia ser d’una altra 
manera, la majoria va acabar a la piscina! A la nit, el 
grup ‘Veles i vents’ ens oferí el típic concert d’Havaneres 
i com mana la tradició, acompanyat d’un bon rom cre-
mat. Dilluns no hi havia programat res des de l’AVA, així 
que aprofitant el buit en la nit es va passar una pel·lícula 
a la sala del ball ‘Ready player one’. Una crítica ferotge 
al món virtual de la mà de l’Spilberg. Si no despertem, la 
realitat virtual pot acabar absorbint les nostres vides. So-
roll de bosses de patates i olor a crispetes enmig d’una 
tempesta de llamps i trons que va deixar quasi 20 litres 
al poble i una refrescada agraïda! Així, vam arribar a la 
vigília de santa Maria; la darrera de les nits de la festa 
major. Després de sopar ens vam tornar a trobar al Ca-
sal per xalar d’allò més amb el grup ‘Enigma’ primer i 
després amb una improvisada disco mòbil.  Una bona nit 
per gaudir del darrer acte de festa major i una gran nit 
per ser testimoni dels perseids creuant capritxosos el cel 
de casa nostra.

18/08/2018.- Excursió nocturna a la Mola. 
Des del Cdr de Colldejou es va organitzar una 
ascensió a la nostra muntanya màgica de la 

Mola per veure la posta de sol en direcció a l’Ebre i pas-
sar les primeres hores de la nit a l’esplanada de la munta-
nya. En arribar, amb el sol ponent-se, vam sopar immer-
sos en una energia brutal. Lentament el dia va deixar pas 
a la nit i la lluna i les estrelles van poblar el cel que, poc a 
poc va anar ennegrint-se. Llavors anàrem fins a la banda 
de la torre carlina per observar les llumetes del poble i la 
lluminària del camp de Tarragona. Una gran experiència 
en una vesprada esplèndida i una nit excepcional.

19/08/2018.- Jornada d’horta orgànica a 
Colldejou en el context del curs d’Agricultu-
ra Regenerativa 2018 promogut pel Consell 

Comarcal i la Generalitat de Catalunya a càrrec de Jon 
Elgezabal i Francisco Sáenz. La primera part del matí 
va tenir un caire més teòric. Anàrem a la sala de dalt 
de l’Ajuntament vell on ens feren tot tipus d’explicacions 
especialment sobre el tractament de la terra. La clau per 
ells en tot moment fou la terra. Una bona terra donarà 
unes bones plantes. A la tarda vam traslladar-nos als 

Horts del Ric per fer la part pràctica que va consistir en 
analitzar el fem, les herbes que hi havia, el substrat i l’es-
tat de les plantes existents. De veritat que si hi dediqués-
sim una estona ens adonaríem de dues coses. Primera, 
que probablement no fem un bon treball amb la terra. 
Dos, que amb la inundació dels terrenys desaprofitem un 
munt d’aigua inútilment. I tercera, que l’agricultura ecolò-
gica sense herbicides, ni adobs químics, ni pesticides fa 
que hi hagi un entorn millor i el desenvolupament de les 
plantacions més sostenible. A part que el producte que 
en surt és molt més beneficiós pel consumidor.

25/08/2018.- Sopar colla gegantera. Un dels 
punts culminants del calendari de trobades 
el tenim amb el sopar de la colla de gegants 

de Colldejou. Una vetllada de retrobament entre totes i 
totes els que estimem els gegants per sopar plegats, re-
passar una mica les trobades de la darrera temporada 
i el més important: fer una mica de calaix per cobrir les 
despeses anuals. A quarts de deu del dissabte, la sala 
del ball estava a punt per acollir el sopar. Tres taules 
parades en forma d’U van rebre els assistents; una se-
tantena de persones. Els laterals en blanc i el centre de 
groc en record a les preses i els presos polítics i la gent 
exiliada. El menú va consistir en un primer plat amb en-
salada russa i embotit variat i un segon amb potes de po-
llastre i gambes per llepar-se els dits. Vi, aigua, begudes 
i de postres coca, gelat i orelletes amb el corresponent 
cafè i copa per a tothom. Agrair a la Maica i el Martí de 
l’Atemporal per la seva gentilesa de donar aquests packs 
de bellesa i salut. Igualment agrair a tota aquella gent 
que posa el seu granet de sorra amb els gegants. En 
una jornada com la d’ahir felicitar a la Maria del Carme, 
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la Teressita, la Madalena i la Xell per tenir la paciència i 
el gust de fer un sopar tan exquisit. No és fàcil passar-se 
quasi 12 hores davant dels fogons! Gràcies! Finalment, 
agrair l’assistència i la col·laboració de la gent.

26/08/2018.- 25a Tirada intercomarcal de bit-
lles. Els primers tiradors han anat arribant 
al frontó ben d’hora. Allà els calia recollir els 

tiquets per esmorzar un bon pa amb tomaca i embotit. 
Tot sota una relaxant musiqueta chill que en alguns mo-
ments no ha aconseguit calmar les ànsies d’alguns vora-
ços i impacients comensals. Després de pair bé l’esmor-
zar, xino-xano, han anat tirant cap a l’àrea de lleure per 
ocupar les millors posicions; les que quedaven vaja, i és 
que molts, com si d’una platja de la costa es tractés, ja 
abans de l’esmorzar, havien col·locat les seves cadires. 
I bé; amb tot a punt, la taula arbitral ha donat el tret de 
sortida a la 25a Tirada de Bitlles, per la que Colldejou 
està d’enhorabona i a la que felicitem. Efectuades les 
rondes pertinents de llançament l’ordre dels tres primers 
guanyadors per grup ha estat Xerta amb 20, Corbera 18 
i l’Hospitalet 17. Colldejou ha quedat 6è amb 14 bitlles. 
A nivell individual la Fina Turon amb 5 bitlles ha quedat 
segona en representació del poble. I res; amb la caloreta 
imposant-se s’ha arribat a les darreres tirades i s’ha pro-
cedit a l’entrega dels premis en forma de copa i medalles 
pels més menuts. Moltes felicitats bitllers! Gràcies per la 
vostra persistència i per dur la representació del poble de 
Colldejou aquests 25 anys arreu del territori.

28/08/2018.- Naixement del Lluc Garcia Mon-
jo. Trimestre productiu! Els aires de Collde-
jou segur que han beneït aquest vailet. Cal 

Fèlix està de celebració i és una alegria enorme per a 
tothom. Sònia, Àlia, Iu i Roger moltes felicitats!

Finals agost. Als terrenys del poble s’inicia la 
temporada de l’avellana. Les veïns i les veïnes 
de Colldejou podrem plegar les avellanes que els 

porcs senglars ens deixin. És una avellana maca i amb 
bona lliura, tot i que una mica fràgil de closca.

08/09/2018.- Berenar/Sopar dels pobles de 
la Baronia d'Escornalbou. Si fa uns dies 
foren els més petits, aquesta vesprada ha 

estat el torn dels grans. S’han trobat al Castell en repre-

sentació dels pobles de la Baronia. I per celebrar-ho es 
va oferir un sopar amb unes plàteres plenes de menjar, 
entre el que hi havia entrepanets i variació de canapés. 
Per acabar la vetllada barra per a tothom amb refrescos 
i begudes i cantada d’havaneres. 

09/09/2018.- Tanca la piscina. Aquest ha estat 
el darrer dia amb la piscina oberta i la veri-
tat és que la calor persistent ha fet que força 

gent s’hi atansés per fer la darrera remullada. Ha estat un 
estiu amb dies de forta calor i xafogor i n’hem gaudit mol-
tíssim. Una gran tristor ens ha envaït! Fins l’any vinent!

11/09/2018.- Participació a la Diada. Ens han 
donat per morts i enterrats des del primer dia, 
però nosaltres pas a pas, dia a dia i any rere 

any hem respost a les diferents convocatòries que ens 
han fet des d’Òmnium i l’ANC i aquesta darrera Diada no 
n’ha estat l’excepció. Des del petit poblet de Colldejou 
vam ser capaços d’enviar a la manifestació de Barcelona 
un bus sencer. Després del que va passar l’1 d’Octubre, 
la violència, la declaració incendiària del borbó, el 155, 
l’empresonament i exili injust dels nostres representants 
era el mínim que podíem fer. Donar la cara de nou i des-
bordar la Diagonal amb una marea de samarretes color 
corall. Pels que ho vam viure, des de dins el gran mo-
ment va arribar a les 17:14h. Es va fer el silenci i es van 
abaixar les banderes i símbols a tota la Diagonal. Fou 
colpidor. Llavors un coet va donar el tret de sortida a la 
gran onada aixecant les mans al cel de Barcelona junt 
amb els símbols i les estelades i cridant fort com mai. 
Des de dins la sensació en veure que s’acostava l’onada 
feia posar la pell de gallina. I ja ni t’explico l’eufòria i la 
cremada d’adrenalina que vam sentir en passar l’onada 
per damunt nostre. A partir de llavors ja va ser un tema 
de posar la ràdio i escoltar els discursos dels convidats 
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mentre sèiem una estona al voral. A quarts de set, vam 
enfilar Pedralbes amunt per anar a buscar el bus de tor-
nada al poble, que ens va rebre sota un espectacle de 
llamps i pluja. Un bon final per un dia intens i de molta 
calor! La sensació és que acabàvem de viure una nova 
jornada històrica!

15/09/2018.- Pluges intenses a Colldejou. Va 
ser una tarda mogudeta. Havent dinat va co-
mençar a caure aigua i no es va aturar fins 

quasi tres hores més tard. En total es recolliren un cen-
tenar de litres. Llàstima que van caure massa de cop. En 
qualsevol cas benvinguts siguin.

30/09/2018.- Acte en record al Referèndum 
de l’1 d’Octubre. A l’Ajuntament es va pen-
jar la pancarta ‘Republiquem’, mentre l’urna, 

que ens va permetre votar l’1-O, presidia l’acte. Llavors 
es procedí a la lectura del manifest de l’AMI i la carta de 
Jordi Cuixart. Foto de família i cant dels Segadors amb la 

pell de gallina. Ni oblit, ni perdó! Mai oblidarem el que va 
passar aquell dia i a ben segur que molta gent recordarà 
per sempre el petit poblet de Colldejou, que gràcies al 
cens universal, va poder votar.

A les 10 de la nit es va organitzar una cassolada de 
protesta que, sortint de la plaça Sitjar, va recórrer els 
carrers del poble tornant després a la plaça.

El passat 27 de Desembre de 
2017 es van celebrar les últimes 
eleccions al Parlament de Catalunya. 
Venien amb les cartes marcades, tot 
feia suposar que les formacions po-

lítiques que demanaven un referèndum, no entrarien al joc, almenys totes..., 
però es van equivocar. Una tardor molt convulsa, dies assenyalats que en-
traran a les pàgines de la història: un 1 d'octubre i la violència policial que va 
veure de forma global tot el planeta; un 3 d'octubre amb l'aturada de país, 
les detencions, la fiscalia, l'exili, un govern escapçat i alguna presentadora 
de televisió, crescuda i venent a la seva audiència, que ella i el seu progra-
ma havien acabat amb el Procés. Aquell era el panorama, Zoidos, Sorayas, 
Marianos i companyia, tots respirant aires de triomf... i arriben les eleccions 
del 27D, i ho tornem a fer. Tornem a guanyar quan menys s'ho esperaven.

Al triumvirat del 155 ( PP, PSOE i Ciudadanos), se'ls trenca el full de 
ruta, Inés Arrimadas, que ja es veia "Presidenta", no pot 
amagar la garrotada que els ha suposat, malgrat tenir 
tots els mitjans econòmics, polítics, mediàtics i judicials a 
favor. I aleshores, fruit d'aquella impotència, doncs se'ls 
ocorre una mena d'esperpent digne de la categoria dels 
seus votants i així amagar l'amargor de la seva derrota. 
I s'inventen TABARNIA. Segons ells, Tarragona i Barce-
lona són les províncies on ha guanyat el vot unionista i 
per tant, diuen que tenen el dret a reclamar ves a saber 
què. Només veure les persones amb més o menys po-
pularitat que recolzen aquesta mena de xarlotada, ja fa 
riure. Albert Boadella, el periodista ( ???) de la COPE, 
Tomás Guasch, o el macarrilla yoyas, són els seus am-
baixadors mediàtics. Ja seguint amb aquest despropòsit, 

TRACTORIA
• Opinió •
Enric Muntané
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el gran humorista Toni 
Albà, va "rizar el rizo" 
que dirien els castellans 
i crea " para regocijo del 
respetable", el mot  CA-
TABARNIA, que ja ficats 
en matèria, vindria a ser 
totes les poblacions i co-
marques de TABARNIA, 
que es declaren inde-
pendents d'aquesta. El 
desconsol en les files 
unionistes (constitucio-
nalistes en diuen ells), 
és tan gran, que no ca-
uen en la consideració 
d'alguns conceptes. Si 

existeix TABARNIA, com s'ha d'anomenar la part de Catalunya que queda 
fora d'aquest nou topònim?, i ja en el súmmum de la seva rescaldada fanta-
sia, l'anomenen TRACTORIA. Tot és tan delirant i surrealista que aviat, els 
partits que els donaven suport, de manera encoberta, acaben negant tota 
relació amb els cabdills d'aquesta quixotesca aventura.

I seguint en la seva imparable pèrdua de papers i vergonya, el passat 11 
de Setembre, es treuen del barret, que el Govern només pensa en la meitat 
dels catalans a l'hora de celebrar la Diada. I ara venen els meus pensa-
ments- preguntes amb veu alta. La Diada és una data que recorda que mal-
grat la derrota de 1714, no van poder acabar amb la nació i que, nosaltres 
els seus hereus, homenatgem i recordem els fets i els nostres avantpassats. 
Així que no hi ha fórmula màgica, ni única per celebrar la Diada, cada partit 
polític, associació, organització o plataforma ciutadana, pot celebrar aquest 
dia com més li plagui, sempre de forma pacifica i democràtica. Si l'assem-
blea nacional de Catalunya  (ANC), convoca una manifestació i a ella s'hi 
apunten més d'un milió de persones, on és el problema?

Si Sociedad Civil Catalana en convoca una altra i només hi van un grapat 
de falangistes, ex-legionaris i autocars de franc vinguts de fora de Catalunya 
i entre tots no sumen ni 500, qui en té la culpa?

Diuen que són catalans, que se'n senten i que estimen Catalunya, però, 
se'ls veu mai en un aplec sardanista?, en una trobada de gegants, de cas-
tellers, de diables, correfocs?? Coneixen a personatges com El Carrasclet, 
Serrallonga o el general Moragues? O qui va ser 
Xirinacs, Joan Capri o Mary Santpere ? Han cantat 
mai o se saben la lletra d'alguna cançó de La Trin-
ca, Lluis Llach, Els Pets o Txarango? Els seus ina-
daptats votants són els que omplen ferias de Abril, 
misas rocieras i bars quan juga el Madrid, els que 
aplaudeixen quan els seus líders no s'aixequen de 
les butaques del Parlament quan sona Els Segadors 
i menys encara cantar l'himne.

Diuen que ells estan per temes socials, però tam-
poc en conec a cap d'ells que hagi anat a una ma-
nifestació en contra de la guerra d'Irak o contra les 
retallades socials o en favor del corredor mediterrani 
o de la falta d'inversions en el servei de rodalies. Es 
manifesten o protesten contra els rescats bancaris?, 

la buidada dels fons de pensions??.
L'únic problema que veuen o els 

fan veure, són els llaços grocs.
Rondinen i protesten contra l'arri-

bada d'immigrants de països musul-
mans i subsaharians i els exigeixen 
que s'integrin en els valors de la so-
cietat on viuen, però veuen la palla 
a l'ull de l'altre i no la seva falta d'in-
tegració en la societat més tolerant 
i oberta de tota la península. Hem 
d'aguantar que se'ns titlli de pree-
minents, xenòfobs i fins i tot nazis, 
quan dintre del món independentis-
ta, la majoria té almenys un cognom 
d'origen castellà, quan la majoria té 
almenys un avi o àvia nascuts fora de 
Catalunya, o els pares... o ell mateix.

Porten la mentida escrita al front, 
presumeixen de títols universita-
ris que no tenen. Màsters, docto-
rats, postgraus de pa sucat amb oli 
i no se'ls cau la cara de vergonya. 
M'agradaria entendre'ls, saber per-
què pensen d'aquesta manera, sa-
ber si s'amaga algun complex d'in-
ferioritat en les seves actituds, no 
acabo d'entendre com alguns porten 
tota la vida aquí i mai han volgut dir 
ni tan sols un BON DIA.

Que recordin que si Catalunya 
és el que és, ha estat fet pel mi-
llor del país, amb aquells pagesos 
o fills/nets de pagesos que sempre 
hem estimat la terra i que no la dei-
xarem perdre ni menys la regala-
rem sense lluitar, als hereus d'un 
franquisme que se'ns està fent molt 
llarg, massa llarg.
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PREPARATS PER LA 
TARDOR
• Ho sabies? •
Margarita Serra
Coach i naturòpata

Fixem-nos en la natura durant la tardor. Tot comen-
ça a canviar, els arbres  van perdent les fulles, es 
celebren les darreres grans collites (verema i oli-

va); desapareixen mosques i mosquits, els animals tam-
bé es preparen pel fred. És a dir, a la tardor la natura 
comença a aquietar-se.

I nosaltres? Com comencem la tardor? Segurament 
d’una manera diametralment oposada. Tornem de va-
cances a la feina, comença el curs escolar i cal tenir-ho 
tot a punt, ens plantegem noves activitats pel nostre 
temps d’oci (cursos, tallers, anar al gimnàs) sembla que 
fem més propòsits al setembre que per any nou. 

Cal tenir en compte que a la tardor també ens toca 
preparar el cos pel que vindrà,  fred, poques hores de 
llum i canvis en els ritmes vitals. 

A continuació veurem com poder viure una tardor ple-
na, amb salut i energia tant des del punt de vista psico-
emocional com físic. Recordem que gaudir d’una bona 
salut vol dir estar en equilibri cos, ment i emocions.

La tardor no ha de ser trista
Hem sentit a parlar moltes vegades de la depressió 

estacional. Aquest trastorn, en principi lleu, també es 
produeix a la primavera.  La raó principal és que el cos 
necessita adaptar-se a la nova situació i la ment a vega-
des reacciona. 

Venim de l’estiu amb  el “sol al cos”, hem tingut una 
vida més activa gaudint de viatges, activitats a l’aire lliure, 
el ritme vital ha canviat gaudint de moltes hores de llum, 
de períodes de descans, de celebracions, vida social. A 
l’estiu incrementem molt la nostra vida lúdica i social.

Què ens passa a la tardor? Entrem en  una nova es-
tació on les hores de llum minven, hi ha un canvi en els 
colors de la natura i els canvis de temperatura augmen-
ten, comença a fer “fresqueta”  i el nostre organisme ho 

nota.  El Trastorn Afectiu Estacional es defineix com un 
estat d’apatia, tristesa i a vegades neguit. Tanmateix cal 
tenir en compte que tot això, si ens cuidem, és temporal 
i passa molt ràpid. 

La millor medicina, descans i actitud positiva
Com podem superar aquest estat d’ànim? Doncs so-

bre tot amb una actitud positiva i posant consciència a les 
nostres emocions. És important que revisem les hores i la 
nostra qualitat de son, estem entrant en un altre ritme i és 
cal que el son sigui realment reparador, anar al llit sempre 
a la mateixa hora, dormir entre set i vuit hores, l’habitació 
ha d’estar ben ventilada i a una temperatura idònia. 

Es recomanable gaudir d’activitats a l’aire lliure, si pot 
ser en grup millor, passejar, fer algun esport o senzilla-
ment seure a gaudir del paisatge o d’un bon llibre.  

No ens oblidem de respirar. Segons la medicina tra-
dicional xinesa els pulmó i un dels òrgans que cal tenir 
cura en aquesta estació,  està relacionat amb la tristesa. 
Fer alguns exercicis de respiració conscient, senzills ens 
ajuden a oxigenar l’organisme, connectar amb les nos-
tres emocions i a sentir-nos relaxats. Un bon exercici, 
al començar o acabar el dia és fer un escàner corporal. 

ESCANER CORPORAL, 5 MINUTS PER ES-
TAR MILLOR TOT EL DIA 

Aquesta tècnica de meditació ens permet rela-
xar-nos tot posant atenció. Són cinc minuts, us pot 
ajudar posar el temporitzador. 

Passos: 
• Busqueu un lloc còmode per seure, tranquils 

i en silenci. 
• Tanqueu els ulls i feu tres o quatre respiraci-

ons lentes i profundes. 
• A continuació, feu un repàs de totes les parts 

del cos de peus a cap, observant quines es-
tan tenses, si identifiqueu alguna emoció. 

• Si noteu tensió en algun punt, ho intensifi-
queu en agafar aire i relaxeu al treure’l. 

• Tanquem l’escàner amb una respiració pro-
funda. 

Si us costa podeu optar per una meditació guia-
da, us adjunto un enllaç: https://www.youtube.com/
watch?v=cnvkcTKU-V8 



- 23 -

Alimentació i remeis naturals per viure la tardor 
en plenitud

Si abans hem vist com podem cuidar ment i emocions 
a la tardor, veiem ara com ajudar-nos amb una bona ali-
mentació. Partim dels criteris que ja he comentat altres 
vegades, us recomano optar per una dieta equilibrada on 
predominin fruites i verdures, proteïnes de qualitat i evi-
tem sucres, farines refinades i aliments ultra processats 

Si us heu fixat a la tardor predominen els colors terra: 
marrons, taronges i granats, les verdures d’arrel, bolets i 
les fruites riques en fibra. 

No és perquè si, les arrels ens ajuden a augmentar 
els minerals que hem perdut durant l’estiu, els aliments 
de color taronja i granat com la carbassa, les taronges o 
la magrana són riques en antioxidants, ens recuperarem 
de l’oxidació produïda pel sol. El raïm ajuda a millorar la 
salut dels nostres pulmons. 

La tardor com la primavera és una estació “frontissa” 
i ens demana depuració, en aquest cas sobre tot de l’in-
testí gruixut, però una  neteja a nivell hepàtic tampoc ani-
rà malament. Recordeu que a la primavera us recoma-
nava les infusions de dent de lleó, ortiga, bedoll i cua de 
cavall. Si voleu podeu fer una cura de quatre setmanes, 
la idea és prendre durant una setmana infusions d’una 
d’aquestes herbes. L’ordre que us proposo és l’idoni. 

És important que milloreu la vostra salut intestinal 
augmenteu el consum de fibra i aigua, els prebiòtics i els 
probiòtics per millorar la flora intestinal.

Ja coneixeu les verdures i fruites de tardor: nap, xiri-
via, pastanaga, carbassa, raïm, pera, poma, magrana... 
Però cal dedicar un apartat a un dels aliments que més 
ens ajuden en aquesta època, els bolets. 

Els bolets, aliats de tardor
Els bolets són uns grans aliats de la nostra salut, si 

n’anem a caçar, ens fa sortir de casa, gaudir del bosc i la 
natura. A més, tenen proteïnes amb un gran valor biolò-
gic com la carn, els ous o el peix. 

Els bolets són uns  grans depuradors, atrapen les to-
xines presents a diferents òrgans com poden ser restes 
de medicaments o metalls i les arrosseguen a l’intestí 
gruixut per ser expulsades. 

A part de tot el ventall de bolets que ens ofereixen 

els nostres boscos, us vull recomanar dos tipus que a 
part d’ajudar-nos a eliminar toxines també ens ajudaran 
a augmentar les nostres defenses. Es tracta del shitake 
i el maitake.

Afegir aquests bolets en un saltat o en una crema de 
ceba i bolets, ens depurarà l’organisme i augmentaran 
les nostres defenses.

Resumint les claus per gaudir d’una bona tardor estan 
depurar bé el nostre organisme, incrementar el consum 
de minerals i antioxidants, millorar el descans i sobre 
tot... gaudir dels bons moments que ens regala la vida. 

Sopa d’arrels i shitakes, especial per escalfar el cos 
i enfortir el sistema immune. 

Ingredients 2 persones: Caldo vegetal 1L., 1 pastana-
ga, 1 nap ½ si és molt gran, 4 shitakes, 1 tassa espinacs 
i 1 cullerada de miso 

Preparació: Tallem totes les verdures a daus i posem 
a bullir el caldo. Quan arrenca el bull, afegim la partana-
ga i el nap. Quan ja porta cinc minuts hi afegim el shi-
take, esperem tres minuts, apaguem el foc i hi afegim 
els espinacs i la cullerada de miso previament desfeta 
en una tassa amb una mica de caldo calent. Ho deixem 
reposar i esta llest per servir. Per fer-ho complet podeu 
afegir uns daus de tofu o tires de pollastre bullit o a la 
planxa i tindreu un sopar complet. 
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VENÈCIA I CREUER PER 
LES ILLES GREGUES
Del 30 de juny al 8 d’agost
• Viatgem a...•
Meritxell Gaya i Isaac Blanch

1. L’ITINERARI: VENÈCIA-BARI-CORFÚ-SANTO-
RINI-MIKONOS-NAVEGACIÓ-DUVROVNIK.

2. CREUER: Costa Deliziosa; habitació 8304 Premi-
um amb balcó i tarifa Piu gusto.

3. AGÈNCIA DE GESTIÓ: Viatges Mestres de Reus. 
Agrair a la Mònica la feina feta. Gran encert especial-
ment en tota l’estada a Venècia i els trasllats. Al vaixell 
bé al triar la cabina i la tarifa. Agència de proximitat! Molt 
recomanable! Per cert; felicitats pels 25 anys!

4. COMPANYIA DE VOL: Vueling. A nivell d’espai 
dins de la cabina, comoditat i temperatura molt millor que 
Ryanair. A l’anada cues i cues per poder embarcar i mala 
organització i caos en les cues. Retard en el vol!

5. A VENÈCIA. 
5.1. ELS TRASLLATS: De l’aeroport a la ciutat i de la 

ciutat al port ens van dur en Taxi aquàtic; brillant! Ja que 
ja tens el passeig sobre les aigües del mar venecià i pots 
contemplar de primera mà sant Marc. En el segon tram 
puges un tros pel gran canal fins arribar al port, on veus 
la petitesa de la llanxa en la que arribes i la grandesa dels 
vaixells que fan els creuers. En canvi, a la tornada vam 
anar en taxi terrestre del port a l’aeroport. Quasi mitja hora 
de trajecte que es pot fer en diferents mitjans de transport.

5.2. L’ALLOTJAMENT: Hotel Kette. Ideal. Dos car-
rers per darrere de la plaça de sant Marc. Bones instal-
lacions (habitació d’estil clàssic emmoquetat i vistes a un 
canal) bon tracte i bon esmorzar.

5.3. MENJAR I BEURE: Vam dinar a la placeta de 
sant Michele, un lloc encantador al Ae Rasse. Aproxima-
ció al món de la pasta i el llegum i segons de carn i peix. 
Menú (40€, entre els dos). A la tarda birra i bossa de pata-
tes i asseure’s en un embarcador mentre el sol il·luminava 
l’illa de la Giudeca i l’església de sant Giorgio. Seguint 
recomanacions d’internet, sopar a la zona de l’església 

de sant Giorgio il greci al Crazy Bar. Un clàssic: amanida, 
pasta, pizza i birra a tocar dels canals (uns 30€, 2 perso-
nes). De postres un gelat italià de camí de Rialto. Quatre 
boles, 4€ però un plaer sensorial i de gust en la nit.

5.4. QUÈ VISITAR?: Si a Roma hi ha esglésies, Ve-
nècia no es queda curta; fins a 50 se’n poden veure. Vam 
visitar indubtablement la meravella de sant Marc. Els 
seus mosaics de sostre i cúpules et deixen embadalit així 
com el terra entessel·lat i ple d’irregularitats de la nau. Al-
tres esglésies que vam veure són la Chiesa sant Moise o 
santa Maria del Giglio. Imprescindible és la plaça de sant 
Marc -amb l’església- i l’imponent Campanille indepen-
dent de 99 metres. Fixar-se, en un dels laterals, a dalt de 
tot en la torre de l’orologgio (rellotge). A tocar de mar el 
pont dels Sospirs i a mig Gran canal el majestuós i atapeït 
de gent Pont de Rialto i les seves arcades. Perdut entre 
carrerons el teatre de la Fenice és una visita obligada.

5.5. IMPRESCINDIBLE: Anar a tots aquests llocs a 
darrera hora del dia, veure’ls il·luminats de nit però so-
bretot llevar-te a les 5 de la matinada i passejar-te llavors 
si pels carrers desèrtics de la ciutat i assaborir-los només 
amb els àvids fotògrafs caçadors d’imatges impossibles 
durant el dia, ja que són llocs massificadíssims. Venècia 
en aquell impàs de la nit i el dia et deixa un record ines-
borrable, sembla presa d’una altra vida. En el silenci de 
l’alba, només trencat pels crits dels gavians i les gavines, 
la magnitud de la ciutat es fa més evident.

6. EL CREUER.
6.1. EL CAMAROT I LA MODALITAT PREMIUM: 

Estàvem a la planta 8, en una cabina amb balcó amb 
vistes al mar, amb dues cadires i una tauleta. Habitacle 
ampli amb  dos llits grans ajuntats comodíssims, un sofà 
i una tauleta interiors i un ampli tocador amb nevereta i 
televisió a sobre amb un gran mirall. Al fons dos amplis 
armaris per deixar-hi la roba i just davant un wc complert, 
amb neteja i canvi de tovalloles diari. A l’haver-nos ca-
sat, ens van rebre amb una ampolla de cava, canapès 
i una cistella de fruita diària. Aquesta modalitat permet 
demanar l’esmorzar a l’habitació. Pots triar un menú con-
tinental ampli i variat; és un plaer poder esmorzar en la 
tranquil·litat del matí especialment els dies que has de 
llevar-te d’hora per les excursions. Pel que et convingui 
tens una persona assignada.

6.2. LA TARIFA PIU GUSTO: Genial! Pots prendre 
el que vulguis i quan vulguis. De les begudes més cares, 
tipus cocteleria, tens una ampli ventall entre el que esco-
llir. Cerveses, aigües, cafès i còctels exclusius dels que 
em quedo amb el Costa Sky amb rom i suc de banana, 
suau i amb aquell punt just d’alcohol.

6.3. ELS MENJARS: Pels esmorzars vam oscil·lar 
entre el Buffet, més complert i variat, i el tipus continen-
tal a l’habitació. Per dinar ens vam decantar pel Bufffet 
de la planta 9 amb una varietat increïble de productes. 
Hi ha un primer estand amb entrants: pizzes, focaccia, 
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amanides, embotits i varietat de formatges. Un segon es-
tand amb primers: pastes de tot tipus, verdura, llegum... 
Un tercer estand compta amb el tall; tot tipus de carns i 
peixos guisats i a la planxa i acompanyaments variats. 
Hi ha un estand extra a tocar de la piscina que conté 
unes menges de més anar de pressa, tipus hamburgue-
ses, frankfurts, patates fregides... I finalment, si encara 
no has petat, un darrer estand amb varietat de postres. 
A l’hora de sopar teníem assignat el Restaurant Alba-
tros a la tercera planta. T’assignen una taula (246) que 
nosaltres vam compartir exitosament amb el David, la 
Conxi, el Jose Luís i l’Olga. Moments per comentar el dia 
i fotre’ns unes rialles. Al restaurant cada dia et subminis-
tren un menú amb plats segons on el vaixell estigui més 
a prop. Hi tens antipasti, primer plat, segon plat, insalata, 
formaggi i postres. Pagant més pots tenir plats extres 
però el cert és que estan treballats i amb els del menú 
normal en tens de sobres.

6.4. LES EXCURSIONS (PASSPERTOUR): Vam ser 
dels primers només pujar de contractar-les. Per 149€ 
en pots escollir 5. Nosaltres vam triar les següents. A 
la parada de Bari visitar els Trulli d’Alberobello. A Corfú 
tomb per l’illa des de Paleocrastistza a l’illa Raton i visita 
guiada per la ciutat. A Santorini guiada per Oia i Fira. A 
Mikonos platja blava turquesa, monestir i guiada per la 
ciutat. I finalment a Duvrovnik guiada per la ciutat. Val la 
pena. Et convoquen i et criden segons l’excursió escolli-
da, t’acrediten, et baixen del vaixell i et pugen a un bus 
exclusiu des d’on amb guia propi comença l’itinerari. Fas 
l’excursió, tens temps lliure i et tornen al vaixell. La millor 
manera de no tenir ensurts!

6.5. LES INSTAl·lACIONS: Dignes d’una ciutat. Tens 
bars i llocs on estar amb diferents ambients. Hi ha dues 
piscines una a proa i l’altra a popa i jacuzzis. Les pisci-
nes són una mica petites realment. A la coberta hi ha re-
partides diferents dutxes per si vols refrescar-te al pren-
dre el sol i és que hi ha hamaques per tot arreu. Hi ha el 
teatre Duse, immens. Sala de jocs i apostes, biblioteca, 
església, gimnàs, termes i diferents restaurants. No t’ho 
acabes!

6.7. EL SERVEI I DIARI D’A BORD: Et fan sentir es-
pecial realment. En tot moment estan per tu tot i que a 
vegades la comunicació no és del tot fluïda. Al compte 
et descompten 10 euros per persona i dia en propines. A 
la taula del restaurant també tens una mena de cambrer 
responsable de la teva taula.

Cada vespre, a la cistelleta que hi ha al costat de la 
porta, et deixen el Diari d’a bord. Allà hi consten totes 
les indicacions del que es farà al llarg del matí, el migdia 
i la nit. És la guia del vaixell. En diferents punts es pot 
consultar també.

6 8. LA MÚSICA, LES ACTIVITATS, ELS ESPEC-
TACLES, LES FESTES TEMÀTIQUES I EL SERVEI DE 
FOTOGRAFIA: De lo millor del creuer. A tota hora del 

dia hi ha activitats per a tots els gustos a dins i a fora. El 
que més ens va agradar són els espectacles musicals al 
teatre Duse a les 20h veu en directe i els diferents am-
bients musicals en directe també repartits per les sales 
d’oci. Són moments que venen molt de gust mentre prens 
alguna cosa i esperes el sopar. Cada nit tens una festa 
temàtica exclusiva. T’aconsellen una vestimenta adient 
cada vespre però tampoc passa res vagis com vagis. Un 
dia informal, un altre blanc, un altre vermell, elegant, dur 
un color de la bandera d’Itàlia... Tres moments molt es-
pecials. La festa blanca on la piscina es va convertir en 
una discoteca gegant a l’aire lliure amb gogos inclosos, el 
sopar de gala on es van celebrar els 70 anys del creuer i 
la festa italiana amb música italiana a la sala de ball.

Dos dies ens va convidar en exclusiva el capità Muzic. 
En un, en un còctel al teatre per celebrar amb totes les 
altres parelles que s’havien casat o feien anys de casats 
i on el capità va testimoniar la renovació dels vots. I un 
segon còctel on vam ser triats per acomiadar-nos del ca-
pità en nom de les famílies de parla espanyola. 

Pel que fa al servei de fotografia ho tenen molt ben 
organitzat. Des de que entres fins al darrer moment uns 
fotògrafs estan fent-te fotos si vols, és clar. N’hi ha algu-
nes d’elles que són exclusives i al final les acabes adqui-
rint. Hi ha packs amb ofertes. El darrer dels dies fas una 
tria i te les emportes per tenir un record en paper.

6.9.SENSACIONS: Immillorables! Han estat 8 dies 
diferents i molt bons. Hem tingut un temps impecable. 

Quatre nuvolets la nit de navegació i una ventada en la 
travessa de Duvrovnik a Venècia. Cap sensació de ma-
reig, tot i que a mesura que baixaves plantes al vaixell 
el moviment es notava més. A Mikonos, cosa que ja és 
típica, fa un vent imparable a totes hores, fet que dóna 
un toc diferent a l’illa. Les sensacions precisament amb 
aquestes dues illes del sud és que hi ha un paisatge una 
mica desangelat. Santorini és de terra volcànica i sense 
massa vegetació igual que Mikonos. En canvi sorprenent 
Croàcia; és més mediterrània . Al Sud realment la calor 
i la xafogor es noten. Respecte a això, les excursions 
de tarda són una mica dures per les solanes que cauen.
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku fàcil

Sudoku difícil

Completa

Curiositat matemàtica

Completa: Arracades, regle, copa, figa, espelma, go-
tes, rellotge, vestit, pinces, ametlles, cafè, botes

Dites: A la taula d'en Bernat, qui no hi és no hi és 
comptat- Si no ets en el lloc on s'ha de ser no podràs 
prendre-hi part 
A tort i a dret- A per tot / de totes les maneres 
A ulls clucs- Amb facilitat
Això no treu cap a res- Això no porta a cap lloc
Això són figues d'un altre paner- Això són coses que no 
tenen res a veure amb el que es fa
Anar a les palpentes- Sense fixar-s'hi
Anar de bòlit- Anar atabalat
Anar de mal borràs- Anar cada vegada pitjor 
Anar de vint-i-un botons- Anar molt ben vestit/molt mudat
Anar a peu coix- Caminar amb una sola cama saltant 

Ordena les síl·labes per formar paraules:
CA – LE – MA – Ó 
DI- DRES- VEN
LLA – TRE – ES 
DA – MAG – NES – LE 
RI – MAN – NES – DA

La suma d'un número qualsevol amb el seu quadrat i 
amb el número que el segueix és sempre igual al quadrat 
del número següent.

Comprova que es compleix. Per exemple: agafem el 
3, el seu quadrat = 9, el que segueix és el 4, 

3 + 9 + 4 = 16 (quadrat de 4)
Un altre exemple: agafem el 8, el seu quadrat = 64, el 

que el segueix és el 9
8 + 64 + 9 = 81 (quadrat de 9)

Solucions als passatemps del núm. 77

A – NI – GI – BER – AL
TI-SER-NES-PEN
BLIO-BI-CA-TE
CA-FE-RRIL-RRO
A-DI-EN-CI-PE-CLO

Solucions sudokus núm. 78
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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


