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EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

Any nou vida nova! Hem deixat enrere el 2018 (que 
lluny que queda ja i només han passat tres mesos) 
per començar una nova senda amb l’arribada del 

2019. Hem passat el tram més fred de l’any quasi sense 
fred precisament, amb algunes gebrades a les nits i sense 
quasi pluja des del novembre. Els ametllers ja han florit 
amb el febrer, per emblanquir un paisatge per naturalesa 
no molt humit que diem. Iniciem un dels trimestres més 
atapeïts dels darrers temps a nivell informatiu. L’avantsala 
d’un trimestre que vindrà farcit de tres escomeses electo-
rals. Abans però hem assistit a l’inici del Judici del Procés 
que no ens ha deixat indiferents. Comença el judici de la 
farsa al Suprem. Un judici que ja no és als nostres líders 
injustament empresonats, sinó que és un judici a la de-
mocràcia espanyola i al Règim del 78. Tal com hem anat 
a denunciar a Madrid el dia 16 de març, en una de les 
manifestacions més històriques que s’hagin vist a la capi-
tal. Una nova mostra de la força i el civisme del moviment 
independentista. De nou, després d’una presó provisio-
nal injusta, hem pogut tornar a sentir i veure els nostres 
líders polítics. Lluny i a prop a la vegada, per desgràcia. 
Rememorem aquells judicis que de més joves havíem vist 
per les teles en aquelles pelis americanes ‘d’antes’, amb 
advocats eficients que defensaven causes justes i feien 
unes defenses que finalment acabaven per donar la lli-
bertat als injustament ajusticiats. De moment, l’Audiència 
Nacional ha deixat en llibertat Sandro Rossell, que s’ha 
passat 2 anys en presó provisional. Tant de bo sigui així 
amb els presos polítics. La pena és que ens temem una 
sentència que ja està preestablerta d’antuvi com a càstig 
per desobeir l’Estat, per res més. La resta d’acusacions 
s’estan desfent cada dia que passa. Hem sentit el vice-
president, els ex-consellers, els Jordis o el Major Trapero. 
Cadascú amb la seva manera de pensar i amb les seves 
obligacions, però amb una dignitat, un convenciment i una 

força insuperables. De la mateixa manera hem hagut de 
suportar vergonyants declaracions com les del Millo i al-
tres subjectes afins al Règim. Quin paper més galdós de 
les acusacions, ni amb això han estat dignes de convèn-
cer a ningú de les culpes que se’ls hi imputen. I en aquest 
impàs al poble hi hagut força moviment. Primer, acomi-
adant l’any i a continuació amb el pas de ses Majestats 
els Reis d’orient, per tancar un Nadal ple d’emocions per 
a grans i petits. Després amb l’inici de les obres de pavi-
mentació de la plaça que deixaran un espai preciós, que 
ha estat massa anys deteriorant-se. Amb una festa de la 
Clotxa solidària per la Marató que ha deixat ben evident 
l’altruisme de la gent que hi ha participat entre les dues 
jornades organitzades. Entremig el Bar Casal ha canviat 
d’amos -tota la sort per ells- i per desgràcia l’Hotelet ha 
hagut d’abaixar la persiana momentàniament. El Carnes-
toltes ha agafat el protagonisme en el Carnaval del poble, 
que curiosament, ha coincidit amb un 23f. La desgràcia ha 
estat testimoniar la caiguda de l’AVA, fet que lamentem 
des del Centre Cultural. Agrair a totes i tots els que han 
fet possible durant aquests anys que puguem gaudir de 
les activitats i festes organitzades. S’obrirà ben aviat una 
etapa nova al poble i si, noi; moviment, dinamisme, inicia-
tiva, companyonia, il·lusió, solidaritat, ganes, sentiment de 
Colldejou és el que ens ha de seguir movent. I en aquest 
sentit el Centre Cultural hi ha tingut i hi seguirà tenint molt 
a veure. Des de fa una pila d’anys, concretament 31, ha 
permès que el poble pugui gaudir d’unes celebracions im-
prescindibles en el nostre calendari. Els Reis, la Clotxa, el 
Carnaval, sant Jordi i sant Joan. A part de donar vida a la 
nostra revista Lo Collet (21 anys), els Gegants i les Bitlles 
(26 anys). Un any més doncs, se seguirà fent el possible 
per fer arribar al poble l’alegria i la il·lusió d’aquestes dia-
des, al servei de la cultura i les tradicions al nostre poble 
i del nostre país. Tant de bo aquest nou any ens doni un 
nou impuls i noves forces per afrontar els reptes que vin-
dran. I tal com diria el filòsof Stuart Mill, tant de bo ho fem 
junts i amb la màxima col·laboració possible. A esperar 
que la primavera doncs ens dugui noves il·lusions, nous 
projectes i noves esperances. 
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PARLEM DE BITLLES
• Actualitat •
Joan Llorens, joglar

L'any passat la Coordinadora Intercomarcal de Bit-
lles/Birles va fer trenta anys de la seva fundació.

Durant tot aquest temps hi ha hagut força can-
vis en els equips, però no en la filosofia del joc. Des de 
sempre s'ha procurat mantenir el bon rotllo entre tots els 
participants i fins ara ho hem aconseguit.

Inicialment només hi havia la Tirada Intercomarcal de 
Bitlles amb tirades de Març a Octubre amb els equips de 
20 pobles diferents. Des 
de fa tres temporades hi 
ha també la competició 
Bitlles Camp de Tarra-
gona que organitza ti-
rades d'octubre a Març 
amb la participació de 
13 pobles. I esperem 
que es puguin crear al-
tres competicions entre 
pobles.

L'any 2018 podem 
dir que ha estat l'any de 
l'expansió del joc per tot 
el territori. No vol dir que no fos ja conegut sinó que és 
quan ha començat a tenir un reconeixement més gran.

A partir de la fundació de la Federació Catalana de 
Joc Tradicional, les bitlles i altres jocs que en són com-
ponents tenen ara un ressò més intens.

Un dels actes a destacar fou el de la trobada a Reus 
el 2018.

Del 12 fins al 14 d'octubre Reus pogué veure en joc 
totes les modalitats de bitlles de sis d'Europa en la ter-
cera Trobada internacional de bitlles de sis que es va fer 
al parc de Sant Jordi. En el marc de la trobada hi hagué 
també el primer campionat internacional de la modalitat, 
a la plaça d'Anton Borrell el dissabte dia 13, a partir de 
les 9 del matí.

L'esdeveniment de cultura popular va reunir més de 
300 participants entre els que van arribar a Reus el di-
vendres a la tarda i els que van anar-hi dissabte i diu-
menge. La primera activitat fou una taula rodona amb el 
representants de grup i després una visita a la ciutat per 
a tothom. A banda del Campionat internacional de bitlles 
de sis, el mateix dissabte a la tarda hi hagué un dels mo-
ments més populars amb una mostra dels diferents jocs 
de bitlles reunits a la ciutat.

Hi hagué una representació d'11 modalitats d'aquest 
joc, provinents  de Catalunya, Astúries, Burgos, Càce-
res, Conca, Sòria, Teruel i València i també de França, 

de Gers i Bearn.
Aquesta fou la tercera trobada internacional de bitlles 

de sis, després de les dues anteriors fetes a l'Hospitalet 
de l'Infant i a Aranda del Duero, l'any passat. Durant les 
activitats que es van dur a terme precisament a la sego-
na Trobada en va sortir el compromís de realitzar un nou 
encontre enguany a la capital del Baix Camp.

L'organització fou a càrrec de la Coordinadora in-
tercomarcal de bitlles/birles, amb la col·laboració de la 
Federació catalana de Joc Tradicional, el Departament 
de Cultura de la Generalitat i de l'Ajuntament de Reus. 
La quarta trobada internacional de bitlles de sis es farà 
enguany a França.

El joc de les bitlles de sis consisteix a fer caure, amb 
l’ajut d’un projectil, el bitllot, una sèrie de bitlles plantades 
verticalment a terra i de forma perpendicular a la línia de 
tirada en dues files paral·leles de tres bitlles cadascuna. 
Consta de sis bitlles i tres bitllots i la finalitat és deixar 
una bitlla dreta, ja sigui al primer, segon o tercer bitllot, 
tal com s'indica al web de la Coordinadora (http://www.
bitlla.com)

Cal destacar que la Coordinadora Intercomarcal de 
Bitlles/Birles (CIB) ha estat l'entitat fundadora de la Fe-
deració Catalana de Joc Tradicional (FCJT), que preci-
sament es va presentar a Reus en el marc de la 2a Tro-
bada de Jocs Tradicionals Catalans, organitzada també 
per la CIB i que es va celebrar el març de 2017.

Alguns dels actes que es faran aquest any:
• Del 29 al 31 de març congrés internacional a 

Cangas de Narcea (Astúries)
• Del 25 al 28 abril, festival de jocs tradicionals a 

Aranda de Duero (Burgos)
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Un any més el poble de Colldejou ha celebrat la 
festa de la Clotxa i ja en van moltes edicions. En 
un dia esplèndid, hem preparat els focs, hem cuit 

la tomaca, la ceba i els alls ja ben d’hora. Amb el dia 
espatllant-se una mica, la gent ha anat arribant. Després 

de triar un lloc on seure han adquirit els tiquets de la rifa. 
Al frontó s’han repartit els ingredients reglamentaris 

per fer una bona menja: pa, llonganissa i arengada, a part 
del que ja estava escalivat: alls, cebes i tomaques. I cap 
a la sala, on s’hi ha estat de conya! Obrir el pa, treure-li 
la molla, fregar-hi la tomaca i l’all, esmicolar-hi la ceba, 

LA MARATÓ DE TV3.
FEM LA CLOTXA
• Actualitat •
Iblama

trossejar la llonganissa i l’arengada, un bon raig d’oli, ta-
par el forat amb la molla i a gaudir. Vinet per refrescar, 
taronja de postres amb coca, licorets i cafès. I una tarda 
per endavant de sobretaula i ball on costa trobar-hi un 
final. Per cert; sorteig d’un pernil i de dos tractaments 
de bellesa cedits gentilment per la firma ‘Atemporal’ de 
Reus; un centre d’estètica al que recomanem des d’aquí. 

Els amics de l’escola Bàsic de ball ens han traspas-
sat la fal·lera pels ‘cha, cha, cha’, els ‘pasdobles’ i la 
‘bachata’. 

Un any més doncs el Centre Cultural de Colldejou ha 
permès rememorar una tradició dels nostres avantpas-
sats. I un any més els diners de la recaptació han estat 
destinats a la Marató de TV3, en aquest cas de 2018. 
Ens congratulem de dir-vos que en total han estat 1580 
euros. Per molts anys que puguem seguir retrobant-nos. 
Gràcies a totes i a tots els que heu posat el vostre granet 
de sorra.

977 83 72 03
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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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CARNAVAL 2019
• Actualitat•
Autor i fotos: Iblama
(www.iblama.blogspot.com)

Hem celebrat el carnaval al poble. La canalla i la gent 
ha anant fet cap a la plaça del poble encara en 
obres, la majoria disfressats, alguns no, però amb 

ganes de gresca. La Xaranga La Capona ha anat animant 
l’espera, quan pel carrer de Baix ha pujat el Carnestoltes 
preparat per donar el cop d’Estat avui que és 23f. 

Acte seguit, s’ha donat cos al pregó del carnaval de la 
mà d’un treballadíssim Nicolàs Maduro. Aquí ha rebut tot-
hom tu! N’hi ha hagut per a tothom, els d’aquí i els d’allà. 
Acabat el parlament -que no ha deixat indiferent- ha co-

mençat la rua pels carrers de la vila amb l’animació i la 
música dels nostres amics músics. Moltes ganes de gres-
ca, cantar i llençar confeti, gentilesa de l’Ajuntament. 

De tornada a la plaça hem fet la dansa final i hem calat 
foc al ninot als peus de l’església. Unes quantes cançons 
més, amb coreografies de ball incloses, per sentir i notar 
un dels moments més intensos de la vesprada amb el ‘Pa-
quito Xocolatero’. Comiat amb el de nou de moda ‘Passiu 
bé i fins l’any que bé’. 

Foto de final de rua i cap al Casal a fer uns beures abans 
de sopar. A tocar les 22h han obert les portes de la sala del 
Ball. Hem pres posicions i hem sopat plegats. L’abundant 
sopar l’ha organitzat la família del bar Casal. Un plat replet 

d’embotit amb ensaladilla al mig, patates i olives per picar 
enmig de la taula. A mig sopar, s’han repartit les paperetes 
perquè la gent votés les millors disfresses. 

Amb el sopar esllanguint-se hem procedit a l’entrega 
de premis. Totes les nenes i els nenes han rebut una bos-
sa de xuxes. El millor femení ha estat per la Lolita i el mi-
llor masculí pe Maduro-Enric Muntané. Ambdós han rebut 
gràcies al Centre cultural un formatge gentilesa del Marcel 
i una ampolla de vi. El premi al millor grup l’han rebut els 
del grup dels ‘Pallassos del Joglar’. El premi un formatge 
gran i una senyora ampolla de vi per fer un bon aperitiu. 
Amb tot entregat, ha arribat el moment del relax i la sobre-
taula. Cafès, copes i a xerrar una estona. 

Ben passada la mitjanit la música va agafar el protago-
nisme. El karaoke donà uns moments de glòria inoblida-
bles! I així entre cants, crits i balls se’ns feren les 5 de la 
matinada! Un carnaval més al sac i una festa més al poble. 

Gràcies al Centre cultural per l’organització i a l’Ajunta-
ment, el Bar Casal, la Xaranga La Capona per la col·laboració 
i a totes i tots per la vostra imprescindible presència.

Vols posar un anunci?

Lo Collet
locollet@tinet.org

C/ del Sol, 21 - 43310 COLLDEJOU
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PAS DE JORDI 
PUIG PER 
MONT-ROIG
• Parlem amb... •
Judit Robert Masià

El 3 de febrer, vaig poder tenir 
el goig d’anar a rebre en Jordi 
Puig, l’activista independentis-

ta que amb la seva  cadira de rodes 
està travessant els  Països Catalans 
en senyal de protesta per l’empreso-
nament i l'exili dels polítics catalans. 

Jordi Puig va ser empresonat del 
1980 al 1985 acusat de participar en 
l’assalt a la caserna de Berga, ell, 
com molts altres represaliats, també 
es va adreçar a la justícia europea 
i al Tribunal de Drets Humans d’Es-
trasburg que va acabar condemnant 
l’Estat Espanyol per haver violat la 
presumpció d’innocència, però el 
dictamen no va arribar fins 25 anys 
després. Ara, diu ell, que no passarà 

tant de temps, però que 5 o 6 anys, 
no els hi traurà ningú.

Jordi Puig va perdre les dues ca-
mes quan li va explotar un artefac-
te que manipulava al seu cotxe, un 
Renault 4L, al costat dels jutjats de 
Santa Coloma de Farners al 21 de 
març de 1990.

Tot parlant ens explicava que 
estar a la presó no és tan fàcil com 
sembla. Ell per exemple, no va obte-
nir el permís per sortir ni a l’enterra-
ment de sa mare. També va comen-
tar que durant el cop d’Estat del 23F, 
empresonat com estava va patir per 
la seva vida. Si allò tirava endavant, 
malament rai.

Tot això, la idea de rodar pels 
Països Catalans, va sorgir quan els 
polítics catalans van anunciar la seva 
intenció de fer una vaga de fam. S’ha-
via de fer alguna cosa. Així que Jordi 
Puig va optar per aquesta protesta. 
Va començar per l'illa de Mallorca; 
després  Menorca i Eivissa; d’allà va 
saltar a Dénia, amb el ferri; després 
va anar baixant fins a Alacant. A par-
tir d’aquí va pujar per l’interior fins a 
Xàtiva; d’allà fins a Dénia altre cop i 
anar pujant per la Costa. La idea és 
arribar fins a Salses, al Rosselló.

Quan va arribar a Mont-roig, no-
més tenia la mania de veure el lloc, 
on s’havien fet fora els Guàrdies Ci-
vils, el Pont de la Vergonya, nom que 
li ha posat el poble. Va traspassar el 
pont amb silenci i respecte. Li vam 
explicar que no havíem fet fora a 
ningú, que només els vam “acompa-
nyar”. Llavors va afegir: Més valents 

encara, és difícil poder aguantar-se 
en casos així. 

Després vam pujar fins a la plaça 
Joan Miró, on va fer un parlament. 
Va dir que la seva intenció és solida-
ritzar-se amb tota aquella gent que 
sofreix la repressió, presos, exiliats, 
embargats, processats, multats o si-
lenciats. Jordi Puig, demana que el 
Principat no s’oblidi de les illes i del 
País Valencià que també hi ha gent 
que hi és i aguanta lluitant en condi-
cions duríssimes. 

Va dir que això no hauria de ser 
només una lluita dels independen-
tistes, sinó també dels demòcrates, 
ja que és una vergonya que en un 
país que presumeix de democràcia 
modèlica hi hagi presos polítics.

Va dir que no s’ha d’esperar el 
permís dels de dalt, la República ja 
va estar proclamada, ara només cal 
fer-la efectiva. Cal que estem mobi-
litzats constantment i que cadascú, 
en la mesura que pugui vagi fent co-
ses que puguin ajudar a empènyer.

Després, aquella nit la va passar 
a Vilanova d’Escornalbou, a casa de 
la Núria Rivera i l’endemà va conti-
nuar viatge, Montbrió, Reus... 

Si voleu seguir el seu trajecte 
dia a dia, podeu consultar el twiter
@Cami_Republica 
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MÉS VAL TARD QUE MAI
• Opinió •
Elisa Llaberia

Fa uns anys, a la biblioteca de Montbrió, van co-
mençar a fer cursos de creixement personal.

La primera vegada que hi vaig anar va ser quan 
van fer el curs de risoteràpia, pensant que mai està de 
més riure una estona. Però no m’imaginava que aquelles 
classes serien molt més que riure una estona. Vam riure, 
però també vam sortir d'allí coneixent-nos millor nosal-
tres mateixos.

Tota aquesta branca de la psicologia em va interes-
sar força i he procurat no perdrem cap dels cursos que 
han anat fent des de les hores.

Ens han ensenyat coses que ens han servit per con-
firmar intuïcions que ja teníem, però també hem desco-
bert que algunes de les coses que donem per certes, 
en realitat són creences falses que només ens causen 
estrès i infelicitat. És impossible resumir en un article tot 
el que hem après en aquests  cursos, però intentaré do-
nar-ne unes pinzellades:

Moltes de les malalties i angoixes que pateix avui en 
dia l'ésser humà són perquè no ens van educar ense-
nyant-nos a gaudir de la vida, sinó que ens van educar 
en la exigència de la perfecció (s’ha  de fer això, això no 
es pot dir, els homes no ploren), i moltes vegades, per 
mostrar-nos perfectes a ulls dels altres (què diran).

La realitat és que les persones tenim emocions, i que 
perfecte no ho és ningú, així que aquesta autoexigèn-
cia de perfecció ens acaba esgotant. Quan una perso-
na aprèn a desfer-se d’aquesta motxilla, i a fer cas dels 
seus vertaders anhels, quan es dona permís per a ser 
ell mateix, i sentir les emocions, la angoixa desapareix.

Aquesta mateixa autoexigència, fa trontollar la nos-
tra autoestima; hem d'aprendre a estimar-nos i respec-
tar-nos nosaltres mateixos, sinó, serà impossible que els 
altres ens estimin i ens respectin.

Moltes vegades, també buscant l'estimació dels altres, 

a les persones ens costa dir NO; si diem sí quan volem dir 
no, ens anem sobrecarregant; hem d'aprendre a dir NO.

Als cursos hem après a comprendre  les altres perso-
nes, i a saber posar-nos en el seu lloc, i també a conèi-
xer-nos millor nosaltres mateixos.

Als humans se’ns fa molt difícil reconèixer els nostres 
propis defectes; sempre veiem la palla a l'ull de l’altre, 
però no veiem la biga al nostre.

Un dia ens van ensenyar que precisament, quan cri-
tiquem alguna cosa d’un altre, en realitat és perquè nos-
altres tenim aquest mateix “defecte”, és allò que diuen: 
“sempre parla qui més hauria de callar”.

Un altre exemple de causa d’infelicitat: La majoria de 
persones donen per fet que la seva manera d'entendre 
el món és la correcta, però això no és així, només és la 
seva percepció.

Tothom pot comprendre que un psiquiatra de Nova-
York, un pastor nòmada mongol, i un indígena de l'Ama-
zones no tenen  la mateixa percepció del món, doncs 
això que sembla tan senzill d’entendre, moltes vegades 
ens costa. Tal com nosaltres ho veiem, no és la realitat, 
només és la nostra percepció, cada ésser humà té la 
seva percepció, si no ho entenem, patirem, si ho ente-
nem, ja tenim molt de guanyat.

Una altra  de les falses creences que ens fa tan infe-
liços és la de que la nostra felicitat depèn dels altres: és 
tan fàcil culpar de tot els altres i tan difícil reconèixer la 
nostra responsabilitat, hi ha persones que estan instal-
lades en la queixa permanent, i la queixa desgasta.

Es qüestió d’actitud, hem de ser auto responsables, 
mirar què podem fer nosaltres per resoldre els proble-
mes que tenen solució, i també hem de saber acceptar 
les coses que no podem canviar. Als cursos hem après a 
comprendre aquesta mena de persones, posar-nos a la 
seva pell, entendre que en el fons, si són així, és perquè 
no estan a gust amb elles mateixes, però també hem 
après que no ens hem de deixar arrossegar pel seu “mal 
rotllo”, la persona més important de la nostra vida som 
nosaltres mateixos, tenim tot el dret de allunyar-nos de la 
gent que ens transmet males vibracions.

També ens han ensenyat que hem de aprendre a viu-
re en el present, gaudir del “ara i aquí”. Hi ha gent que 
viu ancorada en el passat, enganxada a la nostàlgia, i 
això desequilibra, hem de saber deixar anar el passat. I 
el futur ningú l’ha vist, és absurd passar-se la vida preo-
cupant-se pel que pot passar, això també desgasta.

Us animo a apuntar-vos a algun curs de creixement 
personal, encara que estigueu passant per un bon mo-
ment, però sobre tot si esteu passant per un període d’es-
très. Són lliçons de vida molt valuoses, llàstima que no 
estiguin incorporades com a matèria bàsica a les escoles, 
perquè hi ha moltes coses, que si les haguéssim après 
de petits, tots plegats ens hauríem estalviat patiments.

En fi, més val aprendre-ho tard que mai.
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ITINERARI GEOLÒGIC 
DE LA MUNTANYA 
D’ESCORNALBOU I ELS 
SEUS VOLTANTS
• Ho sabies? •
Carles López

L’objectiu d’aquesta recerca ha estat elaborar un itine-
rari geològic de la muntanya d’Escornalbou i les zo-
nes del seu voltant. El motiu d’aquest estudi sempre 

ha estat treballar sobre el terreny per tal d’estudiar els di-
ferents materials que caracteritzen l’espai. Per aconseguir 
aquesta informació es van realitzar diverses excursions 
a la muntanya per poder fer fotografies i recollir mostres 
de tot allò que fos interessant. També es buscaren dades 
complementàries en llibres, mapes i pàgines web per tal 
de millorar-ho. A més, es volia cercar informació sobre 
els diferents usos que se li poden donar als materials tro-
bats, per exemple, si són materials que s’utilitzen en la 
construcció o materials que poden convertir-se en roques 
ornamentals.

La recerca s’ha plantejat a partir de bastir 4 rutes per 
la regió d’Escornalbou per cercar i determinar els diferents 
tipus de roques. Aquestes s’han format en diferents perí-
odes i curiosament presenten una composició totalment 
diferent les unes de les altres. Per exemple, en aquestes 
rutes es van trobar roques sedimentàries, com el gres i el 
conglomerat; roques metamòrfiques, com el metagres o 

la quarsita i roques ígnies, com el granit. Totes les dades 
trobades es van classificar i ordenar amb la finalitat d’ob-
tenir un itinerari geològic de la zona estudiada amb caire 
divulgatiu, per tal que tothom pugui gaudir de la geologia, 
la historia o els paisatges que ofereix aquesta zona de la 
serra de l’Argentera. La guia consta de quatre excursions 
que es poden realitzar a la zona. A més també conté unes 
fitxes de les roques i dels minerals més abundants, així 
com una breu introducció teòrica a la geologia. També 
s’ha fet una entrevista a la família d’un dels últims picape-
drers de la comarca del Baix Camp, en Jaume Torroja, la 
qual complementa l’itinerari geològic ja que aporta infor-
mació de les utilitats que se li poden donar a les roques 
que es troben a la muntanya d’Escornalbou. Els picape-
drers donen sobretot usos arquitectònics (barraques de 
pedra seca, arcades, marges, murs, edificis, llambordes, 
séquies o recollidors d’aigua) i ornamentals (escuts, terres, 
paviments, amb dibuixos de les places, símbols, gravats) 
a aquestes roques. Les excursions dutes a terme són les 
següents. Primera; carretera TP-3211, des de Riudeca-
nyes fins al Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornal-
bou, on veiem els diferents materials que hi ha al costat de 
la carretera (tals com granit, quarsita, metagres). Segona; 
cim de la muntanya d’Escornalbou i el Castell-Monestir 
de Sant Miquel d’Escornalbou, on veiem sobretot mate-
rials sedimentaris (essencialment conglomerat). Tercera; 
itinerari mines properes a la carretera TP3211, on veiem 
els materials que formaven el subsòl de la muntanya (com 
baritina, limonita i malaquita). Quarta; sender que uneix 
el Castell-Monestir de Sant Miquel d’Escornalbou amb el 
poble de l’Argentera, on s’hi troben materials pertanyents 
a diferents altituds (gres, metagres, quarsita i granit). A 
la zona estudiada hi ha tres tipus de roques: sedimen-
tàries (que es troben al cim del turó de Santa Bàrbara) i 
metamòrfiques (esteses i localitzables arreu) i ígnies (que 
es troben a la resta de la muntanya). Són de: gres, con-
glomerat, calcària, metagres, quarsita, pissarra, esquist i 
granit. En l’entorn també s’hi troben minerals en estat pur. 
Els minerals més abundants en aquesta regió són: bariti-
na, limonita, quars, argent, siderita i pirolusita dendrítica 
essencialment útils per ornamentació i dels que se n’ex-
treuen metalls). Les roques de les muntanyes de l’Argen-
tera i dels seus voltants són molt útils en matèria de cons-
trucció, a més de ser roques utilitzades per fer escultures, 
gravats i altres ornaments i per a bastir terrenys amb bons 
drenatges tals com camps de golf, tennis o camps de fut-
bol. Tal i com es pot veure en l’entrevista a la família del 
Sr. Torroja, les roques més utilitzades pels antics picape-
drers eren el gres (pedra vermella), el conglomerat (pedra 
de pècol) i el granit rosat. Totes tres roques tenen els seus 
avantatges i els seus inconvenients, però amb totes tres 
es poden fer construccions espectaculars. Unes construc-
cions que han romàs fins els nostres dies i que just l’any 
passat van ser declarades Patrimoni de la Humanitat.
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA - https://bonplat.cat
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Faves amb tavella
Ingredients: Tavelles tendres, Sal i oli.

Preparació: Aquesta recepta és per quan les faves encara 
no es poden desgranar perquè encara són massa petites.

Rentarem les tavelles, els hi traurem les puntes i les 
tallarem a trossos d’un centímetre més o menys.

Posarem bastant d’oli en una paella, hi afegirem les 
faves amb tavella, ho salarem i ho deixarem coure a foc 
suau fins que siguin toves.

Es pot menjar com a guarnició o per fer truites, que 
per cert queden boníssimes. Prove-ho i ja em direu què 
us sembla.

Postres
Pastissets de cabell d’àngel
Ingredients: 6 Ous, 5 Gots (mida cigaló) d’oli, 1 

Got (mida cigaló) de moscatell, 1/2 Got (mida cigaló) 
d’anís, 1 Kg. de farina, Cabell d’àngel, Sucre
Preparació: Es posa l’oli, el moscatell, l’anís i la fari-
na tota de cop, es pasta amb les mans fins que quedi 
com una plastilina, si cal s’hi afegeix una mica més 
de farina.

S’agafen trossos de pasta i s’aplanen sobre el mar-
bre, es posa 1 cullerada de cabell d’àngel al mig i es 
tapa com una empanadilla.
Es posen en una platera al forn fins que estiguin rossos, 
i en treure’ls s’arrebossen amb sucre.

Segon plat
Bacallà a bras
Ingredients per a 2 persones: 1 Llom de bacallà 

esqueixat i dessalat, 1 Patata petita, 1/2 Ceba, 2 Grans 
d’all, 4 Ous, 6 Olives negres, Julivert cisellat, Pebre ne-
gre, sal i oli.
Preparació: Tallarem la patata tipus palla, la fregirem que 
quedi ben cruixent i la reservarem.

Sofregirem la ceba i els alls i hi afegirem el bacallà 
ben espremut deixant que redueixi l’aigua; a continuació 
posarem les patates tot remenant.

Batrem els ous amb una mica de sal i farem un reme-
nat amb tots els ingredients.

Quan el servim al plat ho decorarem amb les olives 
negres i ho espolsarem amb el julivert i un polsim de 
pebre negre. 
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 16/12/2018 al 24/03/2019)
• Actualitat •
La Redacció

26/10/2018.- Naixement de Hugo Sanz Cu-
adrado, fill de Leti i Abel i nét de l'Eduard 
Cuadrado. És una gran alegria tenir un 

membre més a la gran família colldejouenca estesa ar-
reu del món. Moltes felicitats!

24, 25 i 26/12/2018.- Nit de Nadal, Nadal i 
Sant Esteve. Vam fer el pessebre, vam tor-
nar a rascar alguna cosa amb el número del 

Centre Cultural a la Loteria Nacional i tot ho vam tenir 
ben preparat pels sopars de la nit de Nadal. Dos dies de 
bon menjar i de fer cagar el tió, amb les cases recuperant 
la màgia i l’essència del Nadal.

31/12/2018.- Cap d’Any. Plegats, a la plaça de 
l’església, vam acomiadar els darrers minuts 
del 2018 per donar la benvinguda al 2019. 

Cava i raïm per a tothom gentilesa de l’Ajuntament i els 
nostres millors desitjos!

06/01/2019.- Reis. Els reis van fer cap al poble 
de nit ja i entre torxes. Primer van passar per 
l’església i després feren cap al Casal on re-

partiren il·lusions entre els més petits i algun ja matxarrot.

07/01/2019.- Inici obres plaça. Amb les vacan-
ces de Nadal acabades, es va procedir a ini-
ciar les obres de remodelació de la desgas-

tada plaça. Segons les previsions els treballs s’allargaran 
de tres a quatre mesos. Esperem gaudir-ne ben aviat!

03/02/2019.- Pas de Jordi Puig per Vilanova, 
Mont-roig i Montbrió. Aquest activista dels 
80, avui en cadira de rodes, ha iniciat una 

volta als Països Catalans en solidaritat amb els presos 
polítics per dur arreu el missatge de la independència. 
Doncs bé, aquests dies ha estat a prop de casa nostra i 
li hem donat el nostre suport.

10/02/2019.- Clotxa per La Marató. Quin goig 
compartir aquesta gran diada al poble. Fins a 
207 persones s’apuntaren a un dinar exitós i 

farcit de tradició. La majoria sabien de què anava i que 
s’havia de fer. Per molts va ser la primers vegada. Així 
que a repartir bé els ingredients, sucar el pa i a esmico-
lar-hi l’arengada i la llonganissa. Sortejos i a ballar amb 
els amics de l’escola de ball Basics. En qualsevol cas un 
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èxit. Entre la jornada de desembre i la clotxa, el Centre 
Cultural de Colldejou, amb l’ajuda de tots els que hi han 
col·laborat, va fer una aportació néta a la Marató de TV3 
2018 de 1580 euros. Felicitats!

12/02/2019.- Inici judici procés. Comença a 
Madrid el Judici contra els 12 acusats per l’1-
oct al Suprem. I en tenim per dies ja que es-

tan avisats multitud de testimonis. De moment, després 
d’una presó preventiva injustificada, hem pogut tornar a 
sentir i veure les cares dels nostres líders polítics. Res 
més valdrà que una lliure absolució, ja que no van come-
tre cap delicte!

15/02/2019.- Gebrades al nostre terme. Dels 
dies més freds de l’any. Mentre la ginesta i 
ametllers van florint, a les nits, llargues enca-

ra, el fred acaba imposant-se i gela. Sobretot a les fon-
dalades més obagues. 

16/02/2019.- Manifestació a Barcelona. Da-
vant la vergonya de Judici contra els nostres 
líders polítics, hem anat fins a Barcelona de 

nou per omplir el tram de la Gran Via des d’Espanya a 
Universitat per donar-los el màxim escalf i cridar en con-
tra de la injustícia. El lema ha estat: ‘l’autodeterminació 
no és delicte’.

21/02/2019.- Vaga general. La intersindical ha 
promogut aquesta nova vaga general a Ca-
talunya sota el lema ‘Sense drets no hi ha 

llibertat’. Al matí ens hem trobar a Reus primer acom-
panyant les Àvies i Avis per la Llibertat i després en la 
concentració convocada a la mateixa Mercadal. Ja al 
vespre ens hem traslladat a Tarragona per seguir amb la 
protesta en l’acte unitari de les nostres comarques.

23/02/2019.- Carnaval. Sa majestat de nou ha 
pres les regnes al poble per celebrar la festa. 
Primer amb el pregó del Maduro a la plaça 

mig en obres i després amb la rua pel poble acompa-
nyats de la Xaranga La Capona. Tornats a la plaça hem 
cremat carnestoltes Tejero i hem dansat al seu voltant 
per foragitar els mals esperits. Després hem sopat al Ca-
sal pa amb tomaca i embotit i hem allargat la festa fins 
ben entrada la matinada.
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08/03/2019.- Vaga feminista. Els carrers i les 
places de Catalunya, Espanya i mig món 
s’han omplert per dignificar el paper de la 

dona. Al mateix temps, el crit més unànime ha estat per 
acabar d’una vegada per totes amb la violència de gène-
re. Evidentment, des de Lo Collet ens posem el llaç lila 
per donar tot el suport a la mobilització. La foto és de la 
manifestació de Madrid (Cinta Garrido).

10/03/2019.- Dissolució AVA. Després d'una 
reunió amb molt poca assistència es va fer 
una segona convocatòria en la qual  l'assem-

blea va acordar dissoldre l’Associació d’Amics i Veïns de 
la Mola. Agrair la feina que durant tots aquests 30 anys 
s’ha fet des de la Junta i de tots aquells que hi han col-
laborat. A partir d’ara, de la festa major se n’encarregarà 
l’Ajuntament. (Foto de Joan Gaya fill).

16/03/2019.- Manifestació a Madrid. Una re-
presentació de Colldejou ha anat a Madrid 
per donar suport als presos polítics, exigir-ne 

l’alliberament, denunciar que el judici al que els sotme-
ten és una farsa, plantar cara al feixisme i acabar amb 
el Règim del 78. Una fita més que romandrà als nostres 
cors per sempre! 

17/03/2019.- Visita al Parlament Europeu. 
Jornada reivindicativa dels alcaldes d'ERC 
que s'han desplaçat a Brussel·les per defen-

sar l'avellana del Baix Camp, l'oli de la DOP Siurana i els 
cítrics de les terres de l'Ebre. Primer els va rebre la Merit-
xell Serret, delegada i Consellera d'Agricultura. I després 
s'ha visitat el Parlament Europeu. El nostre poble hi ha 
estat representat amb la figura de l'alcalde Jordi Sierra.

18/03/2019.- Tram final de les obres de la 
plaça. Encarem la recta final de les obres 
amb l'empedrat i l'encimentat del tram 

d’aparcaments de la part de baix. Quedarà arranjar la 
part de l’església.

24/03/2019.- 65è aniversari de la nostra 
subcriptora Maria de la Roca Mallafré. 
Moltes felicitats! Brindem pels bons mo-

ments! Bona jubilació!

24/03/2019.- Manifestació Alsasu. Una repre-
sentació de catalans molt extensa ha anat 
fins a la ciutat basca per manifestar-se per 

defensar els nois que injustament estan a la presó. Se'ls 
acusa de violentar guàrdies civils quan en realitat no va 
deixar de ser una baralla de bar. Diuen que hi van as-
sistir més de 60.000 persones, entre les quals gent de 
Colldejou (Llorenç, Judit i amigues).
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UNA LLENGUA UNA 
REALITAT
• Opinió •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Quan era a la facultat, farà ja una vintena d’anys, 
vaig topar amb diverses peculiaritats idiomàti-
ques. Vaig estudiar Filologia Hispànica -el destí 

és capritxós- i la veritat és que al principi em va costar 
molt. I per quina raó? Doncs perquè la meva llengua inter-
na materna era la Llengua Catalana. Llavors clar, al parlar, 
a part d’aquell accent tan peculiar que caracteritza els ca-
talans que parlen espanyol, traduïa; i ja la teníem armada! 

Em va costar molt d’entendre una expressió que em re-
petien aquells Senyors il·lustres: -‘Señor Blanch (marcant 
clar la ‘ch’) cuando hable usted (marcant la ‘d’ final com 
a ‘z’) español, tiene que pensar en español. Sinó nunca 
hablará bien el idioma de Cervantes’. Sense entrar en dis-
quisicions polítiques, que en aquell moment anaven per 
uns altres viaranys, em vaig centrar en aprendre a pensar 
en Llengua Castellana. Em posava les teles estatals de 
l’època i em fixava en com pronunciaven. Certament, va 
ser molt dur. Em va costar molt entendre que cada llengua 
té una manera d’expressar i que cada llengua et permet 
sentir les coses d’una manera. Doncs bé, un dia se’ns va 
acudir a un reducte de ‘catalanets’ que hi havia per allà, 
proposar als profes de filologia com traduirien les paraules 
i les expressions següents catalanes de soca-rel. Heus 
ací l’expressió en Català, la traducció literal al Castellà, el 
significat i una expressió o mot equivalent.

Saltataulells (saltamostradores). Vol dir que és un 
aprenent en un negoci. En castellà seria ‘aprendiz’.

Ser un bocamoll (boca húmeda). Vol dir que es parla 
massa o que es diuen bestieses. En castellà seria: ‘ser 
un bocazas’.

Ser un panxacontenta (panza contenta). Vol dir que 
es conforma amb tot i que viu bé. Sol associar-se a gent 
dropa però que menja i beu bé. En castellà seria ‘ser un 

comodones’ o ‘ser un señorito’. 
Ser un cagadubtes (caga dudas). Vol dir que és una 

persona que sempre té dubtes a l’hora de prendre qual-
sevol decisió. Li costa molt prendre decisions. En caste-
llà seria ‘indeciso’.

Ser un poca-solta (poca suelta). Vol dir que no té sol-
ta. En castellà seria ‘estúpido’.

Fer un pensament (hacer un pensamiento, tomar una 
decisión). Vol dir que acabem fent alguna cosa de mane-
ra immediata. En castellà seria ‘decidirse a hacer algo’.

Fer-la petar (petarla). Vol dir xerrar una estoneta. En 
castellà seria ‘charlar’.

Fer-ne un gra massa (hacer un grano de más). Vol dir 
que exageres les conseqüències del que dius. En caste-
llà seria ‘te has pasado’.

Fer la santíssima (hacer la santísima). Vol dir fer una 
malifeta a algú. En castellà seria ‘putear’.

Fer volar coloms (hacer volar palomos). Vol dir que 
donem per fer que alguna cosa passarà i ja estem bene-
ficiant-nos-en abans que faci. Crear falses expectatives. 
En castellà seria ‘Echar las campanas al vuelo’.

Explicar sopars de duro (explicar cenas de duro). Vol 
dir que algú explica coses la certesa de les quals dubtem 
o no veiem clar. En castellà seria ‘explicar milongas’.

Treure foc pels queixals (sacar fuego por las muelas). 
Vol dir estar molt enfadat. En castellà seria ‘sacar de quicio’.

Pixar fora de test (mear fuera de tiesto). Vol dir que 
dius una cosa inadequada en un mal moment. En caste-
llà seria ‘salirse del tema’.

No ser-hi tot (no estar del todo). Vol dir que estàs una 
mica boig! En castellà seria ‘estar chalado’.

Tenir-hi la mà trencada (tener la mano rota). Vol dir 
que allò ho saps fer molt bé ja que duus força temps fent-
ho. En castellà seria ‘tener mano en una cosa’.

Tenir un pa a l’ull (tener un pan en el ojo). Vol dir no 
veure-hi bé del tot o que no es vol veure. En castellà 
seria ‘tener una venda en los ojos’.

Queda clar doncs que cada llengua té una realitat 
probablement diferent d’una altra, i aquí rau la riquesa 
de cadascuna.
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EL MASCLISME EN DISNEY
• Opinió •
Patrícia Martí

Visualitzant les pel·lícules de Disney és ben evi-
dent que el masclisme hi és molt present. És 
especialment en els inicis, quan aquesta tendèn-

cia és més forta, si bé es pot observar com es va diluint 
amb els anys. Aquest masclisme ha anat disminuint al 
mateix temps que la dona ha anat agafant major impor-
tància en la societat en general. De la mateixa manera, 
observem que el paper de la dona ha anat evolucionant 
de tal forma que comença a ser representada amb més 
autonomia i valentia. En els films més antics, la dona 
era representada com un ésser dèbil, fràgil i que no es 

podia pràcticament valdre per ella sola. Les societats 
però van anar modernitzant-se. Paralel·lament, la dona 
va aconseguir, tot i que molt lentament, emancipar-se. 
Es va alliberar, va incorporar-se al món laboral, va cursar 
estudis més enllà dels primaris, va deixar d’identificar-se 
amb la llar... En altres paraules; ha anat empoderant-se 
per ser igual que un home. En aquest camí ha patit un 
munt de dificultats i encara no s’ha aconseguit del tot 
l’equiparació en molts àmbits com per exemple cobrar el 
mateix per la mateixa feina i el mateix càrrec. Disney no 
va ser cec davant d’aquests canvis i així, mentre que als 
inicis la dona necessitava d’un príncep blau per ser algú 
(Blancaneus, Ventafocs, La bella dorment...), amb el pas 
dels anys, ens trobem a una dona que es converteix en 

protagonista de la seva pròpia pel·lícula. Lentament, es 
deixa de costat el paper del príncep com es coneix en 
els contes de fades i s'acaba representant la dona com 
algú que pot fer les coses per la seva pròpia mà. Amb 
tot, observem que de la mateixa manera que la dona ha 
anat empoderant-se en la vida real, en Disney, igual-
ment, hem vist com guanyava protagonisme. Aquesta 
lenta i progressiva evolució es donarà de l'any 1939 fins 
al 2016. Podem observar que aquest canvi de mentalitat 
és extremadament lent, ja que es produeix en 77 anys 
(tres quartes parts de segle), i que no es corresponen 
necessàriament amb els canvis socials que s'estaven 
produint en aquest moment. Fins que la societat real-
ment no s'ha adonat de la desigualtat de gènere que hi 
ha, Disney no ha canviat la seva forma de representar a 
personatges femenins. I quins rols ha reservat Disney en 
els primers temps per representar la dona? Es concep la 
dona com un ésser que serveix per a fregar i tenir nens, 
incapaç de  prendre una decisió per si sola. La dona, 
segons aquests cànons, és feble, conformista, submisa 
i dependent. Comparant les pel·lícules que formen la se-
gona part del treball amb les anteriors, pot apreciar-se 
un progrés en la representació de la dona i  el masclisme 
(Mulan, Pocahontas, Vaiana, Frozen). En un segon tram 
de films, des de La Sireneta fins Mulan, es produeix una 
disminució de forma considerable del tracte menyspre-
ador. Es veu reflectit més en els diàlegs que no pas a 
les cançons (‘Has de ser molt cortès, calmada, obedient, 
no equivocar-te, tenir bones maneres i la talla tres; nom 
i honor ens donaràs!’ Mulan). En les últimes princeses 
de la factoria Disney (De Tiana i el gripau fins a Vaia-
na), que van des de l'any 2010 fins a l'any 2016, hi ha 
una gran increment del feminisme. La dona és finalment 
representada com la veritable protagonista de la seva 
respectiva pel·lícula. Té un caràcter inconformista i va-
lent i sol ser la líder. L'home ja no apareix com a heroi 
indiscutible o com l'objecte de desig de la dona, sinó que 
ocupa un paper secundari (si apareix).

(Treball de recerca de 2bat participant en Fòrum-
Trics de millors Tdr de 2019)
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SECRETS D’ESTAT
• Opinió •
Enric Muntané

Tots els països tenen secrets d'estat, i aquells que 
ho neguen, estan mentit.

Però, què s'entén per secrets d'estat o secrets 
oficials?. Doncs resumint, vindrien a ser les informacions 
que de veure la llum, podrien comprometre la seguretat i 
els interessos del país.

A l'estat Espanyol, el coneixement dels secrets ofici-
als no el té en exclusiva el govern de torn, doncs per la 
transcendència que suposa, no pot estar subjecte als in-
teressos  particulars d'un sol partit polític (almenys en te-
oria). La fórmula d'elecció dels seus membres (diputats), 
que poden tenir accés i coneixement d'aquestes infor-
macions, es similar a l'elecció dels membres de la Mesa 
Parlamentària. Per poder-ne formar part, es necessita el 
recolzament de tres cinquenes parts del congrés o si-
gui, el vot favorable de almenys 210 diputats. Els secrets 
d'estat es subdivideixen en quatre categories diferents, 
segons la importància dels documents, de major a me-
nor importància, consten com a: informació secreta, inf. 
reservada, inf. confidencial i inf. de difusió limitada, enca-
ra que no estan prou clares les línies que separen unes 
d'altres. Entre les funcions que desenvolupa la comissió 
hi ha el control de les despeses reservades (fondos re-
servados), la fiscalització del CNI (Centre Nacional de 
Inteligencia), l'anàlisi d'informes i documents reservats o 
secrets. Aquesta comissió ha tractat temes com l'atemp-
tat de l'11M a Madrid, la lluita antiterrorista del País Basc 
o els vols secrets de la CIA en territori espanyol. Les ses-
sions de la comissió de secrets oficials, són secretes, els 
diputats tenen l'obligació de no revelar els seus contin-
guts. L'article 16 del REGLAMENTO DEL CONGRESO, 
estableix que " Los diputados estan obligados a no di-
vulgar las actuaciones que, según lo dispuesto en aquel, 
puedan tener excepcionalmente, caràcter de secretas".

A la legislatura de l'any 2011, (el president era Rajoy), 
van sortir escollits per aquesta comissió, Alfonso Alon-
so (PP), Soraya Rodríguez(PSOE), J.A. Duran i Lleida 
(CiU), Josu Erkoreka (PNV), Cayo Lara (IU), Rosa Diez 
( UPyD), faltava un setè membre, el del grup mixt on es 
trobava ERC, però el PP ho va impedir, per tal que no po-
guessin accedir a informació "sensible". A l'actual legisla-
tura, la Mesa està composta pels diputats Adriana Lastra 
(PSOE), Rafael Hernando(PP), J.C. Girauta (Ciudada-
nos), Ione Belarra (Podemos), Joan Tardà (ERC), Aitor 
Esteban (PNV) i Jordi Xuclà (PdeCAT), en representa-
ció del Grup Mixt. Fetes les presentacions oficials, anem 
al gra. La Ley de secretos oficiales, va ser promulgada 
l'any 1968 (fa cinquanta-un anys, en ple franquisme) i 

a diferència dels països dels nostre entorn, la nostra no 
contempla la desqualificació automàtica dels documents 
al transcórrer  un termini determinat d'anys. Per tant, 
aquests documents poden restar secrets eternament.

Durant la legislatura del president Zapatero, la llavors 
ministra de defensa Carme Chacón, va intentar (encara 
que de forma tímida), aixecar els secrets de la guerra 
civil i la postguerra (entre 1936 i 1968), va trobar-se amb 
una sèrie d'entrebancs que van allargar el procés, fins 
que amb l'arribada, altre cop, del Partido Popular, el lla-
vors nou ministre Pedro Morenés, ho va tornar a guardar 
al calaix sense data, doncs la versió que va donar, es 
que hi havia temes més prioritaris i es va quedar tan am-
ple. En aquests últims temps, i per tal de resoldre aques-
ta anomalia democràtica, el congrés va aprovar una pro-
posició de llei del PNV (Partit Nacionalista Basc), que 
plantejava reformar l'actual normativa, per tal que al cap 
de 25 anys sortissin a la llum els documents secrets i en 
15 en el cas de "materias reservadas". Des d'aleshores, 
la reforma està congelada i de moment els grups PP, 
PSOE, CIUDADANOS, estan demanant successives 
prorrogues per poder presentar esmenes i així fer eterna 

l'esperada reforma. Mentre, els historiadors segueixen 
recorrent als arxius d'altres països (França, Regne Unit, 
EEUU, Alemanya,...), per tal de poder esbrinar tot el que 
s'amaga de la història recent del nostre estat.

Preguntes que em venen al cap arran dels secrets 
d'estat. Què va passar realment el 23F de 1981? han 
passat 38 anys i hi ha més ombres que llums i molts 
silencis que assenyalen. Quants diners es van fer servir 
per la creació dels GAL, qui els administrava?... qui era 
el Senyor X??, què va passar realment amb el tema de la 
intoxicació de l'oli de colza?, Sabien els EEUU els plans 
d'ETA per atemptar contra Carrero Blanco?, Què s'ama-
ga darrere dels atemptats del 11M a Madrid?? només 
per esmentar un detall recordatori, els trens que van pa-
tir els atemptats, van ser desballestats  tretze dies més 
tard, cosa que va dificultar i molt l'aclariment i busca de 
proves arran del tipus d'explosius empleats, la localitza-
ció exacta de les motxilles i el tipus de metralla que hi 
contenia entre altres detalls importants, a diferència del 
tren ALVIA, que va descarrilar a Galícia, i el jutge el va 
retenir durant quatre anys en busca de proves i els con-
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tactes de l'imam de Ripoll amb el CNI ??... i la participa-
ció del diferents governs de l'estat per callar i tapar les 
activitats criminals de la xarxa GLADIO???.

Massa silencis, massa connivències, massa premsa 
domesticada, massa por de parlar, massa interessos in-
sans  i molt poca democràcia i menys transparència.

En mig del procés contra els nostres líders catalans 
potser es l'hora que els membres de la mesa de secrets 
oficials (ERC, PEdCAt, PODEMOS), comencin a expli-

car coses, o potser ja ho estan fent de manera discreta. 
Últimament val molt la pena, seguir els programes de de-
nuncia  SENSE FICCIÓ I PREGUNTES FREQÜENTS, 
potser és per això que ens volen apagar la nostra tele, 
els nostres mitjans amb un altre 155 tan etern com els 
seus secrets inconfessables.

Com va dir algú..." Espanya és una anomalia 
dintre d'Europa".

EXPOSICIÓ DE JAUME 
PLENSA Escultor AL MACBA
• Ho sabies? •
Meritxell Gaya Llorens

Ja que teníem aquests dies de festa, vam aprofitar 
per anar a veure el Museu d’Art Contemporani de 
Barcelona (MACBA), on hi ha, fins el 22 d’abril, l’ex-

posició de l’escultor Jaume Plensa. És un artista molt po-
lifacètic, és escultor i gravador i ha experimentat també 
amb el dibuix, vídeoprojeccions, instal·lacions acústiques 
entre altres. És conegut per les grans escultures huma-
nes fetes de lletres i números (Tolerance 2011), per l’es-
tàtua d’una cara que hi ha davant del Palau de la Música 
(Carmela 2015) i per l’escultura que hi ha davant de la 
Biblioteca Xavier Amorós de Reus (Cos de llum 2003). 

L’exposició del MACBA, fa un recorregut per les tres 

dècades del seu treball on l’autor es formula preguntes 
mitjançant l’escultura. Només començar l’exposició, ja 
veiem un interrogant plantat a terra d’unes dimensions 
considerables. Plensa es formula qüestions sobre les 
emocions, la memòria, la raó... També qüestiona la his-
tòria sorgida aquests últims segles la qual configura la 
nostra actualitat, el nostre present.

Utilitza nombrosos materials, els més destacats: el 
vidre, la fusta, el metall i l’aigua. Al llarg del recorregut 
de l’exposició es van sentint diferents sons que ens van 
acompanyant. La majoria són  provocats per vibracions 
de diferents matèries, podem destacar l’obra: Matter-
Spirit (2005), on el visitant colpeja la peça (un gong ge-
gant) i fa que aquesta “s’activi” i el so provoca que per a 
la resta de visitants també se’ls faci la peça present. 

En un altre lloc de l’exposició hi trobem els caps de 
diferents nenes amb els ulls tancats, són unes imatges 
molt suggeridores que ens transporten cap als somnis i 
que segons de quin punt les mires semblen planes i això 
que són amb volum.

És molt interessant també la cortina que es desplega 
al llarg de la sala. Aquesta cortina és feta tota amb lle-
tres metàl·liques on hi ha escrit literalment alguns dels 
articles de la Declaració Universal dels Drets Humans. 
L’espectador la pot travessar, la pot tocar, la pot llegir... 
és la manera que té l’autor de fer-nos adonar de l’aspi-
ració més fonamental de la humanitat: la defensa de la 
seva dignitat mateixa.

M’ha semblat una exposició molt interessant, que 
et fa pensar molt i que et suggereix moltes coses que 
d’una altra manera potser no me les hauria plantejat. Si 
aquests dies sou per Barcelona, -apropeu-vos al MAC-
BA i visiteu-la, us la recomano.
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A principis de març, coincidint que vam tenir un cap 
de setmana llarg, vam aprofitar per visitar la zona 
de Tremp, al Pallars Jussà. A pocs quilòmetres 

de la capital de comarca, hi ha un poblet anomenat Salàs 
de Pallars, d’uns 300 habitants, on des de fa uns anys 
es poden visitar una reproducció de botigues d’època, 
on se’ns explica la història contemporània dels pobles de 
les nostres comarques, gràcies a l’observació dels pro-
ductes que es venien i es compraven en aquella època.

La visita consisteix en una passejada per diferents 
locals del poble, els quals han ambientat amb la col-
lecció d’objectes vinculats amb l’antic comerç i material 
publicitari que ha anat recollint  l’historiador Sisco Farràs. 
Aquest en va tenir la iniciativa quan els seus pares es 
van jubilar i van tancar la botiga de queviures que tenien 
i ell es va poder quedar amb tot el mobiliari. 

Vam començar al Cafè Salón, el local s’ha restaurat 
i ara és el lloc on es compren els tiquets i també s’hi po-
den veure petites exposicions. 

El primer local pròpiament dit que es visita és la far-
màcia, on podem veure els pots d’herbes de l’apotecari, 
plens de fòrmules magistrals i els antics mobles i produc-
tes de les farmàcies del segle passat, com per exemple 
les antigues Aspirines, les pastilles del Dr. Andreu, els 
laxants de l’època... Al costat mateix hi trobem l’estanc 
i la barberia.

L’estanc és un local molt petitet on encara hi podem 
veure diferents marques de tabac, les cigarretes Bisonte, 
Ducados, els havans Montecristo... 

A la barberia hi notem aquella olor de Floïd què ens 
recorda els padrins. Allí ens expliquen els colors dels 
antics pals de barber els quals estan associats a les di-

LES BOTIGUES MUSEU 
DE SALÀS DE PALLARS
• Viatgem a... •
Meritxell Gaya Llorens

ferents “feines” que feien els barbers: extreure queixals, 
sagnies...tot això en un espai on s’hi poden veure les 
antigues butaques per a tallar cabells, petites ampolletes 
de massatge per a després de l'afaitat i les antigues fu-
lles d’afaitar Filomatic.

Una miqueta més amunt hi ha la merceria-perfumeria, 
plena de cotilles, vetes i fils, mitges, sostenidors, petits 
sabons i colònies de La Toja, i la Maja entre d’altres.

I caminant una miqueta més, arribem a la botiga 
d’”Ultramarinos y Coloniales”, la qual és l’antiga botiga 
que regentaven els pares del senyor Farràs. Hi podem 
veure multitud de coses: paper de vàter, infinitat d’am-
polles d’anís de diferents marques, productes de neteja, 
dauets de caldo...

Després d’aquest local, visitem la impremta on hi 
veiem els sistemes d’impressió que tenien abans. Ens 
expliquen que les persones que composaven les pàgi-
nes havien de ser molt precises, ja que calia col·locar les 
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L’ALQUIMISTA
de PAULO COELHO
• Llegim •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

lletres en efecte mirall. 
Seguidament ja trobem el quiosc, ple de tebeos, sol-

dadets de plàstic, gomes d’esborrar Milán, baldufes de 
fusta, revistes dels seixanta...

La visita de les Botigues Museu s’acaba al bar, el qual 
té un gran taulell de fusta, les tauletes de marbre i potes 
de ferro, moltes begudes del segle passat, ampolles que 
ja no veiem actualment...

Acabada la visita a Les Botigues Museu, vam trobar 
que és una proposta molt interessant per poder recrear 
la vida comercial quotidiana amb els objectes i les pro-
pagandes del passat.

Que llunyà i que proper a la 
vegada. Quin escrit! L’autor 
ens ofereix un text clàssic 

ple de simbologia, que pel que es 
veu va escriure en dues setmanes. 

Es va publicar l’any 1988 i s’ha tra-
duït a 63 llengües. Ens narra la his-
tòria d’un pastor, Santiago, que té un 
somni recurrent; somnia amb arribar 
a les piràmides d’Egipte per buscar 
un tresor; el que creu que és el seu 
objectiu en la vida. Té alguna cosa 
per la que lluitar i aquesta és la clau. 
Romandrà en aquest món perquè 
vol viure la seva “llegenda personal”, 
el seu somni. I que si fa les coses bé 
i interpreta bé els senyals que li va 
donant la vida, al final ho aconsegui-
rà i serà ric. En aquest sentit cal dei-
xar-se guiar pel cor, per aquella ve-
ueta que ens condueix al bé. Només 
així anirem pel bon camí i les coses 
ens sortiran bé. Només així i vivint el 
present de la millor manera possible 
assolirem els nostres objectius. No-
més d’aquesta manera entendrem 
quin és el significat de la vida arreu, 
aquesta mena “d’ànima del món” 
que ens abraça a totes les persones 
de bé i a tots els éssers de la cre-
ació. En la seva lluita personal, mai 

no desisteix ja que considera que el 
que li passa és cosa del destí i com 
que ell està “protegit” perquè fa el bé 
interpreta que farà el bon camí. I en 
les diferents etapes de la seva vida 
va trobant-se gent de la que aprèn i 
amb la que creix com a persona con 
passa al “Lazarillo de Tormes” o el 
“Conde Lucanor”. Així passa part de 
la seva vida primer amb les cabres, 
després amb un vidrier, un anglès, 
l’alquimista i el monjo. I mai es fa 
enrere com quan el saquegen, el 
colpegen o li posen reptes aparent-
ment impossibles. Sempre se supe-
ra! Com si es tractés de l’evolució de 
l’ànima platònica per aconseguir la 
perfecció. I en el seu camí, com si de 
Don Quijote es tractés, el noi va tro-
bant-se situacions que ha de superar 
per continuar endavant, per al final 
trobar el seu tresor personal, tancar 
els deutes que té contrets i passar 
la resta dels seus dies amb la seva 
estimada Fàtima. En el fons, l’amor 
i el lluitar per una persona ho és tot!
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56A FIRA D’OLI DE LES 
GARRIGUES
• Viatgem a...•
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

Arribem a una de les setmanes clau de l’hivern: 
la setmana dels barbuts i sant Antoni dels rucs. 
Moltes viles han celebrat aquest patró amb les 

primeres benediccions d’animals i la sortida pels carrers 
dels Tres tombs o l’Encamisada a Falset. I en temps de 
collita de l’oli, a la meca d’aquest producte, s’ha celebrat 
la 56a edició de la Fira de l’oli de les Borges Blanques. 
Així que ens hi hem desplaçat per passar un cap de set-
mana a propet de casa, amb bon vi, bon oli, festa, músi-
ca i visites guiades. Un programa del que podem gaudir 
ben a la vora.

Hem fet estada a Arbeca, un poble que encara con-
serva aquell encant medieval amb arcs i columnes a la 
seva part més interior i amb el que queda de l’important 
castell a la part més alta. Val la pena fer-ne la visita gui-
ada per entrar al vell molí, la cooperativa, la majestuosa 
església o passejar-se per les entranyes de la vella for-
talesa. Està bé visitar el poble i també l’antic nucli dels 
Vilars als afores. Es pot pernoctar fàcilment a Cal Farré; 
tenen confortables apartaments.

Si pots gaudir d’un dia sencer, està bé desplaçar-se 
fins a la Pobla de Cérvoles i visitar el Celler Blanch i 
Jové. Primer les vinyes; un veritable espectacle al bell 

mig de la natura. S’han proposat crear un espai amb 
escultures entre les vinyes per donar un impuls diferent 
a l’espai; un èxit. A la Vinya dels artistes hi pots trobar 
obres des de Joan Brossa, a Carles Santos o Guinovart. 
Després pots entrar al celler on t’expliquen tot el procés 
de la vinya fins a convertir-se en vi, els vins i olis que 
elaboren i finalment el millor; la cata dels seus produc-
tes. Imprescindible és baixar a la sala de les barriques. 
A les parets, unes enormes teles de vela de vaixell ofe-
reixen un espectacle únic. Foren deixades a l’exterior un 

temps perquè la natura anés modelant unes formes a les 
que Guinovart va acabar donant vida. Havent dinat un 
tombet és imprescindible per la bonica vila de la Pobla 
de Cérvoles. Ja de tornada aturada a l’Albi per contem-
plar-ne la part antiga. I res, temps de recular fins a Arbe-
ca, arreglar-se una miqueta i cap a la Fira del Vi de les 
Garrigues. Allà un munt de paradetes t’aproximen a uns 
productes de la terra excepcionals; no només oli, sinó 
vins, mels, cava i embotits. Un certamen farcit d’actes 
per a tots els públics, gustos i tendències. Tallers, ball 
de gegants, conferències, degustacions... Es nota que 
estem en temps d’eleccions ja que per sobre de la verda 
catifa un munt de polítics s’hi van passejar. I a sopar. 
Molt recomanable és reservar taula a l’Hostal Benet; im-
prescindible per aproximar-se a la cuina de la terra i fer 
un bon maridatge en vins. Per rematar la nit, concert de 
la Fira amb els Catarres i els Buhos a la carpa firal. Un 
bon cap de setmana!
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PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku mitjà

Sudoku difícil

Endevinalles

Laberint

Solucions núm. 80

Encara que no sóc peix, dins de l’aigua sempre estic,
i cantant estic contenta, així que arriba la nit.

Porto un vel sobre d’un altre, de seda de la més fina;
qui em vol descobrir ho paga, plorant a llàgrima viva.

Sembla or, plata no és, qui no ho endevinarà, ben ase serà.

De metall o de paper, tots en volen tenir més.

No sóc cargol ni bolet, i la pluja em fa sortir,
quan plou tot m’estarrufo, i quan fa sol estic pansit.

Una capseta blanca que s'obre i no es tanca.

Un plat pla, blau clar, ple de pebre negre està.

En Pinxo li va dir a en Panxo:
vols que et punxi amb un punxó?
I en Panxo li va dir a en Pinxo:
Punxa’m però a la panxa, no!

Quan m’ajupia, codonys collia.
Quan m’aixecava, codonys agafava.
De genollons, collia, collia.
De genollons, collia, codonys.

Embarbussaments

Troba aquí les solucions a les endevinalles:
Diners, l'ou, la granota, el plàtan, el paraigua, la ceba
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FISIOTERÀPIA I 
OSTEOPATIA, VIDA 
SALUDABLE
• Ho sabies? •
Oriol Cedó Ferré,
fisioterapeuta d’Osteofisio
Reus. N. Col. 12916

Durant la història de la humanitat sempre hi ha 
hagut tractaments naturals, que sense una evi-
dència científica, impossible per l'època, s'han 

utilitzat per la cura de malalties i dolors. I, a l'actualitat, 
tenim una gran varietat de tècniques i recursos en els 
quals posar la nostra confiança, i dic confiança perquè 
la majoria dels cops no sabem ni com actuen ni què 
fan. Aquí la importància, que crec jo, tenen els pro-
fessionals d'avui en dia ja siguin metges, infermers, 
psicòlegs, nutricionistes, podòlegs, i en el meu cas fi-
sioterapeutes.

Una de les meves motivacions a l'hora de treballar 
és fer entendre al pacient el problema que té per a 
buscar les millors solucions possibles, s'han de deixar 
clar els objectius del tractament i fer entendre el millor 
possible els efectes de cada tècnica realitzada per a 
que la persona es senti involucrada en el tractament. I 
en aquest sentit crec que els professionals acreditats 
estem actuant adequadament al nostre moment.

És per això que mitjançant aquest petit article 
m'agradaria fer una petita aproximació a la fisioteràpia 
i algunes de les diferents tècniques, ja que en tenim 
una gran varietat, i posar al coneixement de la gent 
una eina més per buscar una vida saludable.

La fisioteràpia està descrita com una ciència de 
tractament físic, que utilitza tècniques mitjançant l'apli-
cació d'agents físics per tal de diagnosticar, recupe-
rar i prevenir. Per a que sigui més fàcil d'entendre, 

mitjançant tècniques manuals com massatges (amb 
una gran varietat de tipus), corrents elèctrics, calor i 
fred o eines externes com agulles de punció seca (que 
actuen en els nòduls musculars dolorosos per tal de 
relaxar-los) o ganxos (com a opinió personal una eina 
que ens ajuda, als fisioterapeutes, a cuidar les nostres 
mans i a ser més precisos a la zona a treballar), bus-
quem la causa del dolor per tal de tractar-la i recuperar 
la seva normalitat.

Cada cop més la fisioteràpia està més al dia a dia 
de la gent, per una banda la demana l'estil de vida ac-
tual, una mica sedentari, que fa que no tinguem els be-
neficis que té l'activitat física, com reduir l'estrès, aju-
dar a prevenir malalties cardiovasculars, etc, i  a nivell 
físic enforteix músculs i tendons, a l'hora que ajuda a 
prevenir altres malalties a les articulacions com l'artro-
si. A la meva consulta treballo amb exercicis terapèu-
tics amb objectius personalitzats segons la demanda 
del cos i trobo que és una tècnica que encara té molt 
per descobrir perquè té un gran ventall de possibilitats 
com exercicis d'estiraments, treball de columna amb 
pilates, exercicis propioceptius (equilibris), etc.

De la mateixa manera que amb l'exercici terapèu-
tic busquem uns beneficis de recuperació i prevenció, 
necessitem tenir una mobilitat de les articulacions 
adequada, i aquí té una gran importància l'osteopatia, 
una ciència que entén les disfuncions com a zones hi-
pomòbils o com podríem dir de forma similar, bloque-
jades. Aquestes articulacions ja siguin a la columna, 
la cintura o a les extremitats tensionen músculs, lliga-
ments o tendons provocant dolors. Amb tècniques os-
teopàtiques aconseguim alliberar aquestes zones per 
tal de restaurar la funcionalitat del cos i amb ajuda de 
la fisioteràpia acabar d'aconseguir l'objectiu principal, 
el benestar del pacient i recuperar una vida saludable.

Amb aquesta petita informació sobre  fisioteràpia, 
osteopatia i les diferents tècniques que es poden uti-
litzar ja podeu prendre consciència de la facilitat que 
teniu per millorar la vostra Salut, i en qualsevol cas us 
espero a Osteofisio Reus!
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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

Bar Cafeteria i Terrassa
Nova direcció •  Obert tot l'any

Plats combinats, entrepans, tapes

Tel. 977 837 240
Carrer de Baix, 42 - 43310 COLLDEJOUTel. 610 808 753 - naturalicamp@gmail.com

SERVEIS DE JARDINERIA:
Manteniment de jardins particulars i comunitats • Disseny de jardins

Col·locació de gespa artificial • Aplicador qualificat de productes
Fitosanitaris • Instal·lacions de reg i automatismes • Poda i tala d'arbres...

CASAL DE COLLDEJOU


