
Lo 
Col

let
R

ev
is

ta
 d

el
 C

en
tr

e 
C

ul
tu

ra
l d

e 
C

ol
ld

ej
ou

 -
 A

ny
 X

X
. N

úm
er

o 
81

. J
un

y 
de

 2
01

9.
 P

re
u:

 3
€



- 2 -

CRÈDITS
• Consell de Redacció •
Isaac Blanch (Iblama), Marc Aureli Espada, 
Meritxell Gaya, Joan Gaya, Joan Llorens (Joglar), 
Laia Llorens, Núria Montalvo (Kosina) i
Enric Muntané
• Disseny, composició i edició •
Kosina
• Portada •
Isaac Blanch
• Imprimeix •
Tot imprès
• Lo Collet atén •
Plaça del Sitjar, s/n - 43310 Colldejou
locollet@tinet.org o a qualsevol membre
del Consell de Redacció
• Pàgines web •
http://usuaris.tinet.cat/locollet
http://locolletdigital.blogspot.com
• E-mail •
locollet@tinet.org
• Amb la col·laboració de •
Departament de Cultura de la Generalitat de 
Catalunya
Ajuntament de Colldejou

• Amb la col·laboració de •

Lo Collet és membre de l’ACPC
Dipòsit legal: DL T 523-1999

SUMARI
• Editorial •

Editorial - Pàg. 3

• Actualitat •

Trobades geganteres - Pàg. 4

Colldejou a peu - Pàg. 8

Recull fotogràfic - Pàg. 12

Ha passat... - Pàg. 14

• Opinió •

Balanç temporada 2018-2019 del Barça - Pàg. 5

Banys de bosc - Pàg. 7

• Parlem amb... •

Entrevista a Coia Valls - Pàg. 10

• Cuina •

Les receptes de la Lola - Pàg. 11

• Ho sabies? •

100 cims - Pàg. 19

Viu l’estiu amb salut - Pàg. 20

Un granet de sorra - Pàg. 24

Els probiòtics - Pàg. 25

• Viatgem a... •

Ruta per Corea del Sud - Pàg. 22

• Entreteniments •

Passatemps - Pàg. 25

TELÈFONS D’INTERÈS
• Ajuntament de Colldejou • 977 837 287
• Consultori mèdic (Colldejou) • 977 838 951
• CAP de Mont-roig • 977 837 877
• Creu Roja • 977 811 117

• Mossos d’Esquadra • 112
• Bombers i Emergències • 112
• Informació • 012



- 3 -

EDITORIAL
• Editorial •
La Redacció

S’acaba el curs, arriba l’estiu… nous aires! Aires 
de bon temps s’acosten! Com cada any, arribem 
a l’equador de l’any i ens hi plantem amb aquella 

il·lusió de quan érem petits pensant/planificant les vacan-
ces; en pujar al poble, retrobar-te amb la gent, prendre la 
fresca ... Esperar els millors moments de l’any a la piscina 
i l’aquagym, amb els gegants, Sant Joan, la fira, la festa 
major, les bitlles i tots els actes que es puguin fer. Hi ha 
moltes ganes de trencar amb la rutina del dia a dia, no 
tenir pressa, deixar que el dia s’allargui i la nit s’esvaeixi 
a la plaça i al carrer. Seran dies per reflexionar també 
amb tot el ha anat passant ben a la vora de casa: les 
notes de la canalla, les bones i males notícies que ens 
han donat aquí i allà, el judici del procés, tantes elecci-
ons... De la mateixa manera que quan l’any s’acaba fem 
un balanç de com ens han anat les coses. A meitat de 
l’any va bé instrospeccionar una mica i analitzar una mica 
què ha passat. Sense cap mena de dubte, la notícia que 
marcat el trimestre ha estat el Judici al Procés. Malgrat 
no haver demostrat res, ens trobem que no només man-
tenen les acusacions aberrants sinó que boicotegen com 

poden tota l’activitat política dels membres escollits des 
de Catalunya per representar-nos als ajuntaments, Ca-
talunya, Espanya i Europa. Es pensen que mantenint-los 
a la presó i l’exili els catalans deixarem de tenir els nos-
tres anhels de ser lliures. No hi haurà cap tribunal ni cap 
Constitució que tapi la boca a més de dos milions de 
persones. Hi ha un abans i un després de l’1 d’Octubre. 
De la mateixa manera, Colldejou enceta una nova etapa. 
Comença una nova legislatura de manera que a totes i 
tots els integrants del nou Ajuntament des de Lo Collet 
els hi desitgem el millor. I res, a totes i a tots els lectors 
de la nostra estimada revista us desitgem que passeu un 
bon estiu, que tingueu temps de respirar una mica Collde-
jou i que gaudiu tot el que pugueu d’aquest espectacular 
entorn que ens envolta i que fa que el nostre poble tingui 
un encant especial. Procurem deixar els mals rotllos a la 
feina i a gaudir del canvi d’estació. Bon estiu! 
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TROBADES GEGANTERES
(Segon trimestre)
• Actualitat •
Xell Gaya Llorens
Fotos: Ibalma (www.iblama.blogspot.com)

Aquest segon trimestre hem començat les prime-
res trobades geganteres i per tant, hem estrenat 
la temporada. Concretament el dia 19 de maig, 

vam anar cap a la capital del Baix Camp. La colla gegan-
tera del Barri Horts de Miró de la ciutat de Reus celebra-
va la seva primera trobada i van aprofitar per batejar el 
seu gegantó “Pau Miró”, el qual representa l’antic propi-
etari dels horts que hi havia en aquesta zona de la ciutat 
a principis del segle XX.

La plantada es va realitzar a la Plaça de Modest 
Gené. Després vam fer ballar els gegants en cercavila 
(la qual no va ser massa llarga) resseguint el barri. Va 
ser un dia força ventós i l’estabilitat d’alguns gegants va 
perillar, sobretot els més alts. Per aquest motiu es va de-
cidir que la ballada final fos a la mateixa plaça on havíem 
començat, ja que quedava més a recer. En acabar les 
danses de lluïment de les colles, es va procedir a batejar 
el gegantó. I per acabar-ho de celebrar, ens van convidar 
a fer el vermut a tots els participants.

I la segona trobada que hem fet aquest trimestre ha 
estat al Castell d’Escornalbou. El dissabte dia 8 de juny 
vam celebrar que s’havia aconseguit un projecte faraò-
nic: l’arribada de l’aigua al Castell-Monestir, fet molt im-
portant per ajudar a dinamitzar el territori. Tots els pobles 
integrants de la Baronia d’Escornalbou, van estar convi-
dats a la inauguració d’aquesta fita.

Després de les paraules del mecenes i antic propie-
tari Eduard Toda als alcaldes i autoritats convidades, es 
va donar el tret de sortida a la celebració. Hi va haver 
una part més protocol·lària amb discursos de les dife-
rents administracions que hi han intervingut. En acabar 

els parlaments, es va fer entrega d’uns càntirs buits a 
totes les autoritats. D’aquesta manera els van poder om-
plir en el moment simbòlic de fer brollar aigua al Castell. 
Acte seguit, a la plaça del Castell, vam començar a fer 
ballar els gegants i elements festius dels diferents pobles 
que integren la baronia i d’aquesta manera celebrar amb 
música aquesta efemèride històrica.

En acabar hi va haver un pica-pica al Claustre del Cas-
tell on vam poder gaudir de les fabuloses vistes del Camp 
de Tarragona mentre el sol anava caient a l’horitzó.
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977 83 72 03

BALANÇ TERMPORADA 
2018-2019 DEL BARÇA
• Opinió •
Iblama (www.iblama.blogspot.com)

En global dono un aprovat justet a l’equip en aques-
ta temporada ja que s’ha guanyat la lliga de ma-
nera sobrada. En el torneig de la regularitat hem 

estat això: regulars. Després d’ensopegar en tres jorna-
des seguides, de la 6 a la 8, en els partits clau el Bar-
ça ha fet bons resultats en partits transcendentals. A la 
jornada 10 vencérem el Madrid per 5-1. A la 25 a camp 
del Sevilla 2-4. A la 26 0-1 al Bernabéu. A la 31 senten-
ciarem la lliga vencent el segon l’Atlético per 2-0. En to-
tal, hem vençut al Madrid per un contundent 6-1, fet que 
demostra la diferència abismal entre culers i merengues. 
No obstant, la jornada 12 per mi va ser una de les més 
significatives. Fou la derrota a casa contra el Betis 3-4. 
En aquest partit els sevillans amb les nostres armes ens 
van fotre un bany apoteòsic. Quèiem amb les armes que 
només el Valverde creia. I és que pocs partits bons hem 
vist fer al Barça, essencialment per pretendre jugar amb 
un 4-3-3 sense tenir els jugadors idonis. Després també 

han tingut el deliri de voler jugar amb un 4-4-2 sense 
tenir tampoc els jugadors preparats per fer-ho. L’onze 
ideal de la lliga ha vingut a ser el format per Ter, Alba, 
Piqué, Lenglet i Roberto en defensa, mig per Busi, Arthur 
i Rakitic i davant Messi, Suàrez i Dembelé. La culerada 
s’ha emportat una enorme decepció amb el Coutinho ja 
que no ha demostrat res en especial. Amb tot, Messi ha 
estat el màxim golejador d’Espanya i d’Europa aconse-
guint una nova pilota d’or amb 36 gols.

En la Champions vam fer un paper força digne però 
de nou vam ser eliminats quan ens veiem ja a la final a 
semis; quelcom típic en el món culer. Tot i que l’equip no 
donava mostres d’estabilitat ningú en podia pensar que 
el qui acabaria sent el just campió d’Europa, el Liverpool, 
ens passaria la mà per la cara d’aquella manera. Vam fer 
un bon resultat -tot i que injust- a l’anada però a la torna-
da amb un canguelo latent a la cara de molts jugadors, 
al final vam sucumbir als anhels dels reds. Ens quedava 
la Copa del Rei però sense Suàrez, que va decidir ope-
rar-se per anar a la Copa Amèrica, ni Dembelé i quasi 
sense Coutinho vam sortir al camp sent una caricatura 
d’equip i els ‘chés’ ens van passar la mà per la cara. 
Massa Messidependència. 

Total que, dels tres títols als que optàvem al fi-
nal ens vam quedar sense el que feia més il·lusió (la 
Champions) i sense la Copa. Un final trist tancament 

de la temporada. De fet 
doblement trist ja que 
lluny de fer autocrítica 
renoven Valverde, un 
paio que no ha demos-
trat -de moment- estar a 
l’alçada del Barça més 
enllà de guanyar la com-
petició domèstica. Per a 
més inri ara els jugadors 
sud-americans a jugar 
la Copa Amèrica i a acu-
mular més cansament a 
les cames.
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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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Vols posar un anunci?

Lo Collet
locollet@tinet.org

C/ del Sol, 21 - 43310 COLLDEJOU

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURA
Isabel Bernal

BANYS DE BOSC
• Opinió •
Elisa Llaberia

Sempre he tingut la sensació que el fet de haver 
viscut la infància en un poble petit va ser un veri-
table luxe, sempre lliures per rondar per carrers i 

senderons, sempre amb contacte amb la natura.
Recordo que quan vaig anar a viure a ciutat i em vaig 

adonar de com vivia la infància, la canalla, em van fer 
molta pena.

El fet d'estar envoltats de natura va ser quelcom tan 
positiu per nosaltres, que encara que llavors no fóssim 
plenament  conscients dels beneficis que, per la nostra 
Salut física i mental ens aportava aquell entorn, l'em-
premta que ens va deixar l’hem gaudit tota la vida.

Fa uns dies, llegint el “Muy interesante”, em trobo amb 
un article que parla d'un nou concepte: els” banys de bosc”.

Els banys de bosc, són una teràpia en auge, inspira-
da en les tradicions sintoistes i budistes. Segons l’article, 
multitud d'investigacions científiques han demostrat que:

Estar en contacte amb la natura fomenta la salut físi-
ca i mental, millora la qualitat de vida i ajuda a prevenir 
malalties.

Mitjançant tècniques avençades de neurobiologia, 
s’ha demostrat que alguns dels beneficis són:

Baixada de glucosa en diabètics insulinodependents. 
Augment de les defenses que lluiten contra el càncer 

i les infeccions.
Reducció de l'insomni, la ira, la fatiga, la confusió i la 

depressió.
Aquests primers estudis sobre els beneficis del con-

tacte amb la natura es van fer al Japó,  país que te la 
població sotmesa a un gran nivell d’estrès, competitivitat 
i ansietat laboral. Arrel de les conclusions dels estudis, el 
ministeri nipó de agricultura, silvicultura i pesca va posar 
en marxa una Xarxa d’itineraris terapèutics certificats, i 
es calcula que entre 1 i 2 milions de japonesos practi-
quen aquesta teràpia natural que ja s’està estenent per 

altres països, com EEUU, Canada, Austràlia i molts pa-
ïsos europeus.

Aquí a Catalunya, també s’han posat en marxa pro-
jectes per la protecció i custòdia de boscos vells per 
aprofitar les seves propietats per realitzar-hi banys de 
bosc terapèutics.

Encara no hi ha un protocol  consensuat, però els ex-
perts recomanen que es facin en àrees naturals protegi-
des de l'accés públic, que hi hagi un bon aparcament, o 
s’hi arribi prop amb transport públic, poc desnivell i en ruta 
circular entre 1 i 8 km, en un entorn forestal allunyat de so-
rolls, amb algun riu, mar o llac i algun mirador per admirar 
el paisatge. S'hi pot anar sol o en grup, amb guia o sense.

En el “bany”  es tracta de caminar, seure o estirar-se 
per despertar els sentits a l'entorn (naturalment amb el 
Mòbil apagat), i ser conscient de la connexió amb els 
altres éssers vius del bosc.

Ja hi ha empreses que ofereixen aquest  serveis amb 
guies per excursions entre 2 i 3 hores, o teràpies de varis 
dies amb allotjament inclòs.

Aquestes activitats poden anar dirigides a nens amb 
problemes, directius estressats, etc, però també a qual-
sevol persona que li vinguí de gust.

Podeu imaginar-vos quina alegria vaig tenir el dia que 
vaig llegir aquest article, que venia a corroborar les me-
ves intuïcions!!!

Així que ja ho sabeu, si voleu gaudir d’una bona Sa-
lut física i mental, procureu no allunyar-vos gaire de la 
natura.
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COLLDEJOU A PEU
• Actualitat•
Ricard Maldonado
Fotos: Montse Mestre
• Circular per: Camí Vell, camí i cresta del Garriol, 

Font de l Esquirol, Salt de les Soques.
• Excursió realitzada el 14 d'Abril del 2019.
• Distància: 6,36 km.
• Temps aprox.: entre dues i tres hores sense aturades.
• Desnivell positiu: 412m.

Aquest diumenge hi ha expectació, el Marcel ens 
va vendre molt bé aquesta ruta el divendres a la 
nit mentre fèiem la cervesa al bar, a més ens va 

dir que ell també vindria, cosa poc habitual; a més del 
Marcel també s’hi afegeix la Pili, i aprofitant un dinar fa-
miliar, i d’altres interessos que explicaré més endavant, 
també venen d’excursió els fills de la Magda i el Joan, 
l’Eric i el Pol, a més d’un amic d’ells, el Zamarro. En total 
doncs batem records i emprenem l’excursió més nom-
brosa fins el moment, 11 persones. No hi faltem els habi-
tuals: Joan i Magda, Jordi i Montse, i la Lu i jo.

Com anem fent els últims diumenges, a les 5 de la 
tarda ens trobem a la plaça, i com que l’excursió es pre-
veu llarga no ens entretenim gaire a començar a caminar 
no sigui que se'ns faci fosc, tot i que ara fins a gairebé les 
nou encara s’hi veu.

De la plaça de l'església, carrer avall, cap a la car-
retera, i seguint direcció Falset abans del primer tomb 
ens desviem per baixar pel primer tram del Camí Vell de 
Mont-roig, com que fa baixada la conversa s’anima ràpi-
dament, i alguns gairebé es passen el primer encreua-
ment, cal deixar el Camí Vell en un lloc senyalitzat amb 
un cartell, agafant el camí de la dreta, per seguir baixant 
per la vall. En aquest primer tram caminem envoltats de 
paisatge agrícola, travessant conreus d'avellana, alguns 
encara treballats, d'altres en procés d'abandó, i precisa-
ment aquest és, com moltes vegades, el principal tema 
de les converses. Que si aquest tros és d’aquell, aquest 
de l’altre i quina pena que no el treballi amb lo maco que 

és, o mira que net el té «el Manet».
Aviat arribem a una part més planera, on el camí s'ei-

xampla, i aquí ens tornem a reunir doncs cal estar atents 
per trobar el sender que segueix en direcció a Pratdip. La 
Montse ens avança el que ens trobarem una mica més 

endavant, «el lago Lexi» un indret on el jovent dels anys 
80 anava a banyar-se de tant en tant, «-els nois hi anaven 
més sovint que nosaltres, i s’hi banyaven despullats!» 
ens explica. Algú li pregunta el perquè d’aquest nom tant 
estrany, i tot i que la Montse no en recorda el motiu, si 
que en recorda l’autora, la Judit de cal Casalta, que se-
gons ens diu en aquella època ja desbordava imaginació 
i batejava tot indret que podia. Quan hi arribem hi trobo 
una cosa molt diferent del que m’esperava, el que devia 
ser un toll amb el llit de pedra, avui és una selva d’esbar-
zers, deu fer molts anys anys que ningú s’hi banya aquí!.

La comitiva travessa el barranc, i s’enfila en direcció a 
la carretera, en aquest tram el Joan comença la seva tas-
ca de netejador de camins, uns esbarzers que barren el 
pas en són les primeres víctimes, a cop de bastó són ràpi-
dament apartats, el Joan no s’escapa però dels retrets de 
son fill, el bastó de caminar no serveix per això, i menys 
avui que van ben equipats, el Pol treu una dalla i continua 
la feina de son pare, ells dos són els últims d’arribar a la 
carretera, i han d’apressar-se per tornar a agafar la resta 
del grup, que ja puja pel Camí asfaltat de Pratdip.

El Camí de Pratdip és ample, i el grup es torna a 
ajuntar, el Marcel ja assenyala la torre elèctrica des d’on 
explica que pujarem per la Cresta de Garriol, ens marca 
sobre el paisatge la ruta que seguirem. Després d’una 
estona, no gaire, trepitjant asfalt, ja trobem un cartell a 
la dreta que assenyala una pista forestal que s’enfila 
muntanya amunt. Ens parem a llegir el cartell «Colldejou 
(per Serra del Garriol) 4,9km/1h 50m» i de seguida tirem 
amunt. El Marcel lidera la pujada encapçalant el grup, i 
no va a poc a poc! La resta del grup treu la llengua dar-
rere seu, bé, no tots, encara l’Eric té temps d’amagar-se 
rere uns arbustos i fent-se passar per un jabalí, salta so-
bre el grup fent cridar a sa mare.

I arribem a la torre elèctrica, el grup fa una pausa, 
alguns beuen aigua, mentre d’altres segueixen les ex-
plicacions del Marcel, que cara a Pratdip va assenya-
lant; que si el Mas del Pellicer, que si els cirerers on fan 
l’acampada del rally, que si... - el Cabrafiga! - Interrompo 
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jo, que també vull demostrar que em conec el terme. No 
tenim temps de parar gaire, així que seguim la pujada, 
ara la pista forestal es converteix en sender just al costat 
mateix de la torre elèctrica, i la forta pujada fa que la 
comitiva s’allargassi, el Marcel continua davant estirant 
fort, alguns li retreuen, i d’altres ni poden dir res de tant 

com treuen la llengua.
La forta pujada acaba just dalt d’una gran pedra que 

cal grimpar lleugerament, bé això de lleugerament és 
subjectiu, alguns ho pugen fàcilment, en canvi a d’altres 
cal donar-los la mà. Sigui per que és un dels llocs més 
bonics de l’excursió, que ho és, sigui per descansar de la 
pujada, aquí ens tornem a aturar i la Montse treu la càme-
ra i ens va retratant a tots. Mentre ens distraiem mirant el 
paisatge, fabulós a banda i banda, es desvetlla una de les 
motivacions del Pol per venir avui fins aquí, està netejant 
un pas alternatiu a la gran roca per poder passar amb la 
moto, s’hi està una bona estona mentre la resta seguim 
admirant les vistes sobre Colldejou i la Mola, la Serra de 
Llaberia, el Collet Rodó i la Gallina Cega, i fins i tot l’Areny 
i l’Ermita de la Roca es veuen des d’aquí.

Però cal seguir, i ho fem, a partir d’aquí el camí és 
més planer, la cresta fa pocs metres d’ample, i hi ha ar-
bres però no oculten les vistes, per lo que aquest tram 
de camí es fa molt agradable i espectacular. A aquestes 
alçades de la tarda ja tenim les expectatives complertes, 
i tots estem valorant aquesta com una gran i molt bonica 
excursió, i encara ens queda la baixada!

Ben aviat arribem a una bifurcació, un cartell ens indi-
ca en una direcció, cap a l’esquerra, el camí per pujar al 
Cavall Bernat i també per anar cap a Pratdip, els que van 
al cap del grup ja han començat a tirar avall just pel camí 
que va en la direcció contraria, o sigui cap a Colldejou. 
A la cua del grup, amb el Joan ens mirem aquest sen-
der que puja cap a dalt de la Serra de Llaberia, «- ens 
hi escapem?» proposa, però de seguida surt la Magda 
recordant-nos l’hora que és, i que no anem sols. Cap 
avall s’ha dit. Amb tot això però ens hem entretingut, i 
una mica més endavant ens trobem tot el grup que ens 
espera en una collada.

De la collada el sender tira avall, i fort, el bosc cada 

vegada es fa més espès, i quan ja hem baixat una mica 
algú pregunta; -i aquestes tanques que fan aquí?- doncs 
a la vora del camí hi ha un tancat metàl·lic, no gaire gran, 
el Marcel s’esplaia explicant-nos que aquest tancat, i 
molts altres que hi ha pel terme com aquest, són per 
a que els herbívors no es mengin els teixos, un arbre 
del que s’està vigilant la protecció gràcies a un pla de 
subvencions de la  Unió Europea i al treball del Consorci 
de la Serra de Llaberia. Cadascú hi dona la seva opinió, 
uns ho veuen molt bé, i d’altres... doncs no tenen temps 
de parlar gaire perquè ja arribem a un indret on una petita 
bassa a terra, feta de ciment, ens assenyala que allà hi 
brota aigua. Ara és la Montse qui ens ho anuncia; som a 
la Font de l’Esquirol! Just l’excusa que necessitàvem per 
aturar-nos, treure la cantimplora per beure aigua, i fer-
nos algunes fotos. Mentrestant el Marcel va xerrant, ens 
explica que «años ha» rajava força aigua d’aquesta font, 
la suficient per mantenir alguns horts en aquesta zona. 
Ara mateix no en raja res, tot i que per la mica d’aigua que 
hi ha a la bassa no deu fer massa que si que n’ha sortit...

Gairebé són les vuit, algú ho recorda i reprenem el 
camí, a la Font de l’Esquirol hi arriba una pista forestal, i 
la seguim fins a desembocar a la pista que des de la car-
retera puja fins la Font del Bullidor, nosaltres anem avall 
però, al cap de poca estona deixem la pista per tornar a 
un sender, que agafem a l’esquerra, i que entre alzines 
ens baixa fins a la llera del Barranc de les Soques. Poc 
després de creuar-lo, sóc jo que engresco al Joan i al Pol 
per sortir del camí i agafar bona panoràmica per a veure 
el Salt de les Soques, mentrestant des del camí ens cri-
den; -que sou beneits?! Torneu cap aquí!-.

Des del Salt de les Soques el sender ja és planer, i 
aviat tornem al paisatge d’avellaners per trobar-nos que 
tenim Colldejou al davant. El sender surt a la carretera, 
que travessem per fer l’últim tram abans de pujar fins a 
la plaça d’on hem sortit.

-I ara anem a remullar-ho?- proposa algú, i així acaba 
aquesta excursió, com gairebé totes les que fem els diu-
menges a la tarda, al Casal amb una cervesa i un plat de 
patates. «Recuperem el que hem perdut, no sigui cas!».
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ENTREVISTA A COIA VALLS
• Parlem amb... •
La redacció

Quan creus que una persona es pot considerar 
escriptora? A banda del teu ofici d’escriure, 
et dediques a alguna cosa més? (Ho dic per 

allò que viure de les lletres sempre és difícil)
Poden haver-hi moltes subtileses en la resposta a 

aquesta qüestió, és clar. Per a mi un escriptor/a és aque-
lla persona que escriu des de sempre i que no deixa-
rà mai de fer-ho. És la persona que no es deixa vèncer 
pel desànim, ni les modes, ni les pors. És algú que no 
s’amaga rere la falsa modèstia de dir que escriu per a ell 
mateix, és la persona que accepta el repte de ser llegit... 
i les conseqüències.

Les meves dues grans vocacions i passions són l’es-
criptura i el meu treball com a logopeda. No és fàcil viure 
de la literatura, és cert, però no s’és menys escriptora pel 
fet de no dedicar-s’hi en exclusiva. Tenim molts exem-
ples que ho exemplifiquen: Jane Austen o Daniel Defoe, 
mai van viure de la literatura i són alguns dels grans. 

Quan i com vas començar a escriure?
Jo he escrit sempre, des que recordo. És clar que 

m’hi han portat diferents motivacions i que entre escriure 
i publicar hi ha un salt important. 

Recordo que de ben petita vaig copsar el poder sal-
vífic i sanador de la paraula. La meva padrineta estava 
al llit, molt malalta, només era capaç de relaxar el rostre 
quan es deixava endur per l’escolta d’una lectura. Quan 
no vaig tenir res més per llegir-li vaig decidir que enfilaria 
paraules per oferir-les-hi. El plaer va ser compartit i ja no 
hi vaig voler renunciar. 

Quina és la teva pauta de treball a l’hora d’escriu-
re una novel·la?

Estudi, tenacitat, esforç.
Aquests són els elements primordials. Una novel·la 

és una gran construcció, una arquitectura molt complexa 
que necessita planificació prèvia, temps, passió.

Des de la teva primera publicació al 2010 has treba-
llat moltíssim! Com va sorgir el tema de la publicació?

No em vaig llençar a escriure novel·la fins a tenir un 
bon bagatge personal i prou ofici per intentar-ho apassi-

onadament. 
“La princesa de jade” va ser la meva primera novel·la. 

Per ella em va ser concedit  el premi Néstor Luján que 
va facilitar la seva publicació i em va donar a conèixer.

Amb quina de totes les teves novel·les t’ho has pas-
sat més bé escrivint? De quina estàs més satisfeta?

És una resposta impossible aquesta! La primera 
sempre serà la primera, és clar. Li tinc una estima molt 
especial pel que té d’atreviment, per ser fruit de molts 
anys de feina i perquè va coincidir en un moment vital 
important de la meva vida. La darrera “Els camins de la 
llum” diria que ha estat la que ha fluït amb més facilitat, 
tal vegada perquè he posat en joc les meves dues grans 
passions. Fa trenta-vuit anys que em dedico a treballar 
amb nens amb discapacitats. Però cada història ha estat 
un viatge diferent i inoblidable.

A quants països es llegeixen els teus llibres?
No ho sé! A molts de parla hispana: Amèrica central, 

Amèrica del sud... També a Itàlia i països de parla portu-
guesa: Brasil, per exemple.

Tens alguna coseta entre mans?
Sempre! Tinc molts projectes entre mans, sóc curiosa 

i m’agrada experimentar. 
Fa uns mesos vaig adaptar i dirigir en teatre Solitud 

360º. Es va estrenar a L’Escala en petit format i, des-
prés, la vam portar a La Pobla de Segur adaptant-lo a 
un gran escenari. Portem més d’una dotzena de passis 
i he après moltíssim treballant amb d’altres creadors i 
sumant sinergies des de disciplines diferents: música, 
mapping, veu, fotografia...

En el terreny literari estic treballant en una nova novel-
la, sempre estic escrivint, fins i tot quan no ho faig... ;-)

Per acabar, què els hi diries a tota aquesta gent 
que busquen mil excuses per no llegir?

Que es perden una gran font de gaudi, de saviesa i 
la possibilitat de viure altres realitats. Els hi diria que, en 
no fer-ho, renuncien  a moltes fonts de coneixement i, 
també, a la pròpia. Que la lectura ens apropa i ens dona 
la clau per entendre el món. Que, en definitiva, ens fa 
més lliures.
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LES RECEPTES DE LA 
LOLA - https://bonplat.cat
• Cuina •
Laia Llorens

Primer plat
Amanida de seques
Ingredients per a 6 persones: 2 Pots de seques, 1 

Pebrot vermell, 2 Cebes tendres, 3 Tomaques vermelles 
i pelades, 6 Cogombrets amb vinagre, Tonyina amb oli, 
Olivada, Olives al gust, Sal, oli i vinagre
Preparació: Escorres les seques, les passes per aigua, i 
talles totes les verdures petites. Ho ajuntes tot i hi poses 
la tonyina, les olives i una mica d’olivada diluïda amb oli.

Ho amaneixes amb sal, un rajolí de vinagre i força 
oli. Barreja-ho tot bé i t’ho menjes fresquet de la nevera.

Postres
Flam d’ou i caramel
Ingredients: 1 l. de Llet, 6 Ous i 300 g. de Sucre

Preparació: Vas escalfant el forn a 250º, poses tots els 
ingredients junts i ho desfàs amb la batedora (o túrmix).

Una vegada desfet ho poses al foc fins que estigui a 
punt de bullir. Ho avoques als motlles o motlle caramel-
litzat. Ho poses al forn al bany maria uns 30 minuts. 
Abans de treure-ho ho punxes amb un escuradents i si 
surt sec és que ja està cuit.

Pel caramel has de posar uns 200 grams de sucre 
al foc amb una cullerada d’aigua i deixes que es vagi 
daurant sense remenar (si el remenes amb algun estri 
es solidificarà).

Segon plat
Creps de carbassó
Ingredients pels creps: 150 g. Farina, 300 ml. Llet, 

2 Ous, 15 g. Mantega, Sal, pebre i nou moscada
Ingredients pels farcit: 800 g. Carbassó, 300 g. Beixa-
mel, 3 Cullerades de formatge ratllat, 3 Cullerades de 
tomaca fregida, Sal i oli
Preparació: Per preparar els creps, barrejarem la farina 
tamisada amb els ous, la llet, la mantega fosa, sal i pe-
bre. Ho passarem per la batedora i el perfumarem amb 
un polsim de nou moscada i deixarem reposar la massa 
tapada durant 30 minuts.

Untarem amb mantega una paella antiadherent, una 
vegada calenta cobrirem el fons amb un cullerot de la 
massa, quan s’hagi quallat li donarem la volta amb l’aju-
da d’una espàtula i la courem per l’altre costat un mo-
ment més. Repetirem l’operació fins a acabar la barreja 
i a mida que les traiem de la paella les posarem l’una 
sobre l’altre per evitar que es refredin.

Rentarem, tallarem i sofregirem els carbassons amb 
oli, afegirem la beixamel, la tomaca i el formatge, salpe-
brarem i ho repartirem per les creps. Les enrotllarem i 
les posarem en una plàtera pintades amb mantega fosa. 
Preescalfarem el forn a 200 graus i les enfornarem du-
rant 15 a 20 minuts.
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RECULL FOTOGRÀFIC
• Actualitat •
La Redacció
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HA PASSAT...
(Del 21 de març al 26 de juny de 2019)
• Actualitat •
La Redacció

21/03/2019.- COMENÇA LA PRIMAVERA. A 
les 23 hores la primavera ja ha arribat a casa 
nostra, tot i que fa dies que el bon temps està 

instal·lat aquí. Esperem que ben aviat ens porti unes plu-
ges ben necessàries.

31/03/2019.- CANVI D’HORA. Amb la Setma-
na Santa caient tant tard, amb els horts de 
casa nostra sembrant-se ja, la farigola i el 

llorer florit, hem  canviat l’hora per donar definitivament 
la benvinguda a la primavera.

04/04/2019.- FI OBRES DE LA PLAÇA. Des-
prés de tres mesos d’obres, s’ha posat el 
darrer dels llambordins a la plaça a la zona 

de davant de l’església. El trànsit s’ha reobert parcialment 
però ja es pot donar el tomb sencer a la plaça. Així mateix 
els cotxes ja poden aparcar de nou a les zones habilitades.

05/04/2019.- ARRIBA UNA MINI TONGADA 
DE PLUJA. Sense ser una llevantada, la 
pluja ha tornat a la nostra terra quasi quatre 

mesos després. Al vespre ha fet un espetec que ha fet 
baixar una mica les temperatures.

06/04/2019.- CURSA CICLISTA GRAN FON-
DO CAMBRILS PARK. En la sisena edició 
la cursa ha passat pel nostre poble tenint 

per sortida i arribada la vila de Cambrils, tot recorrent les 
terres de casa nostra, com a colofó final del Montsant. 
Fins a 180 km per la cursa llarga i 123 per la cursa curta. 
En tot el recorregut han passat fins a sis ports, amb un 
desnivell total de 3000 metres.

06/04/2019.- ASSEMBLEA GENERAL DEL 
CENTRE CULTURAL. Ens hem reunit a 
l’Ajuntament vell per celebrar la reunió anu-

al de l’entitat. Un goig poder veure  la bona salut que 
gaudeix l’entitat tants anys després amb les seccions de 
Bitlles i Gegants i amb la nostra estimada revista Lo Co-
llet. Noves idees, noves il·lusions, noves trobades i nous 
pobles! Nova temporada a punt i gaudir amb tot el que 
es pugui organitzar. I a col·laborar en tot el que es pugui!

10/04/2019.- TROBADA DELS AVIS I ÁVIES 
DEL GRUP TACA D'OLI AMB EL PRESI-
DENT TORRA. Unes 200 persones, entre les 

quals un grupet de Colldejou, ens vam aplegar davant 
del Parlament de Catalunya. Els mossos d'esquadra te-
nien ordres de no deixar-nos entrar i només vam aconse-
guir situar-nos més a prop, amb el Parlament al fons. En 
canvi van ser els polítics als quals volíem veure els que 
van venir des del Parlament per parlar amb nosaltres.

Es va llegir un manifest que fou lliurat als diferents 
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grups polítics i després es va fer el cant dels Segadors. 
Llavors ens van avisar que el president Torra venia a par-
lar amb nosaltres i el vam esperar entonant unes quantes 
consignes. Com els parlamentaris abans, el president va 
rebre la petició del grup i la va llegir atentament.

El president Torra va saludar tothom qui va voler ser-
ho i va dir que tot el que demanàvem en el nostre escrit 
ho feia seu, ja que ell pensava el mateix i que feia uns 
moments ho havia defensat al Parlament i que indagaria 
perquè no ens havien permès arribar al Parlament.

14/04/2019.- DIUMENGE DE RAMS. Hem do-
nat la benvinguda a la Setmana Santa amb 
la benedicció dels rams (palmes, palmons, 

llorers, oliveres) davant de l’església.

19/04/2019.- DIVENDRES SANT. Per al món 
cristià és el dia més trist, ja que es comme-
mora la crucifixió i mort de Jesús. Hem fet 

el Via Creu pels carrers del poble recordant les 14 es-
tacions de la passió. Un dia ideal per collir farigola dels 
nostres camps i afavorir-ne una millor conservació.

21/04/2019.- PASQUA I SANT JORDI. El diu-
menge de Pasqua ha coincidit amb Sant Jor-
di. Així que a la plaça han coincidit Mones, 

Ous, llibres, roses i quadres dels autors locals, que han 

estat exposats a tocar de la parada. Al final el dia ha 
aguantat i hem pogut celebrar una bona diada gràcies a 
la col·laboració un any més del Centre Cultural. A més 
s’ha repartit el darrer número de la revista Lo Collet, i ja 
en portem 80. Tot un èxit!

22/04/2019.- PLUJA DE FANG. Han tornat les 
pluges però en forma de fang. De manera 
que els cotxes, els carrers i els arbres han 

quedat completament bruts. Fins el dilluns la pluja ha 
estat fangosa. Després l’aigua que ha caigut ja ha estat 
neta. Una quinzena de litres per alegrar una mica el sòl 
massa sec en aquests època.

22/04/2019.- MONA. Entregades les mones 
per les Padrines i els Padrins, qui menys qui 
menys les ha estrenat i les ha provat, tot i 

que el dia ha estat ben rúfol. Pluja intermitent i boira a les 
muntanyes per posar fi a la Setmana Santa.

27/04/2019.- XVII CURSA RESISTÈNCIA. 
Amb sortida i tornada a Riudoms s’ha fet 
aquesta cursa que ha passat pel nostre ter-

me. 56,1 km de trajecte i 1.732 m de desnivell. Una de 
les zones d’avituallament i control del poble estava posa-
da a l’inici del camí de la Mola. Una fita organitzada per 
a gent especialitzada.
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28/04/2019.- ELECCIONS GENERALS ESPA-
NYOLES. A Colldejou hi ha hagut una parti-
cipació quasi del 90% (87,67%). S’ha impo-

sat ERC (63 vots) de manera clara, seguida per Junts 
per Catalunya (36), PSC (9), Podem (8) i Front Republi-
cà (6). La resta residual!

07/05/2019.- OBRES CAMÍ DE LA MOLA. 
Han començat les obres de millora del pri-
mer tram del camí de la Mola superior. Amb 

elles uns dels trams de major pendent quedaran cimen-
tats i ben arranjats. I és que les pluges, sempre que són 
una mica consistents, malmeten el camí per molt que 
després s’arrangi amb terra.

11/05/2019.- FESTA DE SANT ISIDRE. Hem 
celebrat la tercera festa major del poble, junt 
amb la diada de la gent gran. Al matí, missa 

i processó en honor al sant. A mig camí benedicció dels 
camps perquè hi hagi bones collites i les pluges siguin ge-
neroses. No en va, no oblidem que Sant Isidre és el patró 
de l’agricultura. Al migdia dinar de germanor amb els més 
grans del poble i a la tarda ball amb ‘l’Orgue de gats’. A la 
mitja part, coca de sucre i vi ranci i vi dolç per a tothom.

17/05/2019.- TONGADA DE PLUGES MINSA. 
Ha deixat al poble de matinada sobretot uns 
registres de 17 litres. Arribem a les portes de 

calor amb un risc perillós d’incendis estès arreu del territori. 
Al poble hem pogut veure uns cels amb núvols preciosos!

18/05/2019.- 2a EDICIÓ DE LA MARXA DE 
COLLDEJOU. Aquesta marxa està inclosa 
dins del circuit català de caminades de resis-

tència i consta de 48 quilòmetres de recorregut i supera 
un desnivell de 4830 metres. S’ha donat el tret de sortida 
des del poble i ha comptat també amb la participació de 
gent vinculada al poble com el Jordi de la Granja o el 
Pepe de Vinaròs.

21/05/2019.- ROBATORIS AL POBLE. Per 
desgràcia els lladres han entrat a la botiga 
(dies enrere), a les Escoles, el Casal i el Bar. 

A part de les destrosses fetes s’ha endut la taula de mes-
cles i el projector.

24/05/2019.- TONGADA DE PLUJA. Aquesta 
vegada 27 litres han caigut al poble i els vol-
tants. Benvinguda sigui!
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25/05/2019.- MOTOS. Fins a 2000 motos han 
passat per davant del nostre poble la tarda 
del dissabte en la setena edició de la Rider 

1000 organitzat pel Moto Club Manresa. Es tracta d’un 
circuit no competitiu amb començament i final a Manresa, 
que tenia un control just sota de l'Hotel Aire de Colldejou, 
al pàrquing. Quatre modalitats segons el quilometratge: 
1000 km, 700 km, 500 km i 300 km. La passió per la 
moto s’ha deixat notar ben a la vora amb motos de tota 
cilindrada i tota mena.

25/05/2019.- PRIMERA COMUNIÓ DE SA-
MUEL ROSARIO ROFES. Els nens es fan 
grans i en Samuel ha rebut per primer cop el 

cos de Crist. Felicitar el noi, els germans, els pares i la 
família! Cada cop més a prop del món adult!

26/05/2019.- ELECCIONS MUNICIPALS I 
EUROPEES. A Colldejou es van presentar 
dues candidatures que optaven a l’alcaldia. 

Per una banda Junts per Colldejou i per l’altra ERC. Els 
resultats foren per ERC: Jordi Sierra 85, Ricard Maldo-
nado 65, Lluís Vidal 60, Joan Altimira 59. Per Junts per 
Colldejou: Marta Rofes 60, Miquel Àngel Rofes 57, Marc 
Barrera 55, Ivan Cotilla 55. Nuls 2 i en blanc 1.

El resultat de les europees fou: JXCAT 60, ERC 44, 
PSC 4, PODEM 2, PP 2, PACMA 2, I.FEMIN 2, PIRA-
TES 1, C'S 1, EN + 1, NUL 2. TOTAL 121 VOTS.

Cal destacar l'elevat grau de participació, com de costum.

08/06/2019.- ARRIBADA DE L’AIGUA A ES-
CORNALBOU. Com a poble integrant de la 
Baronia, hem estat convidats per assistir a 

l’arribada de l’aigua al recinte. De Colldejou hi hem anat 
uns quants veïns i els gegants que han ballat a l’espla-
nada acabada la inauguració de la font, d’on primera ve-
gada n’ha brollat aigua corrent. Per acabar la celebració 
hi hagut pica pica per a tothom!

12/06/2019.- VIST PER A SENTÈNCIA EL JU-
DICI DEL PROCÉS. El jutge Marchena ha 
pronunciat aquestes paraules posant el punt 

i final al judici. Després d’unes emotives darreres parau-
les dels injustament acusats i d’uns discursos impeca-
bles de les defenses el judici queda vist per a sentència. 
No han pogut demostrar res de res però el cert és que 
els mantenen el presó preventiva. Al vespre la gent ha 
sortit al carrer per demostrar el suport als encausat i re-
clamar que els deixin en llibertat.

15/06/2019.- CONSTITUCIÓ DEL NOU AJUN-
TAMENT DE COLLDEJOU. Aquest dissabte 
s’ha fet l’acte de constitució del nou grup mu-

nicipal. Els propers 4 anys l’ajuntament estarà format per 
la Marta Rofes, el Lluís Vidal, el Joan Altimira, el Ricard 
Maldonado i l’alcalde Jordi Sierra. Des de Lo Collet us 
desitgem bona sort en el camí que just ara s’enceta.
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16/06/2019.- XVI TROBADA D’SCOOTERS 
CLÀSSICS DEL VESPACLUB REUS. Es 
van reunir una vintena de vespes i lambrettes 

per fer un recorregut d'uns 90km pel Baix Camp i Priorat. 
El punt de partida va ser Reus, des d'on a les 9h va iniciar 
el recorregut fins a Colldejou. Després d'un esmorzar de 
germanor al Casal de Colldejou, va continuar la ruta en 
direcció a Falset i Porrera. La tornada es va fer passant 
per Duesaigües, on es va fer l'aperitiu. VespaClub Reus 
és una entitat que aplega els afeccionats a la Vespa, 
Lambretta i altres scooters clàssics de Reus i comarca. 
Es va formar el 2003 de la mà d'uns quants entusiastes 
d'aquests vehicles, i posteriorment va recuperar el nom 
de l'antic VespaClub, fundat el 1955. Els serveis als socis 
són l'organització de sortides (més de 6 anuals), asses-
sorament tècnic, descomptes en recanvis, etc.

16/06/2019.- PRIMERA COMUNIÓ DE JORDI 
LLORENS GIL. El Jordi avui a Montbrió del 
Camp ha fet la Primera Comunió. Volem des 

d’aquí felicitar-lo a ell, al seu germà, pares, àvis i família!

22/06/2019.-. OBERTURA DE LA PISCINA. 
Ja a les primeres de canvi els més atrevits 
s'hi han banyat, malgrat que una brisa lleu-

gera no s'ha aturat en tot el cap de setmana. La piscina 
romandrà oberta fins el setembre.

22/06/2019.- CORPUS A COLLDEJOU. En-
guany al poble s'han fet fins a quatre altars. 
Després de la celebració eucarística, el Cos 

de Crist en processó, s'ha anat aturant a les diferents tau-
letes habilitades per beneïr-les de la mà de Mossèn Milio.

23/06/2019.- REVETLLA DE SANT JOAN. 
Amb el poble quasi en la penombra, s'ha en-
cès la gala a dalt de l'Era. Després hem so-

pat plegats al Casal, pollastre a l'ast, coca amb recapte 
i coca de sant Joan. En acabar, el duo Guateque ens ha 
entretingut una bona estona! Una bona festa per donar 
la benvinguda a l'estiu!

26/06/2019.- RETORN DE LES PRESES I 
PRESOS POLÍTICS A CATALUNYA. Aquest 
dia passarà a la història ja que els encausats 

per l’1 d’octubre tornen a ser a presons catalanes. La 
rebuda ha estat multitudinària per donar-los escalf.
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100 CIMS
• Ho sabies? •
Enric Muntané

El "repte" dels 100 cims és una 
iniciativa que es va posar en 
marxa el dia 1 de juliol de 

2006, i fou creat i pensat per part de 
gent vinculada a la FEEC (Federa-
ció d'entitats excursionistes de Ca-

talunya). L'objectiu del projecte és 
conèixer les diferents contrades del 
nostre país, mitjançant l'excursionis-
me. Aquest repte, no és únicament 
per a persones ben preparades, sinó 
que tothom hi té cabuda, ja que en 
el catàleg hi ha cims de tota mena, 
des dels de baixa muntanya fins als 
3.000 del Pirineu. L'objectiu és co-
nèixer el país, la seva flora, fauna i 
tot això fent excursionisme, sense 
que es transformi en cap mena de 
competició. Actualment,el catàleg 
dels 100 cims, està format per 308 
cims, representatius i característics 
de la geografia catalana. De tots els 
cims del catàleg, cadascú pot es-
collir els que li siguin més atractius, 
més propers o que cregui que està 
en condicions físiques per poder co-
ronar i li permetin superar el repte.

S'escull un cim, es cerca informació, es planifica un itinerari i es fa l'ex-
cursió per gaudir-ne. El llistat dels cims, és una proposta; s'han triat aquests 
308, desprès d'hores de treball i recerca, segurament no hi són tots i falten 
alguns que podrien ser interessants per diversos motius, però s'ha valorat 
que els cims siguin panoràmics, amb interès excursionista i amb importància 
geogràfica.

L'actual llistat, vigent des de l'1 de gener de 2013, és el resultat de cobrir 
tot el territori per tal que totes les comarques hi siguin representades. Les 
alçades van des de la més petita (Turó de Montgat - Maresme 40 m.) fins a 
la més alta (Pica d'Estats - Pallars Sobirà 3.144 m.).

El Baix Camp aporta diversos cims d'aquests 308. 
La Mola de Colldejou (922 m.), El Cavall Bernat (840), el Molló Puntaire 

(727), Picorandan (991), Puig d'en Cama (717), Puig de la Cabrafiga (614), 
El Torn (152), Puig del Gallicant (1.010), Puig Pelat (1.076), Tossal de la Bal-
tasana (1.201), Mola d'Estats (1.136), Mola de Genessies (711) i la Miranda 
de Puigcerver (834).

Tant les persones particulars com els centres excursionistes es poden 
adreçar al correu electrònic  100cims@feec.cat , per tal de recolzar la can-
didatura d'un nou cim per tal d'eixamplar la llista. El Comitè prepararà una 
visita, per tal de valorar-lo sobre el terreny.

Activitats complementàries. A la tardor de 2015 s'inicia "El dia del Cim"; 
consisteix en triar un cim que no figuri al llistat, però que tingui condicions de 
ser-ho, i fer una excursió col·lectiva juntament amb els membres del comitè. 
També es fomenta l'aspecte cultural, amb concurs fotogràfic "fotocims" i el 
concurs literari, així els federats, ens donen una visió estètica i viscuda dels 
cims que figuren al llistat.

Per poder saber quins son aquests 308 cims, així com el mapa de la seva 
localització, cal entrar a la pàgina www.feec.cat/activitats/100-cims/llista-de-
cims/

Ah... i no us deixeu ni la beguda, ni l'entrepà.
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VIU L’ESTIU AMB SALUT
• Ho sabies? •
Margarita Serra

L’estiu és l’estació de la llum, de l’activitat, l’alegria i, 
sobre tot, és temps de  vacances.  Segons la me-
dicina tradicional xinesa l’element de l’estiu és el 

foc, és el moment en que ens sentim més plens de vitalitat 
i entusiasme, tenim ganes de relacionar-nos, de fer mol-
tes activitats, de compartir, gaudir, d’obrir el cor a la vida. 

Com tenir cura de la nostra salut a l’estiu?
Segons els xinesos,  l’estiu és l’estació de l’element 

foc, els òrgans dominants són el cor i l’intestí prim. Amb-
dós tenen a veure amb el fluir i alimentar, és a dir la 
circulació i oxigenació de la sang i l’absorció  i transport 
de nutrients a l’organisme. 

Si l’element de l’estiu és el foc, convindrà mantenir l’equi-
libri  per tal de no “cremar-nos”, és a dir, refrescar el nostre 
cos ja sigui amb l’aliment, la cura de la pell i el descans.

Convé prendre aliments refrescants i de fàcil digestió, 
amanides, cremes fredes o tèbies, cereals lleugers (qui-
noa, polenta, cuscús...) i basar la nostra dieta en fruites i 
verdures de temporada. 

Les begudes millor si són refrescants, però això no vol 
dir que hagin de ser molt fredes, no és aconsellable abusar 
del gel o de gelat...  Això sí, cal beure més quantitat per 
recuperar tot el que perdem a través de la suor i l’orina. 

Si l’estiu és moment de màxima activitat, també és 
moment d’excessos: gelats, cervesetes, sopars i tape-
tes a una terrassa, festes majors.... Com passar un estiu 
gaudint de tot això i mantenir un bon estat de salut? La 
resposta, la dieta equilibrada.  Amb això no estic dient 
que ens haguem de privar de tot això sinó que cal ser 
conscients de què estem prioritzant. Mai he estat parti-
dària de les “operacions bikini”. Aquestes no serveixen, 
produeixen efectes rebot i a més poden generar ansietat 
pel menjar. És millor tenir diferents opcions i alternatives 
saludables per gaudir de les vacances. 

A continuació us passo unes recomanacions: 
1. No saltem cap àpat ni “compensem” els exces-

sos. Si hem fet un bon àpat, per exemple un dinar, no és 

aconsellable no sopar per “compensar” l’excés. Estaria bé 
si ens sentim molt tips, inflats o indigestos; aleshores una 
infusió i descans estaria aconsellat. Però si no, podem op-
tar per un sopar lleuger, una crema freda per exemple.

2. Opcions saludables per un aperitiu o dinar d’es-
tiu. Arriba l’hora de fer l’aperitiu o dinar, no tenim ganes 
d’anar a casa i decidim anar a un bar o “xiringuito” segur 
que a la carta trobem coses nutritives, sanes i delicioses. 

Per exemple: olives, musclos, cloïsses, marisc en 
general. Si demanem peix, millor al forn o a la brasa.  
Actualment a moltes cartes a més d’aquests plats també 
inclouen algunes amanides i patés com pot ser l’hum-
mus o el guacamole. Com podeu veure sense fregits ni 
patates podem gaudir d’un bon aperitiu o dinar. 

3. Les begudes... hi ha vida més enllà de la cerve-
sa. Si dinem fora i tenim molta set, el més aconsellable 
és començar per aigua amb una rodanxa de llimona,  de 
tant en tant pot ser amb gas. Així calmarem la set, des-
prés ja tindrem moment de gaudir d’un vi o cervesa fres-
ca però serà per això per gaudir-ne. 

També podem fer els nostres refrescos per exemple 
posar en una batedora síndria (sense pinyols), suc de 
llimona, una mica de menta. Ho batem i hi afegim gel 
picat... un refresc boníssim per un berenar per exemple. 

4. Els gelats ... sí, però saludables. Podem buscar 
gelats sense sucre, ecològics o l’orxata sense sucre. Si 
tenim ganes d’endolcir-la podem afegir algun edulcorant 
saludable com l’estèvia o  el sucre de coco. A més si 
prenem orxata sense sucre, aquesta ens pot servir per 
afegir a alguna crema freda, proveu a fer una vichissoi-
se canviant la crema de llet per orxata sense sucre, us 
sorprendreu. 

I NO OBLIDEM CUIDAR LES EMOCIONS
Fins ara hem parlat de com tenir cura del nostre cos 

a l’hora d’alimentar-nos, també cal tenir cura del nostre 
descans i de la nostra salut emocional. 

Les vacances poden ser una gran “prova” de convi-
vència per a les parelles, famílies, grups d’amics. Quan-
tes vegades hem sentit que una parella o un grup s’ha 
barallat durant les vacances?

Aquí teniu alguns consells per sobreviure a les va-
cances en família. 

1. Paciència. El primer que hem de tenir en compte a 
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l’hora de planificar unes vacances en grup o família és la 
durada, millor si no són massa llargues. Sinó, el primer 
consell és tenir paciència. Ja sabem que estem durant la 
resta de l’any fem activitats separats i no estem tot el dia 
plegats, ara canvien les hores de convivència. 

2. Prendre decisions de manera conjunta. Perme-
tem-nos delegar i consensuar les decisions. Decidir en 
grup, repartir tasques i responsabilitats. Tothom es sent 
partícip i valorat en allò que aporta. 

3. Buscar espais i moments per estar sols. Si ho 
podem pactar és aconsellable buscar moments per estar 
amb un mateix, donar-se per exemple la “tarda lliure”. 
Per exemple si estem de viatge a un altre país podem te-
nir alguna estona per fer visites segons els nostres inte-
ressos que no sempre han de ser els del grup, així tenim 

més coses a compartir quan ens retrobem. 
Si fem vacances amb canalla, la migdiada és un bon 

moment per a que estiguin sols, descansin o senzilla-
ment s’avorreixin, segur que desenvolupen més la ima-
ginació.  Ah i, per què no, buscar algun cangur per poder 
sortir en parella. 

4. Fer activitat física. Quan estem de vacances re-
lacionem el descans amb el “dolce far niente” està molt 
bé, però també és necessari una mica d’activitat física. 
Caminades, esports de platja o muntanya, jocs... fan que 
minvi l’estrès i les cabòries. 

Espero que aquests consells us ajudin a gaudir d’unes 
vacances intenses, divertides i sobre tot saludables. 
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RUTA PER COREA DEL SUD 
(UN VIATGE AL FUTUR PERÒ 
AMB ESSÈNCIA DEL PASSAT) 
18 Dies (Seoul – Busan – Gyeongju – 
Boseong – Gwanju – Damyang – Seoul)
• Viatgem a... •
Àngel Sánchez

Mai havia fet de “Motxilero”, però he de dir que és 
una experiència que repetiria una i més vegades. 
Vam tardar unes 18 hores des de que vam sortir 

de Barcelona, parant a l'aeroport de Beijing i puc dir que 
és el lloc on m’ha costat més entendre'm amb una perso-
na per demanar un trist cafè i super aigualit, però després 
d’aquest gran trauma finalment vam arribar a Seoul.

Què puc dir de Seoul, una ciutat impactant, pots veu-
re tant edificis de més de 30 pisos al mig d’una muntanya 
com cases tradicionals al centre de la ciutat, són gent 
que aprofiten cada metre quadrat del territori, fins i tot fan 
centres comercials per sota de terra per poder fer gasto 
cada vegada que vas a buscar el metro o has de creuar 
un carrer, perquè es una ciutat on tenen prioritat els cot-
xes i no les persones, per creuar un pas de zebra  pots 
estar esperant fins a 5 minuts perfectament. 

Pel que fa al tema polític la veritat no vull mullar-me 
gaire perquè hi ha gent de tot, viuen en una república però 
va ser curiós que ens vam trobar una manifestació, i com 
que parlen un anglès molt “seseado” i molt escàs ens va 
semblar entendre que s’estan implantant polítiques socia-
listes, però eren poca gent i per tant tenia poca credibilitat.

És un país que pot presumir d’una gran infraestructu-
ra d’alta tecnologia, era impressionant, ja que tens inter-

net a tot arreu, va ser curiós que ens vam perdre en una 
ruta per un bosc de bambús i jo crec que els mateixos 
arbres tenien wifi, era increïble de veritat, poder utilitzar 
internet a tot arreu. I el transport increïble, al principi 
semblava una mica difícil ja que tens moltíssimes línies 
de metro, però ni de broma, són molt organitzats i és 
molt fàcil entendre com funcionen.

L'idioma horrible, jo crec que en una ciutat de 11 mili-
ons d’habitants com té Seoul, la població hauria de ser bi-
lingüe, però ni de broma, algunes vegades havíem  d'utilit-
zar el traductor per poder parlar, i al sud de la península ja 
era tot amb gestos (Idioma internacional), però més difícil 
entendre això ja que pel que em comenten allí l'educació 
és un dels principals objectius per aconseguir l’èxit.

Podria destacar moltes coses d’aquests viatges però 
us faré un petit resum del que més em va impactar:

Seoul, la ciutat amb una gran passió pels mitjons, ja 
que només utilitzes sabates per anar pel carrer i són un 
element clau del postureig.
• Cheonggyecheon, un riu restaurat al centre de la ciu-

tat on la gent va a descansar a les hores de feina.
• Mercat de Gwangjang, realment és un dels principals 

atractius turístics ja que es pot menjar tot tipus d’ali-
ments (susubukkumi, mandu, mayak gimbap y bibim-
bap), jo la veritat no tenia idea de tot això, però abans 
de viatjar vaig mirar diversos documentals i anava 
preparat per menjar de tot, però sobretot us recoma-
no el Bidaetteok, que està fet de mongeta, carn i ver-
dures o el Bibimbap. (És molt, molt barat menjar, he 
de dir que por 6 o 7 Euros dinàvem i sopàvem).

• El recorregut de la dinastia Joseon, ja que forma part 
de la cultura coreana, fins i tot la gent es vesteix com 
abans per simple postureig, i pots fer-t’hi fotos amb 
ells. La gent es hípervergonyosa, però quan van ves-
tits així semblen uns altres.

• I per no enrotllar-me més sobre aquesta ciutat desta-
caré la gran importància que donen al cantant i raper 
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PSY, ja que la seva cançó “Gngnam Style” va ser un 
èxit comercial a tot el món, li han dedicat un dels car-
rers principals al centre i fins i tot han fet escultures 
amb les seves mans, és que de veritat, no tinc parau-
les per descriure tot el que vaig veure d’ell.

• Busan (Extrem sud del país i la ciutat mes)

• Gamcheon Culture Village, un recorregut per uns carre-
rons estrets totalment decorats pels mateixos residents.

• El mercat de Marisc Jagalchi: És ben viu, i pots triar 
el que t'agrada i o bé te l'emportes a casa (viu) o t'ho 
preparen en el mateix moment i t'ho menges a les 
taules de la planta de dalt. El que he de destacar, és 
que no he vist mai cap mercat de peix tan gran i net.

• Songdo Cable Car: Viatge amb telefèric on la vista 
és molt bonica ja que són completament de vidre i 
gairebé es pot veure Japó.
Boseong / Gwanju: Tot i ser un dels llocs més plu-

josos de la península, va ser on vam poder gaudir de 
la veritable Corea, es dediquen principalment a l’arròs, 
però vam gaudir de camps de te verd (Granja), de boscs 
de Bambú i com no dels seus balnearis i platges.

M’agradaria donar uns consells:
1. Els balnearis són mixtos i per tant vas tapat amb sa-

marreta i banyador, però te n’adones quan et separes 
per anar als vestuaris que et fan despullar i et trobes 
els típics banys que surten als dibuixos, jo era molt 
fan d’en Ranma per això em vaig emocionar.

2. Els camps de te, has de menjar de tot, us recordo que 
es molt, molt barat aquest país, i éçs impressionant el 
sabor. Igual que al bosc de bambú, has de provar tot 
el que et donen, està boníssim.

3. I si parlem de mercats, no facis mai cap lleig, si et po-
sen menjar a la boca accepta’l. Son molt de compartir 
el seu plat amb la gent. Jo vaig provar de tot, el pop 
viu, potes de gallina, cucs de seda (Un fàstic), i arròs 
molt arròs.

4. Vigileu amb els barris Xinos, a Busan em vaig emoci-
onar per menjar alguna cosa diferent, i resulta que la 
majoria són barris de gent de companyia.

5. Sobretot, no facis cap lleig a ningú, són gent que no 
els agrada que els invitis, per tant si t’ofereixen añguna 
cosa sempre accepta-la, no se t'acudeixi dir que no.

6. I per respecte a l'idioma intenteu aprendre alguna 
paraula en Koreà, perquè per exemple, nosaltres ja  
estàvem al aeroport i asseguts a l'avió, i de cop i volta 
van començar a dir un munt de coses pels altaveus i 
estaven dient els nostres noms i que era l’últim avís, 
no entenia res i em vaig veure rodejat, i resulta que 
no van passar bé els nostres bitllets i ens estaven 
buscant jajaja.

Valoro aquest viatge com una experiència inoblida-
ble, un altre món, una altra cultura i una gastronomia im-
pressionant, un país on et pot costar el mateix menjar 
dues persones que un cafè. I com deia al principi té un 
gran impacte  veure el futur barrejat amb el passat.
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UN GRANET DE SORRA
• Ho sabies? •
Marc Aureli Espada Ríos

Tot va començar quan després de cinc anys jugant 
amb l'equip de l'escola ens va demanar que vo-
lia alguna cosa més i millor, aleshores ens vàrem 

posar en contacte amb el Club Bàsquet Salou que de 
seguida el varen acollir. Va començar a competir sense 
deixar d'entrenar i jugar amb l'equip de l'escola. Hi havia 
dissabtes que empalmava un partit amb l'altre amb pocs 
minuts de marge entre ells.

Al Club va aprendre a millorar la tècnica, ja que són 
ex-jugadors i entrenen la Lliga EVA; estem parlant de 
persones amb un cert nivell a l'hora d'entrenar, posicio-
nar a la pista, el tir a cistella i en la competició tot i que 
el que demanen a la canalla és que ho donin tot a la pis-
ta, que guanyar és important, però perdre havent jugat 
bé i al màxim també és motiu  de satisfacció personal i 
d'equip.

A mitja temporada va millorar molt, ara juga amb in-
tensitat fins el minut final, agafa rebots, mai dona una 
pilota per perduda i té facilitat per recuperar-se i estar a 
punt per continuar. Són capacitats que juguen al seu fa-
vor, a més a més de ser esquerrà tot i que també domina 
bé la dreta.

 Amb tot ens comencen a insinuar que anem pensant 
en fer un passet més i que podria fer les proves quan si-
gui el moment per anar a un club més gran per tal de po-
tenciar-li el joc i poder aprendre més i millor, i ens parlen 
del Barça, gran institució i gran Club. Al principi sembla 
un salt massa gran i llunyà, però seguint els consells/ 
suggeriments em poso en contacte amb el Club i ens 
conviden a fer unes proves d'actitud i joc durant una hora 
molt intensa. En acabar ens diuen que els  ha agradat i 
que ens esperen la propera setmana, que seran dos en-

trenaments setmanals, que hauria d'estar canviat a les 
18,15h. i un partit cada quinze dies a la Ciutat Esportiva 
Joan Gamper, més els tornejos que es vagin celebrant. 
Aquell mateix dia varem coincidir amb Roberto Dueñas 
gran persona en tots els sentits i pendent de les inqui-
etuds tant de la canalla (jugadors) com de les famílies, 
Nacho Solozàbal, i posteriorment amb el J. Carlos Na-
varro, etc.

L'últim trimestre del 2017 estava a l'equip de l'escola, 
al Club i començava la seva etapa al Barça amb tres 
viatges mínims setmanals d'una hora i mitja aproximada-
ment que aprofitava per estudiar i fer deures. Aleshores 
vàrem parlar amb l'escola perquè el deixessin sortir un 
quart abans els dies d'entrenament per poder arribar al 
Camp Nou més tranquils i vàrem seguir amb el ritme de 
dos partits els dissabtes, algun abans o després del de 
Barcelona i algun pocs en diumenge, ho vàrem haver 
d'organitzar de la millor manera possible per poder com-
plir amb els compromisos a tot arreu.

Aquest any va decidir que deixaria el Club perquè no 
podria complir amb ells i seguiria a l'escola ja que els 
entrenaments són al migdia i no li entorpirien per anar a 
Barcelona.

Val a dir que tot aquest any a l'escola de Bàsquet del 
Barça ha guanyat molt en confiança i tècnica. Al grup 
són entre 10 i 12 nens i tenen un grup de professionals al 
seu voltant, des d'un fisioterapeuta pendent de qualsevol 
incidència per mínima que sigui i dos o tres entrenadors 
molt professionals envers la seva feina i que els estan 
corregint i no dubten en parar l'entrenament per expli-
car-los on s'han equivocat, o el que no han fet tot lo bé 
que ells volen, fins i tot fer ells mateixos en viu el que els 
hi estan ensenyant i ho demanen perquè de manera més 
activa puguin veure com ho han de fer. I  és tota una ex-
periència barrejada amb satisfacció veure com s'esfor-
cen, juguen i milloren poc a poc, dia a dia i setmana rere 
setmana, tant als entrenaments com als partits.

Tota aquesta experiència és un granet de sorra del 
que està gaudint i que sempre la tindrà si la sap i pot  
aprofitar. Com a nen que és per ell és un somni estar en 
aquest gran Club, el Barça.
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Què són els probiòtics?
La definició que s’ens dóna en medicina és la 
següent: S’anomenen probiòtics a aquells micro-

organismes vius (bactèries, fongs etc.) que a l’adminis-
trar-se en una quantitat i manera adequades confereixen 
un benefici a la salut de l’individu. Les espècies més uti-
litzades són:

• Lactobacillus
• Bifidobacterium
• el llevat Saccharomyces boulardi
• algunes espècies de Escherichia coli i bacilli
Últimament, a tothom que va al metge li recomanen 

prendre probiòtics. Si tenim en compte que ens els últims 
10 anys ens han cosit amb antibiòtics i que ara la cosa 
va de baixa, la indústria farmacéutica s’ha de buscar la 
vida per un altre costat. Així que ja comencen a receptar 
i despatxar probiòtics per un tub. Perquè el que compta, 
per damunt de la salut de les persones, és que la maqui-
naria de generar beneficis no s’aturi.

Doncs bé, on vull anar a parar amb tot això? Doncs 
que de la mateixa manera que no m’he volgut predre mai 
les pastilles del colesterol, ja que tothom sap que les es-
tatines són altament perjudicials pel nostre organismo,  
he buscat altres dreceres més naturals que m’han anat 
força bé, ara, des de ja fa uns mesos, sóc jo mateixa la 
que fabrico els probiòtics. 

I com ho faig? Doncs faig kéfir. Però no aquell kéfir 
que es fa amb llet. Jo utilitzo el kéfir d’aigua.

I què és el kéfir d’aigua? És una colònia simbiótica de 
microorganismes, bacteries i llevats provinents del Tibet 
que fa la fermantació mitjançant aigua mineral i sucres.

Quines són les propietats del kéfir? El kéfir ajuda a 
fer les funcions metabòliques de l’intestí millorant l’estat 
de la flora intestinal, funciona com una beguda isotóni-

ca ja que hidrata i aporta minerals, potencia el sistema 
inmunològic, actua com un antibiòtic natural, és un bon 
antiinflamatori, redueix el colesterol i és un bon regene-
rador cel.lular.

Que necessito per a preparar-ho?
*Utensilis
• Un pot de vidre de 2 litres
• Un colador de roba o de plàstic (res de metall)
• Una gerra de vidre.
*Ingredients
• Un grapat de grànuls de kéfir
• 1 litre d’aigua mineral (sense clor i de mineralit-

zació alteta)
• 1 tasseta de les de café de sucre moreno (millor 

panela. També es  pot fer amb sucre blanc, però 
és millor coses poc refinades)

• Mitja llimona.
• Un parell de dàtils o 2 prunes seques o 7 o 8 panses.
Com el preparo? Poso els grànuls al pot. Hi tiro el 

litre d’aigua, la tasseta de sucre, la mitja llimona i els dà-
tils o panses. Ho remeno tot una miqueta, suaument. Ho 
tapo amb un drapet o un tovallò de paper i ho deixo 24 h. 
fora de la nevera en un lloc fresc i de poca llum.

A les 24 h es cola, i es posa en una gerra, llest per a 
consumir. A l’estiu es pot guardar a la nevera a l’hivern, 
millor fora.

Es pot guardar fins a un mes, tot i que, quants més 
dies passin, més fort será, ja que el líquid resultant, con-
tinua fermentant. 

Quant kéfir puc pendre? El que vulguem. 2 o 3 gots 
al dia està bé.

On el puc aconseguir? Pensa que són éssers vius i 
cal cuidar-los com una mascota, perquè mantinguin les 
seves propietats. 

A qui vulgui probar de fer-se els seus propis probiò-
tics, n’hi puc regalar. Qui s’anima?

ELS PROBIÒTICS
• Ho sabies? •
Judit Robert
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636 396 720

PASSATEMPS
• Entreteniments •
Joan Llorens, joglar

Sudoku mitjà

Sudoku difícil

Sopa de lletres

Laberint

Solucions núm. 81

Troba el nom d’aquestes 10 cases del poble. Es poden 
trobar tant en horitzontal com en vertical o diagonal.
FRANCÉS, ROSSET, MOIXÓ, JOGLAR, FERRER,
FILOMENA, PAU, TONI, CANTÓ I BATISTE
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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)

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

NOVA DIRECCIÓ



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


