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 L a  c r e u  d e 
terme, al davant de 
cal Perdiu, al carrer 
Constitució, davant 
per davant del carrer 
Portal Nou, una de 
les entrades de la 
localitat

ARA

ABANS

 Cal Toret, a l’Av. 
Catalunya, davant 
del carrer Portal 
Nou.
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Castellserà
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Diputació de Lleida

En un comentari, d’aquests de cafè, dos 
tertulians comentaven que a les nacions del 
nord d’Europa la gent és més civilitzada perquè 
és més culta, hi ha més respecte per al medi 
ambient perquè a casa i a l’escola s’inculquen 
els deures de ciutadà per ésser respectuós amb 
l’entorn, una natura que s’estima, es valora i es 
protegeix. Que aquí no es promouen aquests 
valors, per això la gent és més egoista i tant se 
li fa tot el que l’envolta, per això el primer que es valora és el bé particular, 
sense mirar com s’aconsegueix, evitant la més mínima molèstia i sense 
importar si això afecta l’entorn.

Un altre els replicà que, això de la cultura i el civisme, no era només 
qüestió de valors perquè, a la fi, el que ha fet que a molts països d’Europa 
se sigui més respectuós amb l’entorn, ha estat també a causa de les lleis 
i les sancions que s’han imposat. En aquest aspecte i en altres de la vida. 
Només cal observar, deia, el què fan els turistes quan venen aquí, borratxera, 
nit esbojarrada i tant se me fa tot el que m’envolta. Aquí venen a fer el que 
allà no els és permès. Ja se’n guarden prou de fer-ho allí, perquè només de 
pensar en la sanció que els pot caure, ja els treu les ganes de faltar les normes. 

Potser tots tenen part de raó. El que no es pot permetre és que hi hagi 
gent que no els importi ni el medi ambient, ni l’entorn, ni els valors, ni els 
principis, mentre jo estigui bé i m’hagi tret el problema de sobre. Sinó, com 
pot ser que hi hagi gent que abusin de la facilitat de la Deixalleria, sense mirar 
com ho he de fer per deixar les deixalles o, el que és més censurable, que 
abandoni pneumàtics a la serra, on gairebé ningú em pot veure i on no hauré 
de pagar per deixar-los? Potser sí que falten valors, educació, sensibilitat i 
també... sancions.
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NO PUC ENTENDRE...
Botelles, plàstics, l l ibres, 

revistes, llaunes, cartró, roba...de 
veritat costa tant posar cada cosa 
al seu lloc?, i no estic parlant de 
què tot està per terra, perquè tots 
sabem que hi ha persones que van 
a remenar les escombraries (cosa 
que tampoc hauria de passar),  però 
tot el que hi ha a terra ha sortit del 
rebuig.

Com a ciutadana d’aquest 
poble, m’indigna i m’indigna molt, 
quan vaig a la deixalleria i veig les 
escombraries per terra i fora del lloc 
on els pertoca. No puc entendre que 
encara hi hagi persones que viuen 
al poble i que no siguin capaces 

de tirar cada cosa al seu lloc. Com 
pot ser que avui dia en un poble 
petit com el nostre, persones que 
haurien de vetllar per fer les coses 
bé i poder gaudir d’un poble net, 
encara tirin tot junt en el contenidor 
que no toca o ho deixin per terra.

He fet una foto, d’un dia 
qualsevol, d’un racó de l’àrea 

d’emergència, i la 
persona que ha fet 
això, és algú que té 
fills i no és d’una edat 
avançada,(encara 
que això és el de 
m e n y s )  l l a v o r s 
puc entendre que 
segur que se sap 
totes les normes de 
reciclatge i segur 
que sap el dany 
q u e  fa  a l  m e d i 
ambient  aquest 

comportament i al poble on viu.
Ens estan donant medis, 

serveis i informació perquè puguem 
fer les coses ben fetes...no puc 
entendre que avui dia continuem 
fent això.
És el nostre poble, és la nostra 
vida i el futur dels nostre fills, ens 
estem carregant el planeta a poc a 
poc i no costa tant fer les coses ben 
fetes. De veritat ens agrada tenir les 
coses així?

Com pot ser que a vegades hi 
hagi el contenidor de paper buit, i el 
terra ple de caixes. De veritat costa 
tant xafar els cartrons i posar-los 
dins?

A vegades on hi ha el rebuig 
està ple de botelles de plàstic, i el 
contenidor de plàstic està just a la 
vora. De veritat costa tant fer dues 
passes més i tirar-ho on toca? 

Costa tant tirar les botelles al 
contenidor verd?

Si en un poble tan petit no som 
capaços de fer aquests petits gestos 
per tenir un poble net i millor, en fa 
por el futur que ens espera.

PLANTADA D’ARBRES
Jo us volia compartir una 

reflexió que he estat fet aquests 
darrers dies després de llegir la 
carta a la bústia a la revista del 
passat mes de febrer. Aviat farà 
un any, concretament el 8 de 
març, que des de l’ajuntament 
del poble es convidava als veïns i 
veïnes a participar en una plantada 
d’arbres. De fet nosaltres hi vam 
participar i vam acollir-nos a l’opció 
“D’apadrinar un arbre, col·laborant 
amb l’import de 20 € i d’aquesta 
manera es col·locarà una placa amb 
el vostre nom en un dels arbres”. 
Doncs ha passat un any i la cosa 
està igual, els arbres allí plantats 
sense pena ni glòria, i més a més, 
sense la placa que es va prometre 
des de l’ajuntament. La veritat és 
que ens sap greu que les coses es 
comencin i no s’acabin, sembla que 
últimament es deixin moltes coses a 
mig fer. La proposta era molt bona, 
però pensem que no s’ha acabat 
de tancar el que s’havia anunciat i 
tampoc s’han fet activitats per poder 
dinamitzar aquest nou “espai” del 
poble.

Un castellseraní
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TELÈFONS
Ajuntament ........................... 973610005
Biblioteca Municipal .............. 973610646
Consultori Mèdic Local.......... 973610056
ATS........................................ 619879482
Farmàcia................................ 973610741
CAP Tàrrega.......................... 973310852
Generalitat Covid................... 061
Hospital Arnau de Vilanova... 973248100
Hospital Santa Maria............. 973727222
Mossos d’Esquadra Tàrrega  973701650
Bombers Urgències............... 085
Generalitat Urgències............ 112
Generalitat Atenció Ciutadà... 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 
(Març 2021)
Pluja .......................................  4,4 l/m2

Temperatura màxima...............  25,2º C
Temperatura mínima..............  - 2,9º C

CELEBRACIONS 
MES D’ABRIL

1 d’Abril: Dijous Sant
2 d’Abril: Divendres Sant. Dia Internacional 

del Llibre Infantil i Juvenil. Dia Mundial sobre 
Conscienciació de l’Autisme

4 d’Abril: Diumenge de Pasqua
5 d’Abril: Sant Vicenç Ferrer
7 d’Abril: Dia Mundial de la Salut
8 d’Abril: Dia Internacional del Poble Gitano
10 d’Abril: Dia Internacional de la Homeopatia
13 d’Abril: Sant Martí. Dia Internacional del Bes. 

Dia Mundial de l’Astronomia
14 d’Abril: Dia de les Amèriques
15 d’Abril: Dia Mundial de l’Art
16 d’Abril: Dia Mundial de la Veu. Dia 

Internacional contra l’Esclavitud Infantil
17 d’Abril: Dia Mundial del Circ
18 d’Abril: Dia Internacional dels Monuments. 

Dia Europeu dels Drets dels Pacients
19 d’Abril: Mare de Déu del Miracle
21 d’Abril: Dia Mundial de la Creativitat i la 

Innovació. 
22 d’Abril: Dia Internacional de la Mare Terra
23 d’Abril: Sant Jordi, Patró de Catalunya. Dia 

Mundial del Llibre
28 d’Abril: Dia Mundial de la Seguretat i de la 

Salut en el Treball 
29 d’Abril: Dia Internacional de la Dansa
30 d’Abril: Dia Internacional del Jazz
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Activitat

municipal
Plens

ASSOCIACIÓ DE 

DONES

En aquest mes de març es 
va fer el ple ordinari corresponent 
al mes de febrer. Va tenir lloc el 
dia 1 de març. Després d’aprovar 
l’esborrany de les actes de les 
sessions anteriors, els pagaments 
a realitzar i els permisos d’obres, 
es prengueren els següents acords:

S’aprovà el conveni per a la 
prestació de la col·laboració en 
el cobrament de tributs i preus 
públics amb CaixaBank, SA. Un 
punt de tràmit per tal de que quedés 
legalment establert el cobrament de 
tribus municipals mitjançant l’entitat 
bancària de La Caixa.

S’aprovà la delegació a la 
Diputació de Lleida de les facultats 
que aquest Ajuntament té atribuïdes 
en matèria de recaptació en via 
executiva en determinats ingressos 
de dret públic. L’Ajuntament té 
delegades a la Diputació els 
cobraments de IVTM i Escombraries 

i de forma automàtica ja es poden 
fer els cobraments via executiva 
d ’aquestes dues taxes.  Ara 
s’aprovà el fet de poder tramitar, 
via executiva, els cobraments de 
les sancions econòmiques per 
al mal funcionament de l’àrea 
d’emergència i  la deixal leria 
municipal. Es va fer bàsicament 
per a poder cobrar una sanció que 
es va posar per al mal ús de l’àrea 
d’emergència de la Deixalleria.

S’aprovà el Pla pressupostari 
a mig termini 2022-2024. Es tracta 
d’un tràmit que es demana des 
del govern de l’Estat per fer una 
previsió del pressupost fins al 2024.

S’adjudicà el contracte d’obres 
per a la construcció dels accessos i 
els serveis al Poliesportiu Municipal. 
Es va adjudicar l’obra del pavelló a 
l’empres Romà Infraestructures 
i Serveis SAU, que va ser la 
guanyadora del concurs en el 

que es van presentar 6 empreses 
constructores.

S’aprovà el plec de clàusules 
administratives particulars que han 
de regir per la concessió d’ús privatiu 
i explotació del centre residencial per 
a la gent gran de Castellserà. En 
aquest punt es va aprovar el plec de 
clàusules i la licitació per a la gestió 
i l’equipament de la residència. En 
principi, el 24 de març acaba el 
termini per a presentar propostes. 
La setmana següent es constituirà 
la mesa de contractació i en preveu 
endarrerir el ple del mes d’abril 
fins el dia 12, per tal de poder fer 
ja l’adjudicació en cas que hi hagi 
alguna oferta per la gestió.

Després d’aquests punts es 
varen donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia

Tots els punts van ser aprovats 
per unanimitat i no hi va haver ni 
precs ni preguntes.

Aquest mes de març ja han 
tornat a començar, a l’Associació 
de Dones l’Esclat, les activitats 
de Manualitats dels dimecres i les 
classes de Ioga.

A més a més el diumenge 
dia 7, per commemorar el Dia de 
la Dona Treballadora, vam fer una 
caminada fins al Pantà del poble. 
Ens vam trobar a la plaça del Sitjar 
a les 9 del matí i allí vam llegir el 
Manifest de la diada, guardant la 
distància corresponent. Després 

tothom, al seu ritme, 
vam anar caminant 
cap al Pantà, on 
vam esmorzar. 

H i  v a m 
pa r t i c i pa r  unes 
trenta persones i les 
vam obsequiar amb 
una bossa gentilesa 
de la Caixa, del 
Fruturgell i de la 
Junta.
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AMPA

ESCOLA EL TERRALL
Durant  aquestes u l t imes 

setmanes tots els cicles han realitzat 
activitats amb l’objectiu de conèixer 
una mica més el nostre municipi i 
el nostre entorn, dins del marc del 
projecte interdisciplinari Coneixem 
l’Entorn. Aquestes són algunes de 
les activitats programades:

El grup de cicle inicial, el dia 
15 de març, va fer recorregut per la 
localitat seguint un itinerari marcat 
en el plànol del poble amb l’objectiu 
de visitar els espais/monuments més 
emblemàtics, que prèviament havien 
treballat en l’àmbit de coneixement 
del medi. Durant el recorregut els 
nens i nenes van haver d’orientar-se 
en el plànol de la localitat per tal de 
seguir el camí marcat. Un cop arribats 
a cada espai emblemàtic feien una 
parada per recordar tot el que havien 
après sobre aquell monument en 
concret. El dies següents, a l’escola 
van elaborar una auca amb dibuixos i 
rodolins i van aprendre la cançó “Què 
serà, què serà Castellserà”.

Les nenes i els nens d’educació 
infantil, el dia 24 de març, van 
fer un recorregut per la localitat 
per descobrir els oficis del nostre 
poble. Van passar per les botigues, 
l ’Ajuntament, el consultori,  el 
gimnàs.... mentre anaven parlant i 
descobrint la feina de les persones 
que treballen a cada espai.

El dia 25 de març els i les 

alumnes de cicle superior van 
fer una  sortida sostenible i molt 
productiva al pantà de la nostra 
localitat, van ampliar  continguts 
curriculars sobre els ecosistemes 
del nostre entorn gràcies  als agents 
rurals i van fer una lectura sobre una 
guia d’ ocells.  Durant la sortida es 
va aprofitar per potenciar l’esperit 
crític, a causa de l’ estat del nostre 
entorn i es va realitzar una petita 
assemblea per intentar solucionar 
aquest problema. Tots i totes es van 
mostrar molt motivats i conscienciats 
amb el medi ambient .

Finalment, el grup de cicle 
mitjà, el dia 26 de març, va fer una 
caminada fins a la masia d’En Pere 

amb l’objectiu d’observar el paisatge 
agrícola, tan característic del nostre 
entorn i de la nostra comarca, 
observar el sectors de producció i 
els elements de relleu que rodegen 
el nostre municipi, i treballar els 
punts cardinals i l’orientació amb 
brúixoles.

Altres activitats realitzades els 
últims dies del trimestre han estat:

- Llar d’infants i Educació 
Infantil : Experimentar i pintar amb 
xocolata

- Educació Infantil i Cicle Inicial: 
Joc al pati ”Descoberta d’ous de 
Pasqua”

- Cicle Mitjà i Cicle Superior: 
Sessió de cinema

La realització del Casal de Setmana Santa 2021 
els dies 29, 30, 31 de març i 1 d’abril amb la participació 
de 9 nens i nenes d’entre 3 i 7 anys ha estat la única 
activitat realitzada per l’AMPA aquest més de març. 
Tots ells han pogut gaudir i passar-s’ho d’allò més 
bé tot coneixent a la Suzzette, el personatge fictici 
de la edició del Casal d’enguany que ha portat a tots 
els participants a un món ple de receptes màgiques 
i apassionants amb la finalitat de trobar un tresor 
mil·lenari on s’hi guardaven els secrets dels elements 
més importants de la terra.

D’aquesta manera l’AMPA, amb la col·laboració 
de Quàlia, reprèn una nova edició del Casal de 
Setmana Santa després de l’anul·lació forçada de 
la edició del 2020 pel confinament i amb la vista ja 
posada amb la organització del Casal d’Estiu 2021 que 
esperem poder dur a terme a partir del mes de juliol.
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NOTÍCIES BREUS
RUTA DELS 4 AIXOPLUCS
A partir del Pont de l’Aiguader, on està el panell principal, està indicada, amb cartells senyalitzadors, que 

duen el lema d’Espais Naturals de Ponent, una ruta que, per damunt del canal, porta cap la cabana de volta del 
Bernat i seguint el Tossal del Moro, cap el Forn de Guix, desviant-se cap a la masia de l’Aiguader, i anant per 
damunt de la serra, va resseguint el Camí de la Serra, per trobar-se amb quatre aixoplucs, l’últim dels quals és 
el que s’ha convertit en observatori d’aus i, anant cap a les trinxeres de la Guerra Civil, torna per la banda nord 
del canal fins al punt de partida.

SUPORT ADMINISTRATIU AL CONSULTORI MÈDIC
A partir de principis de mes, el Consultori Mèdic Local, amb horari variable, pels matins, de dilluns a dijous, 

disposa de suport administratiu per a programar visites, programar proves diagnòstiques, donar d’alta a nadons 
o nous vilatans de Catsalut, demanar duplicat de targeta sanitària, per actualitzar dades personals, per atenció 
telefònica o per altres tràmits burocràtics.

GIMNÀS IMPULS CASTELLSERÀ
El dissabte, dia 6 de març va tenir lloc, amb les  mesures dictades de seguretat, la inauguració del gimnàs Impuls 
al carrer Muralla.

REPARACIÓ DE VORERES
Durant aquest mes de març s’han iniciat treballs de reparació de voreres a l’Av. Anselm Clavé.

TREBALLS DE MANTENIMENT
A mitjans d’aquest mes s’han realitzat treballs de manteniment de les senyals de trànsit al terra de diferents 

carrers

OBRES AL POLIESPORTIU
A finals del mes de març s’han iniciat les obres al Poliesportiu per a la construcció dels accessos i els serveis 

adaptats
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VAS I VÉNS  (Març 2021)
MATRIMONIS

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

PADRÓ MUNICIPAL

1- Jordi Miquel Burzón (3-10-2021)
2- Concepció Ges Pratdesaba (3-10-2021)

Cap

Cap

A 31 de març de 2021: 975 habitants
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actualitat: El Coronavirus 
Covid-19

2 de març
- La variant britànica ja és la 

dominant a Catalunya
- La incidència del covid-19 i 

la pressió hospitalària segueixen 
a la baixa

-  S e g o n s  A r g i m o n ,  e l 
responsable de Salut Pública, 
a Catalunya s’està arribant a la 
incidència “zero” en els col·lectius 
ja vacunats

- Sanitat alerta d’una “probable 
reinfecció” a Espanya amb la variant 
brasilera

- A Castellserà es comença a 
vacunar els majors de 80 anys i els 
seus cuidadors.

- Àustria i Dinamarca trenquen 
amb l’estratègia de vacunació de 
la UE i s’alien amb Israel. Per altra 
banda Polònia ha demanat vacunes 
a la Xina i Eslovàquia ha adquirit 
dosis de la Sputnik V russa.

-  S a n i t a t  r e c o m a n a 
paracetamol abans de la vacuna 
d’AstraZeneca per evitar-ne els 
efectes

- Segons l’OMS és “prematur i 
poc realista” pensar que la pandèmia 
acabarà el 2021
5 de març

- Els metges urgeixen el 
Govern a autoritzar la vacuna 
d’AstraZeneca per a totes les edats 
malgrat el ministeri

- La Setmana Santa es preveu 
amb tancament perimetral de les 
comunitats autònomes, toc de - 
queda i reunions limitades

- Estabilitat amb possible canvi 
de tendència: pugen els pacients 
a l’UCI

- Noves mesures a partir del 
dilluns i fins el 15 de març: els 
bars i restaurants podran obrir 
ininterrompudament fins a les 
cinc de la tarda, represa de les 
competicions esportives federades 
per a ls  majors de 16 anys, 
augment de la pressencialitat a 
les universitats, les extraescolars 
s’amplien més enllà de primària i 
reobren vestidors d’instal·lacions 
esportives

-  I tà l ia  veta l ’expor tac ió 
de  vacunes  d ’As t raZeneca , 
que es produeixen al país, pels 
incompliments de la companyia en 
el lliurament de dosis

- Tenir nivells baixos de zinc 
incrementa fins a quatre vegades el 
risc de morir per covid-19, segons un 
estudi de l’Hospital del Mar

- Els efectes de la vacuna es 
començaran a notar a partir del 25% 
de població vacunada
7 de març

- S’ha detectat només un cas 
de grip a tota Catalunya en una 
campanya d’hivern marcada pel 
covid-19

- La variant britànica ja és 
predominant i està estesa per tot 
Catalunya. Malgrat que és més 
contagiosa es pot contenir amb les 
mesures de sempre: distància, neteja 
de mans i ús de mascareta.
9 de març

- El risc de rebrot cau per sota 
dels 200 punts per primera vegada 
en tres mesos

- Espanya suma quasi 300 morts 
per covid-19 i baixa la incidència a 
142

- La vacuna de Pfizer i BioNTech 
funciona contra la variant brasilera

- Acord amb Rússia: la vacuna 
Sputnik V també es fabricarà a Itàlia

- La UE amenaça AstraZeneca: 
“No exportarà mentre no compleixi el 
contracte” 

- Un estudi revela que les 
partícules fines i ultrafines infectades 
per covid-19 poden romandre 

en suspensió durant hores en 
ambients tancats i poc ventilats.
10 de març

- Els Estats Units permeten 
als vacunats trobar-se en llocs 
tancats sense mascareta.

- Més de mig milió de persones 
s’han contagiat de covid-19 a 
Catalunya des de l’inici de la 
pandèmia

- Alaska obre la vacunació 
contra covid-19 a tots els majors 
de 16 anys

- Espanya manté la incidència 
de covid-19 a la baixa però suma 
gairebé 300 morts

- Sanitat proposa tancar les 
autonomies per Setmana Santa i 
pel pont de Sant Josep
11 de març

- Ingressat per covid-19 el 
president de Tanzània, que havia 
declarat el país lliure de coronavirus 
per obra de Déu.

-  D i l l u n s  s ’ a i x e c a  e l 
confinament comarcal i el comerç 
reobre els caps de setmana

- Per Setmana Santa no es 
podrà viatjar entre comunitats, 
s e g o n s  a c o r d e n  S a n i t a t  i 
autonomies

-  Dinamarca suspèn la 
vacunació amb AstraZeneca per 
possibles efectes de trombes

- Espanya suma gairebé 
13.500 contagis i la incidència de 
covid-19 puja mig punt.
12 de març

-  To t  i  que  s is  pa ïsos 
europeus aturen la vacunació amb 
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AstraZeneca, l’Agència Europea 
del Medicament no veu motius per 
suspendre aquesta vacuna tot i els 
casos de trombosi

- Llum verda a la vacuna de 
Janssen a Europa, l’única d’una 
sola dosi.
15 de març

- Catalunya arriba als 21.000 
morts de covid-19 amb els indicadors 
se la malaltia a la baixa

- Entra en vigor el relaxament 
de restriccions: Les persones de la 
mateixa bombolla de convivència 
ja poden sortir de la comarca i 
moure’s per tot Catalunya lliurament, 
respectant l’horari del toc de queda.

- Pfizer i Moderna redueixen 
fins un 80% el risc de covid-19 
asimptomàtica.

- El món arriba als 120 milions 
de casos de covid-19

-  Salut  vo l  començar la 
vacunació general a partir de l’abril.

- Un article de la revista 
científica The Lancet assenyala que 
a Espanya hi ha hagut 54 morts de 
menors a causa del covid-19

- Itàlia i Grècia endureixen 
restriccions i es confinen per 
Setmana Santa per por a la nova 
onada

- 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: 2 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: 15, en 
els darrers 14 dies i 11 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc molt alt; 
Preixens: 1 en els darrers 14 dies i 
1 en els darrers 7 dies, amb un risc 
baix; Bellcaire: 2 en els darrers 14 
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb 
un risc molt baix; Balaguer 28, en els 
darrers 14 dies i 13 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc alt; Ivars 
d’Urgell: 0 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt baix; Linyola: 1 en els 
darrers 14 dies i 0 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 
Fuliola: 0 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt baix; Tàrrega: 37 en 

els darrers 14 dies i 
24 en els darrers 7 
dies, amb un índex 
de risc molt alt; 
Mollerussa: 96 en 
els darrers 14 dies i 
28 en els darrers 7 
dies, amb un índex 
de risc molt alt;  i 
Lleida: 463 en els 
darrers 14 dies i 
276 en els darrers 7 
dies, amb un índex 
de risc molt alt.
16 de març

-  E s p a n y a , 
Alemanya, França 
i Itàlia suspenen preventivament la 
vacunació amb AstraZeneca

- La Generalitat anul·la les cites 
programades per rebre la vacuna 
AstraZeneca, que ja han rebut 
186.000 persones
17 de març

- Salut i experts defensen que 
els beneficis de la vacunació amb 
AstraZeneca superen els possibles 
riscos

- Europa prepara un passaport 
Covid, digital i gratuït, per viatjar a 
l’estiu. Acreditarà si s’està vacunat, 
si s’ha passat la malaltia o s’ha donat 
negatiu en un test de diagnòstic.

- El covid-19 persistent es 
tractarà com una malaltia crònica 
des de l’atenció primària

- Les dades actuals no avalen 
la paralització de la vacunació amb 
AstraZeneca 
19 de març

- L’Agència Europea del 
Medicament conclou que la vacuna 
AstraZeneca és “segura i eficaç” i ha 
indicat que no està associada “amb 
més risc general” de tenir trombes.

- Un estudi fet a Dinamarca 
assenyala que el risc d’infecció per 
covid-19 és molt superior en les 
persones de més de 65 anys.
20 de març

- Alemanya obre la porta a 
comprar vacunes russes al marge 
de la UE

- L’autòpsia desvincula la mort 
per ictus d’una dona a Marbella de 
la vacuna d’AstraZeneca

- Catalunya supera el milió 
de dosis de vacuna anti-covid-19 
administrades. En total, un 3,2% 
de la població està vacunada 

completament.
- Els indicadors a Catalunya ja 

no baixem fins i tot pugen: els nous 
contagis se situen en 1.470;  hi ha 
hagut un total de 1.354 ingressos 
per covid-19, els pacients d’UCI 
continuen per sota de la barrera 
dels 500; el risc de rebrot es troba 
en 196 punts; l’índex de contagis es 
troba a 1,04 quan hauria d’estar per 
sota de l’1
23 de març

-  S a n i t a t  i  c o m u n i t a t s 
autònomes acorden ampliar la 
vacunació amb AstraZeneca a 
persones de fins a 65 anys

- Brussel·les retreu que es 
toleri el turisme exterior i es confini 
als nacionals

- Alemanya augmentarà les 
restriccions durant la Setmana 
Santa

-  La inc idènc ia  to rna a 
augmentar a Espanya a les portes 
de Setmana Santa
24 de març

- La Vall d’Aran, la Conca 
de Barberà, l’Alt Urgell i Osona 
continuen antre els territoris amb 
més incidència del virus.

- Salut preveu un pla de 
vacunació massiva, habilitant grans 
espais, i, a l’espera de més vacunes, 
preveu posar mig milió de vacunes 
cada setmana a partir de maig.
26 de març

- Les vacunes Pfizer i Moderna, 
eficients per a les embarassades i 
els nous nadons.

- Sense canvis per Setmana 
Santa: el Procicat prorroga les 
mesures contra el covid-19. Sense 
trobades a casa i màxim de 6 
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persones a l’exterior
27 de març

- Les UCI s’omplen ara de 
pacients més joves i més greus

- Catalunya tindrà vacunes de 
Janssen per immunitzar 800.000 
persones fins al juny

- Els metges alerten que a 
Lleida ja ha començat la cinquena 
onada del covid-19

- Una dosi de Pfizer i Moderna 
protegeix de les variants els que ja 
han passat el covid-19
29 de març

-  I n c r e m e n t  d e  l e s 
hospitalitzacions per covid-19 durant 
el cap de setmana
30 de març

- Alguns estats alemanys 
suspenen la  vacunació amb 
AstraZeneca a les persones majors 
de 60 anys.

- Testos massius a Lleida per 
l’augment de casos: “Preocupa que 
s’estengui a tot el país”

- Londres no registra cap mort 
per covid-19 en un dia per primera 
vegada des de fa mig any.

-  Con t i nuen  pu jan t  e l s 

indicadors del covid-19 i es manté 
la pressió hospitalària
31 de març

- Salut confia acabar de 
vacunar amb la primera dosi tota 
la població de més de 80 anys a 
finals de la setmana vinent.

-  Els i tal ians es podran 
vacunar contra el covid-19 a les 
farmàcies.

- La covid-19 s’accelera: 
més ingressos i més contagis. A 
Catalunya està en una situació 
d’ascens. Segons els experts s’stà 
a les portes d’una quarta onada.

- La quarta onada ja es nota a 
les urgències i hi ha massa pacients 
a les UCI per afrontar-la.

- Sanitat permetrà vacunar 
amb AstraZeneca el personal 
essencial de més de 65 anys.

-  E n  a q u e s t a  d a t a  a 
Castellserà, des dels darrers 14 
dies hi ha hagut 2 positius i 1 els 
darrers 7 dies, amb un risc alt. En 
les localitats més properes, els 
diagnosticats positius han estat: 
Penelles: 0 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 

de risc molt baix; 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 1 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt baix; Preixens: 
3 en els darrers 14 dies i 2 en els 
darrers 7 dies, amb un risc molt alt; 
Bellcaire: 1 en els darrers 14 dies 
i 1 en els darrers 7 dies, amb un 
risc molt baix; Balaguer 36, en els 
darrers 14 dies i 16 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc alt; Ivars 
d’Urgell: 7 en els darrers 14 dies i 3 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt alt; Linyola: 12 en els 
darrers 14 dies i 8 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt; 
Fuliola: 8 en els darrers 14 dies i 3 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt alt; Tàrrega: 55 en els 
darrers 14 dies i 41 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt; 
Mollerussa: 109 en els darrers 14 
dies i 79 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt alt;  i Lleida: 
658 en els darrers 14 dies i 386 en 
els darrers 7 dies, amb un índex de 
risc molt alt.
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-La Fiscalia es querella per 
desobediència contra el president 
del Parlament, Roger Torrent i els 
tres membres independentistes de 
la mesa de la Cambra catalana.

- La Fiscalia recorre al Suprem 
per suspendre el tercer grau dels 
presos de Lledoners

- El Tr ibunal Suprem ha 
demanat un informe al Tribunal 
de Comptes sobre si els presos 
polítics han satisfet els diners 
suposadament malversats en el 
referèndum de l’1-O, que, segons 
el jutjat, ascendien a 4,1 milions 
d’euros.

-Es posa en marxa el judici 
contra els síndics electorals de 
l’1-O acusats per desobediència i 
usurpació de funcions públiques

- L’empresariat amb Foment 
del Treball i Pimec al capdavant, 
s’uneix contra els aldarulls i en 
favor d’un Govern centrat en la 
recuperació

- Seat, Iberdrola i l’Estat faran 
la primera planta espanyola de 
bateries per al cotxe elèctric prop 
de Martorell

- Felip VI i Pedro Sánchez 
visiten Martorell entre protestes 
minoritàries de l’independentisme

- El Museu de Lleida envia la 
primera part de les obres d’art sacre 
a l’Aragó

- Declarat un episodi d’alta 
contaminació per partícules PM10, 
per la irrupció de pols saharià,  a tot 
Catalunya

- L’oli, el cava i el vi català 
es beneficien de la suspensió 
d’aranzels als Estats Units

- Les dones reivindiquen els 
seus drets al carrer malgrat la 
pandèmia

- Joan Laporta guanya les 
eleccions com a president del Barça

- La crisi dispara un 37% 
l ’embargament  d ’hab i ta tges 
habituals

- El jutge retira el tercer grau 
als presos polítics de Lledoners i 
tornen a la presó

- Segons un estudi de l’Institut 
Català d’Oncologia i de l’Institut 
d ’ Invest igació Biomèdica de 
Bellvitge, el consum de refrescos 
amb sucre o edulcorants artificials, 
incrementen el risc de patir càncer 
de mama, pròstata, colorectal i 
pàncreas.

- Endesa va detectar 24.500 
connexions irregulars a Catalunya 
el 2020

- L’ex-consellera Meritxell 
Serret torna de Brussel·les per 
exercir de diputada al Parlament i 
compareix voluntàriament al Suprem

- La vacuna catalana contra la 
Sida obté els millors resultats fins 
ara en el VIH

- Maria Barbal, 53è Premi 
d’Honor de les Lletres Catalanes

- Gràcies a l’acord a tres 
bandes per a una mesa amb majoria 
independentista, la presidència del 
Parlament recaurà en Laura Borràs, 
de Junts, una vicepresidència serà 
per als republicans i la CUP entrarà 
per primera vegada a la mesa amb 
una secretaria.

- A Catalunya, pels efectes 
de la pandèmia, s’ha passat de 
buidar dos negocis a l’any, a una 
vuitantena.

- El cost de la vida resta poder 
adquisitiu de les llars a Barcelona. 
Una mateixa cistella de productes 
és un 7% més cara a Catalunya o el 
País Basc que la mitjana espanyola

- Una vintena de micropobles 
acolliran famílies refugiades per 
frenar el despoblament. El projecte, 
en col·laboració amb el Servei 
d’Ocupació de Catalunya, preveu 
que a finals d’any les famílies arribin 
als municipis, que els oferiran casa 
i feina. 

- Al Passeig de Gràcia de 
Barcelona cada vegada hi ha més 
aparadors buits i es tripliquen els 
locals disponibles.

- El Govern multa una empresa 
per pagar menys a les dones.

-  L ’ O N U  d e m a n a  a 
l’Estat espanyol que eviti dos 
desnonaments a Barcelona

- Joan Laporta és investit nou 
president del FC Barcelona

- El TSJ investigarà per 
desobediència Torrent  i  e ls 
independentistes de la mesa del 
Parlament

- El Tribunal de Comptes 
bloqueja béns dels presos polítics 
per 4 milions d’euros

- El Tribunal Suprem obliga 
Uralita a indemnitzar treballadors 
veïns de la seva fàbrica de 
Cerdanyola del Vallès afectats per 
la contaminació de les emanacions 
d’amiant

- Les biblioteques catalanes 
unifiquen el catàleg, accessible 
amb un carnet universal.

- Un informe de la Fundació 
Pere Tarrés mostra les seqüeles 
que provoca la inseguretat en 
l’habitatge en la salut emocional i 
física dels infants.

- Els Mossos estrenen un canal 
de WhatsApp per fer consultes de 
violència masclista

- S’enlaira l’Enxaneta, un 
nanosatèl·lit català per millorar la 
connectivitat 5G

-  R e p s o l  a n u n c i a  u n a 
inversió de 1.400 milions d’euros a 
Tarragona en projectes de transició 
energètica.

- Els rectors de les universitats 
públiques i més d’un centenar 
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d’acadèmics reclamen l’amnistia
- La Generalitat implanta el nou 

impost sobre les emissions de CO2 
dels vehicles.

- Alstrom fabricarà a Catalunya 
152 trens de rodalies per valor de 
1.447 milions

- La Generalitat, administracions 
locals, entitats socials i Endesa han 
arribat a un gran pacte, contra la 
pobresa energètica, per eixugar el 
deute de gairebé 39 milions d’euros 
acumulats per 35.500 famílies

- Capten la presència d’un llop 
al Parc d’Aigüestortes per primer 
cop en un segle.

- El Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya fa públic 
dues sentències en que s’anul·len 
els projectes lingüístics de dues 
escoles públiques perquè fan el 25% 
de classes en castellà.

-Barcelona té cada any més de 
1.000 morts per culpa de la falta de 
parcs i la contaminació dels vehicles

- El Centre Mèdic Teknon 
és pioner a Espanya en cirurgia 
endoscòpica per tractar el reflux 
gastro-esofàgic.

- Espanya torna a superar els 
quatre milions de desocupats per 
primer cop des del 2016

- El govern espanyol recorre al 
Tribunal Constitucional el nou mínim 
exempt català de l’IRPF per a les 
rendes baixes.

- El govern espanyol elimina 
els graus universitaris de tres anys

-  E l  P a r t i t  C o m u n i s t a 
d’Espanya, Izquierda Unida i el 
Fòrum d’Advocades i Advocats 
d ’Esquer ra  han recusat  e ls 
magistrats de la Sala Penal del 
Tribunal Suprem per rebutjar la seva 
querella contra el Rei emèrit

- L’Església espanyola recapta 
més de 300 milions amb l’IRPF, un 
màxim històric

- Les infantes Elena i Cristina 
es vacunaren als Emirats durant una 

visita al rei emèrit Joan Carles I
- El govern espanyol destina 1,5 

milions per exhumar un centenar de 
fosses a Espanya.

- La Policia Nacional atribueix un 
delicte d’odi a la jove que va denigrar 
els jueus durant un homenatge a la 
División Azul

- Dada insòlita: només 8 virus 
de la grip aquest febrer a tot l’Estat

- El govern espanyol prohibeix 
totes les manifestacions del 8-M a 
Madrid

- El jutge rebutja l’acarament de 
Bárcenas i Rajoy al judici per la caixa 
B del PP

- El jutge Llarena consulta el 
TJUE per decidir sobre les euroordres 
de Puigdemont, Comin i Ponsatí.

- Un atac informàtic bloqueja 
el Servei Públic d’Ocupació estatal i 
n’impedeix l’accés a la seva pàgina 
web

- La Federació Espanyola de 
Futbol menysté Kosovo i el tracta 
de “territori”. Kosovo, farta dels 
menyspreus, amenaça de no jugar 
contra Espanya.

-- La Comunitat de Madrid farà 
eleccions el 4 de maig: la justícia 
avala la convocatòria de Díaz Ayuso.

-  El  v icepresident ,  Pablo 
Iglesias deixa el govern espanyol 
per presentar-se a les eleccions a la 
Comunitat de Madrid i enfrontar-se a 
l’actual presidenta Isabel Díaz Ayuso.

- Trencadissa al part i t  de 
Ciutadans, mentre la seva presidenta 
Isabel Arrimadas intenta salvar la 
direcció del partit.

- Espanya es consolida com el 
setè exportador mundial d’armes.

- Espanya i França signen un 
acord de doble nacionalitat que 
beneficiarà més de 300.000 persones

- Amnistia Internacional denuncia 
la passivitat de l’Estat espanyol amb 
els “nadons robats” pels milers de 
segrestos i adopcions il·legals que es 
van produir entre 1939 i 1993

- L’independentisme porta la llei 
d’amnistia al Congrés com a “punt de 
partida” a la resolució del conflicte.

- El govern espanyol rescata 
amb 320 milions d’euros, amb 
préstecs, els grups turístics Globalia 
i Barceló.

- El nou carnet per punts 
endureix les sancions i elimina els 

20km/h de marge per avançar
- Espanya reconeix el dret a 

morir legalment, un dret que es 
podrà exercir des del juny, a través 
de l’eutanàsia o el suïcidi assistit.

- El Tribunal de Comptes 
detecta irregularitats en els comptes 
de la campanya de Manuel Valls

- El Consell d’Europa demana 
a Espanya que canviï el Codi Penal 
sobre les injúries a la Corona

- La Comissió de Venècia 
reclama a Espanya una reforma 
urgent de la coneguda com a llei 
mordassa.

- El PSOE s’alinea amb PP i 
Vox a la mesa del Congrés i tomba 
la llei d’amnistia

- El Tribunal Suprem reconeix 
que el fet de que un progenitor 
separat deixi de pagar la pensió per 
a l’alimentació dels fills és una 
forma de “violència econòmica”.

- El PSOE rebutja derogar el 
delicte de sedició i la “llei mordassa”.

- Les Corts Valencianes 
reclamen que es faci efectiva la 
reciprocitat entre A Punt (Televisió 
valenciana), TV3 i IB3 (Televisió 
Balear.

- CaixaBank i Bankia es 
fusionen: neix el banc més gran 
d’Espanya

-  U n a  d e  c a d a  t r e s 
treballadores de la llar a Espanya 
viu sota el llindar de la pobresa. 
Un 25 % treballa en l’economia 
submergida, sense cotitzar a la 
Seguretat Social

- La sortida del vicepresident 
Pablo Iglesias, per presentar-se 
a les eleccions a la Comunitat 
de Madrid, possibilita un govern 
espanyol  inèdi t  amb quatre 
vicepresidentes.

- Toc d’alerta dels EUA a 
Espanya pels presos polítics: “Es 
vulneren drets”.
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-  Brusel· les vol  que les 
empreses hagin d’informar sobre 
les diferències de sou per gènere

- El Papa Francesc emprèn el 
seu difícil viatge a l’Iraq

- Suïssa, com a resultat d’un 
referèndum, prohibeix el burca i 
obliga a mostrar el rostre en públic

- Els ducs de Sússex, Enric 
i Meghan, acusen el palau de 
Buckingham de racisme

- L’Eurocambra,  amb 400 
vots a favor, 248 en contra i 45 
abstencions ha aprovat l’informe 
per aixecar la immunitat dels 
eurodiputats Carles Puigdemont, 
Toni Comín i Clara Ponsatí. 

- El Tribunal Europeu dels 
Drets Humans condemna Espanya 
per no investigar l’actuació policial, 
per excés de violència policial, en 
la protesta de 2012 per envoltar el 
Congrés de Diputats i per coartar 
la ll ibertat d’expressió, per la 
condemna a dos ecologistes que 
van ser multats per publicar una 
carta oberta en un diari criticant el 
jutge.

-El Papa nomena una catalana 
com a primera dona Secretària  a la 
Comissió Bíblica

- Tempesta mediàtica al Regne 
Unit pel suport a l’IRA d’una estrella 
del periodisme

- El Regne Unit post-Brexit 
vol augmentar un 40% la capacitat 
nuclear

- Un volcà islandès entra en 
erupció a quaranta kilòmetres de 
Reykjavík

- Grècia acusada de llençar 
a l’aigua i a cops de peu migrants 
emmanillats

- La UE, el Regne Unit i el 
Canadà es coordinen per aprovar 
sancions contra la Xina per la 
repressió als uigurs

- L’Eurocambra demana a 
Espanya que reconegui el Kosovo

- La UE estén la mà a Erdogan 
malgrat les vulneracions de drets a 
Turquia

- Unes caricatures de Mahoma 
incendien una escola del nord 
d’Anglaterra

- La relatora general de 
defensors de Drets Humans 
del Consell d’Europa ha fet un 
toc d’atenció a Espanya per 
l’empresonament de Jordi Cuixart. 

Ha valorat que segueix patint 
“represàlies i intimidació”. Ha 
considerat que, com activista de la 
societat civil no hauria d’haver estat 
jutjat pel Tribunal Suprem. Exposa 
que és l’únic activista, defensor 
dels drets humans, empresonat 
a Europa i ha destacat que la 
seva situació és similar a la dels 
altres països amb dubtosa qualitat 
democràtica com Rússia, Turquia 
o Azerbaidjan. 

- Els EUA aproven sancions 
contra Rússia pel cas Navalni

- Alliberen les 279 nenes 
segrestades en una escola de 
Nigèria

- La pols del Sàhara té traces 
radioactives de les proves nuclears 
franceses a Algèria dels anys 
seixanta

- La jornada més mortífera fins 
ara als carrers de Birmània, en les 
manifestacions per protestar contra 
el cop d’estat militar, ha deixat 
almenys 35 morts més.

- La Xina reformarà el sistema 
electoral a Hong Kong per elegir 
només els “patriotes”

- L’ús excessiu de fertilitzants 
amb nitrogen pot explicar l’augment 
de celíacs al món

- El Papa es reuneix amb 
l’aiatol·là Al-Sistani en la seva visita 
històrica a l’Iraq

- La detenció d’un opositor 
desferma una revolta als carrers 
del Senegal

- Al Brasil un jutge anul·la les 
condemnes de Lula: podria ser 
candidat presidencial el 2022 

- La Xina i Rússia acorden 
construir una nau espacial a la 
Lluna

- La Xina juga la carta de les 
vacunes per augmentar la seva 
influència al món

-Bolívia deté l’ex-presidenta 
interina Jeanine Áñez per “sedició 
i terrorisme”

- La Xina vol masculinitzar 
els nois per combatre l’estètica 
d’estrelles mediàtiques

- Ja fa deu anys de la guerra i 
la crisi humanitària a Síria

- La indústria xinesa es dispara 
un 35% amb l’inici d’any

- El Vaticà declara “il·lícites” 
les benediccions de les unions 
homosexuals.

- Turquia engega la maquinària 
per il·legalitzar el partit prokurd.

-  Amnist ia  In ternacional 
denuncia que la Xina tanca nens 
d’exiliats uigurs en orfenats

- Després del foc, l’aigua: les 
inundacions a Austràlia arrosseguen 
cases senceres

-  I m p o r t a n t  t r o b a l l a 
arqueològica a la Xina sobre l’origen 
divers de la seva civilització.

- Un incendi mata almenys 
15 persones, deixa més de 20.000 
desplaçats, 500 ferits  i prop de 400 
desapareguts en un campament 
de refugiats Rohinyàs al sud de 
Bangladesh

- Els EUA es comprometen a 
enfortir l’OTAN per fer front a Rússia 
i la Xina.

- Menors migrants s’acumulen 
als centres de detenció fronterers 
dels Estats Units

- Un vaixell encalla i bloqueja 
el canal de Suez, una de les grans 
rutes comercials del món i amenaça 
el comerç global

- Nova Zelanda reconeix el 
dret a un permís per dol en cas 
d’avortament espontani

- Boicot de la Xina contra H&M, 
Nike i Adidas, que van denunciar la 
situació dels uigurs

- L’informe sobre el genocidi 
de Ruanda conclou que França 
en va tenir  “ responsabi l i tats 
aclaparadores”

- Més d’un centenar de morts, 
incloent-hi nens, en una nova 
jornada de repressió a Birmània

- Tailàndia expulsa milers de 
birmans que fugen de les bombes 
de l’exèrcit.
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L’exhumació de fos-
ses de la Guerra Civil

Al mes de març sorgia 
la notícia de que el 
g o v e r n  e s p a n y o l 

destinaria  1,5 milions d’euros per 
exhumar un centenar de fosses a 
Espanya. 

 “La polít ica de recerca 
de desapareguts de la Guerra 
Civil Espanyola i el franquisme 
-que es calculen en uns 114.000 
desapareguts- ha de ser tasca 
primordial de l’Estat”, resava un 
cartell compartit per Pedro Sánchez 
al 2017, però la seva proposta ha 
restat varada en el terreny de la 
voluntat. El que sí s’ha fet efectiu 
ha estat el trasllat de les restes 
del dictador fora del Valle de los 
Caidos.

La Llei de Memòria Històrica, 
aprovada el 2007, incloïa el 
reconeixement de totes les víctimes 
de la Guerra Civil espanyola (1936-
1939) i de la posterior dictadura del 
general Francisco Franco (1939-
1975), però no l’apertura de fosses 
comunes. Únicament establia que 
les administracions havien de 
facilitar a les associacions i familiars 
les tasques d’exhumació, sense que 
per això restessin compromeses, 
necessàriament, a subvencionar-
les

Només Catalunya va fer un 
pas més en endavant en aprovar 
el seu Parlament una normativa 
específica, la Llei sobre localització 
i  ident i f icac ió  de persones 
desaparegudes durant la Guerra 
Civil i la dictadura franquista amb 
data 17 de juny de 2009. A la 
llei s’hi reconeixen els drets dels 
familiars a recuperar les restes dels 
seus parents, com la necessitat 
de dignificar i senyalitzar els llocs 
on foren sepultats després de ser 
assassinats. En conseqüència, la 

Generalitat de Catalunya assumeix 
les costes derivades d’aquestes 
tasques. 

Sota el govern de Mariano 
Rajoy, la  Llei de Memòria Històrica  
va restar derogada de facto, ja que 
en els Pressupostos Generals de 
l’Estat per a 2013 i 2014 va quedar 
sense dotació pressupostària per a 
la seva aplicació.

Al  setembre de 2020 el 
Consell de Ministres va aprovar 
l’avantprojecte de Llei de Memòria 
Democràtica, i es preveu que la llei 
resti aprovada al primer semestre de 
2021. Un dels objectius d’aquesta llei 
és el reconeixement, la reparació, la 
dignitat i la justícia per a les víctimes 
de la dictadura i la repressió. Entre 
les mesures de reparació, una d’elles 
és la declaració de nul·litat de ple 
dret d’aquells judicis i sentències 
que, sense cap tipus de garanties 
processals i al marge de la legalitat 
pròpia de qualsevol estat de dret, van 
suposar condemnes i execucions. 
La identificació de les víctimes 
sepultada en fosses comunes 
serà assumida per l’Administració 
General de l’Estat amb coordinació 
amb la resta d’administracions 
públiques, amb l’objectiu de que 

les famílies que així ho vulguin 
puguin recuperar les seves restes. 
S’actualitzarà el mapa de fosses i 
s’elaborarà un Cens i un banc d’ADN 
de Víctimes de la Guerra Civil i la 
Dictadura que ofereixin garantia 
estricta de les identificacions.

Conscients de la profunda 
carga traumàtica que han sofert 
els familiars al llarg de tot el Règim 
Franquista, a compte del que s’ha 
donat a nomenar “cultura del terror”, 
això és, els empresonaments, 
tortures, persecucions, pressions, 
vexacions, humiliacions, violacions, 
extorsions, confiscacions de béns 
mobles i immobles, expulsions de 
les localitats d’origen, així com la 
prohibició de dol pels seus morts, 
les reivindicacions s’han orientat 
cap a la reparació de la dignitat i la 
restitució de la memòria de totes 
aquestes víctimes que 70 anys 
després ni han oblidat, ni superat el 
drama vital de les atrocitats sofertes

Des de determinats sectors 
de la societat i de l’àmbit polític 
s’ha vingut discrepant obertament, 
argüint que l’exhumació de fosses 
comunes no suposava altra cosa 
que una reobertura innecessària de 
traumes que sols poden ocasionar 

https://es.wikipedia.org/wiki/Guerra_civil_espa%C3%B1ola
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Dictadura_de_Francisco_Franco
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Fosa_com%C3%BAn
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
https://es.wikipedia.org/wiki/Mariano_Rajoy
https://es.wikipedia.org/wiki/De_facto
https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_Generales_del_Estado
https://es.wikipedia.org/wiki/Presupuestos_Generales_del_Estado
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150920-enlace-memoria.aspx
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/Paginas/enlaces/150920-enlace-memoria.aspx
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el reverdiment d’antigues tensions; 
lectura subjacent de l’amanit 
discurs de que “suposa remoure 
els fantasmes del passat i provocar 
nous enfrontaments ja superats”, 
asseverant, inclús, que “s’ha de 
passar pàgina”. Però obliden 
que  aquestes reivindicacions 
atenen a les recomanacions 
de Nacions Unides, del Consell 
d’Europa i el Parlament Europeu 
i que obeeixen “estrictament” 
als paràmetres de defensa i 
reconeixement dels drets humans. 
D’acord amb les obligacions que 
dimanen de la Declaració sobre 
la protecció de totes les persones 
contra les desaparicions forçades 
i del dret internacional, l’Estat ha 
d’assumir la seva responsabilitat i 
un rol de lideratge per a assegurar 
que les  iniciatives per a la 
recuperació de les restes humanes 
de les fosses comunes són part 
d’una política d’Estat comprensiva, 
coherent, permanent, cooperativa i 
col·laboradora

S’ha demostrat que la postura 
de negació o d’obstaculització de 
dita tasca respon, generalment, a 
conflictes personals derivats d’una 
valoració positiva del Franquisme 
que en alguns casos arriben a un 
reconegut compromís ideològic 
amb els seus postulats i a una 
justificació de la seva causa, així com 
al temor de que es puguin produir 
inculpacions jurídiques, tota vegada 
que les restes antropològiques no 

fan sinó provar la repressió exercida, 
això és, l’assassinat de milers de 
persones que, fins a la data, figuraven 
com a oficialment «desaparegudes» 
donat que no existia certificat de 
defunció en no existir cos probatori 
de la mort.

Per altra banda, cal tenir en 
compte que  els assassinats en 
territori republicà foren en la seva 
immensa majoria recuperats a la 
postguerra, amb el total recolzament 
del règim franquista i que quan hi 
ha hagut alguna reclamació recent, 
aquesta s’ha atès. 

L’Estat, al final de la Guerra Civil, 
va propiciar la institucionalització 
d’un culte als morts caiguts en 
combat o víctimes de l’enemic 
republicà. Es va organitzar una 
nova litúrgia estatal al voltant dels 
cadàvers, restes mortuòries i restes 
d’aquests morts elevats a la categoria 
de màrtirs pels líders i funcionaris 
del franquisme.  Sota la dictadura, 
la memòria de les víctimes va 
ajudar a establir una política oficial 
de memòria.   La memòria dels 
“màrtirs” i dels “caiguts” es barrejava 
amb l’entramat de significats formats 
pels valors, idees, símbols i ritus 
que legitimaren l “Alzamiento” 
(el nom propi per a designar el 
cop d’Estat del 17 al 18 de juliol 

de 1936) i la “cruzada” contra 
la anti-Espanya. El partit únic, la 
falange espanyola  i en particular 
els  sectors  dels  fa langistes 
més radicals, capitalitzaren les 
celebracions i rituals d’adoració als 
morts. L’exaltació dels “caídos” per 
a Espanya fou de gran importància 
dins de la Falange i fou la principal 
expressió de la seva estètica. Així, 
el 29 de octubre de 1937 es va 
celebrar el Dia dels “caídos”. El 
9 de febrer fou declarat Festa 
de l’Estudiante Caído en tots els 
establiments educatius, per a 
commemorar la memòria del 
primer “caído” falangista, un 
estudiant de medicina. L’execució 
de José Antonio Primo de Rivera, 
fundador de la Falange a la 
matinada del 20 de novembre de 
1936 va fer que el 20 de novembre 
fos declarat Dia Nacional de 
Dol. Prèviament, de comú acord 
amb les autoritats eclesiàstiques, 
s’havia decidit que en els murs 
de cada parròquia hi figuraria 
una inscripció amb els noms dels 
seus propis “caídos”,”durant la 
creuada” o “durant la revolució 
marxista”. A més, aquest decret 
preveia l’erecció, d’un monument 
dedicat a la memòria de José 
Antonio Primo de Rivera. El Consell 
Polític de la Falange havia decidit 
que estaria a totes les esglésies 
d’Espanya. A continuació del nom 
de Primo de Rivera s’inscriurien els 
dels fidels, que haguessin mort a la 
guerra en el costat nacional.

El final de la guerra civil, va 
comportar la recuperació, trasllat 
i enterrament de les restes dels 
difunts, honrats pel règim.  Les 
organitzacions del “nou estat” 
franquista van intervenir en el 
procés, el respecte i l’homenatge 
a les víctimes en nom de la causa 
nacional. Una llei de 1939 va 
permetre als municipis dispensar 
o reduir els impostos municipals 
sobre enterraments, exhumacions 
i trasllats de cadàvers de víctimes 
de la “barbàrie roja” o dels morts 

Espanya és el segon 
país del món amb més 
fosses sense exhumar

https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-153.htm
https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2015-3-page-153.htm
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al front.  Això es va justificar en 
el breu preàmbul de la llei, pel 
caràcter excepcional del moment  
la necessitat de retre homenatge 
als “màrtirs” i els “caiguts”  , 
“víctimes assassinades en tràgiques 
circumstàncies o morts al front  
que s’havien enterrats en llocs 
inadequats”. Es va permetre a les 
famílies, a nivell administratiu, 
la  recuperac ió,  e l  t ras l lat  i 
l’enterrament de cadàvers.  Es 
portava a terme les exhumacions 
de restes mortals procedint al seu 
enterrament con tots els honors. El 
record dels “màrtirs” i els “caiguts” 
en tombes i cementiris establia un 
punt fixe que ubicava la memòria 
col·lectiva. El sacrifici de les víctimes 
en nom de la “pàtria” fou la matriu 
de les creences de la comunitat 
nacional, de la seva consciència 
nacional. Se  celebraren funerals 
a tota Espanya en homenatge als 
caiguts. 

Un Decret de 1940 va estipular 
l’elecció, com a lloc de descans per 
“als que caigueren durant la nostra 
creuada”, les vessants de la serra 
de Guadarrama. Francisco Franco, 
com a president del govern, va 
animar aquest projecte panteó a 
través del Consell per a les Obres del 
Monument als Caiguts (Consejo de 
Obras del Monumento Nacional del 
Valle de los Caídos), un consell creat 
per decret al 1941.  No fou un gest 
de reconciliació, sinó de perpetuació 
del  record de la “creuada” i 
dels “caiguts” . Així estava previst 
el trasllat al Panteó dels Caíguts dels 
restes de víctimes no identificades, 
que havien sofert sota la “dominació 
roja”. Mitjançant decret es va 
subratllar la diversitat de llocs on 
la “fúria marxista” havia portat a 
les seves víctimes a matar-les. Els 
municipis havien limitar i tancar 
temporalment els llocs on es tingués 
la certesa de que les restes de les 
persones assassinades pels “rojos” 
no havien estat reclamats pels seus 
familiars. Després delimitar el lloc, 
el municipi sol·licitava a l’autoritat 

eclesiàstica que li donés el caràcter 
de terra sagrada, com si es tractés 
d’un nou cementiri municipal. Si el 
nombre de caiguts era molt reduït, 
l’ajuntament traslladava els cossos a 
un espai concret dins del cementiri 
més proper.

Passats 80 anys des de l’inici 
de la nostra Guerra Civil, és evident 
que les ferides que aquesta guerra, 
i la conseqüent postguerra van 
obrir mai foren tancades. Són 
moltes les institucions (Comunitats 
Autònomes, Ajuntaments, etc.) que 
han pres iniciatives legislatives al 
respecte i són moltes les associacions 
que hi porten treballant molt de 
temps. 

Les exhumacions dels morts a la 
Guerra Civil han passat per diferents 
etapes. En un primer moment, ja 
hem dit que el nou estat sorgit amb 
la victòria franquista va desenterrar 
i inhumar amb tots els honors a la 
pràctica totalitat de les víctimes 
del bàndol guanyador. Anomenats 
“caiguts per Déu i per Espanya” 
foren àmpliament homenatjats, 
la seva història dignificada i su la 
seva mort va cobrar sentit dins de 
la dictadura.

En una segona etapa, que va 
començar al 1959 i va arribar fins 
els primers anys de la Transició, el 
que es va fer va ser  el trasllat de 
més de 30.000 cossos de la guerra 
al Valle de los Caídos. Un terç d’ells, 
eren morts del bàndol perdedor. 
Foren enterrats allí anònimament 
i sense el coneixement ni el permís 
dels seus familiars. Avui alguns d’ells 
es pregunten si no haurien estat 
instrumentalitzats per a servir a 
la falsa idea d’un monument a la 
reconciliació, i pugnen en els jutjats 
per recuperar les restes dels seus 
éssers estimats per a donar-los 
digna sepultura en un altre lloc.

U n a  t e r c e r a  f a s e 
d’exhumacions , es va produir ja 
avençada la Transició, entre els 
anys 80 i 90 impulsada por un 
grapat d’associacions i familiars de 
les víctimes de republicans, sense 
recolzament polític ni tècnic de 
l’administració. La necessitat de 
respondre a la demanda social que 
constituïa l’anhelada i posposada 
recuperac ió  de l s  cossos  de 
les víctimes de la Guerra Civil, 
fonamentalment dels que foren 
represaliats per part del bàndol 
franquista, va empènyer a molts 
arqueòlegs i antropòlegs forenses 
a col·laborar, desinteressadament, 
amb les múltiples associacions que 
es van anar creant per tot l’Estat.

Fruit d’aquestes accions, entre 
l’any 2000 i 2018 s’exhumaren a 
Espanya 743 fosses de la guerra civil 

L’ONU ha exigit que 
Espanya acceleri la re-
cerca de desapareguts 
durant la Guerra Civil i 

el franquisme

19

https://www.rtve.es/noticias/20180419/primeras-exhumaciones-valle-caidos-comenzaran-lunes/1717560.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20180419/primeras-exhumaciones-valle-caidos-comenzaran-lunes/1717560.shtml
https://www.rtve.es/noticias/20180419/primeras-exhumaciones-valle-caidos-comenzaran-lunes/1717560.shtml
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i la postguerra. D’aquestes fosses 
sorgiren les restes de més de 9.000 
individus. 

Al 2016, L’ONU exigeix a 
Espanya que acceleri la recerca de 
desapareguts durant el franquisme. 
Les Nacions Unides van recriminar 
al Govern del PP la seva actitud 
amb les víctimes desaparegudes a 
la Guerra Civil i la dictadura, i li va 
demanar que lliurés un pla de treball 
per a executar mesures concretes. 
Les tasques “han de ser assumides 
com una obligació d’Estat”. En 
aquest sentit, la ONU va exigir que 
l’Estat espanyol havia d’assumir 
un “rol actiu” en les exhumacions i 
identif icació de les restes,  i 
que això no havia de dependre 
exclusivament d’algunes comunitats 
autònomes, associacions privades o 
de particulars.

Al  2020, el  Ministeri  de 

Presidència, Relacions amb les 
Corts i Memòria Democràtica, va 
admetre que l’Executiu, en gairebé 
dos anys, 2018-2020, únicament 
havia participat en els treballs que 
s’havien portat a terme en deu 
fosses comunes disseminades per 
tota la geografia espanyola.

La immensa majoria de les 
exhumacions realitzades s’han 
fet per a recuperar les restes de 
represaliats i de soldats republicans. 
Aquestes exhumacions compleixen 
un fi eminentment social, ja que 
permeten als familiars recuperar i 
enterrar dignament les restes dels 
seus éssers estimats.
Tanmateix, més de 2.500 fosses 
comunes que es calcula que es 
van crear durant la Guerra Civil i 
la posterior repressió per part dels 
revoltats, segueixen sense obrir-
se i les restes de totes aquestes 

víctimes continuen en terra de 
ningú. En aquestes fosses encara 
hi resten amuntegades milers de 
víctimes de la Guerra Civil. Això 
fa que Espanya sigui el segon país 
del  món amb més fosses comunes 
sense exhumar.
La fossa comuna més gran del 
país és el Valle de los Caídos, on 
hi  reposen les restes de 33.833 
persones, més de 12.400 sense 
identificar.
Ara ens trobem en una etapa 
d’exhumacions de republicans 
guiades pels discursos globals de 
drets humans i sota el paraigües del 
concepte de justícia universal. Una 
fase en la que l’administració, per 
fi, sembla ser que ha començat 
a tenir-hi un paper més actiu. 
Tanmateix encara són molts els 
comptes pendents que Espanya té 
respecte a la llei i els drets humans.

https://convocatoriacivica.es/la-onu-exige-a-espana-que-acelere-la-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-franquismo/
https://convocatoriacivica.es/la-onu-exige-a-espana-que-acelere-la-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-franquismo/
https://convocatoriacivica.es/la-onu-exige-a-espana-que-acelere-la-busqueda-de-desaparecidos-durante-el-franquismo/
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjLuvi51bLvAhWE9dUKHXjoCmYYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo9y7hlW3wmeEofyOh9chxgQ&sig=AOD64_3mrinwWl64bonuzKgPfl8IaVzhww&q&adurl&ved=2ahUKEwjDlvG51bLvAhUs5eAKHd-TCdYQ0Qx6BAgEEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjLuvi51bLvAhWE9dUKHXjoCmYYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo9y7hlW3wmeEofyOh9chxgQ&sig=AOD64_3mrinwWl64bonuzKgPfl8IaVzhww&q&adurl&ved=2ahUKEwjDlvG51bLvAhUs5eAKHd-TCdYQ0Qx6BAgEEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjLuvi51bLvAhWE9dUKHXjoCmYYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo9y7hlW3wmeEofyOh9chxgQ&sig=AOD64_3mrinwWl64bonuzKgPfl8IaVzhww&q&adurl&ved=2ahUKEwjDlvG51bLvAhUs5eAKHd-TCdYQ0Qx6BAgEEAE
https://www.googleadservices.com/pagead/aclk?sa=L&ai=DChcSEwjLuvi51bLvAhWE9dUKHXjoCmYYABAAGgJ3cw&ae=2&ohost=www.google.com&cid=CAASEuRo9y7hlW3wmeEofyOh9chxgQ&sig=AOD64_3mrinwWl64bonuzKgPfl8IaVzhww&q&adurl&ved=2ahUKEwjDlvG51bLvAhUs5eAKHd-TCdYQ0Qx6BAgEEAE
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Negacionisme polític
A la manera del seu antecessor 

José Luis Rodríguez Zapatero, 
Pedro Sánchez és una barreja de 
funambulista, prestidigitador i tafur, 
amb l’afegit de tenir una flor al cul. 
Algú hàbil a l’hora de detectar i 
explotar tant les contradiccions 
com les necessitats dels adversaris, 
expert a fer volar coloms i a mantenir 
–deu ser quelcom característic de 
la política actual– una relació 
ambigua, flexible amb la veritat. 
Igual com la gran virtut de Zapatero 
era no ser Aznar, el gran mèrit de 
Sánchez consisteix a no tenir més 
alternativa que el tercet de Colón; 
i, és clar, davant la perspectiva 
d’un govern PP-Vox-Ciutadans, 
fins i tot el crític més ferotge de 
Pedro Sánchez comença a trobar-li 
remarcables virtuts.

En relació a Catalunya, 
Rodríguez Zapatero passarà a la 
història per les promeses buides 
o, senzillament, falses. Des del 
cèlebre “aceptaré el Estatuto que 
apruebe el Parlament...” fins a 
aquella altra frase que, segons 
sembla, adreçà a l ’aleshores 
líder d’Esquerra a Madrid, Joan 
Puigcercós: “En mi España plural 
os vais a sentir tan cómodos que 
dejaréis de ser independentistas”. 
Pedro Sánchez ha jugat al mateix 
joc, en unes circumstàncies molt 
més dramàtiques: reconèixer 
primer l’existència d’un “conflicte 
polític” Catalunya-Espanya, per 
negar-lo després i convertir-lo en 
una fractura entre catalans; crear 
una taula de diàleg entre governs, 
i tot seguit mantenir-la paralitzada 
durant un any, amb pretextos 
diversos; anunciar indults en favor 
dels líders condemnats pel Suprem, 
i demorar-los mentre consent que la 
Fiscalia (“¿y de quién depende la 
Fiscalía...?”) els obstaculitzi...

Darrerament, però, l’inquilí de 
la Moncloa ha fet un pas més en la 
seva política de tafur, de jugador 

trampós. És relativament disculpable 
que Salvador Illa insisteixi a negar 
l’evidència i a repetir que el 14-F 
“va guanyar l’esquerra i va perdre 
la independència”. Ara, que en seu 
parlamentària el president del govern 
espanyol falsegi la veritat com el més 
sectari dels opinadors espanyolistes 
de la premsa de Barcelona, això ja 
és més greu.

Dimecres passat, en rèplica a la 
diputada de Junts Míriam Nogueras, 
Pedro Sánchez desdenyà els resultats 
obtinguts per l’independentisme 
deu dies abans perquè –segons el 
president– el 51% dels vots a favor 
de la independència suposen tan 
sols el 23% del cens, i això no dona 
legitimitat per a res. En realitat, el vot 
independentista representa el 25,7% 
del cens, però tant li fa. Com que 
especular sobre què hauria passat 
amb una participació més alta és un 
exercici inútil, haurem de cenyir-nos 
a les xifres reals del 14-F.

Si ho fem, resulta que els 652.858 
sufragis del PSC representen, sobre 
el cens, un 11,6%. I bé, amb el 
suport de poc més d’un de cada deu 
electors potencials, Salvador Illa 
reclama les presidències tant de la 
Generalitat com del Parlament, es 
considera legitimat per imprimir un 
gir de 180º a la política catalana, 

i Sánchez li riu la gràcia! No ho 
troben extraordinari? Més encara: 
quan el juny del 2018 el mateix 
Sánchez assumí per primer cop la 
presidència del govern després de 
la moció de censura contra Rajoy, 
el PSOE tenia, sobre el cens, un 
suport electoral del 14,9%, cosa 
que no li impedí agafar i exercir 
el poder sense cap dubte sobre la 
pròpia autoritat. Avui, després de 
les dues convocatòries electorals 
del 2019, al socialisme espanyol li 
han donat el seu sufragi un modest 
18,3% dels ciutadans amb dret de 
fer-ho. Vostès observen que això 
qüestioni el caràcter legítim de les 
decisions que l’executiu sanchista 
va prenent?

Potser, abans de reactivar la 
taula de diàleg, i engegar d’una 
vegada els indults dels presos 
polítics, i... convindria que l’hoste 
de la Moncloa recuperés també 
en públic el sentit de la realitat, 
distingís entre la propaganda 
partidista i el discurs d’un govern 
seriós i deixés de practicar aquest 
grotesc negacionisme segons el 
qual els independentistes han estat 
vençuts i desarmats a les urnes. 
Què més voldrien alguns!

****
L’altre dia un articulista de La 
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Vanguardia conegut antany com el 
megacrac de la comunicació –i que 
potser no va adonar-se mai de la 
ironia– acabava la seva columna, 
barreja de xifres sobre la terrible 
feblesa electoral de l’independentisme 
i referències als últims desordres 
públics, amb una pregunta que ell 
devia creure mereixedora del Pulitzer: 
“Per cert, el major Trapero està de 
vacances?” 

Doncs no, el major Josep 
Lluís Trapero no està de vacances. 
Està, com li pertoca, al capdavant 
del cos dels Mossos d’Esquadra, 
procurant corregir disfuncions 
i vetllant per la moral dels seus 
membres enmig del fragor polític, 
sense afanys de protagonisme. Ah, 
i també apareix en uns pasquins 
electrònics tipus Wanted, sota el 
hashtag #Finsquecaiguin, al costat 
de Felip VI, d’Ana Patricia Botín i 
de Josep Sánchez Llibre, amb el 
següent peu de foto: “Major Trapero, 
mercenari en cap de la Brimo”. És 
una situació en la qual no es trobaran 
mai els estrategs de saló com l’abans 
esmentat megacrac.

Ara. cat     Joan B. Culla és 
historiador

Espanya: una 
d e m o c r à c i a  d e 
jutges i funcionaris

El tret característ ic d’una 
democràcia rau en reconèixer que 
la sobirania nacional resideix en 
el poble, del qual emanen tots els 
poders de l’estat. Segons el conegut 
i grapejat tríptic de la divisió de 
poders de Montesquieu, els tres 
poders de l’estat -legislatiu, executiu 
i judicial-, sense perjudici del seu 
diferent origen, han de funcionar 
amb un equilibri exquisit per evitar 
intromissions que acaben minant els 
pilars que sustenten la democràcia.

Em sembla pueril el debat sobre 
si Espanya és una democràcia plena. 
Qualsevol persona mitjanament 
il·lustrada sap que la democràcia 
plena no existeix. Les democràcies 
consolidades són les que són 
conscients de les seves imperfeccions 
i procuren corregir-les. Una de les 
deficiències de la democràcia, que ha 
de suscitar l’alarma dels ciutadans, 

és aquella que permet que el poder 
judicial usurpi la totalitat dels poders 
que pertanyen al poble.

El delicte de desobediència 
del nostre Codi Penal no pot ser 
aplicat a persones que ostenten 
càrrecs elegits per la sobirania 
popular

Assistim impassibles, amb el 
suport de sectors d’opinió i mitjans 
de comunicació, a la consagració 
d’un sistema democràtic en què 
l’únic poder que decideix sobre 
les competències del legislatiu 
i l’executiu és el poder judicial. 
Una democràcia parlamentària no 
pot subsistir si no es protegeix la 
inviolabilitat dels parlamentaris en 
l’exercici de les seves funcions i la 
supremacia de les seves decisions, 
preses en l’àmbit de les seves 
competències legislatives i d’acord 
amb els seus reglaments interns.

E n  e l  n o s t r e  s i s t e m a , 
les  l le is  e laborades per  les 
cambres  leg is la t ives  només 
poden ser revisades pel Tribunal 
Constitucional, màxim intèrpret de 
la Constitució, que pot declarar 
la seva inconstitucionalitat total o 
parcial. El Tribunal Constitucional, 
els magistrats del qual també són 
jutges encara que no incardinats 
en el poder judicial, ha de limitar les 
seves competències a l’àmbit que 
els marca la Constitució.

No tenen parangó, en cap 
país democràtic, les condemnes 
a presidents/es de Parlaments 
i la destitució de presidents del 
poder executiu decidides per un 
poder judicial que no solament no 

té competències per a això sinó que 
infringeix, de manera notòria, les 
regles que regeixen l’aplicació del 
dret penal.

L’era de l’activisme judicial 
comença amb la condemna al 
president de la mesa del Parlament 
basc (cas Atutxa), que per a la nostra 
vergonya ha estat anul·lada pel 
Tribunal Europeu de Drets Humans. 
El cas és sagnant per diversos motius. 
En primer lloc se’l condemna per 
desobediència al Tribunal Suprem amb 
l’única acusació de l’acció popular. 
En segon lloc s’ignora la intangible 
potestat de les cambres per regular el 
funcionament intern i el respecte i la 
defensa dels parlamentaris electes. 
En tercer lloc, aquesta decisió entra en 
contradicció, de manera injustificable, 
amb la doctrina establerta sobre el 
paper de l’acusació popular en el cas 
Botín.

A part i r  d’aquest moment, 
l ’ intrusisme i l ’activisme polít ic 
del Tribunal Suprem, inhabilitant 
representants de la sobirania popular, 
tant presidents parlamentaris com 
presidents de governs, bascos i 
catalans, no ha cessat, i sembla 
que seguirà. Els arguments utilitzats 
espantarien tots els constitucionalistes 
que accedeixin a la seva lectura.

En definitiva, se’ls ha inhabilitat 
a l  c o n s i d e r a r - l o s  a u t o r i t a t s 
administratives o simples funcionaris, 
com qualsevol cap de negociat o 
persona integrada en l’administració 
pública. Quan va tenir lloc el cas 
Atutxa, encara no s’havia reformat la 
llei orgànica que regeix el funcionament 
del Tribunal Constitucional. En una 

https://www.ara.cat/politica/estrasburg-tedh-obliga-tribunal-suprem-anullar-sentencia-cas-atutxa-marchena_1_2624724.html
https://www.ara.cat/politica/estrasburg-tedh-obliga-tribunal-suprem-anullar-sentencia-cas-atutxa-marchena_1_2624724.html
https://www.ara.cat/politica/estrasburg-tedh-obliga-tribunal-suprem-anullar-sentencia-cas-atutxa-marchena_1_2624724.html


a       de serra2ª época
23D’AQUÍ I D’ALLÀ

decisió del govern del Partit 
Popular, durament criticada per 
tres magistrats constitucionals 
dissidents i per la totalitat de la 
doctrina constitucional, es va erigir 
el Tribunal Constitucional com el 
gran poder de l’Estat, per sobre 
de la sobirania popular, i es va 
construir així un artificiós delicte 
de desobediència que ignora 
l’actual regulació d’aquesta mena 
d’infraccions en el nostre vigent 
Codi Penal.

Només una ment desproveïda 
d’una mínima cultura democràtica 
pot sostenir que els parlamentaris 
són autoritats administratives o 
funcionaris

Aquesta reforma legislativa 
(2015), com diu un dels vots 
particulars, tenia com a finalitat 
condemnar per desobediència els 
polítics catalans que havien iniciat el 
“full de ruta” cap a la independència. 
L’article 410 del vigent Codi Penal és 
el que sanciona la desobediència. 
Aquest precepte està previst 
exclusivament per protegir el 
recte i normal funcionament de 
les administracions públiques. 
No pot ser aplicat, sense greu 

tergiversació dels coneixements 
jurídics, a persones que ostenten 
càrrecs elegits per la sobirania 
popular. Que la seva condició és la 
d’autoritat o de funcionari només ho 
pot sostenir qui no sap distingir entre 
els representants del poble i les 
persones que, mitjançant oposició o 
per designació, entren al servei de 
les administracions públiques.

En cap sistema constitucional 
els parlamentaris són autoritats 
administratives o funcionaris. 
Segons els codis penals, fins i tot 
els del franquisme, “es considerarà 
funcionari públic tot el que per 
disposició immediata de la llei o per 
elecció (és a dir, per designació) 
o per nomenament d’autoritat 
competent, participi en l’exercici 
de funcions públiques” (art. 119 
dels Codis Penals de 1963 i 1973). 
L’actual Codi Penal, en el seu art. 
24, reprodueix de forma mimètica el 
text que acabem d’esmentar. Només 
una ment desproveïda d’una mínima 
cultura democràtica pot sostenir 
que els parlamentaris són autoritats 
administratives o funcionaris.

El despropòsit penal més 
cridaner el podem trobar en la 

sentència que va inhabilitar i destituir 
el president Torra per la col·locació 
d’una pancarta amb el llaç groc 
que simboli tzava la protesta, 
multipartidista, per la detenció 
arbitrària dels condemnats en el 
Procés, segons l’opinió dels grups 
de treball de l’ONU. S’atribueix a la 
Junta Electoral Central la condició 
d’òrgan constitucional i superior 
jeràrquic a un president de govern, 
tant central com autonòmic, fent 
una desgavellada interpretació de 
l’article 70 de la Constitució, que 
estableix les causes d’inelegibilitat 
i incompatibilitat dels diputats i 
senadors.

Amb l ’actual Codi Penal, 
el delicte de desobediència en 
el si de l’administració pública 
només és aplicable a les autoritats 
administratives o als funcionaris. Si 
volen estendre-la als representants 
de la sobirania popular, hauran de 
redactar un article nou i específic, 
la constitucionalitat del qual, a priori, 
em sembla insostenible.

Ara. cat     José Antonio 
Martín Pallín és magistrat emèrit del 
Tribunal Suprem, comissionat de la 
Comissió Internacional de Juristes 
(Ginebra) i advocat.

https://www.ara.cat/politica/cronologia-inhabilitacio-quim-torra-pancarta-presos-politics_1_1049706.html
https://www.ara.cat/politica/cronologia-inhabilitacio-quim-torra-pancarta-presos-politics_1_1049706.html
https://www.ara.cat/politica/cronologia-inhabilitacio-quim-torra-pancarta-presos-politics_1_1049706.html


a       de serra2ª época
24

Jo vaig anar a la guerra (I)

UN FET HISTÒRIC

Sóc el Federico Pedrós, 
sí, de cal Federico, i 
us voldria explicar, 

mitjançant les meves memòries, 
què va passar al nostre poble, 
durant la Guerra Civil i com vaig 
viure jo la guerra. Per això, amb 
algun que altre afegit, que ve al cas, 
us les presento aquí, però... deixeu-
me que comenci pel principi.

A Espanya, les eleccions del 
16 de febrer de 1936 van ser 
guanyades, de forma aclaparadora, 
pel Front Popular, la organització 
que havien format els partits 
d’esquerra per presentar-se a les 
eleccions.

Manuel Azaña fou escollit 
nou president de la República. 
El nou president, un liberal 
partidari de la reforma i del procés 
democràtic, era odiat intensament 
per part de la dreta espanyola, 
que recordava la retallada 
del pressupost de l’exèrcit i el 
tancament de l’acadèmia militar. 
Els sectors conservadors espanyols 
s’oposaven a la democratització 
política i al reformisme social de la 
Segona República. 

El clima de confrontació social 
i polític que hi va haver després de 
les eleccions, va donar als colpistes 
la coartada per justificar la decisió 
de promoure una insurrecció militar 
que impedís la consolidació del 
triomf electoral de les esquerres.
El 17 de juliol del 1936, a Melilla, 
el coronel Yagüe, cap de la Legió, 
començà la insurrecció de l’exèrcit 
de l’Àfrica, amb un cop d’estat 
contra el govern de la República. 

L’endemà, 18 de juliol, la 
insurrecció militar, a base de 
pronunciaments, es va estendre 

pertot arreu de l’Estat en moltes 
guarnicions militars: Manuel 
Goded prengué el poder a les Illes 
Balears, el general Francisco 
Franco a les Canàries, Queipo 
de Llano a Sevilla i Emilio Mola, 
principal planificador de la revolta, 
a Pamplona. S’hi afegiren, a més, 
sectors civils de la dreta, falangistes 
i carlins (requetès).

Per a evitar el cop d’estat dels 
militars, les autoritats republicanes 
van autoritzar que es lliuressin 
armes al poble, cosa que va 
permetre aixafar la rebel·lió en 
molts llocs, impedint que el cop 
d’estat triomfés arreu. Mentre 
en algunes zones triomfava de 
seguida, en d’altres la resistència 
de les forces lleials a la República va 
impedir-ho. El fracàs de la revolta a 
moltes ciutats va donar pas a una 
guerra llarga i sagnant: la Guerra 
Civil

La Guerra Civil és 
l´enfrontament armat entre dos 
sectors, els grups dominants, que 
volien mantenir els seus privilegis i 
els grups emergents d´obrers i part 

de la burgesia, que volien establir 
un sistema democràtic i un ordre 
social progressista, imprescindibles 
per a la modernització de la societat 
espanyola. 

A Barcelona el cop va fracassar 
gràcies a la força combinada 
dels guàrdies d’assalt, els carrabiners, 
els mossos d’esquadra, la població 
civil i, més tard, la guàrdia civil. 

En el territori fidel a la 
República la insurrecció militar 
provocà el col·lapse de l’Estat. El 
govern es va demostrar impotent 
per a imposar la seva autoritat 
sobre les masses exaltades i les 
autoritats acabaren perdent 
el control de l’ordre públic, 
produint-se una autèntica situació 
revolucionaria. El poder legal el 
tenien les institucions polítiques, 
però al carrer, el poder era en 
mans de la població civil. Aviat es 
crearen organismes populars com 
consells, comitès i juntes, formats 
al voltant de sindicats i partits 
d’esquerra, que, com a expressió 
del poder popular es van sentir 
autoritzats a impulsar canvis socials 

Cop d’Estat al 1936

UN FET HISTÒRIC
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18 de juliol del 1936 a Barcelona

revolucionaris. 
A Catalunya, durant la 

jornada del 19 de juliol el poder 
polític va anar a raure al carrer, a 
les mans del moviment popular, 
especialment dels anarquistes, que 
havien contribuït decisivament a la 
derrota de l’exèrcit a Barcelona. 

El diumenge 19 de juliol del 
1936, a Castellserà, al cafè del 
Sindicat, de les dretes i al cafè del 
Centre Republicà, de les esquerres, 
tot  era comentar is  sobre la 
insurrecció de l’exèrcit de l’Àfrica, 
així com les decisions del govern 
del 18 a i l’esclat de revoltes de la 
majoria de guarnicions que durant 
el dia s’anaren succeint a diferents 
llocs com a Barcelona o Lleida. La 
successió dels esdeveniments a 
Barcelona, amb la proclama del 
general Goded, comunicant el 
fracàs dels rebels, però amb el 
triomf a altres llocs de l’Estat, feia 
que tothom restés a l’expectativa. 
L’endemà tot havia de ser diferent. 
Els esdeveniments es succeïren 
ràpidament.

A Castellserà, els dirigents de 
l’Ajuntament que havia sorgit a les 
eleccions municipals del gener del 
1934, format pel Jacint Badia, de 
cal Sant, com a alcalde; el Francesc 
Perera, de ca l’Estanc; l’Antonio 
Figuera, de cal Figuera; el Fidèlio 
Borda, de cal Fidèlio i el Jacint 
Giribet, de ca l’Espardenyer, per part 
de les dretes i jo, el Federico Pedrós, 

de cal Federico i el Vicent Pijuan, de 
cal Vicent del Sac, per part de les 
esquerres, restàvem a l’espera dels 
esdeveniments. 

El 20 juliol,  el President 
Companys va convocar els dirigents 
de la CNT-FAI, que havien aturat els 
insurrectes, i els va oferir la creació 
d’un comitè, que presidit per ell, 
agrupés les forces polítiques i 
sindicals fidels a la República. El 21 
de juliol es creà el Comitè Central 
de Milícies Antifeixistes. El dia 22, 
però hagué de cedir tota l’autoritat 
al Comitè, que arrabassà totes 
les competències al Govern de la 
Generalitat, creant una situació 
caòtica a tot el país. Pel decret de 
la Generalitat de Catalunya de 22 de 
juliol de 1936, es declaren cessants 
els regidors de dretes de tots els 
municipis del país i es decretà la 
destitució dels ajuntaments de 
tot Catalunya que no estiguessin 
governats per les esquerres. Els 
comitès locals es declaraven 
“l’única autoritat local constituïda 
i representativa”

En vistes d’això, l’alcalde 
Jacint Badia, es reuní, a casa de 
sa germana, amb Jaume Trepat i 
Fidèlio Borda i amb Francesc Borrell 
i Josep Salvadó, tots dos dirigents 
locals del POUM. Allí acordaren de 
lliurar la vara de l’Ajuntament al 
POUM, ja que a Lleida, aquest partit 
havia dominat a les eleccions.

Acte seguit es formà el Comitè 

Local amb un representant dels 
Rabassaires, un del  POUM, 
dos d’UGT, tres de la CNT i tres 
d’Esquerra. Es van instal·lar al 
local del Centre. Es van apoderar 
de papers amb la capçalera i altres 
utensilis de l’entitat. Nosaltres, els 
d’Esquerra, no volíem pas que s’hi 
quedessin.

Al cap d’una setmana, el 
president del Centre Republicà, 
l’Antonio Salvadó, i jo, com a 
secretari, vam anar al Tarròs, a 
casa Companys, a veure què ens 
aconsellava. Volíem parlar amb 
el germà gran del President. Ens 
van dir que estava a l’era, que 
batien. Ens va aconsellar, que ens 
poséssim d’acord amb ells, perquè 
gràcies a ells, a Barcelona, s’havia 
guanyat. Vam tornar cap el poble 
ben decebuts. Les coses s’anaven 
complicant cada dia més i més. Per 
fi el Comitè va marxar del Centre i 
es va instal·lar a la casa del Jaume 
Trepat, que ja l’havien requisada.

El Comitè s’atorgà totes les 
competències de l’Ajuntament, 
ja que aquest, com que hi 
governaven les dretes, estava 
dissolt. Els seus membres es 
varen fer, com qui diu, els amos 
de la localitat. El poble estava 
tot revolucionat. Arreu es veien 
homes amb escopetes i pistoles 
amb cananes que creuaven 
l’espatlla. Pel poble només feien 
que venir algun que altre camió 
ple de milicians. Els que més 
venien, però eren d’Agramunt.

En tota la zona lleial a 
la república hi va haver una 
repressió espontània, que es va 
escapar del control del govern, 
contra qui tingués relació amb 
els insurrectes. Arreu hi va haver 
persecucions contra l’Església, la 
burgesia, els grans propietaris i 
classes benestants. Es cometeren 
detencions il·legals, assassinats, 
saqueigs, crema d’esglésies i de 
convents i requisa de béns.
El primer que es va fer, en una 
de les reunions fou saber amb 

https://ca.wikipedia.org/wiki/19_de_juliol
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quins components comptava cada 
organització i s’arribà a la conclusió 
que les forces controlades per les 
diverses fracciones antifeixistes es 
composaven d’uns 50 membres del 
PSUC, 30 d’Esquerra, 20 de la C. N. 
T. i uns 40 del POUM.

Des de l’endemà mateix de la 
victòria popular sobre els militars 
revoltats aconseguida als carrers de 
Barcelona, a la majoria de pobles de 
Catalunya van començar a produir-
se, a càrrec de les Patrulles de 
Control o de simples incontrolats, 
assassinats d’eclesiàstics i de 
persones que tenien alguna mena 
de vinculació -sovint remota- amb 
l’Església, amb partits de dreta o 
simplement fossin acabalades. La 
situació es va allargar durant nou 
mesos i mig i no es va aturar del tot 
fins el desenllaç dels Fets de Maig 
de 1937.

El clima de terror que durant 
aquests mesos es va apoderar 
de bona part de la població a 
Catalunya, es va complementar 
amb la destrucció d’un gran nombre 
d’esglésies i d’altres estructures 
religioses, així com de moltes obres 
d’art i d’imatgeria religiosa que 
van ser cremades o destruïdes 
gairebé impunement pels escamots. 
Paral·lelament es van posar en marxa 
les col·lectivitzacions, apropiació 
de les terres de conreu i de les 
fàbriques per part dels pagesos i 
dels obrers, organitzats en comitès.

CNT a Barcelona

A Castellserà, com a molts 
altres petits pobles rurals, també 
hi hagué un esclat d’efervescència 
revolucionària de caire anarquista 
i anticlerical. 

Del temple parroquial, vigilant 
que ningú anés a la plaça, de nit, 
apagant les llums del poble, es 
van treure els retaules, les imatges 
religioses, bancs, confessionaris, 
ornaments i tots els elements del 
culte; igual que es va fer a l’ermita 
de Sant Sebastià, i, amb el camionet 
del Peret de l’Estanc, ho portaren, 
cap a la bassa del Terrall per a 
cremar-ho en una gran foguera. 

Al  cap de pocs  d ies ,  e l 
Marsiñach que, a peu i amb una 
trompeteta feia les crides, va avisar 
que tothom tragués de casa tot el 
que tingués a veure amb la religió. 
S’havia de portar a la plaça del Sitjar 
i allí ho cremarien en un foc. Amb 
els Santcrists, quadres religiosos, 
imatges... hi van fer una foguera. 
La Mare de Déu dels Dolors era a 
cal Trepat i uns homes la baixaren 
per la costa, tirant-la al munt per 
a cremar-la. A moltes cases, però 
tots els elements religiosos els van 
amagar.

S’ocupà la casa rectoral, 
cremant l’arxiu parroquial, passant 
a ser cedida a una família de la 
localitat. L’edifici de l’església es 
destinà a magatzem i s’hi portà 
vins i adobs, alfals, gra... Van tirar 
a terra les pilastres que hi havia a 

cada costat de la porta de l’església, 
amb el frontó que aguantaven, 
van canviar les escales de fora 
per una mena de pujador perquè 
els camions hi poguessin acular. 
L’ermita es destinà a magatzem de 
gra.

El rector de la parròquia era 
mossèn Casimir Torrent. Als pocs 
dies d’haver-se produït l’aixecament 
militar, el mossèn preocupat per 
la seva seguretat, i avisat per part 
de diferents persones, va decidir 
amagar-se. Primer fou a cal Collcurt 
i després, gràcies a uns veïns del 
poble, va poder fugir, acompanyant-
lo primer cap a la Masia del Trepat 
de Baix. Allí va poder esquivar un 
escorcoll per part d’uns milicians 
d’Agramunt. Quan els milicians van 
marxar, el mossèn, des de la masia 
va anar cap a Andorra i va travessar, 
per França, cap a la zona nacional.

Igual que a la resta de l’estat 
on les organitzacions obreres havien 
controlat la situació, a casa nostra 
s’inicià el control de la vida pública 
i l’inici de la repressió en contra 
de tota persona, que per la seva 
situació econòmica i social, per 
haver format part d’un partit polític 
de dretes o per la seva pràctica 
religiosa, es considerava, al seu 
entendre, sospitosa de feixisme. 
Els propietaris foren titllats de 
suposats facciosos i de fugitius, per 
la qual cosa, i ja que eren absents, 
s’ocuparen les seves propietats. Era 
la seva manera de transformar les 
condicions socials i econòmiques i 
instaurar un nou ordre revolucionari 
en una societat més justa i més 
igualitària. 

S’apoderaren de les finques 
dels possibles addictes a les forces 
polítiques de la dreta i dels grans 
propietaris, com les de cal Tarragona, 
les de la Masia d’en Pere i les de cal 
Trepat. En relació a les finques de 
cal Trepat, el comitè local va entrar 
en competència amb el comitè 
d’Agramunt, ja que les terres eren 
al terme d’aquella localitat. Al final 
acordaren de que els d’Agramunt 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrulles_de_Control
https://ca.wikipedia.org/wiki/Patrulles_de_Control
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fets_de_Maig
https://ca.wikipedia.org/wiki/Terror
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ocuparien les propietats del seu 
terme i els de Castellserà es farien 
càrrec de la casa a la nostra localitat. 

En quan a les cases s’apropiaren 
del Casal Parroquial, al carrer Santa 
Maria; la casa de cal Trepat, al mateix 
carrer; cal Tarragona, al carrer Portal 
Nou; l’edifici del Sindicat, al mateix 
carrer; ca la Marieta del Pereantoni 
(viuda Folguera), que donava al 
carrer Major i al carrer Santa Maria 
i la casa del metge Agustí Bofarull, 
al carrer Llibertat. Es requisaren 
béns i utensilis, com fou el cas del 
Teclo que li confiscaren el carro 
i l’animal o el taxi del Canela, un 
camió de la guixera, els cotxes del 
metge i del veterinari i altres. També 
van requisar la central elèctrica de 
Cucurull-Canelles al Salt de la 1a 
Sèquia.

Alguns dels edificis apropiats 
es destinaren com a locals de la seu 
dels partits, així la Badia es convertí 
en oficines del PSUC. A Cal Trepat 
s’hi ubicaren les oficines del POUM. 
A ca la Marieta del Pereantoni, s’hi 
instal·laren les oficines de la CNT-FAI, 
l’antic Sindicat Catòlic es va destinar 
com a local a disposició del PSUC. i la 
casa de la viuda d’Agustín Bofarull es 
va planejar per a organitzar-hi una 
biblioteca pública, però es dedicà a 
altres menesters.

Obres a l’església parroquial

Arreu de l ’Estat,  part its 
polítics i sindicats organitzen les 
milícies, grups armats de civils que, 
generalment disposaven d’assessors 
militars i que, creant columnes de 

voluntaris restaven disposades, 
enmig de la eufòria, a lluitar per la 
República.

Al nostre poble, des del comitè 
es va crear la Milícia Ciutadana 
Antifeixista per garantir l’ordre 
públic i les tasques de vigilància. 
Muntaren guàrdies armats als punts 
d’entrada de la localitat i assumiren 
del control de la documentació 
dels transeünts. També, però es 
transformà en la mà armada de 
la repressió. S’encarregaren de 
notificar citacions, de la detenció 
i  acompanyament  a  prestar 
declaració, als sospitosos de tenir 
armes o de simpatitzar amb el 
moviment militar. Aviat començaren 
a venir vehicles amb gent armada 
forastera, escampant-se el temor 
entre tots els veïns.

Hi havia una obsessió en les 
armes que hom pogués tenir. Cal 

tenir en compte que al 1918, 
l’ajuntament havia fet gestions 
per a organitzar el sometent de la 
localitat, set o vuit, deu persones 
com a màxim, que estaven armats 
amb escopetes, rifles i alguna 
pistola. Habilitaren, la casa de 
cal Metge, al carrer Llibertat i allí 
portaren a qualsevol sospitós per 
a interrogar-lo, així com a tots 
els que acostumaven a anar al 
Sindicat, doncs se’ls considerava 
de dretes o possibles enemics a 
la causa obrera. Al pis de baix es 
feien els interrogatoris i al pis de 
dalt es tenien els detinguts havent 
de portar-los els seus familiars el 
menjar i sempre sota la por de 
poder ser executats.

Aviat començà la repressió 
en contra de tots aquells a 
qui es qualificava de “rebel”, 
“feixista” o “enemic de la classe 
t reba l ladora”  (Cont inuarà)
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Continuem fixant-nos amb 
la vista en els diferents elements 
de la cara i ens trobem amb les 
pestanyes. Les pestanyes poden 
ser negres, del color del sutge o 
del carbó. Clares, quan tenen un 
matís poc pujat. Pintades, quan 
s’ha alterat el seu color natural 
pintant-les artificialment d’un altre 
color. Curtes, amb pèls de poca 
llargària. Llargues, amb pèls de 
gran extensió. Espesses, amb una 
densitat de pèl relativament gran. 
Esclarissades o sigui amb clarianes, 
amb una densitat de pèl baixa, amb 
espais entre pèl i pèl. Arrissades, 
cargolades formant rulls. Postisses, 
quan porten altres pestanyes 
afegides.

Un altre element a diferenciar 
serà el nas. Si ens fixem en la mida 
del nas tindrem que hom pot ser 
nassut, quan té el nas gros. També 
diem que tenir una bona nàpia és 
tenir un nas gros i que una tarota 
és un nas gros. 

En general el nas pot ser 
petit, quan no atén les dimensions 
ordinàries. Gros, si té un volum 
considerable. Llarg, si té una gran 
extensió d’un extrem a l’altre. 
Allargassat, si és excessivament 
llarg. Curt, de poca llargària, menor 
de la normal. Fi, si és extremadament 
prim. Ample, quan té una amplària 

considerable. Tort, quan fa corba 
o s’inclina més a un costat que a 
l’altre. Recte, quan no es desvia. 
Prominent, quan sobresurt molt. 
Aixafat, que està com deformat, 
aplanat. Arromangat, que està com 
tirat amunt, replegat. Arrodonit, 
quan a l’extrem esdevé rodó. 
Punxegut, quan acaba com en 
una punxa. Ganxut, si té forma de 
ganxo. Serà un nas mocós quan està 
ple de mocs. 

Segons la forma del nas podem 
fer una mena de classificació. 
Així  tenim que un nas amb 
punta inclinada es un nas llarg 
pràcticament recte, mentre que la 
punta s’inclina lleugerament cap 
a baix. El nas de botó és curt, poc 
allargat i la punta és arrodonida. 
Nas còncau és petit i té un petit 
arc damunt de l’os nasal. El nas 
recte, com el seu nom indica, 
la forma d’aquest nas és recta i 
es caracteritza per unes fosses 
nasals àmplies. Nas prominent és 
el que té el pont força elevat i la 
punta, arrodonida. Nas de garfi es 
caracteritza per ser encorbat des 
de la base fins a la punta. El nas 
arquejat és similar al nas de garfi, 
però en aquest cas la forma de 
corba va des de l’os nasal fins a la 
punta. El nas grec rep aquest nom 
per les escultures de l’Antiga Grècia 

i es caracteritza per 
ser estret, llarg i 
totalment recte. 
Un nas aguilenc és 
un nas prim i un 
poc corbat avall, a 
semblança del bec 
de l’àguila. 

Nas de patata, 
nas de pebrot, nas 
de pam, nas de 
barraca, nas de 

pirrossa, nas de catxiporra, nas 
de trompa, nas de tenora, nas 
de carxofa, nas d’albergínia, nas 
d’apagallums, nas de verro són 
noms satírics que es donen al nas 
molt gros, desproporcionat amb 
les dimensions de la cara. Nas de 
cigró és el nas massa petit. Nas 
aquilí, nas d’àguila, nas aguilenc, 
nas de xuta, nas de xibeca, nas 
de xoriguer, nas de xúric, nas de 
trinxet, nas de lloro, nas de bruixa, 
nas de moixeta, nas de perroquet, 
nas de cotorra, nas de rei és el nas 
de corba molt pronunciada i amb 
la punta cap avall. Nas d’egua és 
un nas curt i aixafat. Nas de cirera, 
nas de cadireta, nas de croca és 
un nas rodonenc i acabat amb 
una boleta. Nas pla, nas xato, nas 
camús, nas rom és el nas curt i 
de forma aplanada.  Nas eixerit, 
nas arromangat, nas arrufat, nas 
arreveixinat, nas de pera és el que 
té el cap alçat. Nas ratat el que està 
com gravat o rosegat.

La boca també ens aportarà 
característiques per poder definir 
una persona. Així trobem que la 
boca pot ser, per la seva forma 
allargada, que és més llarga del 
que és d’ordinari. Llarga, amb gran 
extensió d’un extrem a l’altre. Fina, 
extremadament prima, amb molt 
poc gruix. Petita, quan no atén les 
dimensions ordinàries. Gran, quan 
per les seves dimensions excedeix la 
mida ordinària.  Grossa quan té un 
volum considerable. Rodona, quan 
és de figura circular, gairebé esfèrica. 
Estreta, si té relativament molt poca 
amplada. Dibuixada, perquè de 
tant fina només es mostren els seus 
contorns. Recta, quan no es desvia. 
Torta, quan fa corba o s’inclina més 
a un costat que a l’altre.

Si ens fixem en l’actitud amb 

LA VISTA: la cara (II)
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Grossos, que 
tenen un volum 
considerable. 
Esblanqueïts, 
empal · l id i ts , 
d e s c o l o r i t s , 
com a blancs. 
Rojos, vermells, 
del color de la 
sang. Carnosos, 
que tenen la 
carn més aviat 
a b u n d a n t . 

Molsuts, carnuts, que tenen molta 
carn. Suaus, plaents als sentits. 
Sensuals, que fan referència als 
plaers dels sentits, especialment al 
plaer sexual. Forts, capaços de fer una 
pregona impressió, que indiquen un 
caràcter potent. Ferms, que indiquen 
un caràcter que no cedeix, que no 
vacil·la. Goluts, voraços. Polits, 
nets, pulcres, formosos. Descuidats, 
deixats, que hom no es preocupa per 
l’aparença que es dóna. Clivellats, 
amb clivelles, petites obertures. 
Encrostats, coberts de crostes. 
També trobem que els llavis poden 
ser amb l’arc de Cupido molt 
pronunciat. A la part de la punta 
de dalt dels llavis se la coneix como 
arc de Cupido. Tots el tenim però les 
persones amb aquests llavis el tenen 
molt marcat. Llavis desiguals, quan 
el llavi de dalt és notòriament més 
gruixut o prim que l’inferior. Llavis 
en forma d’arc si les extremitats 
dels llavis estan inclinades. Els 
llavis el·líptics són generalment 
llavis gruixuts, molt pronunciats, 
amb gran volum i projectats cap 
endavant. Els llavis arquejats tenen 
una forma allargada i regular,  amb 
un volum mitjà, una aparença ampla 
i, a vegades, estan quasi estirats. Els 
llavis inclinats quan estan adreçats 
cap avall. També podem trobar llavis 
que estan augmentats artificialment. 
Quan parlem de llavis de maduixa, 
ens referim a uns llavis rojos, sensuals 
i carnosos.

Hom pot ser boca-rugat, quan 
té els llavis arrugats, les comissures 
dels llavis caigudes. Morrut, que té 

el morro o musell gros, de llavis 
grossos i sortints. Llavigròs, que 
té els llavis grossos. Bifi, quan té el 
llavi inferior més prominent que el 
superior. Picó, quan té el llavi i les 
dents superiors més sortits que els 
inferiors. Llavifès, morrofès, que té 
el llavi partit. 

Si ens referim a infants, podrem 
parlar també de les comissures, el 
lloc d’unió entre els dos llavis, molt 
habituals en els nens, i que van 
desapareixent amb l’edat adulta.

En observar les dents podrem 
dir que està maldentat, quan té les 
dents mal posades, desiguals. Hom 
serà esportellat quan li falta alguna 
dent. Esmaixellat, esdentegat, 
esdentat, desdentegat, quan li 
manquen totes o la major part de 
les dents. Serà desdentat quan ha 
perdut les dents. 

Segons la seva mida direm que 
les dents són grosses quan tenen un 
volum considerable que ultrapassa 
l’ordinari. Petites quan no atenyen 
les mesures ordinàries. Desiguals 
quan, en la mida, no són iguals les 
unes a les altres. Dent verrac és 
la dent desproporcionada respecte 
a les altres. Una sobredent és una 
dent supernumerària que ha sortit 
fora de lloc adossada a una altra. 
Dents de cavall o dents de fava 
o dents d’all o dents de dòmino, 
són les dents massa grosses. Dents 
de conill o dents de rata són les que 
són molt petites.

Pel color poden ser blanques, 
del color de la neu. Descolorides, 
quan han perdut el color original. 
Groguenques, grogoses, que tiren 
a color groc. Grogues, de color del 
sofre. Grises, de color intermediari 
entre el blanc i el negre.

Atenent a la seva forma poden 
ser dents allargades, quan són 
més llargues del que és d’ordinari. 
Punxegudes, si terminen en punxa 
aguda. Amples, quan tenen una 
amplària considerable. Estretes, 
quan tenen relativament poca 
amplada. Arrodonides, quan han 
esdevingut més o menys rodones.

que es presenta direm que és 
Dura, quan es mostra poc sensible. 
Riallera, propensa a riure. Seriosa, 
no propícia a la jocositat. Fresca, no 
marcida, que conserva inalterables 
les seves qualitats originàries. 
Ferma, que no cedeix, que no 
vacil·la. Xerradora, inclinada a 
xerrar, a parlar molt.

La boca la pot tenir Oberta, 
amb els llavis totalment separats. 
Mig-oberta, amb els llavis tancats 
a mitges  i tancada o closa amb els 
llavis totalment units.

Respecta a la persona direm 
que és bocaample, quan és ample 
de boca. Bocaestret, estret de boca. 
Bocarrut que té la boca grossa. 
Direm bocagròs, especialment si 
ens referim a un cavall o a un mul. 
Bocatort, quan té la boca torta. 

Segons la seva mida tenim 
expressions com boca de pinyó, 
boca de pèsol, boca petonera 
quan la boca és molt petita. Boca 
d’anfós, boca de pallasso, boca 
de calaix, boca de calaixera, boca 
de pa de real, boca de rap, boca 
de drac, boca de metro, boca 
de forn o d’enfornador i boca 
de rajada són noms satírics que 
s’apliquen a la boca excessivament 
gran.
Anem amb els llavis o morros i 
ens trobem que poden ser Prims, 
amb relativament poc gruix. Fins, 
extremadament prima, amb molt 
poc gruix. Gruixuts, Gruixats, 
que tenen un gruix considerable. 
Estrets, que tenen relativament 
poca amplada. Amples, extensos en 
amplària. Estirats, quan són allargats. 
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Segons el seu estat poden 
ser tacades, quan tenen taques. 
Corcades,  quan tenen càries. 
Desgastades, quan han perdut 
part de la seva matèria a causa 
del frec entre elles. Esquerdades, 
quan tenen esquerdes, obertures 
longitudinals. Oscades, quan tenen 
osques, buits en la seva configuració. 
Trencades, quan els falta algun tros 
o fragment.

Per la seva disposició poden 
estar rectes, quan estan totes dretes, 
no corbades. Tortes, quan estan 
inclinades cap a un costat. Girades, 
quan han deixat la direcció que 
seguien i n’han agafada una altra. 
Inclinades, quan estan desviades 
de la vertical. Arrenglerades, quan 
formen una renglera. Separades, 
quan hi ha molt espai entre una 
dent i una altra. Sobreposades, 
quan alguna dent està damunt de 
les altres. 

Les dents ens poden fer la 
impressió que són sanes, quan 
estan exemptes de dany. Fortes, 
capaces de resistir i de fer un gran 
efecte. Dures, que presenten una 
forta resistència a trencar-se. D’altra 
banda direm que algú té les dents 
llamineres, quan inciten a menjar, 
especialment coses delicades o 
llaminadures.  Si diem que té les 
dents rosegadores voldrem dir 
que a la persona li agrada rosegar, 
emportar-se petites parts d’alguna 
cosa dura, donant amb les dents 

una sèrie de mossegades. A tenir 
les dents esmolades, li diem a 
la persona que està disposada a 
menjar molt. 

Parlem ara de les orelles. Segons 
la seva mida poden ser grosses,  si 
tenen un volum considerable. 
Petites,  quan no atenyen les 
mesures ordinàries. Allargassades, 
quan són excessivament llargues. 
Llargarudes, quan són molt llargues 
en comparació a la seva amplada. 
Gruixudes, quan tenen un gruix 
considerable.

Depenent de la seva forma 
tenim orelles rodones ,  quan 
són gairebé de forma circular. 
Arrodonides, quan esdevenen 
rodones. Ovalades, quan tenen 
gairebé forma oval. Punxegudes, 
quan algun dels seus extrems acaba 
en punxa. Rectes, quan tenen una 
forma dreta, no corbada. Inclinades 
quan mostren una inclinació cap 
avall o cap el rostre. Amb cargol 
intern molt ben definit, quan  les 
protuberàncies de l’orella estan 
molt marcades i el cargol intern és 
ben visible. Amb lòbuls grans, quan 
tenen el lòbul evidentment més 
ample comparant-lo amb d’altres. 
Amb hèlix gran, amb la petita 
vora que envolta l’orella, una mica 
exageradament més ample a la part 
superior. D’ansa, quan les orelles 
semblen una ansa d’una tassa i 
ressalten notablement de la resta 
de les faccions del rostre. Les orelles 
verticals son un tipus d’orella molt 

llargues i gruixudes, la qual cosa fa 
que ressaltin molt.

Segons la seva disposició 
ens podem trobar amb orelles 
enganxades o aferrades, quan pel 
costat estan molt unides al cap. 
Obertes, quan pel costat estan molt 
separades del cap. Altes, quan es 
troben lleugerament més amunt de 
la seva posició habitual respecte a 
la majoria de persones.

També ens podem trobar amb 
orelles peludes, quan tenen pèls. 
Seran transparents, quan el lòbul de 
les orelles és tan prim que gairebé 
deixa passar la llum. Són orelles 
bonyegudes quan estan plenes de 
protuberàncies. Seran brutes quan 
estan mancades de netedat.

Si atenem a les orelles tenim 
que orellut és qui té les orelles 
grosses. Serà xoroll si està mancat 
d’una orella. Tindrà orelles de 
conill si són molt llargues. Orelles 
d’ase o d’elefant si té les orelles 
molt grosses. Orelles de porc són 
les que s’estenen molt en sentit 
lateral, penjant als costats del cap; 
també se’n diu orelles de pàmpol 
o de ventall.

Però, no patiu, tingueu el què 
tingueu, feu la cara que vulgueu, 
recordeu que “val més bona fama 
que bona cara”. I que “Molta orella 
té l’ase, i no sap de lletra”. Doncs 
ja ho veieu, que no s’han de jutjar 
les qualitats morals o intel·lectuals 
d’una persona pel seu aspecte o 
condicions externes.
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LA CANÇÓ DEL BRESOL

L’escena, una cambra blanca i petita. Al fons, un llit i als peus 
del llit un bresolet que sembla un niu d’ocells. Personatges: Una dona 
jove i bella com una madona d’en Rubens. Un nin ros i grassonet com 
Jesuset. Per entre les clarianes dels finestrons mig tancats del balcó, 
se n’entra, atrevit, filtrant-se pels vidres, un feble raig de sol. 

La cambra resta en una semi-penombra i amb un caient de dolça 
beatitud i de sagrari a l’ensems. És el temple de l’amor puríssim on 
se fa eternament ofrena del cos i de l’esperit. Enllà, a fora, sobre les 
baranes del balcó s’hi albiren testos de clavellines roges i un roseret 
amb unes quantes roses mig despullades. Sembla que simbolitzin la 
vida. Apar com si el roser fos la Humanitat amb llurs espines traïdores 
i, les roses, llurs falagueres il·lusions que van desfullant-se de mica 
en mica.

Penjada al marc del balcó hi ha una gàbia amb un ocell que canta 
esbojarradament. Dintre la cambra tot resta quiet, tant sols se sent el 
soroll rítmic, compassat, monòton, que fa el bres en gronxar la jove 
mare, per a fer adormir el seu fillet. Catric, catrac! Catric, catrac! De 
sobte el nin rondina neguitós, fent moure sos bracets descompassa-
dament... llavors, sa mare, com altre ocell, se posa a cantar tot l’amor 
i sentiment, i, amb una tonada reblerta de cadència melangiosa, “La 
Cançó del bressol”. Oïu-la com canta!

Cada jorn en trencar l’alba, 
filtrant-se pel finestró, 
se’n entra el sol a la cambra 
com un galant aimador 
que va cercant a l’aimada, 
reblert d’ardent passió. 

     La nina, nineta, 
     la nina, ninó, 
     li canta sa mare 
     la bella cançó. 

A l’entrar la claror immensa, 
se desperta l’infantó, 
en tant que els ocells refilen 
a l’indret del seu balcó, 
com donant-li amb llurs cantades 
alegre salutació. 

     La nina, nineta, 
     la nina, ninó, 
     li canta sa mare 
     la bella cançó. 

Tant mateix el nin desperta 
com arrenca amb un gran plor. 
De què plores, vida meua ? 
No ploris, ma vida, no!
Amatent diu sa mare 
en tant que li fa un petó. 

     La nina, nineta, 
     la nina, ninó, 
     li canta sa mare 
     la bella cançó . 

RAFAEL MASSIP TARRAGÓ. Castellserà , Desembre 1922. (Crònica 
Targarina 23-12-1922)



a       de serra2ª época
33



a       de serra2ª época
34



a       de serra2ª época
35SALUT

LA POR A LA VACUNA 
CONTRA LA COVID-19

Des de sempre, l’àmbit científic 
ha estat un dels més oblidats. Un 
món que la majoria de la població 
desconeix. Però, de sobte, davant 
una situació d’emergència, agafa 
tot el protagonisme: “Si us plau, 
inventeu una vacuna, que volem 
tornar a la normalitat”. 

Doncs bé, s’han invertit milers 
de milions en recerca per a tenir 
aquesta vacuna. Per exemple, la 
vacuna de Moderna ha rebut $2.500 
milions de les arques públiques, 
i Pfizer va invertir $3.000 milions 
en total. La imatge il·lustra quants 
diners ha rebut cada companyia i 
d�on provenien els fons. Tot i que els 
Estat Units no subvencionés a Pfizer, 
es va comprometre a comprar-
li les primeres 100 milions de 
dosis a $2.000 milions (1). Aquesta 
compra massiva ha passat també 
a Europa, on Espanya, ha comprat 
20,8 milions de dosis a Pfizer i de 
moment s’han administrat més de 
1 milió a mitjans de febrer de 2021 
(el 2,36% de la població espanyola) 

(2). La intenció de l’estat espanyol es 
tenir el 70% de la població vacunada 
a finals d’estiu de 2021 (3).

 Val  a dir  que les grans 
farmacèutiques també es mouen 
per interessos econòmics i de 
mercat, però això no treu que 
gràcies a la seva competitivitat, els 
ciutadans hem tingut una vacuna en 
temps rècord.

 I ara que la tenim, li tenim 
por. Hi ha molta incertesa si aquesta 
vacuna es fiable o no, si ha passat 

tots els criteris d’acceptació, si no 
s’ha estudiat el temps suficient...

Doncs sí, els processos que 
passa un fàrmac/producte són 
llargs i extensos. Però, en aquest 
cas, a l’activar-se el protocol 
d’emergència (Emergency Use 
Authorization als Estats Units) el 
procés s’ha excurçat. Protocol el 
qual, la entitat reguladora més 
potent del món, la FDA (Food 
and Drug Administration) i les 
farmacèutiques involucrades, han 
seguit al peu de la lletra (4).

A grans trets, un producte 
que necessita prescripció mèdica, 
ha de passar uns estudis preclínics 
(experiments al laboratori amb 
animals) i uns estudis clínics 
(assajos amb persones). Es assajos 

clínics acostumen a ser llargs ja que 
consten de 4 fases on primer es 
testa que el producte sigui segur 
(que no causi altres patologies), 
després es testa la toxicitat i els 
possibles efectes adversos lligats 
a aquesta toxicitat. En la fase 3 
es compara el nou fàrmac amb 
el tractament establert i vigent 

per demostrar que és més efectiu 
(aquesta fase no aplica perquè no 
hi ha història ni precedents). I la 
fase 4, el fàrmac es dona a pacients 
que es presenten voluntaris a 
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l’estudi (5)
Aquí hi ha un esquema de 

com s’ha desenvolupat la vacuna 
de la  Covid-19 comparat  e l 
desenvolupament típic que segueix 
una vacuna en general (6). 

El resum és que totes les 
fases s’han solapat (tant les 
experimentals, com les d’assajos 
clínics i la revisió dels resultats per 
part de les entitats reguladores) per 
poder tenir una ràpida distribució.

Per aprovar aquesta vacuna:
- Desenes de milers de persones 

es van presentar voluntàries per a 
l’estudi clínic.

- Els estudis de la vacuna 
Moderna han reportat un 94.1 % 
d’efectivitat I la de Pfizer un 95% 
d’efectivitat.

- Les dades generades han 
estat estudiades per científics 
professionals de la FDA i per un 
comitè assessor de metges en salut 
pública

-  L a  F D A  c o n c e d e i x 
l’autorització d’ús d’emergència 
una vegada s’hagi determinat que 
és segura i eficaç. Es busca garantir 
que els beneficis de la vacuna 
superin els riscos

- Cada lot produït passa les 
especificacions corresponents 
demostrant seguretat i eficàcia

- S’han invertit quantitats 
rècord de finançament públic 
pel desenvolupament d’aquestes 
vacunes, fet que ha ajudat a 
accelerar el calendari

- Tot i la velocitat en la que 
s’ha produït la vacuna, no s’han 
saltat avaluacions científiques ni 
de seguretat

- Als Estats Units, el govern va 
comprar la fabricació de les vacunes 
abans de ser aprovades, garantint 
així la ràpida distribució. Per això, 
ha estat possible llençar-la al mercat 
tan ràpid

- Un cop finalitzats els assajos 
clínics, els investigadors van 
recopilar totes les dades generades 
a les fases i la van compartir amb la 
FDA i amb el comitè de consulta de 
pràctiques d’immunització (ACIP) 
Covid-19 grup de treball. Una 
col·laboració de metges experts en 
salut pública de tot els Estats Units

Quan la  vacuna està en 
circulació, els reguladors federals 
de la FDA i dels centres de control de 
prevenció de malalties (CDC) a cada 
país continuen supervisant si hi ha 
efectes adversos o possibles efectes 
secundaris degut a la vacuna i així 
proporcionar informació rellevant 
sobre la vacuna de la Covid-19 (6). 
Procés el qual, s’ha fet sempre en 
tots els productes farmacèutics 
vigents durant un determinat 
període de temps.

A dia d’avui, ja s’han descrit 
alguns efectes secundaris de la 
vacuna, que desapareixen als pocs 
dies d’haver-se administrat. Que 
apareguin alguns símptomes és 
natural i ha de ser així ja que és un 
indicatiu que el cos està generant 
immunitat (7). Els efectes adversos 
majoritaris (que experimenta la 
majoria de la gent) són:

Efectes adversos localitzats:
- Dolor al braç generalitzat i 

dificultat de moviment
- Inflamació a la zona de la 

punció
Efectes adversos generals:
- Mal de cap
- Aparició de febre durant les 

primeres 24 h
- Dolors musculars i articulars 

generals
- Calfreds
- Cansament
És important ser conscient 

dels possibles efectes secundaris 
per poder estar preparats i no 
espantar-se davant els símptomes 
descrits anteriorment. Per alleujar 
els símptomes es pot:

-  Apl icar  fred a la  zona 
inflamada

- Intentar mobilitzar el braç 
freqüentment sense arribar al punt 
de sentir dolor

- Prendre molts líquids
- No abrigar-se massa en cas 

de tenir febre

L’associació espanyola de 
medicaments i productes sanitaris 
(AEMPS) ha elaborat un pla de 
farmacovigilància de la vacuna 
contra la Covid-19. Es faran estudis 

addicionals per esbrinar més coses 
sobre la vacuna. Treballen amb la 
col·laboració de la xarxa d’agències 
de medicaments de països de la 
Unió Europea. Un pacient mateix 
pot notificar els efectes adversos 
a https://www.notificaRAM.es (8).

La vacuna et proporciona 
immunitat completa o almenys 
parcial. Per tant, si es contrau la 
malaltia, els símptomes seran més 
lleus.

La vacuna és el millor mètode 
per combatre la malaltia i la difusió 
d’aquesta (9).

Ara per ara, la vacuna és l’única 
manera de parar la pandèmia. Fins 
ara, només han contret la malaltia 
el 6.6 % dels espanyols (10) i un 1.4 
% la població mundial (11). Per tant, 
molt poca proporció de la gent està 
immunitzada.

Algunes notícies parlen sobre 
l’agressivitat mortal d’aquesta 
vacuna en persones grans. Tot i així, 
no s’ha demostrat que aquestes 
morts siguin provocades per la 
vacuna i fins la data no s’ha publicat 
res en fonts oficials (12). 

Gràcies als avenços de la 
ciència, l’esperança de vida és 
més alta, tenim tractaments per 
eliminar patògens del nostre 
organisme en dies i vacunes per 
evitar emmalaltir-nos. La ciència 
ens ha proporcionat un sistema 
sanitari competitiu i confiable.

 La investigació ha fet que la 
nostra salut sigui millor, per què 
aquesta vacuna hauria de ser 
diferent? Siguem responsables. Si 
anem a una com fins ara, tots els 
esforços no hauran sigut en va. 

Per tots aquells que han patit 
les pitjors conseqüències d’aquesta 
pandèmia.
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https://www.aemps.gob.es/informa/notasinformativas/medicamentosusohumano-3/seguridad-1/2013/ni-muh_fv_02-2013-notifica-ram/
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/vaccine-benefits.html
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RETALLS DE 
PREMSA
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40 APROVEM / DENUNCIEM

APROVEM

DENUNCIEM

ELS TREBALLS 
QUE S’HAN FET DE 
MANTENIMENT DEL 
CAMÍ DE LA SERRA

L’ABOCAMENT 
Q U E  A L G U N 
DESAPRENSIU HA 
FET DE PNEUMÀTICS 
DE MAQUINÀRIA 
PESADA AL CAMÍ 
RAL I PELS CAMPS 
ADJACENTS
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INGREDIENTS

PREPARACIÓ

Taronges amb xocolata

- 3 taronges
- 200 g de xocolata negra (de rajola)
- 400 g de sucre
- 200 ml d’aigua
- Una miqueta de llet

Es renten bé les taronges. Amb un ganivet que talli bé, 
perquè quedin el més boniques possible, es tallen les taronges en rodanxes, ni molt primes ni molt gruixudes. 

Es posen les rodanxes en un cassó cobertes d’aigua i es couen fins que bullin. Això les hi farà treure l’amargor. 
Passats uns minuts, es llença l’aigua i es reserven les rodanxes.

En un cassó es posa l’aigua indicada i el sucre. S’hi posen les rodanxes i es deixen coure a foc lent, 
aproximadament durant una hora. De tant en tant s’ha d’anar movent el cassó o s’han de remoure les rodanxes, 
amb molt de compte perquè no es facin malbé.

Després d’una hora es treu del foc i es deixen reposar els ingredients durant un dia, aproximadament.
Passat el dia, es posen les rodanxes sobre una reixeta perquè s’escorrin i perdin el líquid sobrer i s’espera 

a que s’assequin una mica i es reserven.
Es prepara la xocolata, trossejant-la i es posa en un cassó amb una miqueta de llet fins que es vagi fonent. 

Ha de quedar espès, però sense grumolls, per això s’ha de tenir en compte la quantitat de llet a posar-hi.
Una vegada està la xocolata fosa, es van mullant les rodanxes de taronja amb la xocolata i es van deixant 

les rodanxes, separant-les unes de les altres, amb molt de compte i s’espera a que s’assequin. Una vegada seca 
la xocolata es posen les rodanxes al frigorífic perquè s’endureixin.

L’hospital dels pobres de Tània Juste
La gran novel·la sobre la construcció de l’Hospital de Sant Pau, el 

conjunt modernista més imponent de tots els temps. La història que descriu 
la novel·la transcorre durant la construcció de l’antic Hospital de Sant Pau i 
que és també una radiografia de Barcelona des dels darrers anys del segle 
XIX fins a la Guerra Civil.

Barcelona, finals del segle XIX. L’hospital de la Santa Creu agonitza dins 
els vells murs medievals que li han donat aixopluc durant cinc segles. La 
ciutat s’està expandint més enllà de les seves antigues muralles gràcies al 
pla de l’Eixample. El nou segle empeny els anhels d’una nova generació de 
metges i artistes que volen situar el país al nivell més alt d’Europa. Plegats 
faran realitat el somni d’un nou hospital per als pobres de la ciutat, on la 
ciència i l’art es donaran la mà magistralment.

Metges i aspirants, dones pioneres, artistes i deixebles… una novel·la 
on els personatges proven d’aixecar la seva felicitat al temps que ho fan 
els murs dels pavellons modernistes del nou Hospital de Sant Pau. 

Per escriure aquesta novel·la, Juste va fer un exhaustiu treball 
d’investigació i recopilació d’informació. Gran part d’aquesta feina la va 
fer a l’Arxiu Històric de l’Hospital de Sant Pau.

https://www.grup62.cat/autor/tania-juste/000032576
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Solucions al nº 91 SUDOKU

ENCREUAT

JEROGLÍFIC

HO SAPS?

A la capella
(A+La+Ca+P+L+La)

B: Bèlgica  -  NL: Països Baixos  -  CH: Suïssa  
-  DK: Dinamarca  -  CS: (Corresponia a l’antiga 
Txecoslovàquia, ara Txèquia (CZ) i Eslovàquia 
(SK) -  D: Alemanya  -  SF: (Corresponia a 
Finlàndia, ara és FIN)  -  S: Suècia

HORITZONTALS: 1- Renom d’una casa de Castellserà. 
2 - La primera vocal – Capital de la comarca del Baix Camp 
- 50 en números romans. 3 – L’únic satèl·lit natural de la 
Terra - Part terminal del braç. 4 - El que utilitzem per a cosir 
(A l’inrevés) - Temps que dura la claror del sol (A l’inrevés). 
5 - Relatiu o pertanyent a l’erotisme - Consonant vibrant. 6 - 
Preu estipulat pel lloguer d’una nau – Xai, anyell. 7 - Símbol 
químic del triti - Estripa teixits del cos dels animals o dels 
vegetals (A l’inrevés). 8 - Que té lloc per graus.

VERTICALS: 1 – Nom d’un camí de Castellserà que 
porta a una partida del mateix nom, a l’est del terme municipal. 
2 - As - Mamífer rosegador, que viu en els arbres, es nodreix 
de fruits i passa l’hivern hivernant; cèlebre per dormir molt - Un 
punt erogen femení molt sensible. 3 - Fer bufecs. 4 - Element 
químic del grup dels gasos nobles, emprat en l’enllumenat 
- Tros llarg i estret de roba, cuir, paper, etc. 5 - No vestit (f.) - 
Un, en números romans - Preposició (A l’inrevés). 6 - Pronom 
reflexiu, tercera persona - Gos (A l’inrevés) - Símbol químic 
del coure. 7- Entorn de llenguatge i programació amb un enfocament a l’anàlisi estadístic - Tercera nota musical 
- Cèlebre atol de les illes Maldives amb hotels de luxe. 8 - Nom de partida, tocant al terme de Castellserà i que 
pertany a Agramunt, format per masies disperses, la majoria deshabitades.

HO SAPS?
Cada animal té una forma particular d’articular sons. Aquest so l’anomenem de diferent manera segons de 

quin animal es tracta. Sabeu quin animal fa un: Lladruc- Mugit - Miol - Rauc - Bel - Güell - Parrup - Cloqueig - 
Bram - Renill?
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