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EDITORIAL

JA ESTEM SALVATS!
La Redacció

Ja estem salvats! Les vacunes han començat 
a arribar a Colldejou i sobretot els més grans 
de la vila han pogut començar a immunit-
zar-se. És real aquesta afirmació? Ens han fet 
caure una tercera onada damunt de les nos-
tres ànimes i ens ha fet acotar una mica més 
el cap del que ja el dúiem acotat des de feia 
un temps. Ens van aviar com a gallines per 
Nadal. Calia cobrir pressupostos malmesos. I 
clar s’acostaven les eleccions... (per cert gua-
nyades de nou pels partits independentistes 
i amb més d’un 50% a favor de la indepen-
dència). Han prevalgut els criteris econòmics 
als mèdics! No es podia tenir l’empresari em-
prenyat més del que ja ho ha estat. No han 
estat en cap moment capaços de trobar un 
punt mig i han ficat en el mateix sac ciutats 
i pobles, empreses grans i petites... Lamen-
table gestió! I en aquesta dinàmica seguim, 
com en un dia de la marmota etern... Una 
marmota que enguany va coincidir amb 
els pronòstics de la nostra estimada predic-
tora Candelera, la qual ens va prevenir que 
l’hivern no era pas fora. Ens llevem amb la 
Covid, dinem amb la Covid i acomiadem la 
nit amb la Covid. N’hi ha per tallar-se les ve-
nes. Diuen que ha augmentat tant la venta 
d’ansiolítics. Normal! i d’alcohol, i de drogues 
si en “venguessin”. La gent ha preferit ennu-
volar-se per evadir-se d’aquesta epidèmia. 
Nosaltres teníem ben clara la idea però; calia 
foragitar la Covid i així va ser! Amb precau-

ció no hem renunciat a res. Primer amb els 
desitjos i benediccions de ses Majestats els 
Reis d’Orient quan van pujar al poble per fer 
l’entrega dels regals aquell ja llunyà 6 de ge-
ner. I en segon terme, per Carnaval, quan el 
ninot Covid fou cremat per allunyar el malas-
truc. Romangui per sempre en la cendra! Així 
definitivament que la pandèmia sigui foragi-
tada de la nostra vila. Amb tot hem tingut 
un febrer com feia anys que no es veia, amb 
boira, núvols baixos i una humitat penetrant. 
Quan ha plogut, que no ha estat poc, ha plo-
gut fang que ho ha deixat tot emmerdat. Un 
fang que segons un estudi francès porta tra-
ces petites de contaminants. No volíem pluja 
àcida? Doncs au! Pandèmia, ertes, atur, fang 
que cau del cel... I com no podia ser d’una al-
tra manera, des de Lo Collet ens sumem a les 
reivindicacions del dia 8 de març per seguir 
denunciant el tracte humiliant per part de la 
societat vers la dona. Sense igualtat no hi ha 
cap mena de llibertat! I amb tota la que està 
caient un bri d’esperança; el bar ha reobert 
en un dissabte radiant! Les ganes que hi ha-
via de vida social! A encarar la primavera!

322 anys fent cultura



Guardo coses de Reus, postals de diferents 
èpoques, segells amb al seu mata-segells 
commemoratiu d’actes celebrats en aquesta 
ciutat, programes de fires, programes de car-
naval, de setmana santa i de festes majors i 
altres esdeveniments que es celebren a Reus.
De coses relacionades amb el poble de 
Colldejou tinc, com a curiositat, estampes 

de comunions de molts veïns del poble, 
recordatoris de defuncions, programes de 
festes i actes diversos. També guardo eines 
del camp i d’apicultura, estris de cuina, ob-
jectes diversos de la llar etc. El problema 
es l’espai on guardar-ho. Per això aprofito 
l’ocasió per fer  un suggeriment: podria ser 
interessant tenir un local on es poguessin 
exposar. Faig una crida a l’ajuntament per-
què en prengui nota i mitjançant aquesta 
institució, potser la Diputació, la Generali-
tat o alguna empresa, podria subvencionar 
aquesta idea.
Podria ser un reclam més per promocio-
nar el poble. Hi ha molts pobles que tenen 
coses similars i em consta que tenen una 
bona acceptació.

OBRINT L’OBJECTIU

COSES DE LO COLLET
Joan Gaya Loras

Sóc un aficionat a guardar objectes i faig 
aquest escrit amb la idea d’animar altres 
persones a que també ho facin. Possible-
ment són moltes les persones que tenen la 
mateixa afició i podria ser interessant que 

ens comuniquéssim per poder-nos conèi-
xer i fer intercanvi o saber allò que cadascú 
de nosaltres tenim. Jo no diria que sóc col-
leccionista, més aviat un arreplegador de 
coses, un brocanter. Segons tinc entès, és el 
nom que es dóna a la persona que guarda 

coses antigues. Procuro tenir-ho ordenat i 
classificat per si en algun moment convin-
gués consultar-ho o exposar-ho.
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FEM POBLE

HISTÒRIA D’UN CARNAVAL
AUTOR: La Redacció

Vet aquí que un vespre del mes de febrer 
un poblet del Baix Camp va celebrar el Car-
nestoltes. Música pels altaveus des de les 
18:30h de la tarda fins a les 20:00h i moltes 
ganes de compartir una estoneta més enllà 
dels drames de cada dia. Els més agosarats, 

per no perdre el costum, es van disfressar i 
van enviar les fotos dels seus ‘atuendus’ per-
què fossin penjades a la revista local i així 
tenir un record ‘conjunt’ des de la llunyania, 
però tenint el comú denominador del po-
ble. A toc de pito Sa majestat ‘Covid-Simón’ 
va aparèixer a la plaça entre una gran pita-
da dalt del carro municipal. Calia que des 
de les cases sabessin que el rei del Carnaval 
al poble havia arribat. Papers en mà, la seva 
missiva fou llegida amb gran displicència. 

Colldejouenques, Colldejouencs!
En aquest temps de lluita
Contra virus i estranys confinaments
Cal girar la truita
Per alliberar les nostres ments.
El temps acuita
Cal més alegria, festes i bons vents
Expressem més els nostres sentiments
Per molt que això ens costi una multa
Què vol dir que ho prohibeixen tot?
Des d’aquí diem que no!
Que no hi haurà cap constitució
Que no ens permeti cremar el ninot
Ni molt menys cap lladregot
-Com aquest ninot del borbonot-

Que ens birli la nostra festa!
Ja n’hi ha prou de submissió 
N’estem farts d’estar engabiats
I que ens diguin el que volem de veritat
Ens volen callats, acatant i parats
I pagant els ‘tinglados’ d’aquests rics desgraciats.
Han trobat una bona fórmula
Per carregar-se vells desamparats
I estalviar-se així les seves pensions
Ja n’estem fins als mugrons
De procés, colaus, trumps, covid i eleccions
Després de tots aquests ‘marrons’ 
De demanar-nos el vot teniu els collons?
I és que s’ha de tenir molta barra!
Després que us hagueu pixat a la nostra cara!
Ai governants;
Amb valtros si que estem arriats!
Calen guillotinar molts caps
Topareu amb una gent que segur que us atura!
Ocuparem carrers i places
Deixarem de ser uns plegamantes
Ens desbordarem amb festa i alegria
Que de quatre dies consta la vida!
A celebrar doncs el carnestoltes! 
Visca el confinament comarcal’
AI, vull dir: visca el carnaval!

Veritats com a punys i més en la jornada 
de reflexió just abans de les votacions a la 
Presidència de la Generalitat. Una vida molt 
efímera sí! Al cap d’una estona, el Carnes-
toltes va ser consumit per les flames al mig 
de la plaça. Quedàvem doncs exorcitzats de 
virus i de corones, de Simons i Argimons, de 
polítics inútils i de males vibracions. 
A l’espera doncs de temps millors Bon 
Carnaval! 

522 anys fent cultura



CUINES DEL MÓN: 

VIATGEM A ITÀLIA
Cuina.cat / Laia Llorens

Primer plat
NYOQUIS AMB PESTO DE RUCA
Ingredients per a 4 persones:
500 g de patates grogues, farina fluixa 00, sal 
i 1 ou. 50 g de ruca, 25 g de pinyons, 75 g d’oli 
d’oliva verge extra la Pulla, 25 g de pecorino 
romano, 25 g de parmesà i 1⁄2 gra d’all.
Preparació: Peleu les patates, talleu-les i 
bulliu-les en una olla amb aigua.
Quan siguin cuites, escorreu-les i passeu-les 
pel passapurés.
Deixeu-les refredar una mica i afegiu-hi l’ou, 
un pols de sal i farina (la que admeti). Ha de 
quedar un nyoqui ni massa tou ni massa dur.
Per al pesto: tritureu la ruca amb l’all, els for-
matges, un pols de sal i els pinyons, i afegiu 
l’oli d’oliva.
Bulliu els nyoquis en aigua bullent abun-
dant fins que pugin a la superfície.
Escorreu-los i barregeu-los amb el pesto i 
serviu-ho.

Segon plat
PIZZA NAPOLITANA
Ingredients: Per a la massa: 1 kg de farina 
de força, 500 ml d’aigua, 40 g de sal i 25 g 
de llevat de forner. Per a la pizza: 250 g de 
massa de pizza, 100 ml de salsa de tomaca, 
100 de mozzarella de búfala i 8 fulles d’alfà-
brega.
Preparació: Per a la massa: poseu la farina 
en un bol. Escalfeu una petita part d’aigua 
(100 ml) i desfeu-hi el llevat amb l’ajuda 
d’una cullera. Incorporeu-ho al bol de la fa-

rina i comenceu a pastar-ho.
Afegiu-hi la resta d’aigua i la sal. Aneu-ho 
pastant fins que la massa se us desenganxi 
de les mans.
Poseu la massa sobre la taula i continueu pas-
tant-la fins que quedi ben llisa (podeu fer un re-
pòs entre pastament i pastament d’uns 10 min).
Poseu la massa en un bol i cobriu-la amb 
un drap de cuina; deixeu-la reposar 3 h o 
fins que dobli el volum.
Estireu-la amb un corró, donant-li la forma i 
la mida que vulgueu.
Per a la pizza: esteneu la massa amb les 
mans sobre una superfície enfarinada fins 
que quedi un cercle rodó de la mida de la 
safata on coureu la pizza. Treballeu la mas-
sa des del centre cap enfora, deixant sen-
se tocar els últims 2 cm de la vora, perquè 
pugi bé i quedi cruixent.
Esteneu la salsa de tomaca sobre la massa. 
Escorreu la mozzarella i talleu-la a rodanxes 
fines. Repartiu-la sobre la pizza, i també les 
fulles d’alfàbrega.
Enforneu-la a 250 ºC, 14-16 min, fins que la 
vora quedi ben daurada i cruixent. Traieu-la 
del forn i serviu-la acabada de fer.

Postres
TIRAMISÚ
Ingredients: 350 g de formatge mascarpo-
ne, 100 g de sucre, 2 rovells d’ou, 16 melin-
dros i cacau en pols. Per amorosir els me-
lindros: 200 g de cafè exprés, 50 g de sucre 
i 1 gotet de licor d’amaretto.
Preparació: Bateu el sucre amb el rovell 
d’ou fins que s’emblanquini i augmenti de 
volum. Integreu-hi el formatge mascarpo-
ne. Ha de quedar amb textura de crema. 
A part, barregeu el sucre amb el cafè i afe-
giu-hi l’amaretto. 
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Remulleu els melindros en aquest lí-
quid i poseu-los en un plat. 
En una copa o una tassa que pugui anar 
a taula, poseu-hi tres cullerades de cre-
ma de mascarpone; a sobre, una capa 
de melindros; després, una cullerada de 
crema de mascarpone, una altra capa 
de melindros, i, finalment, una altra cu-
llerada de mascarpone. 
Guardeu-ho a la nevera fins a l’hora de 
servir, que serà quan hi empolsareu el 
cacau en pols per sobre.

722 anys fent cultura
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ELS PUNTS SOBRE LES ÍS

HÒSTIES COM A PANS
AUTOR: Iblama (www.iblama.blogspot.com)
IL·LUSTRACIÓ: Janira Ruíz

Ràbia! Molta ràbia! Tot són injustícies en 
aquesta nova restauració borbònica. Abso-
len la Cifuentes, el borbó campa tranquil 
‘suelto’, surt el Rato de la presó, deneguen 
el tercer grau als presos polítics i al mateix 
temps empresonen 
Pablo Hasel. Què es 
pensaven que el jovent 
s’empassaria una altra 
vergonya com aques-
tes? Doncs no! Arran 
de sentir una jove in-
dignada parlant amb 
la Melero m’he sentit 
més a prop d’aquesta 
part de jovent a la que 
ningú escolta i la majo-
ria menysprea. Quines 
generacions que ens 
venen a sobre! Hi va 
haver la Generació dels 
Ni-nis i ara estem da-
vant de la Generació 
Covid. La majoria hau-
ran viscut part del pas 
de l’adolescència a l’edat suposadament 
adulta entre el Procés i la Covid. Un conjunt 
d’anys moguts en tots els sentits; plens de 
reivindicacions de tots els colors. Molts han 
estat en totes les manifestacions per dema-
nar la independència del seu país, primer. 
Van ajudar a blindar les escoles l’1-O. Hi cre-
ien! Creien que estaven a un pas d’assolir els 
seus anhels. Molts d’ells ni podien votar però 
hi foren, somniant! Després no van entendre 
de cap manera el discurs del que deien que 
era el seu rei i molt menys van comprendre 
un judici injust com el que van rebre els seus 
líders. Són els mateixos -alguns- que han 
sortit en defensa del planeta capitanejats 
per la Greta Thumberg. Els mateixos que 
han defensat un ensenyament més digne 
i erradicar Bologna. Els mateixos que són 
capaços a la vegada de testimoniar com 

els pares aplaudien als Mossos després dels 
atemptats de Barcelona i que després eren 
apallissats per aquests mateixos Mossos per 
demanar l’alliberament del que considera-
ven els seus líders. Porres l’1 d’octubre per 
voler votar. Porres per manifestar-se! Porres 
per expressar-se! Quin llast que duen a la 
motxilla de la vida! Són els mateixos que re-
clamen la llibertat d’expressió arran de l’em-
presonament de Hasel o l’exili de Valtonyc. 
Han escapçat els seus somnis forçant-los a 

estudiar o a no estudiar 
el que ells volien. I els que 
han estudiat han arribat 
a dues possibles conclu-
sions. O que han de mar-
xar del país ja que aquí no 
se’ls reconeixen els mèrits 
o que estan treballant de 
qualsevol cosa cobrant 
un sou de merda i que les 
carreres no serveixen per 
res! Molts són els fills dels 
desnonaments, dels pa-
res a l’atur que han per-
dut la casa i el que més 
estimaven. No poden ac-
ceptar -i és normal- que 
dues llars més enllà de la 
seva altres van amb Porc-
hes i fan creuers cada 

estiu. No poden entendre tanta injustícia! 
Moltes i molts se senten compungides i 
compungits amb el fet que un jutge posi 
en dubte si una noia va ser violada o no per 
la manada de fills de puta. No pot ser! Han 
cregut que podien canviar el món per fer-lo 
més just, que algú se’ls escoltaria i els farien 
cas. I s’han vist doble o triplement frustrats. 
La frustració és molt gran i la Covid ha aca-
bat d’agreujar-ho tot. S’han hagut de que-
dar a casa i viure en la virtualitat, com si no 
en tinguessin prou amb la que viuen dia 
a dia. El que era per moltes i molts l’única 
font de contacte, el cole i les extraescolars, 
també els hi han capat. I com es pensaven 
que reaccionarien? Doncs això; amb ràbia i 
indignació davant aquests nova injustícia! 
Quina arma li queda al poble -en aquest cas 
el jovent- quan no se l’escolta?
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PARLEM AMB...

ENTREVISTEM A MAGDA VECIANA ALZAMORA
AUTORA: Judith Robert Masià

Formà part del Club Natació Reus Ploms, 
el Club Gimnàstic de Tarragona, el TT Tàrra-
co, el Club Tennis Taula Calella, el Club Ten-
nis Barcino i el Club Tennis Taula Bagà. En 
els Campionats de Catalunya fou tres cops 
campiona per equips (1996, 1997, 1998) amb 
el Bagà i dos cops campiona en els dobles 
mixtos (1994, 1997).
Amb el Bagà també guanyà una Lliga 
(1996) i amb altres Clubs tres Campionats 
d’Espanya per equips (1996, 1997 i 1998). Va 
ser tercera de ranking absolut espanyol i 
segona de Catalunya. Jugadora tres anys 
consecutius del Club alemany Stutgart.

Tennis taula o ping pong?
Tennis taula.
Per què et vas decidir pel tennis taula?
Va ser de manera accidental. Com que no 
m’agradava estudiar, em portava mala-
ment perquè em fessin fora de classe. Així 
que em posava la pala sota la bata i amb al-
gun altre rebel, mentre els altres feien classe, 
naltros jugàvem al pati. A casa, també tení-
em una taula de joc, però els meus germans 
no em deixaven jugar perquè era una nena 
i la petita. Gràcies al meu padrí petit que va 
tenir la paciència d’ensenyar-me’n i de jugar 
amb mi. Així va ser com vaig començar a 
destacar a les olimpíades escolars. Després 
ja em van fitxar al Club Natació Reus Ploms.
Com és la vida d’una esportista professional?
Dedicada 100% a l’esport. No tens vida per-
sonal. Els  entrenaments comencen a pri-
mera hora del matí, amb una parada per 
dinar i a la tarda 3 o 4 hores més d’entre-

nament físic i pràctic.
Els caps de setmana, es guardaven per a 
les competicions nacionals o estatals. To-
tal, res de temps lliure.
Quants anys et vas dedicar al món de l’es-
port professional?
15 anys. Dels 15 anys als 30.
En quins tipus de competicions has participat?
Campionats de Catalunya, d’Espanya i In-
ternacionals.
El CAR (Centre d’alt Rendiment) va ser du-
rant uns anys, la teva segona casa. Com és 
la vida dins d’aquests espais?
El Centre de Sant Cugat del Vallès, que és 
el lloc on jo vaig estar, és un lloc de sacrifi-
ci, treball, però amb ganes de superació i 
aprenentatge constant. A dins, hi ha una 
bona companyonia i es deixen les rivalitats 
de costat.
Què t’ha donat l’esport? Què t’ha pres?
L’esport m’ha donat ganes de superar-me, 
moltes amistats de diferents països i estats i 
una forma de viure diferent sempre respec-
tant el meu cos i els meus límits. Gràcies a l’es-
port he tingut l’oportunitat de poder conèixer 
molts països  diferents i poder viatjar.
M’ha pres molt temps per a poder estar 
amb la família, amb els amics fora de l’es-
port i tenir llibertat per poder entrar i sortir.
Actualment continues practicant el tennis 
taula?
No de forma professional, però sí de forma 
lúdica. Faig algunes classes i preparo a fu-
turs jugadors.
Practiques algun altre esport?
No de forma regular, però si que m’agrada 
mantenir-me en forma. Per aquest  motiu 
vaig a caminar per la platja o la munta-
nya, faig gimnàstica com ara abdominals, 
estiraments, flexions, etc.
Què li diries a algú que es volgués dedi-
car-se professionalment a l’esport?
Que s’ho pensi bé. No és una bona manera 
de guanyar-se la vida, a no ser que siguis 
un esportista d’èlit. Que és molt sacrificat, 
però a la vegada també és  molt satisfac-
tori i que aprens a valorar l’esforç individu-
al i també col·lectiu.
Gràcies als lectors i lectores de Lo Collet. 
Salut!
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LA MIRADA INDISCRETA

CENSURA I XARXES SOCIALS
Enric Muntané

D’un temps ençà, i des de vàries disciplines 
acadèmiques, com poden ser de sociòlegs, 
ciències polítiques, psicòlegs o diversos in-
tel·lectuals, hi ha un debat per saber com es 
produeix el control social, entrats al segle XXI.
Els podríem dividir entre els seguidors de 
Huxley i els d’Orwell.
L’any 1932 Aldous Huxley, escrivia la novel·la 
“UN MÓN FELIÇ”. Descrivia una realitat fu-
tura on no cal exercit, l’opressió ni la força, 
doncs la humanitat esta controlada pels pla-
ers mundans (pa i circ)...entre ells, l’adquisició 
d’un nou telèfon mòbil, programes de dubtós 
gust, molts esports, música, moda, influen-
cers... i la gent es deixa controlar i manipular a 
canvi que no li treguin les seves distraccions.
L’any 1948, en plena postguerra mundial, 
George Orwell escriu la novel·la “1984”. En el 
futur que ens descriu la figura principal es 
el “Gran germà”, una xarxa de videocàme-
res que ho controla tot a la vida de les per-
sones, sempre present, reprimint les volun-
tats  i vigilant qualsevol tipus d’insurrecció.
La conclusió que en treuen, és que les dues re-
alitats (Huxley i Orwell), poden conviure en els 
temps actuals, ja que les dues es complementen.
En les societats occidentals benestants 
s’aplica la filosofia Huxley i al tercer món 
impera l’opressió de la filosofia Orwell.
Els constructors del nou món o millor dit 
Nou Ordre Mundial, saben que la informa-
ció és poder i s’encarreguen de cuinar i ad-
ministrar tot el coneixement que arriba a la 
gent del carrer. Controlen els mitjans i amb 
el temps, s’adonen que el poder de la prem-
sa escrita, perd adeptes. Les noves genera-
cions busquen la informació a Internet,  és 
més barata i en un quart d’hora, han pogut 
llegir diversos diaris digitals. Així que el poder  
ha ficat les urpes a la xarxa. Les conseqüènci-
es es comencen a notar a principis de 2019 i 
des d’aleshores, el control s’ha anat fent més 
evident. Ha començat una mena de cacera 
dissimulada contra tota dissidència del siste-
ma, xarxes potents com Google, Facebook, 

Youtube o Twitter, s’han posat en marxa.
Si busquem a la xarxa el últim vídeo de la 
cançó que està de moda, o una recepta de 
cuina, com cuidar els geranis o un tutorial per 
penjar un quadre, doncs no tindrem proble-
ma en trobar-ho, la qüestió és quan volem 
saber si el que ens expliquen en qüestions 
de política nacional - internacional, econo-
mia, conflictes armats, terrorisme, o crisis ali-
mentàries, polítiques sanitàries, pandèmies... 
Aquesta informació se’ns dona manipulada 
per tal de tenir un estat d’opinió favorable 
als seus interessos. Temps enrere, vaig es-
criure sobre qui mana en tot l’entramat dels 
mitjans de comunicació (Ràdio, premsa, te-
les, revistes). Són els mateixos que manen a 
bancs, empreses multinacionals, corporaci-
ons, grups inversors, tot mitjançant el control 
de les accions de les societats anònimes.
Es va obrir un debat per tal de controlar i 
censurar diversos temes a Internet. S’havia 
de perseguir  i censurar tot una llista de con-
tinguts perniciosos amb la que la majoria es-
taria d’acord. Pornografia infantil, vídeos de 
violència extrema i crueltats, pàgines frau-
dulentes, pirateria i drets d’autor. Fins aquí 
tot correcte, però el següent pas és l’atac a la 
llibertat d’expressió i d’informació. Ens par-
len de voler controlar les FAKE NEWS (notíci-
es falses), i aquí ve el problema. Qui decideix 
quines notícies són falses i quines porten la 
veritat? Les corporacions estan pel damunt 
de les democràcies? Qui exerceix pressions? 
Les corporacions o els estats? Potser prefe-
reixen que siguem menys ciutadans i més 
consumidors obedients i acrítics?
S’estan aixecant moltes veus per denunci-
ar la censura de continguts, incloent entre 
les veus les NACIONS UNIDES, adverteixen 
que la privatització del ciberespai, represen-
ta un perill per la llibertat a nivell mundial.
Google, Youtube, Facebook o Twitter, són 
les companyies que han rebut més denún-
cies per aquest fet, per impulsar de forma 
unilateral majors restriccions als continguts 
que es publiquen a les xarxes.
Setembre de 2019, Twitter bloqueja els 
comptes dels principals mitjans de Cuba, 
això es produí  una setmana després que 
el govern dels EEUU endurís les sancions 

10 Lo Collet, Març de 2021



econòmiques contra la illa. El maig d’aquell 
any, l’AGENCIA VENEZOLANA DE NOTICIAS 
(AVN) denunciava que Twitter havia cancel·lat 
els comptes de vàries dependències i de mit-
jans de comunicació afins al govern de Nico-
las Maduro. Aquest bloqueig es produïa un 
dia desprès del fallit intent de cop d’estat pro-
tagonitzat pel diputat opositor Juan Guaidó. 
Per aquelles dates, l’analista polític mexicà Al-
fredo Jalife - Rahme, era expulsat de Twitter 
per criticar a personatges de la dreta del seu 
país, desfermant una polèmica a Mèxic arran 
de la censura i les pressions externes.
Facebook, la major xarxa social del planeta, 
compta amb personal dedicat a censurar 
imatges i comentaris, les 24 hores del dia, 
els 365 dies de l’any. Els criteris per censurar 
poden ser molt arbitraris. Facebook va con-
tractar una empresa, finançada pel magnat 
George Soros, per supervisar l’esborrat de 
continguts a la seva plataforma. Aquella de-
cisió va provocar que diversos sectors acuses-
sin l”Establishment” nord-americà d’haver 
construït una eina de censura i de lluita con-
tra tota dissidència a la xarxa. Dels aproxima-
dament 7.800 milions de persones al món, 
3.500 són usuaris actius de xarxes digitals a 
Internet, cosa que implica un 45% de la po-
blació global, especifiquem que Facebook 
és la xarxa més seguida amb uns 2.500 mi-
lions d’usuaris o el que és el mateix, un terç 
de la població mundial. Google concentra el 
90% de les recerques a la xarxa, es calcula que 
realitza unes 4.500 milions de recerques per 
minut, es descarreguen 390.000 aplicacions 
i s’envien uns 18.100.000 missatges, tot això 
en un sol minut a nivell planetari, a banda de 
controlar altres plataformes com Youtube, la 
segona xarxa sociodigital del planeta. Aques-
ta plataforma ha estat molt criticada arran 
de la censura de contingut, amb l’excusa de 
les notícies falses, tal com va ocórrer amb les 
protestes socials a Hong Kong.
L’any 2017, Eric Schmindt, president executiu 
de la empresa matriu de Google, ALPHABET, 
assegurava que uns dels projectes de la com-
panyia tenia com objectiu acabar amb el “ 
mal discurs” canviant-lo pel “bon discurs”, que 
la companyia estava desenvolupant algorit-
mes perquè mitjans russos siguin més difícils 

de trobar  i baixar-los en el ranking de recer-
ques, el que converteix el terme “ bon discurs” 
en un eufemisme de censura. Google i Fa-
cebook controlen més del 75 % de tot el trà-
fic a Internet, a més, controlen el 65 % de les 
despeses de publicitat; les empreses tecno-
lògiques xineses també es disputen part de 
la hegemonia mundial. Mentre el grup ano-
menat BAT (compost per les empreses xine-
ses Baidu, Alibaba i Tencent), opera en funció 
dels interessos del govern xinés, el grup GAFA 
(Google,Apple, Facebook i Amazon) ho fa en 
funció d’interessos privats, que són al punt de 
mira del govern de EEUU (en el mandat de 
Trump). El juny de 2019, el congrés dels EEUU, 
iniciava una investigació en torn al poder i ac-
cions monopòliques de les empreses esmen-
tades, que, amb les seves accions de dubtosa 
legalitat, asfixien, clonen i conforten rivals, a 
més d’atorgar avantatges als seus productes 
en les plataformes que controlen. Més de 50 
fiscals i governadors dels EEUU van iniciar 
una investigació contra Google i Facebook 
per pràctiques que violaven la llei anti mono-
poli. La UNESCO (Organització de les Nacions 
Unides per la Educació, la Ciència i la Cultura), 
ja advertia el 2014 a través d’un estudi titulat “ 
Tendències mundials de la llibertat d’expres-
sió i el desenvolupament dels mitjans” , que 
la privatització de la censura, representa un 
risc per la lliure circulació de la informació al 
món, degut a un control creixent de contin-
guts de la xarxa, per part dels “ intermediaris” , 
que són els motors de cerca (Google i altres) , 
i de igual manera  amb les xarxes socials (Ins-
tagram, Twitter....). Sis anys desprès d’aquesta 
advertència, les coses no han millorat, al con-
trari, cada vegada hi ha més censura contra 
tot allò que pot amenaçar el lideratge i els 
interessos de les grans multinacionals i cor-
poracions, i així es restringeix tota dissidència, 
creant per semblar lliures i demòcrates, una 
dissidència controlada molt fàcil de domesti-
car. Aquest procés de privatització de Internet 
definirà en bona part, el debat al voltant dels 
límits entre el que es considera públic i privat. 
La democràcia, pel que veiem , no està conso-
lidada enlloc, la llibertat s’ha de defensar dia 
a dia, perquè els enemics d’aquesta virtut, no 
descansa ni de nit ni de dia.
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L’AJUNTAMENT INFORMA

RESUM DEL QUART TRIMESTRE DEL 2020 
I PRIMER TRIMESTRE DEL 2021
AUTOR: L’Ajuntament

Durant el mes de Novembre, es va executar 
l’obra consistent en la impermeabilització 
de la part posterior de l’edifici de l’Hotel Aire 
de Colldejou, per arranjar les humitats que 
pateix l’edifici. S’ha pavimentat una franja 
d’uns 2 metres arran de paret, que, a banda 
de cobrir les infiltracions, també serveix per 
desviar l’aigua de pluja.  Aquesta obra ana-
va aparellada amb l’arranjament d’algunes 
zones dels voltants de l’Hotel i el pàrquing; 
s’ha construït un mur per aprofitar el talús 
que limita el pàrquing com a zona d’enjar-
dinament. En aquesta zona es va fer una 
plantació d’heura per a aconseguir cobrir 
tot el parterre. Una mica més amunt, en un 
dels bancals vora el camí que puja a la Pis-
ta Poliesportiva, es va posar una malla ge-
otèxtil per evitar el creixement de les her-
bes, posant-hi grava a sobre per ocultar-la. 
En aquesta zona s’hi han plantat fruiters. 
Aquestes obres han tingut un pressupost 
de 13.701,69€, dels quals 12.905,81€ s’han 
cobert amb una subvenció de la Diputació 
de Tarragona del Pla d’Actuació Municipal 
(PAM) 2019, i els restants 796€ s’han pagat 
amb recursos propis.
Destacar que la plantació dels fruiters i de 
l’heura, es va fer en un matí de “voluntariat” 
per part dels regidors del consistori. La plan-
tació d’heura no va tenir massa èxit ja que 
no es va fer en l’època apropiada de manera 
que es repetirà a principis de primavera.
També durant el quart trimestre del 2020, 
es va pavimentar un tram del camí d’accés 
al pou de Massanes, aquesta obra ha estat 
subvencionada amb 2500€ per l’Agència 
Catalana de l’Aigua, d’un total de 3.025€ 
que ha costat l’obra.
A principis de desembre, es va treure a con-
curs públic la gestió del bar Casal de Collde-
jou. Es va realitzar aquest concurs per ajus-
tar-se a la norma legal, ja que l’adjudicació 
que s’havia realitzat a finals de l’any ante-
rior, a causa de les circumstàncies, s’havia 

fet prescindint d’aquest tràmit.
Al concurs només hi va haver una proposta, 
la qual ha estat l’adjudicatària. La gestió dels 
nous ‘Casalers’ ha començat el dia 12 de març.
Aprofitant que el bar Casal ha estat tancat 
una temporada, i durant l’impàs entre ad-
judicataris, s’han realitzat algunes tasques 
de manteniment, com el reacondiciona-
ment de la barra i la supervisió i millora de 
la xarxa elèctrica de la cuina, que presenta-
va algunes deficiències.
Durant aquest últim trimestre del 2020, la 
Diputació de Tarragona ha estat realitzant 
algunes actuacions en camins, dins del Pla 
director d’Escornalbou, que preveu restau-
rar i millorar alguns senders que uneixen 
els pobles de la Baronia. El primer tram on 
es va actuar va resultar polèmic, ja que des 
de l’Ajuntament es va proposar un altre cri-
teri d’actuació, sobretot en referència a la 
construcció d’escalons fets amb taulons, i 
reomplerts amb terra. Després d’una reu-
nió amb els responsables de l’obra, es va ar-
ribar a un acord per repensar la resta d’ac-
tuacions al nostre terme. Els trams on s’ha 
treballat són; El Camí de les Punxes, baixant 
del Coll Roig i fins el Camí del Corral Nou, 
que va ser el primer tram a realitzar-se. I 
posteriorment el GR des de la Font Freda 
fins el poble, i el Camí Vell de Mont-roig des 
de l’Àrea de lleure fins la Roca dels Coloms.
L’última setmana de febrer, un grup de tre-
balladors d’un dels Plans d’Ocupació de la 
Diputació de Tarragona, va estar realitzant 
tasques de desbrossament en alguns ca-
mins del terme. Concretament en trams 
del Camí de Mont-roig, del de Pratdip, del 
de Salt de les Soques, i de la Font de l’Om.
Durant el mes de febrer, s’ha realitzat la 
substitució de les 4 portes interiors del con-
sultori mèdic. Aquesta intervenció s’ha fet 
amb un pressupost de 2.930,02€, sufragat 
amb una subvenció de 2.781,45€ de la Di-
putació de Tarragona.
També durant el mes de febrer, s’ha co-
mençat a implementar la nova Taxa Medi-
ambiental d’escombraries, que s’aplicarà a 
partir del segon trimestre del 2021. S’ha fet 
una comunicació per carta a tots els veïns 
i ja que, a causa de les restriccions pel CO-
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VID19, no era apropiat fer una reunió infor-
mativa, el nostre alcalde ha gravat un vídeo 
explicatiu sobre el tema.
Hi ha algunes actuacions, que s’han apro-
vat en aquest període, però que estan pen-
dents de realització:
Pròximament hi ha prevista la realització de 
franges de baixa combustió, en els trams 
de bosc que limiten amb el poble. I també 
al camí de Pratdip.
Abans del mes de juny, ha de comen-
çar una actuació al carrer de Baix, 
amb l’objectiu d’impermeabilitzar el 
tram de carrer que toca a l’edifici del 
Casal i evitar les continues filtracions 
d’aigua que hi ha a la Sala del Ball. 
Aprofitant aquesta intervenció es re-
novaran els serveis i es canviarà la pa-
vimentació, posant un paviment amb 
maons com el de la plaça de l’església.
I també posteriorment, hi ha previs-
ta la segona fase del Pla PAES, d’efi-
ciència energètica, per a renovar les 
finestres de l’Hotel Aire de Colldejou.
Pel que fa a l’àmbit de la Cultura i 
festes; les festes de Sant Rafel es van 
haver de suspendre a causa de les 
restriccions per contenir la pandè-
mia del COVID19. El pressupost que 
s’havia de destinar a la festa major 
d’hivern, de 6.356,13€, es va utilit-
zar per a programar diferents actes 
durant les festes de Nadal. La pro-
gramació de Nadal es va poder dur 
a terme només en part, per la qual 
cosa resten pendents encara algu-
nes actuacions.

De la mateixa manera que la festa de Sant 
Rafel, durant l’estiu vam veure suspesa la 
Fira dels Fumats. El pressupost destinat a 
la fira, de  4.318,00€ està previst utilitzar-lo 
per a fer diferents concerts en un cicle mu-
sical durant la primavera del 2021.
I per acabar aquest resum, explicar que 
pròximament, es farà pública la remodela-
ció de la web de l’Ajuntament.
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REIVINDIQUEM

DIA INTERNACIONAL DE LES DONES
La Redacció

A l’atzar agraeixo tres dons: haver nascut dona, 
de classe baixa i nació oprimida. I el tèrbol at-
zur de ser tres voltes rebel. Maria Mercè Marçal
Aquest passat dia 7 de març, a Colldejou, ens 
vam sumar a les reivindicacions del dia 8 de 
març en favor de la Dona. És una evidència 
que el maltractament que la Dona segueix 
rebent de part d’aquesta societat -encara 
massa masculinitzada- no s’erradica, i això 
en ple segle XXI és una vergonya. Queda clar 
que manca un llarg camí per recórrer! 
Doncs bé, en una iniciativa molt maca, al 
poble es va voler donar veu a grans Dones 
de la història a partir de frases cèlebres que 
han pronunciat en diferents contextos i 
moments. Des de la botiga, de la mà de la 
Montse i la Mar, es van seleccionar diferents 
frases de dones cèlebres que van ser recita-
des per dones del poble de diferents edats i 
gravades en peces d’àudio. Es van recopilar i 
després el Ricard les va fusionar en un vídeo 
on se sentien els àudios gravats de viva veu 
i es veien les cares de les autores de la frase.
Així, al punt de les 13h pels altaveus del po-
ble es va passar l’àudio perquè tothom en 
pogués tenir un testimoni. Al mateix temps 
el vídeo quedava penjat a la xarxa Youtube 
i es pot visualitzar en l’enllaç que us adjun-
tem, sota el títol “8M 21 Frases feministes a 
Colldejou”:  https://youtu.be/t4Fb8LnoZfo
Després pels mateixos altaveus vam poder 
escoltar una llista de l’Spotify especialment 
escollida amb cançons de caire feminista i 
reivindicatiu totes elles de dones. La veritat és 
que a l’hora d’escollir els temes és impressio-
nant testimoniar la multitud d’autores i can-
çons que hi ha. Es pot recuperar en qualsevol 
moment entrant a: @Iblama i playlist “Dones”.
L’endemà dia 8 de març en el dia internaci-
onal de la Dona no només ens vam afegir a 
tota reivindicació a favor de la Dona sinó que 
vam retre el nostre humil homenatge a totes 
aquelles víctimes de la violència de gènere i a 
totes aquelles dones que se senten maltrac-
tades. Cal fer molt més per tenir el total reco-

neixement i la total paritat en tots els racons 
de la nostra societat. La lluita doncs continua!
Des de Lo Collet hem fet una selecció de les fra-
ses més maques i profundes d’aquestes Grans 
Dones que volem compartir en aquest article.
La vida s’encongeix o s’expandeix en pro-
porció al coratge de cadascú. Anaïs Nin
No desitjo que les dones tinguin poder so-
bre els homes, sinó sobre elles mateixes. 
Mary Wollstonecraft 
No sóc un ocell i no m’atrapa cap xarxa; sóc 
un ésser humà lliure amb un esperit inde-
pendent. Charlotte Brontë
No es neix dona, s’arriba a ser-ho. Cap destí 
biològic, psíquic o econòmic defineix la fi-
gura que revesteix en el si de la societat la 
femella humana; és el conjunt de la civilit-
zació el que elabora aquest producte inter-
medi entre el mascle i el castrat al qual es 
qualifica de femení. Simone de Beauvoir.
Vaig necessitar força temps per desenvolu-
par una veu, i ara que la tinc no callaré. Ma-
deleine Albright. 
L’acte més valent per una dona és pensar 
per si mateixa i en veu alta. Coco Chanel
El feminisme no és exclusiu per a les dones, 
sinó que ha de permetre que tothom pu-
gui viure més plenament. Jane Fonda
El feminisme no tracta de fer fortes les do-
nes. Les dones ja són fortes. Es tracta de 
canviar la forma en què el món percep 
aquesta fortalesa. G. D. Anderson.
Algú feminista és qualsevol persona que 
reconegui la igualtat i plena humanitat en 
dones i homes. Gloria Steinem 
El meu silenci no em va protegir. El teu si-
lenci no et protegirà. Audre Lorde 
Sóc dona i escric. Sóc plebea i sé llegir. Vaig 
néixer serva i sóc lliure. A la vida, he vist co-
ses meravelloses. A la vida, he fet coses me-
ravelloses. Rosa Montero.
La humanitat necessita homes i dones, i 
tothom és igual d’important i necessari. 
Aleshores, per què les dones som conside-
rades menys importants? Beyoncé 
1 G.D. Anderson, 2Audre Lorde, 3 Coco Cha-
nel, 4 Jane Fonda, 5 Maria Mercè Marçal, 6 
Rosa Montero, 7 Charlotee Bronte, 8 Simo-
ne de Beauvoir, 9 Anaïs Nin, 10 Madelaine 
Albritght, 11 Mary Wollstonecraft, 12 Beyoncé
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PINTANT A COLLDEJOU

EL PROJECTE I ELS PINTORS
Anton Rofes i Aitziber Rofes

Durant els darrers anys, s’han impulsat inici-
atives per reviure la relació entre els pobles 
de la baronia d’Escornalbou i una d’aquestes 
propostes ha consistit en fomentar les afici-
ons artístiques del veïnat d’aquests pobles.
En un primer moment es va plantejar fer 
classes de pintura, però no es va reunir el 
mínim d’alumnes per poder dur a terme 
les classes. Tot i així, els veïns interessats van 
proposar reunir-se els dissabtes de quatre 
a sis a la sala polivalent, sobre l’Agrobotiga, 
per pintar plegats.

No obstant, a partir del març de 2020 aques-
tes trobades no s’han pogut dur a terme a 
causa dels confinaments establerts. És per 
això que els pintors de Colldejou fan una 
crida a tots els aficionats que es vulguin 
afegir i fer créixer el grup.
A més a més, la revista Lo Collet convida a 
compartir i a presentar les obres que es va-
gin creant per donar a conèixer als artistes 
del poble.
Els participants d’aquesta activitat són: la 
Marta Rofes, la Jana, l’Adrià, la Clàudia, el 
Marc Barrera, l’Aran, el Dídac, l’Ènia, l’Ismael 
Gibert, la Mª Dolors Mestre, la Lolita Cavallé, 
la Cristal Güitron, l’Antonio Pont, l’Elena Ro-
fes, la Fina Fort, el Jan i l’Anton Rofes.
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VETLLANT PER LA NATURA

LITTERATI
Marta Romero

Fa molt temps que em preocupa la gran 
quantitat de deixalles que trobem cami-
nant per carrers, camins, boscos, platges... 
Ara des de l’escola de l’Aina ens han anima’t 
a participar en una iniciativa a nivell mun-
dial de conscienciació mediambiental i de 
recollida de residus. 

Petites accions per tenir cura del lloc on 
vivim de forma molt lúdica. És ideal per 
fer-ho amb la canalla, però també molt ad-
ditiu per als adults. Pots agafar-te el repte 
anant a fer accions concretes en llocs que 
saps que s’hi apleguen molts residus o pots 
participar fent recol·lecta quan vas a fer una 
caminada. 
La iniciativa es realitza a través de l’App LIT-
TERATI, la idea és sumar-te a un o diversos 
reptes i intentar que es compleixin. Hi ha 
reptes ja creats i també pots iniciar-ne un.  
A més, pots sumar-te a tants reptes com 
vulguis. 
Utilitzar l’app també serveix per facilitar que 
es puguin prendre accions a partir de l’anà-
lisi de les dades. Recentment s’han posat 

en contacte amb l’empresa DAMM per visi-
bilitzar el gran volum de residus d’aquesta 
marca que no acaben als contenidors. 
La dinàmica és molt senzilla, a través de 
l’App es fa una fotografia de cada peça de 
brossa abans de recollir-la. L’App automà-
ticament la geolocalitza i després, un cop 
pujada al núvol, simplement cal etiquetar 
cada imatge (quin tipus d’objecte és, el ma-
terial i si es pot la marca). Després cal diposi-
tar cada residu al contenidor que pertoqui.
Descarregar-se l’App i participar és com-
pletament gratuït. Es pot participar de for-
ma anònima (sense registrar-se) o regis-
trant-se (simplement amb nom, cognom i 
un email), us recomano aquesta via ja que 
així pots veure tota l’activitat que generes i 
la posició en els diferents rànquings.
Els impulsors de la iniciativa són particulars  
que actuen sense cap mena d’interès eco-
nòmic, comercial o polític.
Us proposo iniciar-vos al món Litterati su-
mant-vos al repte Catalunya CleanUp Cha-
llenge, la contrasenya és CATALUNYA. 
També hi ha un repte de Colldejou amb 
contrasenya COLLDEJOU

1922 anys fent cultura
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HA PASSAT...

DEL 28/12/2020 AL 13/03/2021
La Redacció

28 de Desembre de 2020. Llums de Na-
dal. Les places i els carrers del poble han 
lluït una engalanada nadalenca ben maca, 
sent-ne el punt central l’estrella d’Orient 
del campanar.

29 de Desembre. Pessebre de l’església. A 
la part dreta mirant des de baix de l’altar es 
va muntar el bonic pessebre amb les tres 
escenes habituals: el naixement, els reis i 
els pastors. Al costat un nen gran presidia 
el conjunt i al fons un bonic arbre de Nadal 
ben il·luminat per a l’ocasió. Dels quatre ci-
ris que el Mossèn va anar encenent al llarg 
de les quatre setmanes que dura l’Advent i 
que culminen amb la celebració de la Missa 
de Nadal.

31 de Desembre. Cap d’Any. Després de so-
par vam fer cap a la plaça. Quedaven pocs 
minuts per les dotze i queien gotes. Cadas-
cú es va portar el got de casa i es va repar-
tir el cava i el raïm i puntualment, després 
dels tocs dels quarts i les campanades, vam 

acomiadar aquest nefast 20 per donar la 
benvinguda al 21. Una sorprenent traca en-
cesa a la barana va acabar sent el colofó a la 
mini celebració. Una horeta amb una mica 
de companyia i música acompanyats d’una 
pluja capritxosa van posar el punt i final a la 
trobada. 

Gener de 2021. Arranjament camins. Di-
versos camins del municipi han estat arre-
glats. S’han fet llambordes i s’han habilitat 
escales per fer més transitable les zones 
més perilloses.

02 de Gener. Quartet Melt. Vam tocat la 
glòria amb aquestes quatre meravelloses 
veus i les melodies que ens van oferir. Un 
prodigi de la natura! El Quartet Mèlt, gua-
nyadors del concurs “Oh, happy day” ens va 
oferir un recital de nadales que ens va calar 
fins a l’ànima. Va ser a Colldejou el darrer 
dels concerts amb els quatre actuals mem-
bres del grup ja que la Megalí el deixa.
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anaves pujant en direcció del Coll del Guix 
augmentaven dels 2-3 cm al mig metre 
quasi bé. Al mateix temps un registre d’ai-
gua de 75 litres farà que els recursos hídrics 
de la zona es vegin ben abastits.
20 de Gener. Conseqüències del Filome-
na. Degut al pes de la neu moltes rames i 
arbres es van trencar al nostre terme. Els 
camins dels Horts, de la Font de Noguer, 
del Coll del Guix o el de la Font Freda es-
taven tallats a l’espera d’una neteja. Rames 
i arbres obstaculitzaven el pas a vehicles 
rodats. Unes setmanes després s’ha pogut 
restablir el pas gràcies a l’eliminació de ra-
mes i troncs.

13 de Febrer. Carnaval. Amb moltes ganes 
s’ha cremat un ninot a la plaça que simbo-
litzava una partícula de coronavirus, men-
tre pels altaveus sonava música carnavale-
ra. S’ha fet un recull de fotos de tothom qui 
hi ha volgut participar amb les seves dis-
fresses des d’allà on eren.

Febrer. Méteo Colldejou. Ha sigut un tri-
mestre amb diferents fenòmens curiosos. 
Una pluviometria de 140 litres i molts dies 
amb pluja de fang. De la mateixa manera 
hem tingut un munt de dies amb boira i 
núvols baixos -com feia anys que no es veia- 

03 de Gener. Joan Pinós i els Rodopòtams. 
Una vesprada desenfadada. Amb versions 
que barrejaven jazz i temes dels anys 20 
com charlestons, ens vam treure el fred de 
sobre amb aquest grup d’animació. Amb 
el banjo, el clarinet, el trombó i la bateria el 
grup ens va fer bellugar una estona de la 
cadira. S’agraeix aquella alegria musical!

06 de Gener. Ses Majestats els Reis d’Ori-
ent arriben a Colldejou. Al vespret, els tres 
reis d’Orient han estat rebuts per Mossèn 
Milio a la plaça. Després del discurs de ben-
vinguda han anat casa per casa repartint els 
regals a la canalla, sent una de les jornades 
de reis més personals i emotives dels dar-
rers temps, tot i les restriccions de la Covid.

Del 7 al 10 de Gener. Borrasca Filomena. 
Va passar pel poble i durant 4 dies no vam 
veure el sol. Tres tongades de neu que a la 
vila només va agafar a les teulades i en al-
gunes raconades però que a horts amunt 
va deixar uns gruixos que a mesura que 
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i poques ullades de sol, fet que ha alentit la 
feina al camp.

14 de Febrer. Eleccions al Parlament de 
Catalunya. Hem tingut un 71,12% de parti-
cipació. D’un total de cens de 142 persones 
s’han emès 101 vots i els resultats han estat 
els següents: JUNTS 23, ERC 32, CUP 5, PSC 
4, ECP 3, VOX 1, BLANC 2, NUL 1.

01 de Març. Neteja camins municipi. Co-
mencen les tasques de neteja de diversos 
camins i corriols emblemàtics. La idea ha 
estat deixar un bon espai de pas. La brigada 
de persones hi ha estat treballant tota la set-
mana en un pla d’ocupació de la Diputació.

04 de Març. Vacunació dels més grans de 
80 anys al poble. S’ha dedicat el matí a va-

cunar contra la Covid a la gent gran de po-
ble al consultori mèdic. A veure si la gent 
gran pot estar una mica tranquil·la i sobre-
tot protegida d’aquesta misèria d’epidèmia.
07 de Març. Dia internacional de les Do-
nes. A les 12h pels altaveus del poble ha so-
nat un muntatge vídeo-musical elaborar 
per @ricderiure amb músiques i veus de 
frases pronunciades per grans dones de 
la història llegides per les dones del nostre 
poble Acte seguit pels altaveus hem pogut 
gaudir d’una llista creada especialment per 
aquest dia amb música reivindicativa a fa-
vor de la dona.
12 de Març. Un any de Coronavirus. Just fa 
un any es va decretar l’estat d’alarma gene-

ral a tot l’estat. En el record queden totes 
aquelles persones que per desgràcia n’han 
patit les conseqüències. Des de Lo Collet 
volem recordar aquells que ens han deixat 
i reconèixer la bona feina per totes aquelles 
persones que han vetllat per la nostra se-
guretat sanitària. 
13 de Març. Reobertura del Casal. L’Aitor i la 
seva família han obert aquest dissabte en 
horari encara de semi confinament fins a les 
17h. Ha fet un dia esplèndid i la gent ha res-
post a la reobertura. Hem pogut gaudir de 
les seves especialitats. Qui ho vulgui podrà 
escollir entre una carta repleta de plats, així 
com tapes i varietat d’entrepans. Molta sort!
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TOMBARELLES

EL GRÈVOL, EL GALZERAN I EL VESC
Font: Enciclopèdia.cat: Enciclopèdia Ca-
talana, Cultura Catalana (Barcelona.cat) i  
Revista: El pou de la gallina, gener 2008. 
Observatori de natura. Badia, J.
AUTORA: Meritxell Gaya Llorens

A principis de desembre, vam fer una ex-
cursió  per la Serra de Llaberia i a la bai-
xada, després de passar per la Canal del 
Roc, fas cap a un bosc fantàstic, molt om-
brívol on segur que molts de vosaltres hi 
heu estat. Allí vam poder gaudir de dife-
rents exemplars d’arbres de grèvol, tot i 
que hi ha espècies que també poden ser 
arbustos. Tenen unes fulles ondulades i 
punxents. Aquesta característica és dels 
exemplars que són arbustos i també de 

les parts baixes dels exemplars que són 
arbres. D’aquesta manera l’arbre es de-
fensa davant de les possibles mossegades 
d’herbívors com les cabres i les vaques, en 
canvi, les fulles de les capçades no els cal 
la protecció de les punxes. 
El grèvol és una de les plantes que més 
s’associen al Nadal, segurament per tenir 
les boletes vermelles i les fulles punxegu-
des, actualment és una espècie protegida 
a Catalunya ja que se n’ha fet molt abús 
durant molt de temps com a motiu deco-
ratiu recorrent. Se’n prohibeix la recol·lec-
ció, tallada o desarrelament. Les branques 
que podeu trobar en nombrosos mercats 
nadalencs pertanyen a cultius o són de 
fora de Catalunya.
Per altra banda, el galzeran és una her-
ba perenne que pot tenir fins a un metre 
d’alçada, molt típica de l’època nadalen-
ca i també dels boscos d’alzina. Fa unes 

fulles ovalades acabades en punta. La ve-
ritat és que no són veritables fulles, sinó 
tiges aplanades. Si us hi fixeu, el fruit ver-
mell surt del centre de la suposada fulla i 
en descobreix l’engany.
Pel que fa al vesc,  aquesta és una plan-
ta llenyosa de forma arrodonida i no molt 
gran. L’hem de buscar per damunt les 
branques d’altres arbres o arbustos de fu-
lla caduca, dels quals en xucla la saba. És 
com un “paràsit” de planta. Tot i viure de 
l’altra planta, no en depèn exclusivament 
ja que té clorofil·la per a poder fer la foto-
síntesi. El seu fruit és una boleta carnosa 
de color blanc. Aquesta boleta s’enganxa 
damunt de les branques i hi pot germinar 
una nova planteta. Al vesc se li atribueixen 

propietats relacionades amb la bona sort 
i la fortuna i d’aquí ve el costum de rega-
lar-ne per Nadal. A diferència del grèvol i 
el galzeran, aquesta planta no té reglada 
la seva recol·lecció i no hi ha prohibició a 
l’hora d’arrencar-ne.
Aquestes plantes són tres de les plantes 
silvestres més utilitzades durant aquestes 
festes de Nadal. Caldria que tots fóssim 
responsables de la seva utilització.

Tel. 680 450 830 - www.isabelbernal.com

C/ del Sol, 6 - MONTROIG DEL CAMP

TALLER DE PINTURATALLER DE PINTURA
Isabel BernalIsabel Bernal



LA VEU DE LA PARRÒQUIA

COMIAT MOSSÈN MILIO VIVES
La Redacció

La nit de Reis de 2020 Mossèn Milio Vives 
va oficiar la penúltima de les celebracions 
al poble amb l’arribada i rebuda de ses Ma-
jestats els Reis de l’Orient. El dia 21 de gener 
va acomiadar-se de la parròquia amb una 
sentida missa. En acabar la celebració euca-
rística les feligreses i els feligresos del poble 
vam regalar-li una tauleta perquè pugui se-
guir la informació de la missa en format di-
gital i no hagi de perdre més la vista mirant 
el petit mòbil. A més, amb la tauleta li vindrà 
al cap la família que deixa a Colldejou.
La veritat és que moltes i molts el trobarem 
a faltar Mossèn. Més que res perquè abans 
que res heu estat una persona agradable, 
propera i oberta a tothom. Lluny d’embafa-
mentes i discursos estranys heu estat amb 
els peus a terra, que és el que el comú dels 
mortals entén. Durant 5 anys heu ensenyat 
el missatge de Jesús a casa nostra d’una 
manera diferent i això és d’agrair en els 
temps que corren. 
Us reproduïm l’escrit que la nostra amiga 
Pili Cuadrado li va dedicar.

Colldejou Gener 21
Benvolgut Mossèn,
Tots recordem el dia que vas arribar a la 
nostra parròquia, com vas dir tu l’altre dia, 
sol, sense ningú que et fes una presentació 
oficial. Va ser tot una mica fred però et van 
acompanyar unes feligreses de Batea i això 

va ser una molt bona carta de presentació. 
Van fer molts quilòmetres per dir-nos que 
aquella persona havia deixat empremta al 
seu poble. Amb cinc anys, tot i que els mo-
ments de convivència no han sigut molts, 
hem pogut descobrir un home amb fortes 
conviccions, treballador, molt humà, autèn-
tic, sense embuts, donat als altres sobretot 
als més desvalguts (pobres, immigrant, pre-
sos, drogadictes...) que ens ha volgut trans-
metre que el camí de Jesús és així de senzill 
i a la vegada difícil dintre de la societat que 
vivim. Mossèn, et volem donar les gràcies 
per ser com ets i volem donar les gràcies 
a Déu que ha volgut que et creuessis a les 
nostres vides durant aquest temps. Ens 
agradaria que el comiat tingués una mica 
més de caliu que el dia que vas arribar. Et 
recordarem amb efecte i a disposar si mai 
et convé alguna cosa. Et desitgem tota la 
sort del món en les noves destinacions.
Mossèn Milio; sort en el vostre nou destí! Us 
portarem al cor! I la vida continua, així que 
donem la benvinguda al nou rector del po-
ble: Mossèn Carlos Rambla.
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LA VIDA ÉS SIMPLE, NO LA COMPLIQUEM

PERQUÈ S’HAN DE PAGAR IMPOSTOS?
Elisa Llaberia Domènec

Fa uns mesos que s’ha desfermat una polè-
mica sobre els impostos arrant de què uns 
famosos youtubers se n’han anat a viure a 
Andorra per tributar menys.
Aquest escaqueig fiscal no és nou, ja fa 
anys que es practica, coneguts esportistes, i 
altres famosos i anònims, ja s’havien fet an-
dorrans molt abans que aquests nois.
Hi ha molta gent a la que no li agrada pagar 
impostos. El propi rei emèrit, que en teoria 
hauria d’haver tingut una conducta exem-
plar és un dels que presumptament no ha 
pagat a la hisenda espanyola tot el que hau-
ria d’haver pagat. Se sap que l’any 1975 quan 
va arribar al tro, la seva fortuna personal era 
0 €. Avui en dia s’estima que ronda els 2.000 
milions. Sense entrar en com s’ha produït el 
miracle, ja que el seu sou anual no arribava a 
200.000 €, ara s’ha decidit a pagar 678.000 
i 4.400.000 €, però només ha regularitzat 
una mínima part del que en teoria té.
Hisenda perd 45.000 milions a l’any per cul-
pa dels grans defraudadors, si aquests pa-
guessin lo que els hi correspon, l’estat dis-
posaria de molts més diners.

L’impost de societats i la falta de normativa 
internacional fa que  fugin molts diners a 
paradisos fiscals.
El 72% de l’alt nivell de frau investigat a Espa-
nya prové de grans empreses i grans fortunes.
Naturalment, deixar d’ingressar tants diners 
repercuteix en un menor progrés social i un 
esforç més  gros pels que sí que tributen.
Quan visites algun d’aquests països nord 

enllà, més civilitzats, els que van al cap del 
davant en l’informe Pisa, on hi ha baixes de 
maternitat d’anys i no de mesos, on la cor-
rupció brilla per la seva absència, en defi-
nitiva, els que van millor que nosaltres, Te 
n’adones que són països en què es paguen 
més impostos.
Encara que sembla que no pugui ser, avui 
en dia hi ha gent que no sap per a què ser-
veixen els impostos. Fins i tot he trobat gent 
que no para de queixar-se de què les coses 
públiques no funcionen bé (la sanitat, per 
exemple), i després confessen votar opcions 
polítiques que prometen baixar impostos!!!
Però no tothom és tan egoista com aquests 
nois que, estan tan forrats que ni en cent vi-
des s’ho podrien acabar,  prefereixen anar a 
viure en un país petit i fred que pagar el que 
els hi correspon i que aquests diners bene-
ficiïn els seus compatriotes, molts dels quals 
ho estan passant realment malament.
Fa poc vaig veure una entrevista que va fer el 
Jordi Evole a un d’aquests nous comunicadors 
d’Internet amb milers de seguidors, un noi que 
pensava ben diferent dels fugits a Andorra.
El noi, que es diu Ibai, explicava que ell 
era d’una família “normal”, que el seu avi 
era infermer i que quan ell tenia 10-11 anys 
l’acompanyava a fer les visites per les cases 
a diversos barris de Bilbao i que de ben pe-
tit va ser conscient de què no totes les per-
sones tenen la mateixa sort, uns naixien en 
cases més benestants, i altres en cases amb 
més problemes.
Després, la crisi del 2008 va pegar fort a casa 
seva, i ho van passar realment malament.
Totes aquestes vivències van despertar en 
ell la consciència social, així que quan al 
cap d’uns anys ha tingut molt èxit a inter-
net com a comunicador, i s’ha fet molt ric, 
considera que lo correcte és pagar impos-
tos. Ell diu que si pagues molt, és perquè 
guanyes  molt, que no passa res per pagar 
el que et toca, perquè tot i així, continues 
essent ric. Que al final, lo que ell vol és viure 
tranquil entre Barcelona, Madrid i Bilbao, i 
que en aquest país s’hi viu molt bé.
També diu que no és cap Heroi, considera 
NORMAL que qui guanyi més, pagui més…
EM SOBRA AMB LO QUE EM QUEDA
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PASSATEMPS

ENTRETENIMENTS
La Redacció

SUDOKU DIFÍCIL

SUDOKU FÀCIL

Relaciona les tres columnes i trobaràs 10 dites populars catalanes
Qui no té    dies     de vell dorm a la palla
De mica en mica    que no sigui al sac   a vora el foc
Hi ha més    feina el gat    al seu corral
Qui de jove     ha de tenir    canta
No diguis blat    cada ovella    pentina
Març, marçot   s’omple    viu
Qui no té memòria    sant Pere     que llonganisses
Per Nadal    tota cuca     i ben lligat
Pagant    mata la vella    cames
A l’estiu    no treballa    la pica

DITES POPULARS
Joan Llorens, joglar

Solució: Qui no té feina el gat pentina - De mica en mica s’omple la pica - Hi ha més dies que llon-
ganisses - Qui de jove no treballa, de vell dorm a la palla - No diguis blat fins que no sigui al sac i ben 
lligat - Març, marçot, mata la vella a vora el foc - Qui no té memòria ha de tenir cames - Per Nadal 
cada ovella al seu corral - Pagant, sant Pere canta - A l’estiu tota cuca viu

26 Lo Collet, Març de 2021

Troba aquí el significat de cada dita
(no està ordenat)
Estar desenfeinat
Poc a poc es va fent feina
Si no ho pots fer avui, ja ho faràs demà
Cal no malgastar
No es pot donar per feta una cosa fins al final
El març és un més traïdor
Tornem a buscar una cosa que no hem 
pensat d'agafar
Reunió de la família
Tot té un preu
Amb poca cosa es pot passar
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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

HOTEL • BAR • RESTAURANT

NOVA DIRECCIÓ
Esmorzars de forquilla

Menús de cuina 
casolana de muntanya

Events

Tel. 611166677 / 677709563 • COLLDEJOU
www.airedecolldejou.com • info@airedecolldejou.com

Vols posar un anunci?
Tel. 977 838 406 • locollet@tinet.org
C/ del Sol, 8 • 43310 COLLDEJOU 

Lo Collet



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

Tel. 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 COLLDEJOU

BAR - RESTAURANT
Obert tot l’any (festiu dilluns)

Brasa, Carta, Entrepans i Tapes

C/ de Baix, 42 - Colldejou - 977 837 240


