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Que la pandèmia del covid-19
encara no ha cessat, ens ho recorda
cada dia el nombre de nous casos
d’afectats, els ingressos a l’hospital, els
casis crítics a l’UCI i el trist degoteig de
defuncions que es produeix arreu del
país i també a la nostra localitat.
Mentre no ens toca més remei que
seguir les instruccions de Salut en quan a
les mesures a prendre i intentar fer una vida, més o menys normal, procurant
que no siguem motiu de l’augment de casos i que no ens afecti a nosaltres
ni a ningú de la nostra família, amics i coneguts.
Per això crida l’atenció que, tot i el nombre de casos que hi ha hagut
darrerament a la localitat, hi hagi gent que no segueix al peu de la lletra les
indicacions de prevenció. Com si portar mascareta fos motiu d’al·lèrgia, quan
tots els experts recomanen el seu ús i mantenir la distància de seguretat
entre uns i altres.
El nostre poble és l’amarga experiència de que no es poden prendre
a la babalà aquestes recomanacions. Prou casos mortals hi ha hagut amb
gent de la nostra localitat.
Tant de bo no hi hagué cap més cas de contagi! Tanmateix, sembla que,
tal com va tot, l’ús de la mascareta serà un fet que passarà potser a formar
part de la nostra quotidianitat, amb pandèmia o sense.
El nostre més sincer condol als que han perdut algun familiar, amic
o conegut i el desig de que els malalts es recuperin, així de que tothom
es prengui seriosament la manera d’actuar amb responsabilitat davant del
covid-19.
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N O
S O M
CONSCIENTS

No som conscients del perill
amb la covid-19. Us exposaré uns
casos. La meva filla està casada i
viu a Barcelona. La seva cunyada,
la dona del germà del seu marit,
portava les dues nenes que té el
matrimoni a casa dels avis, els
seus pares, perquè cuidaven les
dues xiquetes. No saben com,
segurament que a la feina, la dona
es va contagiar de coronavirus,
però era asimptomàtica, ella no va
notar cap símptoma, potser un petit
malestar que el va atribuir al neguit.
Es veu que encara no feia dos dies
que estava contagiada que es van
trobar amb els avis per celebrar
l’aniversari del seu pare. Al cap de
dos dies, el seu marit, ja va tenir

BÚSTIA
febre i després també les nenes.
A continuació els seus pares. Ell
61 anys, treballador, sa i sense
cap malaltia prèvia. Sa mare es
quedava a casa, 58 anys, sense
cap malaltia prèvia. La mare va
passar com una grip molt forta
i res més, però el pare, al cap
de tres o quatre dies no podia
respirar i el van haver d’ingressar.
Va estar una setmana a planta,
sense empitjorar, però sense
millorar. Al cap de la setmana
van haver d’ingressar-lo a l’UCI.
Encara no feia una setmana que
hi era, quan els van comunicar
que no se’n sortiria. Va morir al
cap de dos dies després de l’avís.
Al mateix bloc on viuen els
avis hi ha una família que tenen
dos fills, una noi i una noia. El noi,
19 anys, estudiant de primer a la
facultat. No saben com va agafar
el coronavirus, si a la biblioteca o
quan es va trobar amb un amic,
però es va començar a trobar
malament, amb descomposició
i mal d’esquena. El van confinar
en una habitació a casa. Per
sort i com a cosa molt estranya,
cap de la resta de familiars es
va contagiar. Un noi jove, sa,
esportista, a qui li agrada molt

anar en bicicleta per carretera,
sense tenir mai cap problema de
salut. El van haver d’ingressar, i
després de passar per l’UCI, ha
estat un dels casos estranys, en el
que cap metge sap perquè, però
va morir al cap de dues setmanes
d’estar ingressat amb els crítics.
Doble pneumònia. Res a fer.
La Covid-19 no és una simple
grip. Hi ha gent, que sense saberho porten la malaltia i contagien als
del seu voltant, amics, familiars,
coneguts... i una de les maneres
per a evitar-ho és portar mascareta.
Portar mascareta ben posada,
tapant boca i nas. Perquè són les
possibles gotetes que, sense donarnos compte, exhalem en parlar, les
que infecten.
I jo vaig pel poble i veig nois
i noies que no porten mascareta,
gent al bar que no porta mascareta,
persones pel carrer que porten la
mascareta, però que no els tapa el
nas... No s’és conscient del perill
i de la gravetat de la malaltia. Per
desgràcia hi ha gent, ja ho sabem
prou! que no ho pot comptar!
Tant costa de prendre les
mesures que una vegada i altra
estan repetint?
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AGENDA
TELÈFONS

Ajuntament ...........................
Biblioteca Municipal ..............		
Consultori Mèdic Local..........
ATS........................................
Farmàcia...............................
CAP Tàrrega..........................
Generalitat Covid...................		
Hospital Arnau de Vilanova...		
Hospital Santa Maria.............		
Mossos d’Esquadra...............		
Bombers Urgències...............		
Generalitat Urgències............		
Generalitat Atenció ciutadà...		

973610005
973610646
973610056
619879482
973610741
973310852
061
973248100
973727222
088
085
112
012

HORARI D’AUTOBUSOS

Línea 110 – Direcció Lleida - La Guàrdia d’Urgell
De dilluns a divendres:
Surt de Lleida a 19,15 h i arriba a Castellserà a 20,26 h
Dissabte:
Surt de Lleida a 13 h i arriba a Castellserà a 14,11 h
Línea 110 – Direcció La Guàrdia d’Urgell – Lleida
De dilluns a divendres:
Surt de Castellserà a 7,04 h i arriba a Lleida a 8,15 h
Dissabte:
Surt de Castellserà a 8,49 h i arriba a Lleida a 10 h
Línea 205 – Direcció Balaguer - Tàrrega
De dilluns a dissabtes feiners:
Surt de Balaguer a 6,50 h i arriba a Castellserà a 7,14 h.
Arriba a Tàrrega a 7,45 h. Amb destinació a Barcelona
Surt de Balaguer a 12 h i arriba a Castellserà a 12,24 h.
Arriba a Tàrrega a 12,55 h
Surt de Balaguer a 14 h i arriba a Castellserà a 14,24 h.
Arriba a Tàrrega a 14,55 h
Surt de Balaguer a 19,30 h i arriba a Castellserà a 19,54
h. Arriba a Tàrrega a 20,25 h
De dilluns a divendres feiners:
Surt de Balaguer a 7,50 h i arriba a Castellserà a 8,14
h. Arriba a Tàrrega a 8,45 h
Línea 205 – Direcció Tàrrega - Balaguer
De dilluns a dissabtes feiners:
Surt de Tàrrega a 9 h i arriba a Castellserà a 9,31 h.
Arriba a Balaguer a 9,55 h.
Surt de Tàrrega a 13 h i arriba a Castellserà a 13,31 h.
Arriba a Balaguer a 13,55 h.
Surt de Tàrrega a 20,30 h i arriba a Castellserà a 21,01
h. Arriba a Balaguer a 21,25 h.

L’autobús procedent de Barcelona arriba a Tàrrega a
20,50 h, però no té parada a Castellserà. Para a
Boldú a 21,10 h.
De dilluns a divendres feiners:
Surt de Tàrrega a 14,30 h i arriba a Castellserà a
15,01 h. Arriba a Balaguer a 15,25 h
Surt de Tàrrega a 18,30 h i arriba a Castellserà a
19,01 h. Arriba a Balaguer a 19,25 h

FENÒMENS
ATMOSFÈRICS
(Febrer 2021)

Pluja ....................................... 52,6 l/m2
Temperatura màxima............... 20,7º C
Temperatura mínima................ 0,6º C

CELEBRACIONS
MES DE MARÇ
3 de Març: Dia Mundial de la Vida Silvestre. Dia
Internacional de l’Audició
5 de Març: Dia Mundial de l’Eficiència Energètica
8 de Març: Dia Internacional de la Dona
11 de Març: Dia Europeu de les Víctimes del
Terrorisme
14 de Març: Dia Internacional de les Matemàtiques
15 de Març: Dia Mundial dels Drets del Consumidor
16 de Març: Dia Mundial del Treball Social
17 de Març: Dia de Sant Patrici
19 de Març: Sant Josep. Dia del Pare
20 de Març: Equinocci de Primavera. Dia Internacional
de la Felicitat.
21 de Març: Dia Internacional de l’Eliminació de la
Discriminació Racial. Dia Internacional dels Boscos.
Dia Mundial del Síndrome de Down. Dia Mundial de
la poesia.
22 de Març: Dia Mundial de l’Aigua
23 de Març: Dia Meteorològic Mundial
27 de Març: Dia Mundial del Teatre. L’Hora del
Planeta.
28 de Març: Diumenge de Rams
30 de Març: Dia Internacional de les Treballadores
de la Llar
31 de Març: Dia Mundial Contra el Càncer de Colon
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COMISSIÓ DE FESTES
En aquest mes de febrer la
Comissió de Festes va parlar
amb l’AMPA de la possibilitat de
fer alguna cosa per Carnestoltes,
ja que donades les circumstàncies
sanitàries, no es veia clar de fer

activitats al carrer. Finalment es va
decidir fer un Concurs per les xarxes
socials des de l’Ajuntament, amb els
sorteig en dues categories. No va
participar massa gent. Sembla ser

que no s’està massa animat i molt
cansats de fer coses des de casa.
Esperem que l’any vinent puguem
organitzar de nou un Carnestoltes
com el dels darrers anys.

obtenir un punt. Guanyava qui més
punts aconseguia.

adults MARISA GENER i RUBEN
FERRAN.
MOLTES FELICITATS A TOTS!!
SEGUIU AMB LA LECTURA!!

BIBLIOTECA
A primer de febrer va finalitzar
el CONCURS SUPERLECTOR
2020, , un concurs de promoció
de la lectura per a infants i adults.
Només calia llegir un llibre i lliurar la
fitxa corresponent emplenada per

Els
guanyadors
del
premi SUPERLECTOR 2020 han
estat, en categoria infantil QUERALT
AMAT i HICHAM EL HACHMI i en

ESCOLA EL TERRALL
El febrer a l’Escola El Terrall
va començar amb dos grups
estables confinats. Després de la
quarantena de 10 dies i de no haver
de lamentar cap contagi, es van
reprendre les classes amb
normalitat.
I ja ho diu la dita “Mes tard
i més matiner Carnaval dins el
febrer”. I aquest any, malgrat les
circumstàncies adverses que
estem vivint, a l’escola també ho
hem celebrat. La setmana del 8 al
12 de febrer cada dia calia venir a
l’escola seguint les consignes del
rei Carnestoltes: pijama, pentinats
originals, ungles pintades.... El
dia 12 a la tarda cada grup va
confeccionar una complement per
disfressar-se: màscares, barrets...

i tot seguit, sempre dins del grup
bombolla, hi va haver una celebració

amb gresca i xerinola, com no podia
ser d’una altra manera.
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INFORMACIÓ LOCAL

ASSOCIACIÓ DE DONES

Àguedes 2020
El passat 5 de febrer de 2021,
des de l’Associació de Dones vam
voler commemorar el dia de la nostra
patrona, Santa Àgueda. Aquest any

no s’ha pogut
organitzar la gran
esperada festa
de retrobament
però, com en
moltes situacions
durant aquesta
pandèmia, hem
buscat una
alternativa per
fer caliu fent
arribar aquesta
carta a totes les
sòcies:
“La Junta
de l’Associació
de Dones us
vol felicitar en el
dia de la nostra
patrona, Sta.
Àgueda, encara
que no puguem celebrar la diada
com es mereix, us enviem una
forta abraçada en un dia com avui
i esperem tornar-la a festejar el

proper any.
Això sí, volem recordar a les
dones que eren sòcies, o ho havien
sigut, i que aquest 2020 ens han
deixat i ja no són entre nosaltres:
Júlia Polo, Maruja Cencillo, Teresa
Moret, Teresa Fabregat, Rosalia
Novell i Pepita Fusté; les tindrem
en el nostre record.
Esperem que la nostra Santa
ens doni llum i ens ajudi a tirar
endavant en aquests mesos tan
complicats, que es pugui eradicar
aquesta pandèmia i així tornar a
recuperar les trobades, activitats i
abraçades tan enyorades.
Que el cor de totes les dones
que està fet per estimar,
miri el bé de les persones
i un món nou comenci ja.
Àgueda, Patrona nostra,
ajudeu a anar endavant:
Oh Santa Àgueda gloriosa,
feu-nos viure el vostre encant.
BONA DIADA !!

AMPA
Els actes més destacats
que l’AMPA tenia previst realitzar
aquest mes de febrer eren, sense
dubte, els que feien referència
a la celebració de les festes del
Carnestoltes, ja siguin per la
col·laboració que l’AMPA realitzava
als actes organitzats des de la
Escola, com per la participació als
actes organitzats a nivell municipal.
Enguany, les restriccions
imposades per la COVID-19 han
impedit la col·laboració que l’AMPA
realitzava per aquestes dates a
la Escola en no poder repartir el
berenar que cada any oferia el
divendres de Carnestoltes a tots
els alumnes de la Escola. Malgrat
aquest impediment, des de l’AMPA
esperem poder col·laborar l’any
vinent en aquesta festa que tant
agrada a tots els alumnes de la
Escola.
Així mateix, per tal de realitzar
alguna activitat pel diumenge de
Carnestoltes, des de l’AMPA es
va proposar fer un Concurs de

Disfresses amb el sorteig d’un premi,
idea que va ser adquirida a nivell
municipal pel mateix Ajuntament
amb la organització dels actes de
Carnestoltes que es van dur a terme
i en la que l’AMPA va col·laborar
editant un vídeo on s’animava a la
seva participació.
Per altra banda, des d’aquest
mitjà també us volem informar que
encara no s’ha donat a conèixer
el/la guanyador/a del 1r premi de

la Rifa de Cap d’Any de l’AMPA.
Us recordem que si teniu la tira
premiada disposeu fins al dia 31 de
març per presentar-la a qualsevol
membre de la Junta Directiva de
l’AMPA CEIP el Terrall per tal de
recollir el lot de productes i el pernil
que corresponen a aquest premi.
En el cas que no aparegui cap
guanyador/a o es presenti la tira
fora del termini establert, el premi
quedarà desert.

INFORMACIÓ LOCAL/NOTÍCIES BREUS
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ALADRELL
El dissabte, 20 de febrer,
organitzat conjuntament amb la
Plataforma Canal Viu i amb la
col·laboració de l’Ajuntament de
Castellserà i la Comunitat de
Regants dels Canals d’Urgell i
la participació de veïns i veïnes
de Castellserà, es va fer una
plantació d’alzines al naixement
de la 1a Sèquia del Canal
d’Urgell, al terme de Castellserà.
L’acte, que va comportar totes
les mesures de seguretat envers
el covid-19, va estar precedit per
uns parlaments de Marcel Pujol,
alcalde de Castellserà; d’Amadeu
Ros, president de la Comunitat
General de Regants dels Canals
d’Urgell, Casa Canal i de Josep
Ma Falip, president de Canal Viu.
Aquest acte, el primer d’un seguit
d’accions per celebrar els cinc anys
del naixement de la Plataforma
Canal Viu, en defensa de les

banquetes arbrades del Canal
d’Urgell i el seu entorn, va donar
així inici a un projecte engrescador
ambientalment, que comença amb
la reparació d’algunes pèrdues
d’arbrat degudes a les obres

NOTÍCIES

de modernització que s’estan
realitzant al Canal Petit i que forma
part d’una repoblació de més d’un
quilòmetre i mig amb lledoners i
alzines.

BREUS

REUNIÓ TÈCNICA

El 16 de febrer va tenir lloc a l’Ajuntament una reunió amb el tècnic de reactivació econòmica del Consell
Comarcal de l’Urgell per valorar l’impacte de la covid-19 en els diferents sectors i àmbits de la població de
Castellserà

MATERIAL NOU A L’AJUNTAMENT

El 23 de febrer arribava el camionet nou per als treballadors de l’Ajuntament. Ha estat adquirit a la
Central de Compres de l’Associació Catalana de Municipis (ACM)
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VAS I VÉNS

VAS I VÉNS (Maig-Juny)
MATRIMONIS

DEFUNCIONS

1- Juan Manuel Vera Peña - Maria del
Carmen López Lara (12-02-2021)

1- Rosario Palou Satorres (16-022021)

NAIXEMENTS

PADRÓ MUNICIPAL

Cap

A 28 de febrer de 2021: 977 habitants

ACTUALITAT

actualitat:
2 de febrer
Salut vol mantenir el gruix de
les restriccions perquè si no el risc
seria altíssim.
Canvi del criteri de l’OMS: les
embarassades es poden vacunar
contra el covid-19.
Els tests anals de coronavirus,
que ja s’apliquen a la Xina i que,
segons els experts, són més
precisos que les PCR o els tests
d’antígens, arriben a Espanya i ja
s’estan aplicant a Galícia.
A Castellserà hi ha dos
establiments comercials tancats al
públic per confinament preventiu per
la pandèmia.
3 de febrer
La vacuna russa del covid-19
té una eficàcia del 91,6%, segons el
primer estudi publicat.
El covid-19 reconeguda com
a malaltia professional per als
sanitaris i sociosanitaris.
Castellserà s’ha convertit
aquest dimecres en el municipi de
Catalunya que té la velocitat de
contagi més alta de Catalunya, de
3,28, i el risc de rebrot també s’ha
disparat fins a 5.151 punts. Avui hi
ha enregistrats un total de 21 casos
positius. Els casos se centren,
principalment en nuclis familiars.
La situació, a causa dels contactes,
ha obligat a confinar dues classes
a l’escola.
Davant de l’augment de casos
a Castellserà, l’Ajuntament ha
emès un comunicat demanant
extremar les mesures de prevenció:
mascareta, rentat de mans,
distància i disminució de l’activitat
social. També va fer incís en que
les persones positives o confinades
seguissin les instruccions mèdiques
i no sortissin de casa en el període
de confinament.
4 de febrer
La variant britànica s’estén a
Catalunya i es fa forta a Girona
El Regne Unit estudia posar
vacunes de covid-19 diferents en la
primera dosi i la segona
Un nou test d’anticossos de

covid-19 fet amb dues gotes de
sang té una fiabilitat del 99%
El Procicat ha anunciat noves
mesures que entraran en vigir
dilluns: es passa al confinament
comarcal, hi ha una hora més
per franja a la restauració, poden
tornar a obrir els gimnasos, amb
restriccions i es podran fer activitats
a les escoles de música i dansa,
entre altres.
Sanitat descarta posar la
vacuna d’AstraZeneca com a mínim
als majors de 80 anys
6 de gener
La vacuna d’AstraZeneca
només es posarà als menors de
55 anys.
Detectat a Espanya el primer
cas de la variant brasilera del
covid-19
8 de gener
Comença la setmana amb
noves mesures: mobilitat comarcal,
horari ampliat a la restauració i
gimnasos oberts
Baixa la transmissió del
coronavirus en totes les edats, tret
dels menors de 15 anys
9 de gener
La missió de l’OMS creu
“extremadament improbable” que
el coronavirus sortís d’un laboratori.
Determina que l’origen és animal,
però no sap quin.
El covid-19 va a la baixa.
Cauen tots els indicadors i els
ingressos també
Nou rècord de morts per
covid-19 a Espanya: més de 900
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El Coronavirus
Covid-19

en un cap de setmana.
Salut inclou els docents entre el
personal essencial que es vacunarà
en tres mesos
12 de febrer
El covid-19 ja ha deixat 20.000
morts a Catalunya en gairebé un any
de pandèmia
Les residències tornen a
permetre les sortides de la gent
gran a partir de dissabte
Haver nascut amb un pes baix
triplica el risc de tenir covid-19 greu
en persones de menys de 70 anys
Simón alerta que Espanya
no està en condicions de relaxar
mesures
La combinació de dos fàrmacs
redueix la mortalitat en casos greus
de covid-19
13 de febrer
La vacunació massiva contra
el covid-19 podria començar al juny
Europa avala les vacunes de
Janssen, Novavax i Curevax per
començar a administrar-les
Un fàrmac contra l’artritis
reduiria la mortalitat per covid-19
fins al 50%
15 de febrer
Salut comunica una positivitat
per sota del 5%; un repunt
d’ingressos hospitalaris de pacients
per covid-19, en total ara són 2.359;
han baixat els crítics, amb 632 llits
d’UCI; la velocitat de transmissió
s’ha estabilitzat a 0,81 i el risc de
rebrot està per sota dels 300 punts,
amb 38 noves morts les darreres
24 hores: Les dades milloren, però
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encara s’està en zona de risc.
En aquesta data a Castellserà,
des dels darrers 14 dies hi ha hagut
11 positius i 0 els darrers 7 dies, amb
un risc molt baix. En les localitats
més properes, els diagnosticats
positius han estat: Penelles: 13 en
els darrers 14 dies i 0 en els darrers
7 dies, amb un índex de risc baix;
Bellmunt: 0 en els darrers 14 dies i 0
en els darrers 7 dies, amb un índex
de risc molt baix; Agramunt: 14, en
els darrers 14 dies i 3 en els darrers
7 dies, amb un índex de risc alt;
Preixens: 0 en els darrers 14 dies i
0 en els darrers 7 dies, amb un risc
molt baix; Bellcaire: 1 en els darrers
14 dies i 1 en els darrers 7 dies, amb
un risc baix; Balaguer 41, en els
darrers 14 dies i 19 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Ivars d’Urgell: 7 en els darrers 14
dies i 2 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc alt; Linyola: 25 en els
darrers 14 dies i 16 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Fuliola: 2 en els darrers 14 dies i 1
en els darrers 7 dies, amb un índex
de risc baix; Tàrrega: 112 en els
darrers 14 dies i 43 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Mollerussa: 108 en els darrers 14
dies i 53 en els darrers 7 dies, amb
un índex de risc molt alt; i Lleida:
530 en els darrers 14 dies i 230 en
els darrers 7 dies, amb un índex de
risc molt alt.
Aquesta setmana s’engega la
vacunació a majors de 80 anys. Els
CAP contactaran amb ells per dir-los
on i quan els vacunaran.
Les autoritats sanitàries
europees demanen mantenir
restriccions per les noves variants
Confinen Auckland, la ciutat
més gran de Nova Zelanda, per tres
positius en una família.
16 de febrer
Aquesta setmana es comença
a vacunar el personal d’escoles i
instituts
Salut preveu la vacunació
massiva al juny.
19 de febrer
El Govern manté les restriccions
vigents una setmana més, però
flexibilitza l’esport i el lleure infantil
El Japó identifica una nova
variant del covid-19
23 de febrer

ACTUALITAT
EUA, el país més castigat pel
v¡covid-19, supera el mig milió de
morts
Salut avisa de setmanes clau
perquè el risc d’una quarta onada és
“molt dramàtic”
La incidència del covid-19
cau a tot el món, però els experts
demanen mantenir l’alerta
Els diaris d’Irlanda avisen les
famílies, de casos de nens/es que,
quan els seus familiars van passar
la covid-19, a ells no els va afectar,
però que al cap de setmanes o
inclús mesos, sense cap motiu,
cauen malalts, amb una inflamació
multi-orgànica, que pot derivar en
la malaltia de Kawasaki, amb perill
mortal.
24 de febrer
Salut preveu haver vacunat els
més grans de 80 anys en dos mesos
i prop del 40% de la població al juny
El fre de la pandèmia es frena
i amenaça amb un repunt a Europa
A Catalunya l’índex de contagi
ja supera l’1 tot i que baixen els
ingressos hospitalaris
Nou retard en les vacunes
d’AstraZeneca: la Unió Europea
rebrà la meitat de les pactades.
Girona prova un “passi antiCovid-19” per a actes multitudinaris
en un pla pilot a nivell mundial
Els primers estudis amb
persones vacunades a Europa
demostren una elevada eficàcia.
Galícia aprova fer obligatòria
la vacunació contra el criteri del
Govern Espanyol
26 de febrer
A les escoles hi ha molts
positius i més grups confinats a
causa de la variant britànica. La
presència de la nova soca es podria
generalitzar a tot Catalunya la
setmana vinent.
Els centres comercials podran
obrir entre setmana a partir de
dilluns i el 2n curs universitari serà
presencial i es manté el confinament
comarcal.
La Unió Europea fixa el camí
per tenir un certificat de vacunació
a l’estiu
La vacuna anti-covid Janssen,
que només requereix una dosi,
protegeix contra les noves variants.
Bulgària és el país europeu que
està a la cua de les vacunacions.

27 de febrer
Nous estudis indiquen que
si s’ha passat el covid-19 amb
una sola dosi de vacuna n’hi pot
haver prou per multiplicar per mil
el nivell d’anticossos i destruir el
coronavirus, fins i tot algunes de les
variants més infeccioses.
Els menors de 55 anys que
hagin passat el covid-19 només
rebran una dosi de vacuna
La vacuna AstraZeneca mostra
eficàcia en totes les edats
A Catalunya les autoritats
sanitàries parlen d’estabilitat o
estancament, però les UCI encara
estan molt plenes i en alerta per la
variant britànica.
28 de febrer
Els EUA aproven la vacuna
anti-covid i d’una sola dosi de
Johnson& Johnson
La Xina aprova la seva tercera
vacuna contra el coronavirus
En aquesta data a Castellserà,
des dels darrers 14 dies hi ha hagut
0 positius i 0 els darrers 7 dies, amb
un risc molt baix. En les localitats
més properes, els diagnosticats
positius han estat: Penelles: 4 en els
darrers 14 dies i 2 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Bellmunt: 0 en els darrers 14 dies i 0
en els darrers 7 dies, amb un índex
de risc molt baix; Agramunt: 9, en els
darrers 14 dies i 5 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Preixens: 0 en els darrers 14 dies i
0 en els darrers 7 dies, amb un risc
molt baix; Bellcaire: 6 en els darrers
14 dies i 4 en els darrers 7 dies, amb
un risc molt alt; Balaguer 36, en els
darrers 14 dies i 26 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt alt;
Ivars d’Urgell: 1 en els darrers 14
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb
un índex de risc molt baix; Linyola:
12 en els darrers 14 dies i 4 en els
darrers 7 dies, amb un índex de risc
alt; Fuliola: 4 en els darrers 14 dies
i 1 en els darrers 7 dies, amb un
índex de risc alt; Tàrrega: 28 en els
darrers 14 dies i 14 en els darrers
7 dies, amb un índex de risc alt;
Mollerussa: 172 en els darrers 14
dies i 90 en els darrers 7 dies, amb
un índex de risc molt alt; i Lleida:
348 en els darrers 14 dies i 195 en
els darrers 7 dies, amb un índex de
risc molt alt.
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ELECCIONS AL PARLAMENT 2021
Les eleccions al Parlament a Castellserà es van realitzar, com estava indicat, amb fortes mesures per a evitar
el contagi de l covid-19. La votació va tenir lloc a la Panera i el carrer va restar tallat als vehicles. Al local hi havia
un responsable Covid per a fer les indicacions pertinents i resoldre qualsevol dubte. Tant al carrer com a dins del
local estaven marcats els espais per mantenir la distància de seguretat. Era obligatori portar mascareta, així com la
desinfecció amb gel hidroalcohòlic abans d’entrar al local. Hi havia un recorregut per a entrar i sortir de la Panera i la
cua es feia al carrer. Només es podia entrar d’un en un i no es permetia l’accés als nens/es o a ningú que no anés
a votar. Els llocs dels membres de la taula guardaven la distància de seguretat.
De 784 electors, anaren a votar uns 488. Hi hagué, doncs una abstenció del 37,76%. Dels 488 vots emesos,
12 foren en blanc i 11 foren declarats nuls.
El resultat de la votació fou la següent:
JxCat..............
162					PSC................ 31
ERC................
147					Cs..................
11
CUP-G............
64					
PP..................
6
PDeCAT..........
32					
ECP-PEC......... 6
Si comparem amb les darreres eleccions al Parlament, al 2017, tenim que l’abstenció ha crescut en un 26,13%
ELECCIONS PARLAMENT 2021			

ELECCIONS PARLAMENT 217
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- Per primera vegada, des
del judici del procés, els nou líders
sobiranistes empresonats apareixen
junts en un acte electoral
- Correus obre per la tarda
per l’altíssima demanda de vot per
correu
- Les comunitats islàmiques
catalanes denuncien Vox a la
Fiscalia per incitació a l’odi
- 27 projectes catalans, amb un
pressupost total de 41.000 milions
d’euros, opten a fons europeus:
de bateries elèctriques a proteïnes
alternatives.
- Ja són més de 16.000 les
persones que han reclamat que se
les exclogui de les meses electorals
- Mor el Dr. Corbella, psiquiatra
i divulgador científic
- Hi ha el doble d’abandonament
escolar entre els alumnes immigrants
que entre els autòctons
- Petició a la justícia andorrana
perquè declari Rajoy per aclarir
el paper d’Espanya en l’operació
Catalunya
- El Govern proposa 27
projectes catalans per optar als
fons Next Generation EU
- Tècnica pionera al Vall
d’Hebron per trasplantar pulmons de
donants que abans es descartaven
- L’ H o s p i t a l C l í n i c h a
aconseguit, gràcies a les aportacions
públiques i privades als fons per a
la investigació, treure endavant la
primera teràpia gènica contra la
leucèmia desenvolupada a Europa.

HA ESTAT NOTÍCIA

- Rècord de vots per correu
que gairebé es tripliquen respecte
el 2017
- Els resultats del 14-F brinden
la presidència a ERC tot i la victòria
del PSC
- L’independentisme supera el
50% dels vots. La suma dels vots
d’ERC, Junts, CUP i la resta de
partits independentistes que no han
aconseguit escons, aconsegueix
el 51,18% de vots a favor de la
independència de Catalunya. Els
partits unionistes arriben al 47,99
% de vots.
- La participació al 14-F es
desploma fins al 53,4%, la xifra més
baixa de la història democràtica
catalana.
- Detenen Pablo Hasél per
ingressar a presó per les lletres de
les seves cançons.
- La Fiscalia torna a
recórrer el tercer grau dels líders
independentistes
- El Museu de Lleida lliura part
de les obres de la Franja que té en
litigi amb l’Aragó.
- Les exportacions catalanes
cauen el 2020 després de deu anys
a l’alça
- La participació del 4,2% en
el vot exterior torna a evidenciar la
ineficàcia del sistema.
- La cúpula dels Mossos
preocupada per la violència al carrer i
cap als agents en les manifestacions
per les protestes i aldarulls al carrer
per l’empresonament de Hasél
- El Síndic demana a les
autoritats europees que intervinguin
en el cas Hasél
- Els docents de la concertada
es podran tornar a jubilar parcialment
als 62 anys.
- Les manifestacions de
protesta contra Hasél a Barcelona
deriven en aldarulls, actes vandàlics
i saquejos de botigues i es qüestiona
l’actuació dels Mossos.
- Set alumnes presenten una
denúncia formal a l’Institut del

Teatre contra un dels professors
per abusos i assetjament sexual. La
directora dimiteix arran dels casos.
- L’Ajuntament de Barcelona
farà una prova pilot amb un robot per
estudiar fins a quin punt un dispositiu
tecnològic d’aquest tipus pot ajudar
a millorar l’atenció que reben les
persones grans que viuen soles a
casa seva.
- El grup alemany Bosch
tancarà les plantes que té a Lliçà
d’Amunt i a Castellet i la Gormal,
i deixarà més de 600 persones al
carrer.
- Segons el Departament
d’Economia de la Generalitat la
factura del covid-19 ha estat de
4.700 milions en sanitat, ajudes i
residències
- L’ANC insta ERC, JxCat
i la CUP a fer un govern de
concentració nacional per culminar
la independència
- Condemnes a la “violència
desbocada” posterior a la
manifestació a Barcelona: una
furgoneta policial incendiada i 14
detinguts

- El covid-19 dispara l’atur
juvenil a Espanya, que dobla la
mitjana europea
- Les pensionistes cobraran
378 euros a l’any per fill per reduir
la bretxa de gènere
- En una carta a la fiscalia, l’extresorer del PP, Bárcenas, confessa
entre altres coses, que l’ex-president
Mariano Rajoy coneixia l’existència
de la caixa B i que ell i d’altres
dirigents del partit, van cobrar
sobresous.
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- Espanya lidera el rànquing
d’artistes empresonats, segons
Freemuse, una organització
internacional que defensa la
llibertat d’expressió. Assegura que
és un dels països amb la legislació
més repressiva, per un codi penal
restrictiu.
- 16 entitats ecologistes han
han denunciat Espanya davant la
Comissió Europea per la mala gestió
dels residus.
- Europa preveu que l’economia
espanyola reboti amb força a partir
de l’estiu.
- L’Estat haurà de compensar
la família de Franco pel manteniment
del Pazo de Meirás
- El Suprem rebutja les
querelles d’Òmnium i Esquerra
Unida contra Joan Carles I
- Cristina Cifuentes absolta
de falsedat documental en el cas
Màster
- El deute públic espanyol va
tancar el 2020 en el 117,1% del PIB
- El Tribunal Constitucional
tomba el primer recurs contra la
sentència del procés i obre la via
d’Estrasburg.
- Punt final al Círculo de
Lectores: internet obliga a girar full.
- Els serveis secrets de l’Estat
reconeixen en un àudio que van
fer cavar la seva pròpia tomba als
presumptes membres d’ETA Lasa
i Zabala.
- Melilla enretira l’última estàtua
de Franco que quedava dreta a
Espanya.
- Joan Carles I torna a pagar
a Hisenda més de quatre milions
d’euros pels regals no declarats,
rebuts d’una fundació que tenia
també com a beneficiari Felip VI.
- El govern espanyol
vol penalitzar, encara més, les
jubilacions anticipades

- Troben viu un home després
del seu funeral, un exemple del caos
hospitalari a Portugal
- La justícia francesa sentencia
que el govern de França incompleix
els seus compromisos en la lluita
contra el canvi climàtic
Rússia
utilitza
l’empresonament dels polítics
catalans davant Borrell per defensarse pel cas Navalni
- Irlanda intenta posar pau
entre Brussel·les i Londres per
resoldre el problemes dels controls
duaners entre la Gran Bretanya i
Irlanda del Nord.
- Polònia i Hongria han
intensificat, encara més, la seva
ofensiva legal i financera contra
els mitjans de comunicació
independents
- Elisabet II va vetar lleis per
amagar la dimensió d’una fortuna
multimilionària
- Guerra oberta en
l’independentisme escocès a tres
mesos d’unes eleccions clau

- La Comissió Europea condemna
la desprotecció del delta
del Llobregat davant del port i
l’aeroport de Barcelona. Brussel·les
obre un procediment d’infracció
contra Espanya per deixadesa
mediambiental
- El ministre d’Exteriors francès ha
acusat la Xina d’intentar comprar
la influència dels països en
desenvolupament amb l’estratègia

de “la diplomàcia de la vacuna”

- La líder birmana Aung San
Suu Kyi i altres polítics han estat
detinguts en un cop d’estat militar
- L’Hospital NYU Langone
de Nova York ha fet el primer

2ª época

de serra 15

trasplantament al món de cara i
mans amb èxit.
- Alerten que el canvi climàtic
descongela virus antics i acosta
virus animals als humans
- El trencament d’una glacera,
que ha provocat inundacions
sobtades, deixa almenys deu
morts i més d’un centenar de
desapareguts, al peu de l’Himàlaia,
a l’Índia.
- Almenys 24 obrers moren
ofegats o electrocutats en un taller
tèxtil clandestí situat en un soterrani
a Tànger (Marroc)
- Cuba pensa en el turisme de
vacunes per recuperar l’economia
- El Senat dels EUA absol
Trump de l”impeachment” per
l’assalt al Capitoli.
- Tancs al carrer a Birmània,
on bloquegen internet per reprimir
les protestes.
- Masclisme al Japó: el partit
del govern deixa entrar dones a les
reunions si no parlen
- El Japó designa un ministre
“de solitud” per pal·liar l’augment de
suïcidis durant la pandèmia.
- El robot Perseverance aterra
amb èxit a la superfície de Mart
-Més d’una trentena de morts
als Estats Units per l’onada de frec
àrtic que ha deixat un milió de llars
sense llum
- Més de 3.000 tortugues
rescatades d’una mort segura per
l’onada de fred àrtic a Texas
- El govern de Nova Zelanda
ha anunciat que proporcionarà
productes d’higiene femenina gratis
a totes les escoles del país.
- La companyia Boeing
demana que els seus 777 més
vells deixin de volar, després d’un
incident en un d’aquests avions, en
el que se li va desprendre un motor
en ple vol.
- Nous senyals de la crisi
climàtica: un vaixell travessa l’Àrtic
en febrer per primer cop.
- Més de 6.700 immigrants
han mort en diferents obres
d’infraestructures per preparar
Quatar per al Mundial de futbol del
2022.
- Segrestades prop de trescentes alumnes en un nou atac
contra una escola a Nigèria
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El canvi climàtic

A

quest mes de febrer
va sorgir la notícia de
que la justícia francesa
havia sentenciat que el govern
de França incomplia els seus
compromisos en la lluita contra
el canvi climàtic. El cas el van
impulsar quatre ONG que acusaven
l’executiu gal de no complir els seus
compromisos en l’Acord pel Clima
de París del 2015, el que inclou
un pla per retallar les emissions
de CO2.
Fa anys que la comunitat
científica està implicada en la
lluita contra el canvi climàtic. En
un article publicat fa un any a la
revista “Bioscience”, i al qual donen
suport més de 13.700 científics de
156 països, es recorda que ja fa
40 anys que els experts en clima
assenyalen l’amenaça existencial
a què s’enfronta la humanitat,
l’amenaça d’un canvi climàtic
del qual pràcticament ningú a la
comunitat científica dubta.
Ta m b é a l t r e s n o t í c i e s
relacionats amb aquest tema
saltaven aquest mes de febrer:
Alerten que el canvi climàtic
descongela virus antics i acosta
virus animals als humans. El
trencament d’una glacera, que ha
provocat inundacions sobtades,
deixa almenys deu morts i més
d’un centenar de desapareguts, al
peu de l’Himàlaia, a l’Índia.
Per tot això ens plantegem la
pregunta: Què es el canvi climàtic?
Al llarg de la història, el nostre
planeta s’ha escalfat i refredat
de manera natural, per la qual
cosa podríem dir que els canvis
en el clima sempre han existit.
Llavors, per què ara s’han encès
les alarmes? La raó és que, fins fa
poc, aquests cicles de canvi eren

molt més lents, i per lents parlem
de milions d’anys. Tanmateix, degut
a l’activitat humana, aquestes
alteracions s’estan produint
amb una freqüència i intensitat
sense precedents.
Així, segons la Convenció Marc
de les Nacions Unides Sobre el Canvi
Climàtic (1992), el canvi climàtic
global “és un canvi del clima degut
directa o indirectament a l’activitat
humana que altera la composició de
l’atmosfera global i que va més enllà
de la variabilitat climàtica natural”.
Moltes veus expertes parlen
ja de crisi climàtica i recorden
l’emergència del moment que vivim
i la necessitat de no perdre ni un
minut més.
Quines són les causes del
canvi climàtic?
El ser humà i el seu ús
irresponsable del planeta, que
fa que augmenti l’emissió de
gasos hivernacle que escalfen el
planeta i posen en perill la nostra
supervivència.
Què són els gasos d’efecte
h i ve r n a c l e i p e r q u è e sta n
augmentat?
Els gasos d’efecte hivernacle són
aquells gasos que funcionen com

el cristall d’un hivernacle, és a
dir, retenen la calor i impedeixen
que s’escapi. Molts d’aquests gasos
es produeixen de manera natural
però, degut a l’activitat humana,
la concentració d’alguns d’ells està
augmentant, sobretot les de diòxid
de carboni (CO2), metà, òxid nitrós
i gasos fluorats. La conseqüència?
Com que hi ha més gasos d’aquest
tipus a l’atmosfera, es reté més calor
i s’origina el conegut escalfament
global.
Algunes de les principals
causes de l’augment de les emissions
de gasos hivernacle i del canvi
climàtic són:
Desforestació: La tala
descontrolada de selves tropicals
està posant en perill l’efecte tan
beneficiós de la fotosíntesis, en
la que els arbres absorbeixen
CO2 i el retornen a l’atmosfera en
forma d’oxigen, actuant així com a
reguladors naturals del clima.
Combustió de combustibles
fòssils: La combustió de carbó,
petroli i gas produeix diòxid de
carboni i òxid nitrós.
Ús de fertilitzants amb
nitrogen: Aquest tipus de
fertilitzants (com el purí procedent
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dels porcs, que pot ocasionar una
greu contaminació per nitrats dels
sòls i les aigües subterrànies) cada
vegada són més usats a l’agricultura
i produeixen grans quantitats d’òxid
nitrós.
Augment de la ramaderia: El

bestiar és una de les principals fonts
emissores de metà. Nacions Unides
recomana reduir el nostre consum
de carn com a una de les principals
receptes per a lluitar contra el canvi
climàtic.
Augment de la població: La
població mundial no deixa de
créixer i consumir. Això provoca
que els processos de producció per
a donar resposta a tanta demanda
augmentin i ho faci també l’emissió
de gasos d’efecte hivernacle.
Conseqüències del canvi
climàtic
Si no s’adopten mesures
urgents, el canvi climàtic pot
comportar diferents conseqüències,
com:
Fenòmens meteorològics
extrems més freqüents i intensos
com:

- Temperatures més càlides
L’acumulació de gases hivernacles
fa que les temperatures augmentin
cada vegada més y que els climes
canviïn: això provoca sequeres i, a
més, augmenta el risc d’incendis
- Ones de calor més fortes
Els gasos d’efecte
hivernacle, atrapats dintre de
l’atmosfera, provoquen ones de
calor més intenses i severes que es
tornen cada vegada més comuns.
Això donarà lloc a un augment de

malalties relacionades amb la calor
i també desencadenar innombrables
incendis.
- Sequera.
El planeta s’està escalfant i, a
la vegada disminueix l’agua dolça,
cosa que porta a males condicions
per l’agricultura. Hi ha llacs històrics
que estan desapareixent per tot
el món, cas del Poyang (el més
gran de Xina), el Poopó (Bolívia) o
el Mar d’Aral.

- Tempestes més intenses
El fet de que les temperatures
siguin més altes fa que les pluges
siguin menys freqüents, però que
siguin més intenses; per tant, el
nivell d’inundacions i la seva gravetat
també anirà en augment.
- Huracans més perillosos
L’augment de temperatura
del mar fa que els huracans es
tornin més violents. Això és degut
a que un huracà és el mitjà que té
el planeta per a repartir l’excés de
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calor de les zones càlides a les més
fredes. I a més temperatura, més
huracans, amb tots els problemes
que comporten: destrucció de
ciutats, de cultius, desmantellament
de tots els sistemes, malalties,...
- Desaparició dels glaciars
Amb la temperatura més altes,
als oceans es fon el gel dels casquets
polars i dels glaciars, cosa que fa que
vagin desapareixent. Això significa
canvis en els patrons de circulació
de l’aigua als oceans. El gruix del gel
s’ha reduït a la meitat des de 1950.
- Augment del nivell del mar
Com que els casquets es
fonen, s’aboca moltíssima més
aigua als mars i oceans i, per tant,
augmenta el nivell del mar. Això
significa que moltíssimes illes
podrien desaparèixer en el futur i

Les conseqüències negatives del canvi climàtic s’estan produint ja actualment
arreu del planeta
que un bon nombre de ciutats veuran
com la seva distància a la costa es
redueix de forma significativa.
Els científics han especulat que
si es fon al ritme que va ara, el
gel de l’Antàrtida, Groenlàndia i
l’Àrtic podria elevar els nivells del
mar en més de 20 metres d’aquí
a 2100.
Propagació de malalties
Un canvi de temperatura
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d e va r i s g ra u s p o t fe r q u e
la zona temperada es faci més
acollidora a la propagació de
determinades malalties, a causa, per
exemple, dels mosquits. D’aquesta
manera, poden començar a donarse casos de mal de Chagas, el
dengue, virus del Nil Occidental o
altres malalties. A més l’augment
d’un sol grau en la temperatura de
l’ambient té com a conseqüència
el desenvolupament de 3 milions

Prendre mesures respecte
al canvi climàtic és ja una
actuació de màxima urgència
de casos de malària més en
Etiòpia, en pacients de menys de
15 anys. També el canvi climàtic
descongela virus antics, que es
podran reactivar, i acosta virus
animals als humans, amb la qual
cosa, una de les conseqüències més
mortíferes del canvi climàtic, molt
probablement, serà l’aparició de
més pandèmies víriques en el futur.
També, la desforestació, acosta
els virus d’animals salvatges als
humans.
Canvi dels ecosistemes
Una temperatura més alta,
menys precipitacions, sequeres
i inundacions fan que el clima
s’adapti a aquesta nova climatologia
i, per tant, es produeixin canvis
en la duració de les estacions o
que apareguin patrons més propis
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amb continues pèrdues de cultius,
bestiar i infraestructures, cosa
que provoca crisis alimentàries i
per consegüent, pèrdua de vides
humanes.
Aliments més cars
El canvi climàtic posa en perill
la producció d’aliments bàsics i si
els cultius escassegen, els preus es
disparen.
Inestabilitat econòmica

d’altres climes. Les plantes i
animals de climes més freds, es
moren o es traslladen a altres
hàbitats quan els ecosistemes dels
que depenen per a sobreviure es
veuen amenaçats per l’escalfament
de la temperatura.

Las barreres de corall són
les més grans perjudicades, ja
que l’augment de temperatura
de l’aigua està provocant que es
vagi destruint el seu ecosistema.
Si no s’hi posa remei podrien
desaparèixer per al 2050; amb
tot avui dia ja s’han perdut
moltes zones que se consideren
irrecuperables.

Desaparició d’espècies
animals
Moltes espècies d’animals
estan veient com el seu clima
actual desapareix i no són
capaces d’adaptar-se a canvis tan
ràpidament i això posa en perill a
vàries espècies, que aviat podrien
extingir-se. Així, molts ossos polars
estan morint ofegats perquè no
poden abastar els gels flotants.
També les aus migratòries estan
perdent la capacitat d’emigrar
perquè no poden seguir els fluxos
de temperatura a les que estan
habituades.
Inseguretat alimentària i
pèrdua de mitjans de vida
La propensió als desastres
naturals, incrementada pels
efectes del canvi climàtic, es
tradueix en dificultat per a
accedir a fonts d’aigua segures,
l’esgotament de recursos naturals

L’economia de un país està
directament relacionada amb les
conseqüències del canvi climàtic.
Els desastres naturals fan que hi
hagi un augment en els costos de
l’energia i els aliments. Això crea
tensions econòmiques por controlar
les matèries primes, que cada
vegada són més costoses.
Guerres
Els conflictes a tot el món es
produeixen pel control dels recursos
naturals que estan disminuint dia
a dia. La reducció dels recursos
naturals ocasionats pels canvis
climàtics han originat moltes de les
guerres actuals al món, i, en el futur,
pot anar a més.
Els països pobres, els més
vulnerables
Degut a la seva ubicació, el seu
menor grau de desenvolupament o la
seva major exposició als fenòmens
meteorològics, les comunitats més
pobres són les que més estan sofrint
i sofriran el canvi climàtic. Resulta
xocant, que siguin els que més ho
han de sofrir, els que menys han
contribuït a la crisi climàtica. De
fet, es calcula que la meitat més
pobre del planeta, 3.500 milions
de persones, és responsable de
només el 10% de les emissions de
carboni. Pel contrari, el 10% més ric,
genera la meitat de les emissions
mundials. En aquests països menys
desenvolupats, amb altíssims índexs
de pobresa, les conseqüències poden
ser devastadores.

Moviments migratoris
La mobilitat humana és un
dels principals reptes globals al
que ens enfrontem com a societat,
junt al canvi climàtic. Els desplaçats
ambientals o climàtics són aquelles
persones que es veuen i es veuran
obligades a abandonar el seu entorn

a
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degut a la degradació de la terra, la
desertificació i les sequeres. Pobles
sencers hauran de buscar un destí
diferent on trobar aliment.
Què s’ha fet fins ara per a
evitar el canvi climàtic?
S’han realitzaren trobades
internacionals, primer per constatar
el canvi climàtic, al 1960, i després
per a crear grups de treball i definir
un programa d’actuació, mentre,
les dades recollides demostraven
que les concentracions de diòxid de
carboni a l’atmosfera augmentaven
ràpidament. S’arribà al 1997 en
que s’adoptà el protocol de Kioto,
un acord que obligava a 38 països
industrialitzats, més la Unió Europea,
a reduir en un 5% les emissions de
sis gasos responsables de l’efecte
hivernacle. Al 2006 va entrar el
vigor el Protocol de Kioto, amb la
incorporació de Rússia i les absències
de EEUU, Xina, Índia i Austràlia.
Al 2007 es presentà un informe

en el que s’afirmava que el canvi
climàtic era un fenomen inequívoc
i que alguns del seus efectes són ja
irreversibles. Tanmateix, al 2009, a
Copenhagen, les divisions deixen en
suspens el paper de l’ONU en la lluita
contra el canvi climàtic. Els principals
països en desenvolupament, com
Xina o Índia, no acceptaren mesura,
informació i verificació de les seves
emissions per part de tercers països.
L’Acord de Copenhaguen va fixar el
gener de 2010 com a data límit per
a que els països que s’adherissin al
pacte enviessin els seus objectius de
reducció d’emissions

A finals de 2012, a la reunió a
Doha, Qatar, s’acordà endarrerir fins
a 2015 la proposta d’un calendari
per a la creació definitiva d’un acord
global en quan al canvi climàtic. Al
2014 va tenir lloc, a Lima, la Cimera
de Perú, amb l’objectiu de realitzar un
acord provisional mundial per a reduir
les emissions de gasos d’efecte
hivernacle i que els països havien de
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segellar a l’Acord de París.

Així, a la XXI Conferència Internacional
sobre Canvi Climàtic (COP 21), que es
va celebrar al desembre de 2015 a
París, els 195 països de la Convenció
Marc de Nacions Unides sobre el
Canvi Climàtic (CMNUCC), adoptaren
l “Acord de París”.
Aquest Acord estableix l’objectiu de
mantenir la temperatura mitjana
mundial en aquest segle «molt
per sota» de 2ºC respecte a nivells
pre-industrials, comprometent-se a
realitzar tots els esforços necessaris
per a limitar aquest augmento als
1,5ºC.
Ara, els jutges han sentenciat que el
govern francès no compleix els seus
compromisos adoptats en l’Acord pel
Clima de París del 2015, per lluitar
contra el canvi climàtic. Però és
només el govern francès el que no
compleix aquest acord?
El que sí és evident és que prendre
mesures respecte al canvi climàtic és
ja una actuació de màxima urgència.
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El full que no es
deixa girar

Per saber si a determinada
força política unes eleccions li han
anat bé o malament és sempre
imprescindible comparar els
objectius que s’havia fixat amb els
resultats assolits. I bé, ¿quins eren
els objectius confessos i proclamats
del PSC de Salvador Illa en els
comicis d’abans-d’ahir? Desallotjar
l’independentisme de les institucions
autonòmiques i posar punt final al
Procés.
Doncs, ni amb l’auxili d’uns
jutges amatents que l’efecte Illa no
es dissipés massa de pressa, ni
amb el suport d’un CIS llançat amb
armes i bagatges a alimentar-ne
les expectatives de vot, ni amb
la presència quotidiana de Pedro
Sánchez en la campanya, ni amb el
suport indissimulat d’El Periódico, El
País i La Vanguardia, ni amb el
victimisme impostat al voltant del –
fals– cordó sanitari per aïllar el PSC
(“Conjura independentista contra
Illa”, titulava fulletonescament el
diari de Prensa Ibérica), ni amb tots
aquests ajuts no ha aconseguit el
Partit dels Socialistes altra cosa que
una victòria pírrica, de mínims, del
tot insuficient per capgirar l’escenari
polític català.
Significa això que l’operació Illa
ha estat inútil, un bluf? Per descomptat
que no. La ben escenificada irrupció
de l’exministre de Sanitat ha servit
per restablir, en l’hemisferi unionista
del mapa electoral, allò que podríem
anomenar l’ordre natural de les
coses, aquell ordre subvertit el 2017
per circumstàncies extraordinàries.
Gràcies al poder taumatúrgic de
l’exalcalde de la Roca del Vallès?
Gràcies, més aviat, al fet que ara
qui governa Espanya és el PSOE –el
2017 ho feia Rajoy, i el socialisme
semblava condemnat a un llarg
dejuni opositor– i a la previsible però
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espectacular punxada del globus
taronja. Mentre que Ciutadans
ha estat un partit holograma, un
fenomen mediàtic i de xarxes sense
veritable arrelament territorial, sense
una estructura sòlida de regidors ni
una bona capil·laritat dins del teixit
social, el PSC –no cal pas descobrirho ara– és un partit de veritat, dels
de tota la vida, construït de baix a
dalt al llarg de més de quaranta anys
i –tot i que afeblit per les escissions
catalanistes– amb una capacitat de
resiliència i de recuperació que Cs
no pot ni somiar.
Per tant, el candidat Illa
ha restaurat, dins del camp soidisant constitucionalista, una ferma
hegemonia del PSC; ha recuperat
bona part dels electors seduïts el
2017 per Inés Arrimadas i, com que
molts d’altres s’han desvergonyit
–ells, els “no nacionalistes”– votant
Vox, això liquida Ciutadans com
a competència dels socialistes.
Els ultres d’Ignacio Garriga no ho
poden ser mai; al contrari, resulten
un espàrring còmode a força de
ser caricaturesc que, per contrast,
accentua el perfil d’esquerres del
PSC. I, pel que fa al Partit Popular...,
què hem de dir del PP català, que
s’ha quedat amb un sol diputat,
l’heroic Alejandro Fernández, perquè
els altres dos escons obtinguts
pertanyen a les “independents”
Lorena Roldán i Eva Parera, aquells
dos fitxatges estel·lars que han
mostrat, el 14-F, una tan formidable
potència d’arrossegament electoral?
En tot cas, aquesta important
reordenació del vot unionista no té
capacitat per fer efectiva la gran
promesa del candidat Illa, el tantes
vegades repetit “girar full”; és a dir, la
clausura del procés independentista i
el retorn a un autonomisme de gestió
amenitzat amb vagues promeses de
millora del finançament i un sempre
remot horitzó federal. A favor de
girar aquest full, no hi ha cap majoria

perceptible a les urnes. N’hi ha una
–i esperem que sigui operativa– per
governar la Generalitat combinant
la fermesa en els principis
sobiranistes amb el realisme i
l’eficàcia en el dia a dia. Però una
majoria política i social àmplia
capaç de desbloquejar la política
catalana, de fer entrar el Procés en
una fase de resolució, d’encarrilar
de manera democràtica l’exercici
del dret a decidir, goso afirmar que
una majoria així només és possible
passant per damunt de la divisòria
–ara per ara, infranquejable– entre
independentistes i unionistes. I el
problema és que el PSC –el qual,
per genètica, semblava tenir-ne
una certa capacitat– s’hi mostra
absolutament refractari.
La campanya del
presidenciable Illa, aquest hivern,
s’ha dedicat de manera exclusiva
a concentrar el vot unionista,
sense formular cap proposta,
sense fer cap gest que pogués
interessar ni que fos a la facció
més tèbia, més moderada,
més pragmàtica de l’electorat
favorable a la independència.
“En mi gobierno no habrá
independentistas”, “No formaré un
gobierno con independentistas”,
“No puedo gobernar con ERC”, ha
anat repetint l’exministre a cada
entrevista..., abans de declararse víctima d’un veto o d’un cordó
sanitari! Des de diumenge passat
a la nit, ell i el seu partit ja saben
quins són els límits, quin és el
sostre d’aquesta estratègia: 33
escons i un 23% dels votants,
menys que Ciutadans tres anys
enrere. Esclafar l’independentisme
a les urnes segueix essent una
quimera. Potser, doncs, més que
girar full, allò que caldria és ampliar
el full, i escriure-hi nous paràgrafs
amb noves cal·ligrafies.
Ara. cat Joan B. Culla
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La fiscalia
s’ennuega amb
el 50% de vot
independentista

No havien passat ni dotze
hores de l’anunci d’una nova
victòria independentista a
les eleccions al Parlament i la
notícia que havien aconseguit
superar per primera vegada el
llistó del 50% dels vots i ampliaven
els seus diputats (de 70 a 74
escons) a la Cambra catalana que
la Fiscalia Provincial de Barcelona
informava de la presentació
d’un recurs contra el tercer grau dels
presos polítics, que suposa la
pèrdua de semillibertat de la que
gaudeixen i el seu retorn immediat
a la presó en règim tancat.

Cap novetat en el fons però la
constatació de dues realitats:
només per la seva condició que es
tracta de 9 presos polítics es pot
entendre la reacció a un fet polític
com és un determinat resultat
electoral i l’efervescència amb
què el Madrid polític i mediàtic
està vivint la possibilitat d’un nou
govern independentista, en aquest
cas, liderat per Pere Aragonès,
d’Esquerra Republicana. En segon
lloc, és evident que la fiscalia no
ha volgut perjudicar la campanya
de l’exministre socialista Salvador
Ila, que hauria fet miques una
notícia així enmig de les seves
falses apel·lacions a girar full i a la
reconciliació. El deep state segueix
amb la seva agenda que la millor
mesura és la repressió i d’aquí no
es mou.
No deixa de ser clamorosament
c r i d a n e r c o m s ’exe c u ta l a
sentència a la capital del Regne.
Així, després de l’anunci sobre els
presos polítics es va conèixer que el
Suprem arxivava la querella contra
el rei emèrit fugit als Emirats
Àrabs Units i que l’Audiència de
Madrid absolia l’expresidenta de
la Comunitat de Madrid Cristina
Cifuentes pel cas Màster per falta
de proves en el delicte de falsedat

documental. Dues notícies que,
unides a la de la petició d’ingrés
urgent en règim tancat dels presos
polítics són per meditar i no només
per la coincidència temporal.
Tot això, enmig de la ressaca electoral
dels resultats del diumenge que
han concedit a Pere Aragonès la
batuta de les negociacions per
fo r m a r gove r n . Pe r p r i m e ra
vegada des de la restauració de la
democràcia Esquerra Republicana
liderarà el govern català, definirà
el marc del terreny de joc dels
propers quatre anys i fixarà la seva
preferència respecte a la política
d’aliances. En definitiva, recollir
els vots per al seu full de ruta i la
confecció del seu executiu. Tothom
sap que no hi ha alternativa a
ERC que no passi per la repetició
d’eleccions, una situació que ningú
no vol i tothom descarta, ja que
suposaria tant com menysprear el
mandat dels electors, que deixen
un mapa electoral complex però ni
molts menys impossible per assolir
pactes.
Els primers moviments són els
esperats: rebuig d’ERC a un
suport actiu o passiu del PSC per
boca tant d’Oriol Junqueras com
d’Aragonès; disposició de Junts
a negociar un acord de govern
independentista en paraules de
Jordi Sánchez; una mirada matisada
respecte a anteriors legislatures per
part de la CUP, que coqueteja amb
una entrada al Govern i aparentment
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sense un vet inicial a Junts per
part de la seva candidata Dolors
Sabaté i de Poble Lliure, uns dels
seus col·lectius; resistència dels
comuns de Jéssica Albiach i Ada
Colau a tot el que no sigui un govern
d’esquerres que deixi fora Junts;
i, finalment, els intents d’Illa per
propagar que anirà a la investidura
-cosa més que improbable- en
espera de si hi ha un moviment més
polític i contundent que doni altres
pistes respecte a la legislatura.
I, al mig de tot, sobrevolant l’escena,
els indults de Pedro Sánchez i
Pablo Iglesias, que semblen actuar
com una espasa de Dàmocles
condicionant pactes i fulls de ruta.
Per ser el primer dia post 14-F, no és
poca cosa. Encara que la dimensió
de la troca per formar govern encara
no es veu: tan sols se’n entreveu
el fil.
ElNacional.cat José Antich

Illa, hauries
d’haver preguntat!

Salvador Illa, presidenciable
a la Generalitat pel PSC-PSOE,
s’ha passat la campanya electoral
repetint la frase “no voy a preguntar
a nadie qué ha hecho estos últimos
diez años, no pienso ajustar cuentas
con nadie”. I em sembla, atesos
els resultats de les votacions de
diumenge, que hauria d’haver
preguntat i, el que és més important,
escoltat la resposta.
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La frase ja era en ella mateixa
tota una declaració d’intencions
per diverses raons, la primera i
més elemental: l’anunci implícit de
la posició de superioritat moral del
candidat. Una posició de superioritat
que es va autoatribuir o que potser
li va atorgar el president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, o potser
només el seu cap de campanya. Tots
i cada un d’ells sense haver entès res,
encara, d’aquests 10 anys, i de molts
abans, sobre la ciutadania catalana;
és a dir, la que viu a Catalunya. Una
posició, en tot cas, sense cap tipus de
sentit i, menys encara, d’autoritat, a
més a més de ser del tot insultant.
En el meu cas, i penso que en el cas
del conjunt de la ciutadania, ell no és
ningú per demanar-nos explicacions,
ni per ser jutge de res, per la mateixa
definició de quina ha de ser la seva
feina; però segur que no ho és, a més
a més, perquè ell ha estat art i part
dels esdeveniments de Catalunya
en els darrers anys. Pensar que de
veritat només n’hi ha una, a més
escrita amb majúscules, i per tant
l’única bona, i que, a més a més,
és la teva, pot acabar jugant-te una
mala passada.
La frase de la campanya implicava una
acusació abjecta, i no només en relació
a passar comptes. Se sobreentenia que
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havíem fet alguna cosa malament o
vergonyant i aquí és on es denota, més
encara, que no han entès res
Illa ha guanyat les eleccions, amb
molt poc marge, però ha guanyat i,
fins i tot, potser acaba sent president
de la Generalitat de Catalunya. Ara
bé, no ha guanyat com ell volia —
diguin el que diguin ell o el seu
partit— ni en nombre d’escons ni
pel que fa a l’independentisme.
Evidentment, el més feliç de la nit era
Iceta, i no cal ni explicar el perquè.
No han guanyat ni com volien ni
com pensaven, segurament, per
moltes raons, però n’hi ha una de
clau: voler esborrar el que ha passat
a Catalunya els darrers 10 anys
necessitaria una vacuna que, de
moment, encara no ens han posat.
La frase de la campanya implicava
una acusació abjecta, i no
només en relació amb passar
comptes. Se sobreentenia que
havíem fet alguna cosa malament
o vergonyosa i aquí és on es
denota, més encara, que no han
entès res; que ell mateix no sap
on viu i que no sap com és una
bona part de la ciutadania que
pretén governar. Si alguna cosa
tenim els i les que hem participat
en tot el procés de mobilitzacions
ciutadanes per reclamar el dret a

decidir, el dret a votar, el dret a la
independència i totes les protestes
contra la repressió antidemocràtica
que s’han produït, és orgull del
que hem fet. Bàsicament perquè
ho hem fet de manera pacífica,
democràtica i demostrant una
gran resiliència i capacitat d’esforç
i sacrifici personal i col·lectiu per
construir un món millor, que és
el que ens il·lusiona. Ho haurem
fet millor o pitjor, més o menys
encertadament, amb més o menys
èxit, però res canvia el primer. Per
tant, ni jo ni molts d’altres no tenim
cap problema a explicar el que hem
fet en els darrers deu anys; ans al
contrari.
És clar que estic segura que vostè,
senyor Illa, no ho entén això; a
banda que no sé si potser sí que
voldria oblidar el que vostè ha fet en
els darrers anys. El que ha dit, amb
qui ha compartit posicionaments,
actes i manifestacions. Hi ha fotos
memorables en aquest sentit que
contradiuen que sigui realment
d’esquerres, per molt que els seus
companys ho hagin assegurat
en campanya. Bé, certament,
no és el mateix dir a algú que
“és d’esquerres”, a dir que “és
la persona més d’esquerres que
coneix”.

ElNacional. Cat
Sánchez Miret

Cristina
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La fortuna del rei Joan Carles I

E

l gest de Felip VI quan,
al març de 2020, van
començar a aparèixer
noves informacions sobre els tripijocs
del seu pare a l’Aràbia Saudita, va
ser molt contundent: renunciar a
l’herència de Joan Carles I i retirarli l’assignació econòmica com a
membre de la Casa Reial.
Pel que es veu, el 2008, el
règim saudita havia transferit 100
milions de dòlars a una societat
a Panamà, de la qual l’autèntic
propietari i únic beneficiari era Joan
Carles I. Aquest ingrés va fer-se
una setmana després de publicar al
BOE un acord de col·laboració amb
Riad. El rei emèrit hauria disposat
d’aquests fons lliurement fins al
2012, quan, després de l’escàndol
dels elefants a Botswana, el banc
suís Mirabaud va convidar-lo a
tancar el compte per un problema
de reputació. El monarca va ferho, transferint 65 milions a la seva
amant Corinna i un milió a una
altra dona resident a Ginebra.
Tots aquests moviments estarien
relacionats amb el contracte de
l’AVE a la Meca, adjudicat a diverses
empreses espanyoles per 6.300
milions d’euros.
El passat 3 de agosto de
2020, Joan Carles I comunicava
a Felipe VI la seva «meditada»
decisió d’anar-se’n fora
d’Espanya davant la repercussió
que estava portant la investigació
per un cas de suposat frau fiscal i
blanqueig de capitals. Va agafar un
avió a Vigo i va fer cap a Abu Dhabi.
A la seva arribada a la capital dels
Emirats Àrabs, el rei es va allotjar a
l’hotel més luxós del país, l’Emirates
Palace, l’hotel més car del món, amb
habitacions d’11.000 euros la nit.
Al desembre passat, Joan
Carles I va pagar a Hisenda fins
a 678.393 euros per evitar una

investigació fiscal sobre unes
targetes opaques. Quan va sentir
que la seva privacitat podia veure’s
envaïda, a finals de l’any passat, es
va mudar a una mansió de luxe, a
la paradisíaca illa de Nurai, a Abu
Dhabi. La casa, valorada en uns 11
milions d’euros, amb vistes al mar
i piscina, compte amb 1.050 metres
quadrats construïts i 4.150 de
parcel·la. Es tracta d’un habitatge de
dues plantes amb sis dormitoris, set
banys i amplis salons amb vistes al
mar. Passar una nit en una casa com
aquesta val entre 25 i 30.000 euros.
Ha pagat el rei emèrit l’estada
a l’Emirates Palace? Paga el rei
emèrit el lloguer a l’illa de Nurai? És
un regal perquè és “amic” o ho haurà
de pagar més endavant?
A finals d’aquest mes de febrer
es va saber que havia fet un nou
pagament de 4,3 milions a Hisenda
per eludir el que seria un frau per
unes rendes no declarades durant
varis exercicis, que sumen més de
vuit milions d’euros de pagaments
en espècie. Diu que el diners per a
pagar li han donat uns “amics”. No
els haurà de tornar? En total, parlem
de quants milions?
Milions per aquí i milions per
allà, tants diners té el rei emèrit? Si
la partida anual per a la Casa del Rei,
o sigui, per a tots els components
de la família, en els pressupostos
generals de l’Estat, se situa en els
8 milions d’euros, com pot tenir una
gran fortuna el rei?
Però, sembla ser que, la
magnitud de la fortuna de la Casa
Reial espanyola, i més tenint en
compte revelacions com la de la
fiscalia suïssa, resulta sorprenent.
El 2003, la revista Forbes va
valorar el capital de Joan Carles en
1.790 milions d’euros.
A la mateixa conclusió va
arribar, el mateix any, la Revista

EuroBusiness, quan va publicar
el llistat dels 300 homes més
rics d’Europa, especificant el seu
patrimoni, considerant que el rei
d’Espanya ocupava el lloc 112.
El 2012, The New York
Times va intentar calcular la
fortuna personal de Joan Carles
I, en un extens reportatge. El
diari nord-americà l’estimava en
2.300 milions de dòlars. El rotatiu
parlava d’un “estil de vida luxós” i
d’una “fortuna opaca”, i admetia
que “continua sent un secret com
ha amassat la seva considerable
riquesa personal”.
És realment el rei un home
ric? Ha aconseguit arreplegar una
immensa fortuna?
Quan Juan Carlos de Borbó
fou entronitzat mancava totalment
de fortuna personal. El 1963,
un any després de la seva boda
reial amb Sofía, el banquer Luis
Valls Taberner va començar a
proporcionar al monarca una
generosa quantitat de diner (en
forma d’interessos bancaris)
destinada a aportar liquiditat
econòmica als acabats de casar.
També van contribuir molts nobles
del franquisme a alimentar les
arques reials, per a salvar, segons
ells, al país de l’hecatombe
republicana.
Des del principi del seu regnat
Juan Carles I va saber envoltarse d’empresaris com José Ma
Ruiz-Mateos, Javier de la Rosa
o Alberto Cortina. (Els sonen
aquests noms? Serà perquè van
ser modèlics empresaris?). També
va fer costat a banquers com Lluís
Valls-Taberner i Mario Conde o
de l’omnipresent Manuel Prado
y Colón de Carvajal, amic de
joventut, que es va convertir en la
seva mà dreta.
Els negocis de Juan Carlos
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i la seva estreta relació amb la
classe empresarial i aristocràtica
tenen molt poc a veure amb
aquesta imatge de trempat, “el
campechano”, que ens volen donar
els mitjans de comunicació. Era
sonada la relació que tenia amb
José María Cuevas, President de
la patronal i els regals del monarca
a dita persona.
A part dels regals que en
diferents moments el rei ha rebut,
i dels quals no hi ha un inventari
públic, i protegit pels secrets d’estat
i l’opacitat que sempre l’ha envoltat,
l’actual rei emèrit ha fet de l’ajuda a
empresaris i els favors a l’estat, una
manera de viure i cobrar. Cobrant
comissions aquí i allà ha aconseguit
acumular un patrimoni insòlit.
Ja a l’any 1974, després de
la crisi del petroli del 1973, quan a
Espanya li era difícil d’aconseguir
petroli, Joan Carles va aconseguir
del rei Faisal d’Aràbia, la promesa
de subministrar-ne directament a
la Península. El periodista Jaume
Peñafiel, va explicar en més d’una
ocasió, que Franco va accedir que,
a canvi de la gestió, el llavors futur
rei, s’endugués un cèntim de dòlar
per cada barril que entrés al país.
Durant anys la compravenda va ser
de 100.000 barrils diaris i tant Adolfo
Suárez com Felipe González van
respectar el tracte, que, en el seu
moment, José María Aznar va tallar.
Si fem un senzill càlcul, tenim que
des de 1975 fins a 1996, primer any
del president Aznar, hi van 21 anys.
Si tenim en compte que cada any
aconseguia 365.000 dòlars (365
dies x 100.000 barrils x 0,01 dòlar)
i els multipliquem pels 21 anys, ens
trobem que, cap el 1996 hauria
pogut aconseguir la quantitat de
7.665.000 dòlars. Una quantitat no
gens menyspreable, però, és clar,
això no és tot.
Al 1977, Joan Carles, per
a poder consolidar la coalició
política centrista del partit d’Adolfo
Suárez, la UCD, i per a que pogués
servir de suport a la monarquia, va
aconseguir del llavors xa de Persia,
Reza Pahlevi, segons va relatar un
antic ministre del xa en un llibre
de memòries, la quantitat de 10
milions de dòlars. Però, és clar el
rei va aconseguir una bona part del
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donatiu com a comissió per la tasca
de mitjancer.
L’any 1982 les Forces de l’Aire
espanyoles, van fer a la companyia
americana McDonnell Douglas,
una compra de 84 caces F-18 i,
evidentment el rei en va cobrar una
bona part del preu per la seva tasca
de mediació.
To t i e l s e m p r e s a r i s
entranyables que envoltaven Joan
Carles I, alguns d’ells, en perdre
el favor reial, van declarar haver
lliurat maletins farcits de bitllets
a la Zarzuela, en concepte de
comissions, és clar. En concret,
Ruiz-Mateos, l’any 1984, després de
l’expropiació de Rumasa, va explicar
que havia transferir tres milions de
dòlars des d’un banc suís a un banc
de Nova York, en què implicava
directament el rei, segons publicava
el diari el País, que assegurava
tenir una fotocòpia del rebut de la
transferència.
Altres homes que han estat
en algun moment prop del rei
d’Espanya han estat: Mario Conde,
Alfonso Escamez, “Los Albertos” o
Luis Roldán. Mario Conde fou una
de les amistats perilloses del rei.
Quan BANESTO fou intervingut
van aparèixer dos comptes a nom
de Juan Carlos de Borbón-Dos
Sicilias i Orleans amb varis milions
de pessetes. Mario Conde, en el seu
dia va confessar que aquests diners
foren destinats per a l’ampliació de
capital bancari.
Quan el rei escull Mallorca
per a passar les seves vacances,
referma un grup d’amistats potents
i aristocràtiques, que junt amb

Giovanni Agnelli, Raul Gardini
i Juan Abelló, li van comprar el
iot Fortuna que tantes alegries
estiuenques li ha proporcionat.
Anys més tard Gardini es va veure
implicat en casos de corrupció a
Itàlia i se va suïcidar finalment al
1994.

En la informació publicada el 31
de març de 2013, firmada por
Ana María Ortiz a “El Mundo”, es
desvetllava que el pare del rei,
Juan de Borbó, va morir, el 1993,
ric, i que va deixar als seus fills
una herència de 1.100 milions
de pessetes, entre fons en tres
comptes suïssos i immobles. Del
saldo dels tres comptes suïssos, un
total de 728 milions de pessetes, el
rei fou destinatari de 375 milions.  
A l’any 2003 va arribar de
França un escàndol Reial. Durant
el judici d’un cas per apropiació
indeguda, l’ex-president d’ELF, Le
Floch-Prigent, va declarar en el
judici sobre la compra de DETROIT
DIESEL, haver lliurat 55 milions
d’euros al rei d’Espanya, amb
qui, va confessar, s’havia vist
en múltiples ocasions en el seu
domicili privat.
Al mateix 2003, el banc anglès
Barclays va comprar el Banco
Zaragozano, dels Alberto Cortina
y Alcocer. Segons va informar el
diari anglès Sunday Telegraph, per
tal de convèncer els britànics que
compressin les accions del banc
espanyol, el cosí del rei, Àlvar
d’Orleans-Borbó, va embutxacarse 50 milions d’euros, però una
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part d’aquests diners van anar a
parar a la butxaca del rei, ja que el
seu cosí havia actuat de testaferro
del monarca, o sigui en nom del
rei, i així aquest s’havia lliurat d’una
innecessària i vergonyosa exposició
pública.

El 2009, però fou el moment
culminant que va tenir el rei per
a aconseguir acaparar una gran
fortuna. Al 1979 s’havia mort, sense
fills, el duc d’Hernani, un home
ric, posseïdor d’una gran fortuna,
i d’una valuosíssima col·lecció
de quadres, signats per alguns
dels més il·lustres artistes des del
Renaixement. Amb gran estupor
per part del seu nebot, Francisco
Javier Méndez de Vigo y del Arco,
a qui el seu oncle, ja al 1969, li
havia traspassat un dels tres títols
nobiliaris que havia ostentat, afegit
al testament del duc, hi apareix una
minuta escrita a màquina, adossada
a la seva última voluntat, segons la
qual deixava el ducat a Margarita de
Borbó, germana del Rei Joan Carles
I. El títol “tornava” a la casa Real i
això facilitava que es pogués actuar
sobre el seu patrimoni i els quadres.
Els Méndez de Vigo denuncien als
tribunals a la casa reial perquè no es
troben els quadres i ha desaparegut
la documentació que els cataloga,
amb la qual cosa, els quadres no
són identificats i poden aparèixer
amb una nova documentació, sense
guardar relació amb la col·lecció
del duc i així no deixar cap vestigi
sobre la veritable propietat dels
quadres. L’Estat espanyol no podria
reclamar les obres perquè no en
seria el propietari. El 2009, en plena
efervescència del cas Nóos, la Casa
Reial comunicava que Urdangarín
i la seva esposa, la infanta
Cristina, fixaven la seva residència
a Washington per motius laborals.
Tanmateix, pels Méndez Vigo, la raó
era una altra. El cas Nóos ocultava
la sortida dels quadres, ja que els
quadres de la col·lecció d’Hernani
es treuen d’Espanya guardats amb
els béns de la mudança de la infanta
i el seu espòs. A partir d’aquell

moment, diferents museus nordamericans adquireixen quadres de
pintura espanyola i, curiosament
alguns d’aquests quadres estaven
a la col·lecció Hernani. Tot i que la
família Méndez de Vigo ha tractat
de portar als tribunals a la família
reial, totes les querelles dels 30
anys que portaven litigant, han estat
sobresegudes i arxivades per manca
de proves.

Tanmateix, si el rei és o no
un home molt o menys ric, potser
no importa tant, com saber com ha
amassat aquesta fortuna. El rei ha
pogut aconseguir la seva fortuna de
manera legal o il·lícita?
Aquestes són trames i negocis
que s’han sabut, però si les revistes
parlen de que el rei posseïa “finques
escampades per Europa, inversions
en borsa, col·leccions d’art i extenses
propietats de tot tipus”, la Corinna, la
seva ex-amant, diu també que Joan
Carles té centenars de comptes en
diferents bancs amb tot de diners
en ells. Per desgràcia la opacitat
i la manca de transparència, fa
incalculable la quantitat ingent de
propietats de les quals gaudeix.
Arreu, però surten fundacions,
societats opaques, comptes en
paradisos fiscals... Tot ens mostra
que el seu patrimoni, és d’origen
més que sospitosament il·lícit, bastit
a l’aixopluc del poder.
Ja hem vist que el cobrament
de comissions han estat una manera
de reunir diners, però deixem de
banda si percebre una comissió
és o no ètic, perquè legal ho pot
ser. De totes maneres és prou
legal fer diners amb comissions
d’obres que si no es percebessin
no perjudicarien a ningú? Més ben
dit, és legal i ètic aconseguir diners
de comissions per unes obres que
s’han hagut de pagar amb diners
de tots els espanyols? Les obres
de l’AVE a Aràbia Saudita, van tenir
un sobre cost. Totes les empreses
privades (Talgo, OHL, Copasa,
Cobra, Dimetronic, Indra, Inabensa,
Imathia, Consultrans) han obtingut
beneficis i només Renfe, empresa
pública, ha rebut pèrdues.

No deixa de ser curiós que una de
les empreses que participava en
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aquesta UTE era OHL, sota control
de Juan Miguel Villar Mir, magnat
de la construcció i gran amic de
Joan Carles, a qui, per cert, li
va donar el títol de noble, pels
“serveis prestats” i, cosa encara
més sorprenent, ara, un quadre
molt famós de la col·lecció Hernani,
ha passat a la seva col·lecció
particular.

Un dels motius, que sembla
ser, han propiciat que pogués
amassar aquesta fortuna és la
corrupció que envolta la majoria
de casos en els que el rei s’hi
ha vist implicat. Tots els seus
missatges nadalencs, amb aureola
de patrici honrat i de grans valors
ètics, eren una completa farsa.
Sembla ser prou evident que
l’enriquiment del rei ha estat de
manera ben irregular. Sembla
que s’hi pot afegir, haurem de dir
presumptament, en tot aquesta
escalada enriquidora, múltiples
casos de blanqueig de capital,
frau fiscal, tràfic d’influències, i
actuacions improcedents amb
responsabilitat de diversos
funcionaris. Amb pagaments a tort
i a dret Joan Carles ha comprat el
silenci de diverses amants o les
depeses tèrboles relacionades amb
partides de caça d’animals en perill
d’extinció, sigui l’ós bru o l’elefant
africà. De fet, no cal oblidar que la
seva abdicació, el 19 de juny del
2014, està directament relacionada
amb la descoberta d’una cacera a
Botswana, en plena crisi econòmica
i amb la taxa d’atur espanyola
pels núvols, així com els casos
de corrupció que empastifaren la
seva filla Cristina de Borbó i el seu
gendre Iñaki Urdangarín.
Ara el rei, acuitat per la
fiscalia suïssa, les declaracions
de l’ex-amant i les publicacions
de diferents afers en la premsa
internacional, ha fugit del país cap
a l’estranger, sumant més vergonya
a la seva actuació. Primer va haver
d’abdicar i ara ha marxat per la
porta del darrere, protegit però,
pels serveis secrets espanyols. Us
sona allò de que “la justícia és igual
per a tots”?
Però hi ha una altra qüestió per
damunt de tot. La tant esbombada
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constitució empara la immunitat
reial. Això s’entén en els seus
actes per raó d’estat, però els
seus actes privats no han de tenir
conseqüències jurídiques? Com es
pot justificar això? És pública la seva
vesant faldillera i els incomptables
embolics amb amants que aquí i
allà ha protagonitzat per aconseguir

OPINIONS
el seu favor sexual. Però i si algun
d’aquests actes hagués estat amb
una menor? I si hagués violentat o
abusat d’alguna d’aquestes dones?
També tindria immunitat? Per
descomptat que dels seua actes
privats, d’embolics amb faldilles
o d’ús indegut de diners, si són
il·legals, n’ha de respondre davant

la justícia, com tot fill de sa mare.
Aquí no hi ha d’haver impunitat que
valgui! I si en una democràcia no és
permet que això es pugui fer, què en
té d’exemplar aquesta democràcia?
Com es pot consentir que un govern
empari aquesta actuació?
Ramon Català
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Pobre ocellet
Assegut prop del seu llitet,
tremolant de por i fred,
en el meu fill me guaitava;
i en son rostre esgrogueït,
dues roses li han eixit
per la febre que el minava.
Dolçament m’ha somrigut,
i una llàgrima ha caigut
de mos ulls amerats de plor;
i com gota de rosada,
en sos llavis, encastada ,
s’hi ha quedat com en la flor.
—No ploris papa!—em va dir,
comprenent el meu sofrir,
ingènuament, amb condol.
—Que no plori, vida meua ?
Si ma vida, que és la teua
està a punt d’estendre el vol?...

Rafael Massip

Castellserà 1922 (Crònica Targarina 18-02-1922)
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CASTELLSERANINS/NES
ARREU DEL MÓN
Judit Huguet
En “Castellseranins/nes
arreu del món” us volem presentar
les vivències de gent del nostre
poble que ha estat, ja sigui per
estudis o per treball, en algun lloc
de l’estranger. En aquest apartat
podrem saber dels esdeveniments
viscuts, de les situacions en que
es van trobar, de les experiències
que han viscut, del contrast entre
viure a ca sa nostra i en un lloc de
costums i hàbits diferents, de com
van transcórrer aquells dies, i, el
més important, de com aquest fet
els han format i han fet madurar.
A elles i ells els volem donar
les més infinites gràcies per voler
compartir amb tots nosaltres
aquests fets de les seves vides.
Avui us presentem
l’experiència d’Erasmus, a Zwolle,
als Països Baixos, de la Judit
Huguet.
1.- Per què vas decidir marxar
de Catalunya?
Tenia clar que volia aprofitar
la meva etapa universitària per
realitzar una estada a l’estranger.
Tenia ganes de practicar anglès i de
començar des de zero en una ciutat
nova encara que només fos per uns
mesos. Conèixer un altre país, els
seus costums, la seva gent... És una
experiència molt enriquidora que la
universitat posa al teu abast.
2.- Per què vas decidir anar
als Països Baixos?
Vaig decidir anar a Zwolle
(Països Baixos) perquè em va
semblar la ciutat perfecta per a
mi. De les opcions que m’oferia la
universitat, em cridaven bastant els
Països Baixos i, per això, Zwolle va
ser la meva primera opció. La ciutat
em va semblar molt bonica i tenia la

mida perfecta: tenia
aproximadament uns
120.000 habitants,
hi havia de tot (bars,
restaurants, pubs,
botigues, universitat,
parcs...), però
no tenia el bullici
d’una gran ciutat i
m’agradava l’estil i
el ritme de vida que
hi podia tenir. Ara
puc dir totalment
convençuda, que va
ser un encert.
3.- Hi vas anar
sola? Com va ser el
viatge?
Sí, de la meva
universitat era l’única
que anava a aquesta
destinació, però a
mi ja m’agradava la
idea. Durant el viatge
d’anada, vaig passar
molts nervis perquè
no havia anat mai
sola en avió, però
durant el trajecte,
per casualitat, vaig conèixer dues
persones que també anaven
d’Erasmus als Països Baixos i em va
tranquil·litzar una mica, sobretot per
ubicar-me a l’aeroport d’Amsterdam
a l’hora de recollir les maletes i de
buscar el tren direcció a Zwolle.
4.- Quant de temps hi vas
estar?
A Zwolle hi vaig estar cinc
mesos, de finals d’agost de 2019 a
finals de gener de 2020.
5.- On t’hauríem pogut trobar
en aquest lloc? Situa’ns la teva
residència.
Durant la meva estada a Zwolle

vaig estar vivint en una residència
d’estudiants. No havia viscut mai
en aquesta mena d’allotjament,
però la veritat és que em va
agradar molt. Vaig fer molts amics
de diferents països i fèiem molta
pinya. L’habitació era molt acollidora
i tenia molt bones vistes a la natura.
Anàvem en bicicleta a tot arreu i
tenia una companya d’habitació
meravellosa.
6.- Explica’ns una mica com
és aquest lloc, aquest país (espai
físic, natura, temps atmosfèric,
menjar, costums...)
En general, els paisatges dels
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Països Baixos són molt verds i,
sobretot, molt plans i plens d’aigua
i canals. Em van enamorar els seus
carrers i l’arquitectura dels seus
edificis, però també els seus parcs
i els seus espais naturals. Zwolle
combinava molt bé les dues coses,
el centre de la ciutat era preciós i,
a només cinc minuts en bici, tenies
natura pura en algun parc o en
algun petit bosc. Els canals i els
pontets de la ciutat li donaven un toc
especial, plens de flors a les baranes
i, sobretot, de bicicletes lligades.
Pel que fa al temps, he de dir que
vaig trobar a faltar el d’aquí. Jo hi
vaig estar durant la tardor i l’hivern,
i les pluges eren molt freqüents i
gairebé sempre estava ennuvolat.
Quan sortia el sol tenies la sensació
que havies d’aprofitar molt bé el dia,
perquè no passava gaire sovint. En
referència al menjar i els costums,
hi havia una gran diferència entre
els nostres àpats i horaris i els
seus, que eren més «nòrdics». Ells
dinaven vora les 12.00 un sandvitx
o un aperitiu i sopaven, amb més
quantitat, al voltant de les 18.00.
La veritat és que no vaig seguir mai
els seus hàbits alimentaris perquè
a l’estómac no se’l pot enganyar.
Els meus companys holandesos
sempre se sorprenien quan els hi
deia que dinava a les 14.30 un plat
de macarrons, per exemple. Els bars
i discoteques acostumaven a tancar
més aviat també (com a màxim a
les 4.00 els caps de setmana) i, per
això, ens vam acostumar a quedar
una mica més aviat. Sí que és
cert que això era el cas de Zwolle
i que, en ciutats més grans, com

CASTELLSERANINS/NES ARREU DEL MÓN
Amsterdam,
no crec que
el tema dels
horaris fos
exactament
igual que a
Zwolle. En
general, també
era més car
tot. No tant
com en altres
països nòrdics,
però sí que hi
havia certa
diferència.
7.- Què
és el que més
et va sorprendre del nou lloc?
Una de les coses que més
em van sorprendre va ser la gran
quantitat de bicicletes que hi havia.
Sí que ja m’imaginava que la gent
l’utilitzava bastant, però no em
pensava que fos un imprescindible.
Només tres dies després d’arribar
a Zwolle, ja vaig comprar una
bicicleta de segona mà, que em
va acompanyar durant els cinc
mesos. Allí tothom té bicicleta i molta
gent l’utilitza diàriament per anar a
l’escola, a la feina, al supermercat o
a un restaurant, fins i
tot quan plou. El tema
de les bicicletes està
molt avançat allí, i, a
tot arreu hi ha carrils
bici, fins i tot en
algunes carreteres.
Mai m’hauria
imaginat que hauria
anat a una discoteca
amb bicicleta o que
l’utilitzaria cada dia
diverses vegades
com a primer mitjà
de transport.
8.- Què hi
feies en aquest
lloc? Què hi vas
estudiar? On vas
estudiar? Quines
matèries? Quin
tipus d’estudis?
Va i g a n a r hi a estudiar un
semestre del grau
en Periodisme,
que he cursat a la
Universitat Pompeu
Fabra de Barcelona.

A la universitat de Windesheim, a
Zwolle, vaig fer un programa que
no era ben bé de Periodisme, però
era força pràctic i autònom i va
ser interessant per treballar des
de diferents punts de vista i d’una
manera diferent de la qual ho havia
fet a Barcelona.
9.- Quins fets per tu han
estat més transcendentals en
aquest nou lloc?
Les amistats que vaig
fer durant l’Erasmus han estat
molt importants per mi i estic
molt contenta d’haver-los pogut
conèixer en aquesta situació de
la vida i seguir-hi mantenint el
contacte diàriament. En general,
m’enduc molts bons records dels
Països Baixos i una experiència
immillorable.
10.- Quines coses hi ha
en comú entre el nou lloc i
Castellserà? De diferents?
En comú podríem dir que
la connexió amb la natura i la
tranquil·litat (tot i que a Castellserà
és major). De diferents n’hi ha
unes quantes: els horaris, el
menjar, el clima, l’arquitectura i el
paisatge, els preus, l’estil de vida...
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Si ho compares amb un país de
fora d’Europa, segur que hi ha
moltíssimes més diferències,
perquè en el meu cas, el procés
d’adaptació va ser força senzill
en tractar-se d’un país de la
Unió Europea amb una forma de
funcionar força semblant.
11.- Com era el teu dia
normal en aquest lloc? I els
caps de setmana?
En un dia normal, anava
a classe gairebé tot el matí,
dinava amb la meva companya
d’habitació i a la tarda anàvem
al centre, a comprar, a prendre
alguna cosa, a fer un tomb amb
bicicleta, a l’habitació d’algun
company o a la biblioteca... Al
vespre sopava amb la meva
companya d’habitació o amb
la resta dels amics en alguna
habitació i sovint, després, sortíem
a prendre alguna cosa. Els caps
de setmana eren molt més variats.
Ens reuníem amb els amics en
alguna habitació, anàvem a menjar
fora, anàvem a alguna discoteca
o pub... De vegades el dissabte
al matí anàvem a comprar a un
mercat que muntaven al centre de
la ciutat on hi havia gairebé de tot.
També aprofitàvem alguns caps de
setmana per descobrir nous parcs
i indrets de la ciutat, per anar en
bicicleta a algun poble proper o per
anar a visitar alguna ciutat nova
dels Països Baixos. El transport
públic era molt millor que aquí i,
com que el país és petit, podies
organitzar excursions fàcilment.
12.- Què hi ha de diferent
entre la vida en aquest lloc i a
Castellserà?
Hi ha força diferències entre
Zwolle i Castellserà. Per mi,
Zwolle és una mica un entremig de
Barcelona, on visc entre setmana
des de fa uns anys, i Castellserà.
Amb la tranquil·litat i la natura
s’assembla més amb Castellserà,
però amb la quantitat d’activitats per
fer, més amb Barcelona. A Zwolle
estava més ocupada i feia més
activitats que a Castellserà, però
també té a veure amb el fet que
l’Erasmus són només cinc mesos i
es viuen molt intensament.
13.- Quins llocs interessants
vas visitar una vegada eres allí?

Per què van ser interessants?
Als Països Baixos vaig visitar
força pobles i ciutats. Vaig estar a
Amsterdam diverses vegades, a La
Haia, a Maastricht, a Groningen,
a Rotterdam, a Utrecht, a petits
poblets al nord d’Amsterdam
(Edam, Marken, Volendam, Zaanse
Schans)... Amb els amics també
vam aprofitar per visitar Alemanya
dues vegades (Düsseldorf i Bremen)
i per fer una ruta per les principals
ciutats belgues (Brussel·les, Bruges,
Gent, Anvers...). Tots aquests
indrets em van encantar i em van
aportar cadascun coses diferents.
En alguns, vam aprofitar per visitar
museus i fer visites guiades, i
en altres simplement vam estar
passejant i vam aprofitar per tastar
les varietats gastronòmiques de la
zona.
14.- Explica’ns anècdotes de
la teva estada en aquest lloc
Hi ha anècdotes de tots colors!
Un cop agafàvem un tren a una
nova destinació, ens podia passar
qualsevol aventura. Des de bitllets
de tren amb la data equivocada, a
hostals de mala mort. Una anècdota
força desagradable va ser la nit que
vaig haver de dormir a l’aeroport
d’Amsterdam, pel vol de tornada a
Barcelona per les festes de Nadal. El
22 de desembre vaig agafar un vol
a les 8.30 del matí i no vaig caure
en què, de Zwolle a Amsterdam, no
hi havia cap tren que em permetés
arribar tan aviat a l’aeroport, tenint en
compte que hi has de ser unes hores
abans. Després de buscar diferents
opcions, vaig haver d’agafar un tren

a

2ª época

de serra 31

a Amsterdam, la nit anterior, i passar
tota la nit a l’aeroport, que se’m va
fer llarguíssima perquè feia molt
fred, anava ben carregada i, a més,
estava refredada. Això sí que no ho
repetiria!
15.- En tot aquest temps vas
venir a Castellserà?
Sí, vaig venir per les festes de
Nadal.
16.- Què és el que més vas
trobar a faltar de Castellserà?
La família i els amics. També
una mica el clima i la cuina
mediterrània. La veritat és que els
cinc mesos em van passar volant i
no vaig tenir gairebé temps de trobar
a faltar res.
17.- Quant de temps hi vas
estar?
Hi vaig estar cinc mesos, de
finals d’agost a principis de gener.
No vaig tenir l’oportunitat d’allargar
l’estada perquè al febrer començava
les pràctiques del grau a Barcelona.
18.- Creus que ha valgut la
pena l’esforç? En quin sentit t’ha
enriquit aquesta experiència? Hi
tornaries a anar? Ho recomanaries
a algú?
En el meu cas, com que la meva
estada a l’estranger va ser mitjançant
el programa Erasmus, no em va
suposar gaire problema més enllà
de tots els tràmits que s’havien de
fer, ja que tant la universitat d’origen
com la de destí, t’ajudaven al llarg
del procés. Recomanaria totalment
realitzar una estada a l’estranger
durant l’etapa universitària, perquè
és l’oportunitat ideal per estudiar en
una universitat estrangera, millorar
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l’anglès i/o aprendre una llengua
nova, fer amics de diferents països
del món, conèixer una nova cultura
i uns costums nous i integrar-te
en una ciutat nova des de zero. A
més, també t’ajuda a espavilar-te
i a fer coses sol que abans potser
no haguessis fet, com per exemple
obrir-te un compte bancari. És cert
que jo ja havia viscut fora de casa
a Barcelona i ja sabia el que era,
però no és el mateix fer-ho en un
país nou, on parlen una llengua
diferent i on no coneixes ningú.
Per tots aquests motius, és una
experiència totalment enriquidora,
que et fa créixer molt personalment.
Ho recomanaria sense dubtar-ho
a qualsevol estudiant i repetiria
l’experiència mil vegades.
19.- Què trobes a faltar del
lloc o de la gent on vas estar?
Trobo molt a faltar els meus
amics i amigues de l’Erasmus, la
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residència d’estudiants on vivia i
cada racó de la ciutat. Estic molt
contenta amb la meva elecció
perquè vaig adaptar-me molt bé
a la vida a Zwolle i em vaig poder
conèixer la ciutat força bé i fer-me-la
meva encara que només fossin cinc
mesos. Amb els meus companys i
companyes de la residència vam
compartir moltíssims moments
junts i estic desitjant anar-los a
visitar tan aviat com sigui possible.
L’Erasmus és una experiència
fantàstica que, malauradament,
només es viu una vegada a la vida.
Com diu la dita, «Once Erasmus,
Always Erasmus».
20.- Anota tot el que creguis
interessant i que no t’hem
preguntat
Crec que en aquestes
preguntes que m’heu plantejat
ha quedat prou reflectida la meva
experiència a l’estranger. Només

voldria remarcar com és de positiu
poder realitzar una estada a
l’estranger, si la teva situació
t’ho permet. Com és lògic, en
cada experiència hi ha coses més
positives i més negatives, però en el
meu cas les bones van compensar
totalment les dolentes. Ara, un
temps després, no recordo gaire
les més negatives, potser el fet
que el curs que vaig fer allí no era
el més idoni per la carrera que feia.
Però encara que es doni aquesta
situació, crec que a l’Erasmus,
en general, aprens i creixes molt,
tant en l’àmbit acadèmic com en
el personal, independentment de
les classes que cursis. Conèixer
el seu sistema educatiu, la seva
llengua i, sobretot, estudiants de
diferents països i cultures és molt
beneficiós. Tot l’Erasmus és un
aprenentatge constant que t’ofereix
l’etapa universitària, per això crec
que és una oportunitat que no s’ha
de desaprofitar. Aquesta ha estat
la meva única experiència llarga a
l’estranger, però més endavant ho
repetiria sense dubte si la situació
m’ho permet. No hi ha dia que no
pensi en el meu «jo» de l’Erasmus
i en tot el que vaig viure allí.
L’Erasmus significa descobrir nous
indrets i persones, però també, en
certa manera, redescobrir-te a tu
mateix a través de tots els reptes i
decisions que prens.
Moltes mercès, Judit!
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LES NOSTRES PARAULES

Us portem novament les Nostres Paraules, aquella manera de parlar dels nostres avis i rebesavis, una
varietat de paraules heretades dels nostres avantpassats, tan pròpies de nosaltres, de Castellserà.
Us presentem les Nostres Paraules, tal com les pronunciem, en negreta. Si és incorrecta teniu, al
costat la seva forma normativa. Entre parèntesi si està al Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut
d’Estudis Catalans (DLC), o bé, si no és al diccionari, tal com està reconeguda a l’extraoficial Nou
Diccionari Lleidatà-Català (NDL-C) que recull paraules pròpies de la parla lleidatana.
Quan la paraula no està inclosa en cap d’aquestes indicacions, perquè és d’ús exclusiu de la nostra
parla, de Castellserà, resta només amb la seva definició. També, quan no s’adiu amb la normativa, us
mostrem primer el significat de la paraula, segons la nostra parla, i, a continuació, la definició que ens
presenta el diccionari.
Clarejar: Començar la claror del dia. (DCL): Tirar a clar / Fer-se de dia.
Acanar: Fer pagar. (DCL): Cobrar un preu que es considera excessiu en l’adquisició d’alguna cosa
o a canvi d’algun servei.
Dropo: Gandul. (DCL): Que defuig el treball
Badall: Tros d’una barra de pa ben gran obert per la meitat.
(NDL-C): Entrepà. (DCL): Escletxa, fenedura/ Entrepà
Entumuir: Fer perdre els sentits, normalment a causa d’un cop.
Apariar: Preparar per a fer una feina, especialment quan es
refereix als animals per a enganxar-los al carro. (NDL-C): Arreglar. (DCL): Ajuntar dos, especialment
mascle i femella, de manera que formin parella / Fer un adob en alguna cosa.
Entrar: En futbol, quan un jugador va a prendre la pilota al contrari. (DCL): Anar, passar de fora
a dins d’un lloc.
Adés: Fa una estona. (NDL-C): Abans. S’utilitza per a designar períodes molt curts de temps. (DCL):
En un temps passat o esdevenidor molt pròxim al present.
Enraonar: Parlar. (DCL): Parlar / Discutir, examinar, etc. en una conversa.
Aviar: Deixar anar. (DCL): Deixar anar / Posar en camí / Donar sortida a alguna cosa / Llençar.
Fesol: La llavor de la mongeta. (DCL): La llavor de la mongetera i també la mateixa planta.
Torcar: (NDL-C): Netejar amb un tovalló, drap o peça de roba o paper.
Rostar: Escurar els ossos amb les dents, deixar-los completament sense carn. (NDL-C): Menjar-se
l’última porció de carn que queda al costat de l’os / Intimar, fer-se petons i magrejar-se dues persones.
(DCL): Escurar amb un tros de pa una cassola, un plat, etc.
Esquerar: Un ésser viu (persona, animal, planta) reeixir a partir d’un estat lamentable. (DCL): Posar
l’esquer / Criar, nodrir.
A manta: En gran quantitat
Palter: Una cagarada. (NDL-C): Caguerada, merda, tifa.
Pela: La pell de la fruita / Una pesseta. (DCL): Pell, escorça, especialment separada d ela fruita /
Pesseta.
Tastarrada: Caiguda de sobte a terra. (NDL-C): Caure de cara,
concretament de morros, a terra.
Aresta: L’espina del peix. (DCL): Qualsevol dels apèndixs filiformes i
rígids que presenta l’espiga del blat i altres plantes gramínies / Trosset llarg
i prim, especialment de fusta / Espina de peix / Cantell / Línia d’intersecció
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de dues superfícies construïdes.
Xanguet: Fang aigualit. (DCL): Nom donat a diversos peixos
Popar: Mamar. (NDL-C): Mamar / Xuclar. (DCL): Mamar / Xuclar
Adonar-se: Rendir-se quan no s’endevina o encerta una pregunta
plantejada. (DCL): A algú, no passar-li desapercebuda una persona o una
cosa.
Runar: Renyar. (NDL-C): Renyar / Renegar en veu baixa. (DCL):
Runam, munt gros de runa
Cabreret: Una porció de raïm
Aringada: Arengada. (NDL-C): Arengada
Donar bo: Ésser plaent.
Atxurat: Arreglat, ben vestit. (NDL-C): Arreglat, en el sentit de
mudar-se
Xorar: Prendre alguna cosa.
Fer anar: utilitzar, fer servir.
Amorrar-se: Beure a morro, ficant-se el galet del càntir, del porro, l’aixeta a dins de la boca. (DCL):
Fer posar algú tocant de cara, de boca a terra o a qualsevol altre objecte.
Triadures: El que s’ha rebutjat de la verdura, una vegada triada. (DCL): Rebuig d’una tria / Residus
Clafolla: (NDL-C): Pela exterior de l’ametlla
Xorra: Tenir sort sense esperar-ho i de manera continua. (DCL): Nyonya, mandra somnolenta.
Afullar nius: Prendre els ous dels nius dels ocells.
Catxurro: (NDL-C): Fruit d’una mala herba, l’espina-xoca, que té unes puntes petites i s’enganxen a
la roba.
Regina: Classe de caragol. (DCL): Reina / Mena de caragol comestible. (NDL-C): Tipus de planta alta
que fa una flor lila i unes boletes.
Esquetllar: Treure la pela, la clofolla, de les ametlles.
Galipàndia: Refredat (NDL-C): Refredat molt fort, calapàndria.
Ditxós: (NDL-C): Afortunat.
Llapissós: (NDL-C): Llefiscós.
Ampostada: (NDL-C): Prestatge
Encanteri: Encantat. (DCL): Influència màgica.
Doblària: (NDL-C): Amplada. (DCL): Gruix.
Menescal: (NDL-C): Veterinari.
Viso: Peça de vestir interior femenina, una mena d’enagos de tela fina amb cos que arribava per damunt
dels genolls.
Regirar: (NDL-C): Remenar. (DCL): Treure de llur lloc / Fer anar d’un costat a l’altre les coses que hi
ha en un calaix, en un armari, especialment per cercar-ne alguna que se suposa que és entre elles. / Remoure,
tornar a girar / Alterar profundament, trasbalsar. / Espantar.
Vas: (NDL-C): Got. (DCL): Qualsevol recipient de metall, de terrissa, de vidre, de fusta, etc. especialment
destinat a contenir un líquid.
Ni mai!: (NDL-C): Expressió que s’usa quan algú et diu que no a alguna pregunta que se li fa. (DCL):
Expressió per a donar entenent que tant se’ns en dóna que una cosa no sigui o s’esdevingui.
Margendona: (NDL-C): Aplicat a la dona que hi havia a casa dels capellans com a criada.
Jupa: (NDL-C): Jaqueta d’abric. (DCL): Peça de vestir que cobreix el tronc amb quatre faldons, amb
mànigues o sense, que usen els pagesos en algunes contrades / Americana, jaqueta, peça d’abric.
Emprar: Demanar una cosa per tornar-la en un altre moment. (DCL): Usar / Servir-se d’algú / Servirse, utilitzar / Manllevar.
Alego: (NDL-C): De seguida, en un futur molt immediat, d’aquí a poca estona.
Fer una lluna: (NDL-C): Antigament, un furt al graner o al magatzem de la pròpia casa, que solien fer
els joves per malvendre el que fos i poder tenir algun dineret per festes.
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QUAN PORTAR MASCARETA
ÉS PER TOTA LA VIDA

L

a Covid-19 ens ha imposat un
temps on preval la distància
entre les persones i l’ús del gel i les
mascaretes per evitar el risc de patir
una malaltia que està deixant estralls
a tot el món. Malgrat tot, una part
de la població encara és reticent a
portar la mascareta i no es estrany
sentir certs comentaris referents
a les molèsties que ocasiona en
botigues, anant a buscar els nens
a l’escola o al carrer, sense que
aquestes persones s’adonin del
motiu real pel qual l’estan utilitzant.
Quants de nosaltres no hem dit
i/o sentit en algun moment: « Què
pesat que és això de la mascareta!»
o bé «Aquesta mascareta em
matarà!», i és cert que pot esdevenir
pesada, però malauradament per
a moltes persones arreu del món,
la mascareta és el seu mitjà de
supervivència, és a dir, sense ella
no podrien viure. I no ho dic per la
prevenció de la Covid-19, sinó que
em refereixo a totes les persones que
pateixen la malaltia de la Sensibilitat
Química Múltiple, una malaltia que
per a molts de nosaltres ens és
desconeguda.
Fent una breu definició del
que és la Sensibilitat Química
Múltiple (SQM) podríem dir que
és una malaltia ambiental, en la
qual la persona afectada perd
la tolerància a les substàncies
químiques presents en el medi
ambient i que habitualment si que
són tolerades per altres persones,
com ara desodorants, productes de
neteja, perfums, fum del tabac, fum
dels cotxes, i un llarg etc.
Tot això els desencadena una
sèrie de símptomes, com ara l’ofec,
la irritació de les mucoses i de les
vies respiratòries, taquicàrdies, mal
de cap, confusió mental, marejos,
diarrea, fatiga extrema i/o dolor, que

no milloren fins que deixen d’estar
en contacte amb el desencadenant.
A aquestes persones els hi
canvia la vida per complet: no poden
treballar, no poden sortir al carrer
sense la seva mascareta, no poden
sortir amb els amics, no poden
anar en llocs molt o mitjanament
concorreguts, anar de vacances,...
han de consumir aliments ecològics
i no processats, filtrar l’aigua tant
per beure, com per cuinar o per
dutxar-se, han de substituir els
productes de neteja o d’higiene per
altres ecològics i sense perfum, com
també deixar d’utilitzar colònies,
d e s o d o ra nt s , a m b i e nta d o rs ,
suavitzants, etc... utilitzar roba
ecològica amb tints no tòxics, a
casa seva han de tenir mobles i
matalassos de materials ecològics
i pintar amb pintures ecològiques,
evitar o minimitzar l’exposició als
camps electromagnètics... és a
dir, han de mantenir un control
ambiental.
Una persona que pateix SQM,
no és ella sola que conviu amb la
malaltia, sinó que tot el seu voltant
es veu afectat, i en molts casos la
seva vida social desapareix.
Però, què desencadena les
causes de la SQM? Múltiples estudis
afirmen que són els tòxics ambientals

als que estem exposats. Hi ha dos
formes de desenvolupar SQM:
per una única exposició tòxica
o per exposicions a dosis baixes
reiterades al llarg dels anys.
Hi ha substàncies químiques
tòxiques a l’aire que respirem, a
l’aigua que bevem ( i en el plàstic
si és embotellada), a la roba que
portem (formaldehid, tints, restes
de pesticides), en els productes
d’higiene o neteja que fem servir,
en els aliments que consumim
(restes de pesticides i conservants
i colorants, alguns d’ells prohibits
en països com els EUA per ser
cancerígens) o per exemple en els
empastaments dentals platejats (el
mercuri en amalgames dentals).
Al llarg dels anys el nostre
cos va acumulant totes aquestes
substàncies químiques que circulen
amb total impunitat, fins que la
càrrega tòxica és insostenible
i aleshores hi ha persones que
acaben desenvolupant la malaltia
de forma irreversible. I en els casos
que l’acumulació de tots aquests
elements tòxics no es desenvolupin
amb la SQM, amb tanta càrrega
tòxica al medi ambient actualment
que ha d’assimilar el nostre cos, el
més provable es que la persona ho
desenvolupi amb altres malalties
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com el càncer, al·lèrgies, asma,
malalties autoimmunes o qualsevol
altra malaltia de caire ambiental.
Amb tot això, potser no hauríem
de ser tant irrespectuosos amb el
medi ambient, i no em refereixo
només en el fet de reciclar o no
reciclar, sinó que hi ha altres factors
com la utilització dels recursos i les
conseqüències que poden tenir el
fet de fer-ho d’una manera abusiva.
Per exemple: tots volem internet i

wiffi a gran velocitat i amb el màxim
de G moltes vegades sols per mirar
vídeos a la televisió, sense tenir en
compte que aquesta demanada
comporta la instal·lació d’antenes
cada vegada amb més potència, i no
es pensa en les conseqüències que
poden ocasionar i el mal que poden
arribar a fer a la població.
Per això, potser no hauríem
de ser tant irrespectuosos en el fet
d’usar una mascareta actualment
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per un motiu no menys important,
però en el que tots esperem que
sigui puntual en el temps.
Podríem començar
a potenciar l’ús de productes
ecològics, el consum responsable,
el reciclatge... en definitiva,
la utilització dels recursos de
manera eficient, eficaç i, sobretot,
sostenible, ja que de no fer-ho, la
salut de la població se’n ressentirà
tard o d’hora.
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RETALLS DE
PREMSA
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APROVEM / DENUNCIEM

APROVEM
LA VOLUNTAT, LA
IL·LUSIÓ I LA DEDICACIÓ
DELS MEMBRES DE LA
COMISSIÓ DE FESTES
PER, TOT I LA PANDÈMIA,
ORGANITZAR ACTES
ALTERNATIUS PER LES
FESTES

DENUNCIEM
LA INCONSCIÈNCIA
D’ALGUNES PERSONES
QUE, AMB CASOS
D E C OV I D - 1 9 Q U E
HI HA HAGUT A LA
LOCALITAT, ENCARA
VA N P E L C A R R E R
SENSE MASCARETA.

LA RECEPTA / LA BIBLIOTECA PARLA

a
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Sopa de farigola
INGREDIENTS
- Una ceba de Figueres
- 1 manat de farigola
- Aigua
- 100 g pa sec
- 2 alls
- 50 g oli d’oliva
- 1 ou
- Sal

PREPARACIÓ
Es talla la ceba a llunes molt fines.
A foc suau, dins d’un cassó, es sofregeix la ceba tallada
amb una mica de sal. Quan la ceba sigui transparent, es
reserva a part.
Al mateix cassó s’hi afegeix un rajolí d’oli, aigua, els alls i el manat de farigola. S’ha de deixar que bulli
no més de 10 minuts.
Una vega cuit, es cola i es posa dins d’un altre cassó amb la ceba i un tros de pa sec. Es rectifica de sal
i es deixa que torni a bullir. Es remena bé amb una forquilla perquè el pa es desfaci i s’integri bé.
S’apaga el foc i s’hi afegeix un ou cru. Es remena amb la forquilla per tal que qualli i quedi ben barrejat.

SENYALS DE LLUM D’Alec Ash
Al món, gairebé una de cada cinc persones és xinesa, i a la Xina hi ha tres-cents vint
milions de joves entre l’adolescència i els trenta anys, més que la població total dels
Estats Units. Nascuts després de Mao, sense memòria de Tiananmen, aquesta generació
de fills únics està transformant radicalment el seu país, un monstre en ple creixement,
que cada vegada més, es postula com una primeríssima potència mundial.
A Senyals de llum, Alec Ash, escriptor i periodista britànic, que escriu a diferents
publicacions i periòdics, de la mateixa generació i resident a Pequín, aporta el testimoni
vívid i fascinant de la vida de sis mil·lennistes xinesos amb la idea de presentar-nos
aquesta nova generació trencadora. Aquest llibre, humà i revelador, duu el lector més
enllà dels estereotips i els titulars de les notícies per mostrar-li què significa realment
ser jove a la Xina contemporània. A través de drames i romanticismes quotidians, Ash
posa llum sobre les majors pors i esperances, els reptes i els somnis d’aquells que estan
destinats a definir el futur de la Xina, i el del món.
Senyals de llum és «Un retrat provocatiu d’una societat que canvia a tota velocitat»
Financial Times
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HUMOR

HUMOR
Excés de velocitat

Un Mosso atura a un cotxe per excés de velocitat i es produeix el següent diàleg:
-Puc veure el seu carnet de conduir?
-No en tinc. Me’l van enretirar després de la cinquena denúncia per falta gravíssima.
-Puc veure el permís de circulació del vehicle?
-No és meu aquest cotxe. L’he robat.
-El cotxe és robat?
-Així és. Ah, ara que em recordo! Crec que el permís de circulació
és a la guantera, on he posat la pistola.
-Hi ha una pistola a la guantera?
-Sí. L’he posada allí després de disparar i matar a la dona que
conduïa el cotxe. He posat el seu cos dins del maleter.
-Hi ha un cos al maleter?
-Si, senyor....
El mosso, impressionat per la sang freda del conductor, fa un pas
enrere, es treu la pistola, encanona el conductor, crida el seu company
i sense treure-li l’ull de sobre, avisa el company perquè demani ajut i vingui el capità. Al cap d’uns minuts el cotxe
estava envoltat per tot de Mossos. El capità es va apropar amb cautela al conductor per a estudiar la tensa situació.
Fa enretirar el Mosso i li pregunta al conductor:
-Senyor, puc veure el seu carnet de conduir?
-Oh, i tant! Aquí el té.
-De qui és aquest cotxe?
-És meu, capità. Aquí té el permís de circulació.
-Pot obrir lentament la guantera per a que jo pugui veure si hi ha alguna arma?
-És clar que sí, senyor. Però no hi ha cap arma.
L’obre, treu tot el que hi ha enfora i el capità comprova que no hi ha cap arma.
- Li importaria obrir el maleter del cotxe? M’han dit que hi havia un cos allí.
-No hi ha cap problema...
El conductor, sense que el capità li tragui l’ull de sobre i la resta de Mossos el deixin d’encanonar, baixa del cotxe,
obre el maleter i el capità comprova que no hi ha cap cos dins.
-No ho entenc –diu el capità- El Mosso que l’ha detingut m’ha dit que vostè li havia dit que no tenia carnet de
conduir, que havia robat el cotxe, que tenia una arma a la guantera, que havia assassinat a la propietària del cotxe i
que havia posat el seu cadàver al maleter...
-Ah! És clar! I segurament també li haurà dit que jo anava amb excés de velocitat...

ACUDITS
- Que li diu un espagueti a un altre?
- El cos em demana salsa!
- Què són 50 físics i 50 químics junts?
- Doncs, 100tífics
- Bon dia! Voldria una camiseta d’algun personatge inspirador
- Ghandi?
- No, mediani
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a

2ª época

Sant Sebastià 1994: Sebastià Farreny, Sebastià Sentañes, Sebastià
Camps, Sebastià Ponce, Sebastià Sala i Sebastià Fusté

US RECONEIXEU?

Escola El Terrall. 1992
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