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ON ÉS?QUÈ ÉS? La solució

L’aixopluc convertit en observatori d’ocells, a la serra, 
entre el Camí de la Serra i el Canal d’Urgell
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és exclusiva dels seus autors. La 
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CONSELL 
DE REDACCIÓ

Excm. Ajuntament de 
Castellserà

G e n e r a l i t a t  d e 
Catalunya
Depar tament  de 
Cultura i Mitjans de 
Comunicació

Diputació de Lleida

Hem de celebrar que s’hagi realitzat un itinerari 
a la Serra amb el nom de “Ruta dels 4 Aixoplucs”. 
El cartell principal indicador de tota la ruta, amb 
plànol del recorregut i dels llocs a visitar,és al Camí 
d’Agramunt, abans de creuar el pont de l’Aiguader. 

Seguint la ruta, es pot observar com hi ha pals 
indicadors amb senyals que t’orienten cap el lloc on has d’anar. La ruta et 
porta, seguint pel Camí d’Agramunt,  a la cabana de volta del Bernat; després 
d’endinsar-te per la serra, al Forn de Ciment i al jaciment iber del Tossal del 
Moro. Després, camp a través, fins a dos aixoplucs, cap a una fita de terme 
i a un altre aixopluc. Més endavant fas cap al darrer aixopluc, ara també 
observatori d’aus i, ja cap el canal, als búnquers i, seguint el canal, damunt 
el terraplè, arribes a les trinxeres, per tornar pel canal cap el punt de sortida.

En arribar als aixoplucs i al Forn de Ciment t’adones de la feina que, 
a més de la senyalització de tot el recorregut, han fet en els diferents llocs: 
s’han restaurat i endreçat els aixoplucs i el Forn. Per tot cal felicitar als que 
ho han portat a terme, Espais Naturals de Ponent, amb diferents suports, 
entre els quals la Generalitat i l’Ajuntament de Castellserà. Tot i que es troba 
a faltar la mateixa endreça a les trinxeres i búnquers i una indicació, al terra, 
marcant una mena de sendera per on passar, quan es va pel camp a través, 
i un cartell explicatiu a cada un dels llocs, coses, que de ben segur, quan 
estigui la Ruta ja del tot acabada, ja hi seran.

El que cal destacar és, a més de la Ruta per si mateix, el fet que es posi 
en relleu el valor del patrimoni que tenim a la serra. Creiem que aquest és 
el camí per valorar el que tenim a l’abast, al nostre entorn, fent que puguem 
gaudir del que és fruit del passat. Aquest és motiu més que de satisfacció i 
de felicitació als que han iniciat aquesta ruta, aquesta manera per valorar el 
legat del temps a casa nostra. Enhorabona!
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ELS CARRERS NO 
ESTAN PROU BRUTS

Burilles de tota mida i colors, 
papers de colors, trossets de  papers 
de totes mides, embolcalls de paper 
de caramels, trossos de paper de 
publicitat, tires de cartrons, capses 
de paquets de cigarretes, vasos de 
cartrons de cafè, envasos petits 
de cartró de begudes, tires de 
plàstic, envasos petits de plàstic, 
trossos de bosses de plàstic, vasos 
de plàstic, palets de plàstic de 
caramels, palets de plàstic de 
remenar begudes, palets de plàstic 
de netejar orelles, botelles petites 
de plàstic d’aigua, palets de fusta, 
plomes d’ocells, fulles, trossets 
de restes de plantes de tot tipus, 
caques de gos, trossets de corda, 
mascaretes, llaunes de begudes, 
terra, fang, pedretes i ... entre altres 
coses, una amalgama empastifada i 
compacta de porqueria amb restes 
de tot tipus, que denota que ja fa 
força dies que no es neteja... és 
una mostra del que podeu trobar 
al marge de les voreres, pel carrer 
major i la plaça Major, entre d’altres.

Un exemple que demostra que 
els carrers no es netegen. Mentre, 
la brutícia es va amuntegant i 
diversificant. Potser quan arribi a 
cert nivell, algú hi pensarà i després 
s’hi dedicarà temps i esforços. 
Mentre, no cal que patim! Encara no 
estan prou bruts els carrers!

CENSURA?
M’he llegit la Nota de Redacció 

que fa la Revista  en relació a una 
carta publicada a l’apartat “Bústia”. 
I transcric: “Per això, el Consell de 
Redacció ha decidit de suprimir 
de l’anterior número de la revista, 
la captura de pantalla on hi sortia 
el nom de la persona afectada a 
l’escrit, perquè ningú vol veure’s el 
seu nom en entredit, atenent així la 
petició de l’afectada i la de la carta 
del govern de l’Ajuntament”

Segons aquesta nota es 
dedueix que l’Ajuntament, i també 
la interessada, han demanat a la 
revista suprimir una part de l’escrit 
de la carta que s’havia publicat. Ras 
i curt, treure una part de l’escrit. 

Sobre aquest aspecte voldria 
puntualitzar una consideració. Però 
primer de tot vagi per endavant que 
estic completament d’acord que 
el fet d’exercir la nostra llibertat 
d’expressió no ha d’acabar fent mal 
als altres, sigui del tipus que sigui.

Tanmate ix ,  c rec  que  la 
consideració a fer és la següent: 
la llibertat d’expressió comprèn la 
transmissió d’informació, correcta 
o no, benintencionada, dins de 
l’error o malintencionada; l’emissió 
de judicis de valor i la crítica de 
la conducta d’altres, tot i que això 
pugui molestar, inquietar o disgustar. 
Així ho requereix el pluralisme, 
la tolerància i l’esperit d’obertura, 
sense els quals no hi ha una societat 
democràtica. Posar-hi traves és 
censura.

Crec que si algunes opinions 
són detestables, encara ho és 
més impedir que s’expressin. En el 
terreny de les idees i les opinions, 
fins i tot adverses o pernicioses, 
resulta més saludable i desitjable el 
combat ideològic que la persecució. 
És més sa democràticament, discutir 

i fer veure l’error, que censurar. 
Censurar sempre es pot veure com 
la intenció de voler prohibir un punt 
de vista diferent o de voler suprimir 
la disconformitat de persones que 
pensen d’una altra manera. 

Crec que val més que un 
personatge públic rebi crítiques i, 
si hi ha hagut manca de rigor en 
el que s’ha expressat, cal que el 
responsable de donar la informació, 
es plantegi que potser no ha arribat 
plena i correctament aquesta 
informació. Per més motiu ha de 
permetre que hi pugui haver una 
desinformació en el què es diu. Ha 
de tenir present que mantenir el 
ciutadà desinformat també és una 
mostra de censura. És un atac a 
la llibertat d’expressió. I és aquí 
quan, actuant contra les mostres 
de dissidència es comet censura i 
autoritarisme.
 A c c e p ta r  l a  l l i b e r ta t 
d’expressió ha d’anar acompanyat del 
deure de no ofendre’s cada vegada 
que aquesta llibertat l’exerceix algú 
que no pensa com nosaltres. Com 
més ens escandalitzem pel que algú 
diu, més restringim la llibertat que 
exigim que es respecti.

No po t  se r  que  només 
defensem la llibertat d’expressió 
per a aquelles persones que, o bé 
pensen com nosaltres, o bé ataquen 
idees, persones o institucions que 
ja ens va bé que siguin atacades. 
I quan no és així, quan els atacats 
són dels nostres, tota la llibertat 
que pregonàvem, es transforma en 
censura i comencem a exigir que 
rectifiqui, que demani perdó i que 
pagui per les barbaritats que ha dit 
o escrit.

Expressar una dissidència, un 
parer contrari o equivocar-se en el 
que es diu, ens ofèn, i volem que 
es rectifiqui, que no surti allò que 
no veiem bé, i no ens adonem que 
estem retallant la llibertat d’expressió 
dels altres i que, procedint així, 
també estem escapçant aquesta 
llibertat a nosaltres mateixos.

Potser amb l’escrit d’aclariment 
posterior n’hi hauria hagut prou, 
sense demanar que es suprimís res.
Mai realitzar cap intervenció que es 
pugui concebre com a censura.
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AGENDA
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 
(Abril 2021)
Pluja ............................. 23,8  l/m2

Temperatura màxima...... + 26.36º C
Temperatura mínima...... - 0,24º C

CELEBRACIONS 
MES DE MAIG

1 de Maig: Sant Josep Obrer. Festa del 
Treball. Dia Internacional del Treballador

2 de Maig. Dia de la Mare
3 de Maig: Sant Felip. Sant Santiago. Dia 

Mundial de la Llibertat de Premsa
8 de Maig: Festa del Roser. Festa del 

Bandoler. Dia Mundial de la Creu Roja i de 
la Mitja Lluna Roja. Jornades de Record i 
Reconciliació en Honor dels que van perdre la 
vida a la Segona Guerra Mundial. Dia Mundial 
del Comerç Just

9 de Maig: Festa del Roser. Festa del 
Bandoler. Dia d’Europa

13 de Maig: Ascensió del Senyor. Na. Sra. 
de Fàtima

15 de Maig: Dia Internacional de les 
Famílies

16 de Maig: Dia Mundial de la Llum. Dia 
Internacional de la Convivència en Pau

17 de Maig: Dia Mundial d’Internet. Dia 
Mundial del Reciclatge. Dia Mundial de les 
Telecomunicacions i la Societat de la Informació

18 de Maig: Sant Rafael. Dia Internacional 
dels Museus.

20 de Maig: Dia Mundial de les Abelles
21 de Maig: Dia Mundial de la Diversitat 

Cultural per al Diàleg i Desenvolupament
22 de Maig: Dia Internacional de la 

Diversitat Biològica
23 de Maig: Diumenge de Pentecosta
24 de Maig: Dia Europeu dels Parcs 

Naturals
25 de Maig: Dia d’Àfrica
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Activitat

municipal
Plens

En aquest mes d’abril va tenir 
lloc el ple ordinari corresponent al 
mes de març, ja que per terminis 
d’altres temes es va posposar una 
setmana. El que correspondria 
al mes d’abril es farà al maig. 
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 l ’addenda del 
conveni amb el Departament 
d’Ensenyament del Pla experimental 
de primer cicle d’educació infantil a 
les escoles rurals. És el conveni 
que permet tenir l’escola bressol 
integrada a dins de l’escola i per 
tant, que les depeses, malgrat ser 
altes, no ho siguin tant com amb 
dues mestres i sobretot ara, que 
els alumnes de l’escola bressol 
són pocs. En principi s’ha d’aprovar 

cada any i ara es va fer l’aprovació 
del curs 2021/2022.

S’aprovà in ic ia lment  la 
modificació del reglament d’us 
i explotació de la deixalleria i 
l’àrea d’emergència municipal de 
Castellserà. Al reglament de la 
deixalleria i l’àrea d’emergència 
se li fa una petita modificació, per 
tal que les sancions no només es 
puguin emetre per ple sinó també 
per decret d’alcaldia i així poder 
agilitzar els tràmits, ja que malgrat 
que es faci un ple mensual, a 
vegades, sobretot en èpoques 
de vacances, si no hi ha ple, 
els expedients podrien quedar 
retardats.

S’adjudicà la concessió d’ús 
privatiu per a equipar i explotar el 
Centre Residencial per a la gent 
gran de Castellserà. Es tracta de 

l’adjudicació de la gestió de la 
Residència. Com que només hi va 
haver un licitador, els informes de 
l’Assistent Social per a puntuar els 
projectes, es van poder fer ràpid, 
de manera que ja es va poder 
adjudicar. L’empresa a la que 
s’adjudicà l’obra és Serveis Lleida 
Global Grup SL, que es dediquen a 
la gestió de residència i gestionen 
a hores d’ara les de Barbens I i II 
i la de la Fuliola. Ara en breu s’ha 
de signar el contracte i començaran 
a contar els 50 anys de cessió de 
l’edifici.

Tots els acords es van prendre 
per unanimitat dels 7 regidors 
presents a la sessió. A continuació 
es va donar compte dels Decrets 
d’Alcaldia i es va donar per tancada 
la sessió ja que no hi va haver precs 
ni preguntes.

Àrea d’èmergència de la Deixalleria
Degut al mal ús que es fa 

de l’Àrea d’Emergència de la 
Deixalleria, conjuntament  entre 
l’Ajuntament, l’empresa de recollida 
Urgell Net i el Consell Comarcal de 
l’Urgell, després de rebre moltes 
queixes de treballadors i usuaris 
i arribar a un punt de no retorn en 
tot plegat, es va prendre la decisió 
de convocar una sèrie de reunions 
per a informar d’aquesta situació i 
de les mesures per a cercar-hi una 
solució. A més a més s’aprofità de 
que s’està treballant en el programa 
de gestió de l’obertura de l’àrea 
d’emergència per a poder treure els 
contenidors i mirar de conscienciar 
de nou a tothom.

Es varen programar una 

reunió telemàtica oberta a tots 
els veïns i una xerrada presencial 
a la Plaça del Sitjar. A més una 
reunió telemàtica per a les masies 
i segones residències.

Per tal de recuperar l’esperit 
del Porta a Porta i que tothom tregui 
la brossa el dia de la recollida i així 
la utilització de l’àrea d’emergència 
sigui només en casos d’emergència. 
Això hauria de servir a més a 
més, per a poder augmentar els 
percentatges de reciclatge, molt 
baixos en aquests moments, 
cosa que comporten importants 
multes i pèrdues econòmiques a 
l’Ajuntament. Durant la reunió es 
va explicar també els costos i com 
funciona el servei perquè tothom 

ho tingués clar.
També es va explicar quin 

seria el funcionament a partir 
d’ara de l’àrea d’emergència, 
d’on s’enretiraran, per de prompte  
els contenidors. Després l’Àrea 
estarà tancada i caldrà una targeta 
identificativa per tal d’accedir-
hi i que a partir de 15 vegades 
d’utilització s’haurà de pagar 1 euro 
per entrada.

Les masies seguiran el mateix 
calendari que la resta de veïns però 
enlloc de recollir-los les deixalles, 
les deixaran en un punt i les 
segones residències les deixaran 
a fora de casa i ho comunicaran a 
l’Ajuntament per tal que es passi 
a recollir.
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AGRUPACIÓ CORAL 

FLORS D’URGELL

PARRÒQUIA

Durant els mesos de març i abril, la Parròquia 
ha continuat amb les activitats litúrgiques dominicals 
marcades pel confinament que encara estem vivint. 
Nomes que la missa que abans es feia a les 11 ara es 
fa a les 12h. 

Per altra part, malgrat les restriccions, cal destacar, 
com a més rellevant, la celebració del Diumenge de 
Rams, que es va fer a l’interior de l’església, abans de 
començar la gran Setmana Santa, setmana de passió 
i resurrecció per arribar a la Pasqua. De la Setmana 
Santa també cal indicar, amb les limitacions actuals, la 
celebració de la Vetlla Pasqual.

Una vegada més 
la Covid ens aixafava la 
cantada de Caramelles 
que hauríem fet el dia 
de Pasqua. El món del 
cant i  la Coral  Flors 
d’Urgell, continuaven en 
la incertesa i temeritat i 
un altre cop aquest any, 
l’alegria de les cantades 
pels diferents indrets de 
Castellserà es veuria 
truncada per la maleïda 
pandèmia.

I així, els cantaires 
ben equipats amb la 
i n d u m e n t à r i a  t í p i c a 
de Pasqua, i  amb el 
complement però, de 
l’avorrida mascareta, vam 
voler oferir una petita 
mostra al Racó d’Antany. Així doncs 
dirigits per la nostra directora, la 
Sílvia, i amb l’esforç d’enlairar ben alt 
les nostres veus com la protagonista 
de la peça que interpretàvem, LA 
GAVINA, els cantaires ens vam 
trobar el Dijous Sant en aquesta 
plaça del nostre poble. El Marcel 
va gravar la nostra cantada per 
penjar-ho després a la pàgina web 
de Castellserà. Uns dies més tard 
vàrem enviar la gravació a
la Residència de la Fuliola, amb la 

qual els padrins van gaudir recordant 
les cantades anteriors que els 
havíem ofert.

La Coral Maristes de Lleida, 
ben agosarats i afrontant les 
circumstàncies en que ens trobem, 
aquest any van organitzar el LLEIDA 
CANTA viatjant cap els diferents 
pobles dels quals en formaven part 
les Corals participatives per tal de 
gravar una peça i posteriorment fer 
un muntatge virtual que oferirien el 
mes de Juny a través de les diferents 
xarxes. La Coral Flors d’Urgell vam 

cantar, tal com vàrem fer el passat 
Dijous Sant, la mateixa havanera 
La Gavina, aquesta vegada a la 
Panera, degut a la pluja que ens va 
impedir cantar a l’ exterior, prenent 
com es ja de costum, les mesures 
de prevenció que tocava. El resultat 
va ser immillorable i magnífic. 
Ara només cal esperar aviat per 
poder gaudir dels cants ignorant 
la mascareta, apropant-nos al veí 
cantaire i amb una llibertat musical 
que la Coral Flors d’ Urgell fa temps 
que enyorem.
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AMPA

CLUB AT. CASTELLSERÀ

El dia 9 d’abril, la Junta del 
Club Atlètic Castellserà va convocar 
assemblea general de socis. Amb 
una quinzena d’assistents, un dels 
punts a tractar, d’acord amb el full 
informatiu que es va fer arribar a les 
totes les llars, era, degut a la situació 
actual per culpa de la pandèmia 
del covid-19 i ja que la competició 
estava anul·lada fins la temporada 
vinent, tancar la temporada. Es 
presentaren els comptes, amb un 
balanç positiu, deixant constància de 
que el futbol és solvent. També, ja 
que els actuals membres de la Junta 
han acomplert 8 anys al davant de 

la direcció del Club, es convocaren 
eleccions per a formar una nova 
Junta pel dia 23 de maig. 

En aquests moments, donat 
de que el campionat de 2a Catalana 
es va interrompre, i no es jugava, 
l’equip s’hauria de recompondre, 
l’entrenador continuarà si hi ha una 
nova Junta i, és clar, s’haurà de 
buscar més jugadors.

L’actual Junta esperarà fins 
els dies 15, 16 de maig per si es 
presenten candidatures i, en cas 
de que no hi hagi cap candidatura, 
el Club quedarà automàticament 
dissolt.

Tot i això, es comentà que no 
es donarà de baixa a la Federació, 
per poder així mantenir els estatuts 
i donar temps a que, en un altre 
moment es torni a reiniciar el Club. 
En quan a la quota de socis que ja 
s’havia pagat aquesta temporada, 
en cas de que no sortís cap 
candidatura, es tornarien els diners 
als socis i el que quedés es donaria 
a l’Ajuntament.

Es va comentar també que 
amb un mínim de tres persones 
es pot iniciar una nova Junta, per 
això es demana que s’hi presentin 
candidatures. 

ESCOLA EL TERRALL

A l’abril llibres i roses mil, i a l’escola ho hem celebrat com cal, dins de 
les mesures excepcionals d’aquest any.

Tots els cicles han visitat la biblioteca on han fet alguna activitat 
relacionada amb les tipologies textuals treballades durant el curs i han pogut 
llegir, mirar i remenar llibres. Donem les gràcies a la Magda per la seva 
col·laboració i per les seves lectures, sempre interessants.

L’alumnat  de cicle  superior, que durant aquest trimestre estan treballant 
el còmic, han aprofitat per construir una línia del temps sobre el còmic, que 
ha restat exposada als baixos de l’edifici de la Garuta.

A més a més tots els grups han fet roses i punts llibre. 

Un centenar de persones, 
grans i petites,  van poder gaudir, 
i s’ho van passar d’allò més bé, 
amb l’espectacle “La Llegenda 
de Sant Jordi” de la companyia 
“La Pantomima” que l’AMPA va 
organitzar, la tarda del passat dia 
23 d’abril, Diada de Sant Jordi. Un 
espectacle apte per a tots els públics 
i, a la vegada, adient per la ocasió 
en que s’esqueia, la Diada Cultural 
de Catalunya.

I és que, tot i que la Diada de 
Sant Jordi va ser un dia laborable per 
a molts adults, per als nens i nenes 
de l’Escola de Castellserà va ser un 
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dia de festa, per la qual cosa, des 
de l’AMPA es va decidir organitzar 
un acte cultural per a tothom i més, 

després de saber que cap altra 
entitat local realitzava cap acte o 
activitat per aquest dia. No cal dir 

que l’espectacle va ser tot un èxit i 
que esperem poder-lo repetir l’any 
vinent.

INFORMACIÓ LOCAL

FIRA DE L’HORT

Aquest any, a causa de la 
pandèmia, s’ha hagut de fer només 
un esdeveniment per tenir en 
compte el que hauria d’haver estat 
la 3º Fira d’Horticultura. El 18 d’abril 
es va organitzar una sortida per 
a descobrir les plantes silvestres 
comestibles i els seus usos, pels 
voltants de Castellserà, dirigits 
per un membre de l’entitat Els 
Corremarges.

Els Corremarges és una 
associació sense ànim de lucre, 
els membres de la qual treballen 
per la recuperació i la divulgació 
dels usos populars de la vegetació, 
especialment sobre les plantes 
silvestres comestibles.

A m b  u n a  t r e n t e n a  d e 
participants es va anar, caminant 
i atenent a l’observació de les 
plantes, des de Sant Sebastià 

fins a la masia En Pere, explicant 
les plantes comestibles que 
s’anaven trobant. La passejada va 
ser molt interesant ja que no només 
es van presentar plantes com a 

comestibles, com el roser silvestre, 
el blet blanc, colitxos, etc. amb 
altres usos que podien tenir, com 
fer melmelades, sinó que es van 
destacar també altres plantes, com 
la lleterassa, per la seva toxicitat.

VACUNACIÓ MASSIVA A CASTELLSERÀ
Els dies  8 i 29 d’abril s’han realitzat vacunacions massives de covid-19 a Castellserà, a l’espai exterior 

de la Residència. S’ha donat la primera dosi de vacuna Pfizer als de la franja d’edat entre 70 i 79 anys i la 
segona dosi als majors de 80.

ÀREA D’EMERGÈNCIA DE LA DEIXALLERIA
Com a mesura preventiva per a solucionar el problema de les deixalles incontrolades, s’ha realitzat el 

tancament, amb tanca metàl·lica, de la zona de contenidors. Posteriorment s’han enretirat els contenidors a 
l’espera de les mesures concretes a realitzar.

PROJECTE RUTA CICLISTA DES DE PENELLES AL CASTELL DEL 
REMEI

Hi ha previst un projecte per a habilitar una ruta per a ciclistes i vianants que, passant pel Camí de la 
Plana i el Camí de Linyola, enllaci Penelles i el Castell del Remei, salvant la carretera. 

PLAÇA DE PEÓ A L’AJUNTAMENT DE CASTELLSERÀ
S’ha publicat la convocatòria i les bases del procés selectiu per a la provisió d’una plaça de peó de 

brigada en règim laboral fix, mitjançant concurs oposició, i constitució d’una borsa de treball, a l’Ajuntament 
de Castellserà.
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VAS I VÉNS  (Abril 2021)
MATRIMONIS

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

PADRÓ MUNICIPAL

Cap

1.- Mireia Carbonell Gallardo (29-03-2021)
2.- Andrei Florinel Gheorghe (21-04-2021)

1.- Cecília Utgés Vilaltella (16-04-
2021)

A 30 d’abril de 2021: 973 habitants
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actualitat: El Coronavirus 
Covid-19

1 d’abril
- Els contagis per covid-19 

continuen pujant. A Catalunya ja són 
600.000 persones les que han tingut 
el coronavirus

- Més casos de covid-19 greus 
en totes les edats després de l’avenç 
de la variant britànica. 

- França tanca les escoles tres 
setmanes i estén el confinament 
suau a tot el país

- Pfizer afirma que la seva 
vacuna  és  100% e f i caç  en 
adolescents de 12 a 15 anys

2 d’abril
-  L’ O M S  a l e r t a  q u e  e l 

ritme de vacunació a Europa és 
“innaceptablement lent”

- Neix, a Espanya, el primer 
nadó, de mare vacunada, amb 
anticossos de covid-19.

- Segons el resultat de 4 
estudis, els vacunats amb Pfizer i 
Moderna tenen poc risc de contagiar 
la covid-19. 

- Continua l’empitjorament dels 
indicadors de la Covid en plena 
Setmana Santa

-  E ls  hosp i ta l s  d ’ I s rae l 
comencen a tancar les sales de 
Covid. 

4 d’abril
- A Castellserà s’anuncia la 

disponibilitat de vacunar-se a les 
persones entre 60 i 65 anys 

- Catalunya supera el milió de 
vacunats amb la primera dosi i vol 
accelerar el ritme 

- La vacunació per a la població 
entre 70 i 79 anys començarà a partir 
del 12 d’abril

- 9.571 nous casos de covid-19 
a Espanya i 157 morts en les últimes 
48 hores 

-  E x p e r t s  a l e m a n y s 
recomanen substituir la segona 
dosi d’AstraZeneca als menors de 
60 anys

- Comença a França el tercer 
confinament amb èxodes a segones 
residències i a l’estranger

- Itàlia torna a ser “zona 
vermella” i es confina a casa durant 

la Setmana Santa
- Els Països Baixos suspenen 

definitivament la vacunació amb 
AstraZeneca

- La franja d’entre 65 i 70 es 
començarà a vacunar amb Janssen 
a mitjans d’abril

7 d’abril
- El president del govern 

espanyol anuncia la fi de l’estat 
d’alarma el 9 de maig i promet 33 
milions de vacunats a l’agost

-Salut aspira a tenir vacunada 
tota la població de més de 65 anys 
al juny

- Els factor que determinen la 
gravetat de la Covid són l’edat, el 
sexe, patologies i grup sanguini 

- El Secretari de Salut Pública, 
Argimon alerta que es va a un ritme 
d’ingressos a les UCI que no es 
podrà sostenir.

- Castellà i Lleó suspèn la 
vacunació amb AstraZeneca

- PIMEC demana incorporar les 
vacunes russa i xinesa a Catalunya

- Sanitat i les comunitats 
acorden suspendre la vacunació 
amb AstraZeneca a menors de 60 
anys.

8 d’abril
-  C a t a l u n y a  t o r n a  a l 

confinament comarcal. Els horaris 
de restauració es mantenen fins a 
les 5 de la tarda; la cultura no és una 
excepció per sortir de comarca; el 
toc de queda resta fins a les 22 h.; 
reunions un màxim de sis persones; 
els comerços no essencials oberts el 

cap de setmana; sortides escolars i 
colònies permeses en grup classe 
i activitats esportives autoritzades 
com fins ara

-  Cata lunya p ionera  en 
monitoratge del covid-19 a través 
d’aigües residuals 

-  L’Agència Europea del 
Medicament conclou que els trombes 
poden ser un efecte secundari 
d’AstraZeneca però només en casos 
rars.

- A Castellserà, fins a la data, 
ja s’han vacunat totes les persones 
de 77 en amunt.

- Brasil, al límit del col·lapse pel 
covid-19 i sense resposta política

9 d’abril
- Els positius continuen pujant 

i els ingressos a l’UCI s’acceleren, 
amb 25 pacients nous en un sol dia, 
amb 483 en total 

- Espanya vacunarà amb 
AstraZeneca les persones de 60 a 
69 anys

-  Desgave l l  de  c r i t e r i s 
d’edat a Europa amb la vacuna 
d’AstraZeneca 

- Alemanya anuncia que 
negociarà directament amb Rússia 
per comprar dosis de la Sputnik V

- França posarà Pfizer o 
Moderna als vacunats amb una 
primera dosi d’Astrazeneca

10 d’abril
- La quarta onada arriba amb 

les UCI ja plenes. L’ocupació de les 
UCI després de Pasqua augmenta 
més que en la segona i tercera 
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onades
 - L’Arnau de Vilanova de Lleida 

es prepara per al “pitjor escenari” 
degut a l’augment dels casos de 
coronavirus  

-  L’Agència Europea del 
Medicament estudia si hi ha un 
possible vincle entre quatre casos de 
trombosi greu i la vacuna Janssen.

- Els canvis de criteri sobre 
AstraZeneca generen confusió i 
desconfiança

13 d’abril
- La llet de mares vacunades 

amb Pfizer té anticossos que 
protegeixen el nadó de la covid-19

- Els EUA suspenen la vacuna 
de Janssen per casos de trombes

-  Janssen  cance l · l a  l a 
distribució de la seva vacuna a 
Europa

- Salut comença a citar les 
persones de 65 a 69 anys per 
vacunar-les amb AstraZeneca

- La vacuna de Pfizer redueix 
entre un 88% i un 92% el risc de 
contagi en residències

- Demanen vacunar com a 
prioritaris els sense sostre, un 
col·lectiu fora del sistema

- Segons un estudi, la inactivitat 
física augmenta el risc de morir per 
covid-19

- Salut demana espaiar les 
segones dosis de Pfizer per vacunar 
més gent. 

- A l’Espai Mercat de Tàrrega 
es comencen a vacunar amb 
AstraZeneca, el grup de persones 
de de 66 anys fins a 69 anys.

15 d’abril
- La UE aposta per Pfizer, 

que enviarà 50 milions de vacunes 
abans del previst

-  D i n a m a r c a  s u s p è n 
d e f i n i t i v a m e n t  l a  v a c u n a 
d’AstraZeneca per la relació amb 
les trombosis

- La Xina regala àpats, entrades 
i vals del súper per aconseguir que 
la gent es vacuni

- Un estudi fet als Estats Units 
indica que el sedentarisme també 
és un factor de risc important de 
Covid-19 greu

- En aquesta data a Castellserà, 
des dels darrers 14 dies hi ha hagut 
14 positius i 8 els darrers 7 dies, 
amb un risc molt alt. En les localitats 
més properes, els diagnosticats 

pos i t i us  han 
estat: Penelles: 
1 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: 5, en 
els darrers 14 
dies i 4 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 
alt; Preixens: 0 en els darrers 14 dies 
i 0 en els darrers 7 dies, amb un risc 
molt baix; Bellcaire: 0 en els darrers 
14 dies i 0 en els darrers 7 dies, amb 
un risc molt baix; Balaguer 64, en els 
darrers 14 dies i 35 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt; 
Ivars d’Urgell: 5 en els darrers 14 
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt baix; Linyola: 
15 en els darrers 14 dies i 10 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 
molt alt; Fuliola: 2 en els darrers 14 
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt baix; Tàrrega: 
97 en els darrers 14 dies i 61 en 
els darrers 7 dies, amb un índex de 
risc molt alt; Mollerussa: 156 en els 
darrers 14 dies i 83 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt;  
i Lleida: 760 en els darrers 14 dies 
i 416 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc molt alt.

17 d’abril
- El 20% de la població a 

Catalunya ja té la primera dosi de la 
vacuna contra el coronavirus

- El Procicat prorroga el 
confinament comarcal i les altres 
mesures una setmana més.

- A Catalunya la pressió a 
les UCI no baixa i els contagis 
segueixen per sobre de 2.000 

- La mascareta ja no serà 
obligatòria al carrer a Israel a partir 
d’aquest diumenge  

- Els morts per covid-19 al món 
ja superen els tres milions 

21 d’abril
-  L’EMA també veu un possible 

vincle de Janssen amb trombosis 
inusuals, però n’avala l’ús. Janssen 
reactiva el lliurament de vacunes a 

la Unió Europea
- El Regne Unit espera 

tenir abans que acabi l’any dues 
pastilles amb antivirals ja en ús per 
tractar el covid-19 a domicili 

- França aprova el certificat 
covid-19 per viatjar

- Sanitat no endarrerirà 
finalment la segona dosi de Pfizer 
i Moderna

- Catalunya desenvolupa la 
vacuna Hipra contra el covid-19, 
que estarà en assaig clínic a partir 
de juny i que s’espera estarà en 
funcionament el 2022. 

22 d’abril
- A partir de dilluns, 26 d’abril i 

fins el 3 de maig, segons l’evolució 
de la pandèmia, s’aproven mesures 
de flexibilització a Catalunya: 
es permet la mobilitat per tot 
Catalunya; segueix igual el toc 
de queda, de les 22 h. a les 6 h.;  
en els esdeveniments esportius, 
culturals i religiosos hi pot haver 
un aforament del 50 %; s’obren 
els bars i restaurants dels centres 
comercials, com la resta, de 7,30 
h. a 17 h. s’autoritza el 100 % 
presencial a batxillerat i FP; es 
podran trobar fins a sis persones 
de bombolles diferents, sempre 
amb mascareta i comerç sense 
límit de superfície amb l’aforament 
del 30%

- A Catalunya es faran tests 
d’automostra massius en les zones 
més castigades de covid-19

- 314.835 contagis en 24 
hores: l’Índia registra la xifra diària 
de casos nous en un sol país més 
alta des de l’inici de la pandèmia 

24 d’abril
- Catalunya frena la quarta 
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onada, però s’estanca en els 1.500 
contagis diaris 

- L’EMA defensa posar la 
segona dosi d’AstraZeneca als que 
van rebre la primera

- Els EUA autoritzen reprendre 
“immediatament” la vacunació amb 
Janssen

27 d’abril
- Desescalada desigual a 

Europa: reobertures a Itàlia i França, 
mentre Alemanya posa el fre

- Ascens vertiginós del covid-19 
a l’Índia, que pot viure la pitjor onada 
fins ara al món

- Espanya manté a ratl la 
la incidència del covid-19 però 
augmenta l’ocupació a les UCI

- Barcelona estrena la Fira com 
a punt de vacunació massiva contra 
el covid-10

-  Els turistes dels EUA vacunats 
podran viatjar a Europa a l’estiu

29 d’abril
- Va c u n a c i ó  m a s s i v a  a 

Castellserà: es vacunen els més 
grans de 80 amb la segona dosi i els 
més grans de 70 amb la primera dosi

- Brots a les residències: estar 
vacunat no impedeix nous contagis, 
però són més lleus. 

 30 d’abril 
-   Tornen els sopars en 

restaurants fins a les 23 h a partir 
del 9 de maig

- El Procicat manté el gruix de 
les restriccions una setmana més 
i elimina la limitació horària dels 
parcs infanti

- Espanya se salta el límit 
de la UE i amplia a 16 setmana la 
pausa entre dosis d’AstraZeneca als 
menors de 60 anys.

- A França els més grans de 
18 anys es podran vacunar al juny

- Més dubtes sobre el toc de 
queda a l’espera dels jutges   

- En aquesta data a Castellserà, 
des dels darrers 14 dies hi ha hagut 
7 positius i 2 els darrers 7 dies, amb 
un risc molt alt. En les localitats més 
properes, els diagnosticats positius 
han estat: Penelles: 1 en els darrers 
14 dies i 1 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc mitjà; Bellmunt: 0 en 

els darrers 14 dies i 0 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc molt 
baix; Agramunt: 34, en els darrers 
14 dies i 16 en els darrers 7 dies, 
amb un índex de risc alt; Preixens: 
0 en els darrers 14 dies i 0 en els 
darrers 7 dies, amb un risc molt 
baix; Bellcaire: 1 en els darrers 14 
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb un 
risc molt baix; Balaguer 131, en els 
darrers 14 dies i 85 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt; 
Ivars d’Urgell: 7 en els darrers 14 
dies i 2 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt alt; Linyola: 
23 en els darrers 14 dies i 14 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 
molt alt; Fuliola: 2 en els darrers 14 
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt baix; Tàrrega: 
85 en els darrers 14 dies i 40 en 
els darrers 7 dies, amb un índex de 
risc molt alt; Mollerussa: 156 en els 
darrers 14 dies i 79 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt;  
i Lleida: 755 en els darrers 14 dies 
i 382 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc molt alt.

ACTUALITAT
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OBRES AL POLIESPORTIU

El pressupost per a l’exercici 
2021, que es va aprovar al desembre 
de 2020, contemplava una inversió 
amb una partida de 483.000 euros. 
Es tractava de poder assumir la 
construcció dels accessos i els 
serveis del poliesportiu municipal, 
una obra que havia de permetre la 
legalització de la instal·lació i que 
l’Ajuntament podria afrontar amb el 
nou Pla Únic d’Obres i Serveis de 
Catalunya (PUOSC). 

AL mes de març, per part de 
l’Ajuntament, 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.

L e s  o b r e s  q u e  e s t a n 
projectades són una edificació 
d ’ap rox imadamen t  uns  300 
metres quadrats, que inclouen els 
lavabos per al públic en general 
del poliesportiu, segons el seu 
aforament, i permetran l’accés amb 
rampa i escales a la pista, així com 
accés amb cadira de rodes a la zona 
de la graderia, al passadís central. 
Les obres també portaran implícit, 
l’actualització del subministrament 
elèctric del pavelló i el pla contra 
incendis, així com noves sortides 
d’emergència.

P e r  p a r t  d e  l ’ e m p r e s a 
contractista s’ha ofert unes quantes 
millores. Per una banda es portarà 
una canonada d’aigua potable fins 
al poliesportiu. Ara mateix se sap 
per on entra l’aigua, però no es 
té clar per on passa la canonada 
que porta l’aigua. A més a més, és 
antiga i d’uralita, per a qual cosa 
es regularitzarà la situació. La 
canonada passarà per la vorera 
del costat de la carretera. També 
es canviarà tota la il·luminació 
del poliesportiu per focus led i es 
posaran calefactors d’aigua per 
als vestuaris amb plaques solars. 
L’última millora que es va presentar 
va ser el canvi de focus de la pista 

d’estiu per focus led.
Les obres comportaran canvis 

en l’estructura actual de l’edifici. 
Una vegada estiguin finalitzades, 
l’entrada al recinte es farà per la pista 
d’estiu. Les portes d’emergència 
que també poden permetre accés 
al recinte, donaran a la paret de 
Penelles, però per la pista d’estiu 
hi haurà l’entrada principal, amb 
un petit porxo pels dies de pluja. 
Els serveis quedaran ubicats al 
fons de l’edificació nova a la dreta, 
a la cantonada més propera a la 
carretera i a Penelles.

E l s  l a v a b o s  q u e  h i  h a 
actualment quedaran tal i com 
estaven, per a utilització d’artistes 
i personal de treball, quan hi hagi 
actuacions al pavelló. Un d’ells 
quedarà també adaptat com a 
lavabo de minusvàlids de cara a la 
legalització. El pla d’autoprotecció 
per un poliesportiu com el nostre 
(document de referència per a poder 
utilitzar-lo, que va entrar en vigor fa 
uns 6 anys), et demana un conjunt 
de serveis en funció de l’aforament. 
Pel que fa a minusvàlids en demana 
dos i per no comprometre amb excés 
la nova construcció, es va adoptar la 
solució de posar un dels actuals com 
a lavabo de minusvàlids.

La resta de poliesportiu, en 
quan a escenari, accés a baix 
a l’actual gimnàs, pista, llotges, 
vestuaris... quedarà tal i com està. 

Potser el canvi que es veurà 
més serà a l’espai que hi ha davant 
de les portes de ferro, al lateral de 
la carretera de Penelles i que, a 
vegades, es feia servir per a coure 
carn. En tot aquest espai, des de les 
portes de ferro fins a l’antiga tanca 
d’obra és on s’executen les obres 
dels accessos i els lavabos. Aquest 
espai desapareix per complert, 
però una vegada acabat el que 
hi ha ara projectat, de ben segur 
que es trobarà algun altre lloc per 
coure carn.

Cal  entendre que,  amb 
aquestes obres que ara s’hi fan, 
i tenint en compte el projecte 
original, no restarà acabat del tot 
el poliesportiu, ni molt menys. Pel 
que fa als tancaments, quedarà 
per fer encara, a totes les parets 
d’obra, tant dels costats com de 
tota la zona del pavelló, una altra 
paret i l’aïllament. També queda 
pendent, si es volgués, tot el tema 
de la climatització, així com el pintat, 
arrebossat i els falsos sostres de 
la zona de l’escenari, els vestuaris 
i les dues sales que hi ha a la part 
superior. També les passarel·les 
que al seu dia es van projectar per 
a poder netejar i obrir les finestres 
de la coberta, 

Tot i que quedaran moltes 
coses per poder deixar l’edifici llest 
del tot, la idea de l’Ajuntament, amb 
aquestes obres actuals, és de que, 
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amb el menor pressupost possible, 
es pugui deixar l’edifici legalitzat 
i que es pugui util itzar sense 
problema, cosa que s’aconseguirà 
amb aquesta actuació.

El preu total de l’obra que ara 
s’hi fa, té un cost total de 480.000 
euros aproximadament. Hi ha una 

subvenció del POUSC, per a petits 
municipis, de 120.000 euros, una 
del PUOSC, per a inversions, de 
250.000 euros i una de la Diputació 
de 57.000. La resta, uns 53.000 
euros, els posa l’Ajuntament.

El termini de f inal i tzació 
d’aquestes obres és el 24 de juny, 

tot i que s’ha demanat una pròrroga 
per tal de tenir més temps. Tot i això, 
com a molt tard, el 31 de juliol han 
d’estar acabades. Malgrat això i 
tenint en compte aquests calendari, 
i si el coronavirus ho permet, es 
voldria poder utilitzar el poliesportiu 
per la Festa Major de juliol.

ACTUALITAT
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- La presència d’empreses 
catalanes a l’Íbex 35 torna a 
màxims històrics

- El Consell per la República 
impulsa un carnet d’identitat digital

- Commoció al món social i 
polític per la mort d’Arcadi Oliveres, 
economista i activista per la justícia 
social i la pau.

- Amnistia Internacional torna 
a incloure Cuixart i Sànchez en el 
seu informe sobre drets humans. 
L’organització ja ha demanat 
diverses vegades la seva llibertat i 
va considerar “desproporcionada” 
la sentència del Suprem. 

- No hi ha hagut “baby boom”: 
la pandèmia fa caure la natalitat un 
18% a Catalunya

- AENA trasllada a l’aeroport 
del Prat la seva acceleradora 
de “start-ups” per situar els seus 
projectes d’innovació a Barcelona, 
per ser una de les principals capitals 
europees de l’emprenedoria 

- La pandèmia dispara el 
nombre de famílies ateses per 
Càritas sense un habitatge digne 

- L’ex-vicepresident de la 
Mesa del Parlament, ha presentat 
una denúncia davant del Comitè 
de Drets Fonamentals de les 
Nacions Unides, per tal que 
predetermini si s’han vulnerat els 
drets fonamentals dels membres 
de la Mesa, en jutjar el Tribunal 
Superior de Justícia de Catalunya 
els membres sobiranistes de 
la Mesa, per haver permès el 
debat de dues resolucions sobre 

l’autodeterminació i la monarquia
- La pandèmia fa caure un 20% 

la facturació als comerços i la meitat 
no han rebut cap ajut 

- Desallotgen un assentament 
de barraques davant dels Encants 
on vivien 23 persones

- El Govern capta 480 milions 
d’inversió estrangera el 2020 
malgrat la covid-19

- La Sagrada Família a punt de 
culminar la segona torre més alta 
del temple

-  C a i x a B a n k  p l a n t e j a 
acomiadar 8.291 empleats i tancar 
1.500 oficines: serà el segon ERO 
més gran de la història de Catalunya

- El TC rebutja el recurs de 
Turull contra la sentència de l’1-O i 
li obre la via europea.

- El BBVA vol tancar 204 
oficines a Catalunya amb un ERO 
que afecta a 3.800 treballadors a 
tot l’Estat.  

-  H&M acomiadarà  232 
empleats a Catalunya  

- El Suprem contradiu el TJUE i 
manté que Junqueras havia d’acatar 
la Constitució per ser eurodiputat 

- Rècord històric del deute 
públic espanyol. Actualment puja 
a 1,35 bilions d’euros, el 120% del 
PIB.

- La pandèmia dispara l’estalvi 
de les llars espanyoles al nivell més 
alt des del 1999 

- L’Audiència Nacional, posant 
en evidència el ministre Marlaska, 
anul·la el cessament del coronel De 
los Cobos, com a cap de la Guàrdia 
Civil a Madrid.

- El jutge Llarena insta Bèlgica 
i Escòcia que activin les euroordres 

de Puigdemont, Comín i Ponsatí 
- L’Estat invertirà 335.000 

euros a Catalunya per obrir fosses
- Espanya invisibilitza el 

català: només l’1% de webs 
oficials estan traduïdes. 

- El Ministeri de Defensa 
donarà 1.000 euros als reclutes, 
que van lluitar entre 1957 i 1959, 
a la guerra colonial d’Ifni

-  E l  gove rn  espanyo l 
descarta la via oberta al Congrés 
i presentarà la seva pròpia llei de 
secrets oficials

- L’esperança de vida baixa a 
Espanya més que a cap altre país 
de la UE per la Covid.

- L’Audiència de Madrid torna 
a suspendre l’ingrés a presó dels 
condemnats per l’assalt al centre 
Blanquerna al 2013

- Aprovada la primera llei 
contra el canvi climàtic a Espanya. 
En els seus objectius inclou 
acabar amb la venda de cotxes 
contaminants el 2040, retallar 
amissions i assolir la neutralitat 
d’emissions del país el 2050.

- El ministeri de Cultura 
retorna amb comptagotes els 
“Papers de Salamanca” 

- A partir d’aquest mes totes 
les empreses a Espanya han de 
tenir per llei el registre salarial 
en què han de desglossar quan 
cobren els treballadors i les 
treballadores

- El govern espanyol estudia 
pagar 12.000 euros per cada any 
que s’ajorni la jubilació

- Els funcionaris de l’Estat 
podran mantenir el teletreball 
després de la pandèmia

- L’Associació Professional 
de la Magistratura, l’Associació 
Judicial Francisco de Vitòria i el 
Fòrum Judicial Independent, han 
remès un escrit a la UE,  que recull 
la possibilitat de sancionar l’Estat, 
per “risc de violació greu” de l’estat 
de dret, per la reforma que vol fer 
el govern central, que impedeix 
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nomenaments al Consell General 
del Poder Judicial quan aquest 
òrgan està en funcions. 

- El president del govern estatal 
anuncia una pròrroga de tres mesos 
més de les mesures sobre el lloguer 
i la suspensió dels desnonaments

- El pla de recuperació del 
govern estatal contempla 6.800 
milions per rehabilitar habitatges i 
13.200 per al cotxe elèctric 

- Dos secretaris d’estat de 
Rajoy admeten una intervenció 
excessiva a la Banca Privada 
d’Andorra 

-  La Bibl ioteca Nacional 
d’Espanya es disculpa per considerar 
que el valencià és català

- La Fiscalia demana presó 
per als mossos que acompanyaven 
Puigdemont a Alemanya

- L’Audiència Nacional confirma 
el processament de la família Pujol 
per organització criminal

- Espanya va perdre 106.000 
habitants empadronats el 2020, l’any 
de la pandèmia. 

- El govern espanyol retira la 
polèmica reforma per rebaixar les 
majories per escollir el CGPJ. 

- La justícia ordena tornar als 
Franco els mobles del Pazo de 
Meiràs. 

- Espanya va enregistrar el 
2020 el dèficit més alt de tota la UE, 
un 11% 

- El Tribunal de Comptes cita 
a una trentena de càrrecs de la 
Generalitat per reclamar-los els 
diners gastats per l’acció exterior 
del Procés.

- S’ha botat, a les drassanes de 
Cartagena, el submarí S-81 Isaac 
Peral, amb 10 anys de retard i un 
sobrecost de 1.800 milions d’euros 

-  Espanya augmenta  la 
despesa militar més d’un 9% en 
plena pandèmia

- Dos periodistes espanyols 
assassinats a Burkina Faso mentre 
feien un reportatge sobre cacera 
furtiva a la reserva de Pama. 

- Un capellà de Vilavella (La 
Plana Baixa) del País Valencià, veta 
una noia lesbiana per fer de padrina 
perquè “no porta una vida digna” 

- Dos magistrats del TC veuen 
“desproporcionada” la condemna 
del Procés. Dubten que el 20-S i 
l’1-O posessin en perill el “sistema 

democràtic” 
- Més de 250 eurodiputats i 

diputats d’arreu del món reclamen 
al govern espanyol una amnistia per 
als presos polítics i exiliats

- Desapareix el Llibre de 
Família en favor d’un document 
digital individual    

- El Consell d’Europa reclama 
a Espanya que garanteixi l’ús del 
català a la justícia.

- L’escalada de tensió entre 
Rússia i Ucraïna a Donbass alerta 
els EUA i l’OTAN

- A la deriva un vaixell carregat 
de iots a Noruega que porta 400 
tones de combustible.

- Els carrers de Belfast, amb 
enfrontaments entre centenars de 
joves de la comunitat republicana i 
la unionista, viuen la nit més violenta 
des de fa vuit dies. 

- Itàlia diu adéu a la censura 
cinematogràfica 

 - França aprova una llei per 
protegir les llengües minoritàries 
com el català

- Mor als 99 anys el príncep 
Felip, el marit de la reina d’Anglaterra 

- França vol prohibir els vols 
interiors si hi ha una alternativa de 
dues hores i mitja amb tren

- La UE i el G7 veuen una 
“amenaça” les tropes russes a la 
frontera amb el Donbass, al sud-est 
d’Ucraïna 

- Tensió entre la República 
Txeca i Rússia per un atemptat en 
un dipòsit d’armes, el 2014, al nord 
de Moràvia.

- Acord a la UE per a la llei 
cl imàtica que ha de convertir 
Europa en el primer continent lliure 
d’emissions 

- Rússia vol deixar la Estació 
Espacial Internacional i construir-ne 
una de pròpia

- Rússia retira les tropes 
desplegades a la frontera d’Ucraïna 

- Esperança davant la malària: 
Oxford anuncia una primera vacuna 
amb més d’un 75% d’efectivitat. 

- Jordània arresta un membre 
de la família reial i un ex-assessor 
del rei per “raons de seguretat” 

- El trasllat de mòmies del 
Museu Egipci a El Caire es converteix 
en un espectacle faraònic per donar 
a conèixer el nou gran Museu de la 
Civilització.

- El Canal de Suez recupera 
totalment el ritme després del 
bloqueig pel vaixell encallat al canal 

- L’Iran i els EUA reprenen 
contactes per ressuscitar el pacte 
nuclear

-  Amnist ia  In ternac ional 
denuncia la vulneració de drets 
arreu del món emparada en la lluita 
contra la Covid.

- Arkansas enceta l’ofensiva 
legislativa antitrans als EUA i 
prohibeix els tractaments de canvi 
de sexe a menors.

- Crítiques al primer ministre 
del Pakistan per culpar les dones 
de les violacions 

- Egipte descobreix perduda 
sota la sorra, a la monumental Luxor, 
una ciutat faraònica de fa 3.000 anys

- Kim Jong-un, el líder de Corea 
del Nord, admet que el país travessa 
una crisi similar a la gran fam dels 90 

-  L’erupció del  volcà La 
Soufrière obliga a evacuar més 
de 15.ooo persones a l’illa de Sant 
Vincent, a les Antilles menors del 
Carib

- França accepta celebrar un 
nou referèndum d’independència a 
Nova Caledònia.

- El Tribunal d’Apel·lació del 
Quebec acaba de validar la llei 
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aprovada el 2000 per l’Assemblea 
Nacional, i pel Tribunal Suprem el 
2018, de manera que permet la 
independència del Quebec si el 
50% més un dels vots del poble 
quebequès, donen suport a aquesta 
opció en referèndum.

- L’exèrcit birmà mata almenys 
82 persones en un dia en un atac 
amb llançagranades

- La Xina, en el seu avenç en 
la política de reunificació, augmenta 
la pressió sobre Taiwan, amb el risc 
d’un incident.

- L’Iran promet venjar el 
ciberatac a la planta nuclear de 
Natanz, que Israel no nega 

- El Japó abocarà al Pacífic un 
milió de tones d’aigua radioactiva 
de la central nuclear de Fukushima 

- El president Biden retirarà 
les tropes nord-americanes de 

l ’Afganistan abans de l ’11 de 
setembre del 2021

- Les tropes de l’OTAN també 
sortiran de l’Afganistan a partir de 
l’1 de maig

- Una estudiant de 17 anys, 
a EUA,  crea punts de sutura que 
canvien de color si hi ha infecció 

-  Cuba posa el punt final a 
l’era Castro amb l’abandonament del 
càrrec de primer secretari del Partit 
Comunista per part de Raúl Castro, 
de 89 anys.

- El Tribunal Suprem del Brasil 
anul·la la condemna de Lula i permet 
que l’ex-president es presenti com a 
candidat a les eleccions.

- Mor el president del Txad en 
un atac dels rebels quan visitava les 
seves tropes al front

- Guinea-Conakri, el primer 
país que aprova una llei per protegir 

les persones albines. En uns 
quants països africans són 
perseguides a causa de mites 
i creences 

- La NASA aconsegueix 
extreure oxigen del CO2 de Mart

-  E l  Mar roc  demana 
explicacions a Espanya per 
acollir el líder del Front Polisario

-  I n d o n è s i a  d ó n a 
of ic ialment per morts els 
53 tripulants d’un submarí 
desaparegut

-  A lmenys  82  mor ts 
per l’explosió de bombones 
d’oxigen en un hospital covid-19 
de Bagdad

- Un allau derivada del 
trencament d’una glacera 
provoca 8 morts a l’Índia 

  -  Almenys 45 persones 
moren esclafades per la multitud 
en un festival religiós a Israel
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La guerra oblidada

La notícia de que el Ministeri 
de Defensa donarà 1.000 
euros als reclutes, que van 

lluitar entre 1957 i 1959, al conflicte 
de l’antiga colònia espanyola 
d’Ifni, ubicada al Sàhara marroquí, 
impulsada sota el règim dictatorial 
de Franco, ha portat a la memòria 
la que fou coneguda com la “guerra 
oblidada”.

Defensa reconeix amb aquests 
ajuts els reclutes que “complint 
amb el règim de servei militar 
obligatori van ser integrats a unitats 
expedicionàries de les Forces 
Armades destacades al territori 
d’Ifni-Sàhara”. És un reconeixement, 
doncs, a la seva “entrega i sacrifici”.

El conflicte va tenir lloc a la 
petita colònia espanyola d’Ifni, que 
es trobava enclavada davant les 
Canàries, al sud del Marroc, abans de 
la incorporació del Sàhara al Marroc. 
Anomenada per alguns historiadors 
“la guerra oblidada”, es va originar 
a causa de l’aixecament de l’Exèrcit 
d’Alliberament Marroquí, que havia 
lluitat per la independència del 
país contra els francesos. Un cop 
aconseguida la independència, 
una part d’aquest exèrcit es va 
dedicar a conquerir les possessions 
espanyoles al nord d’Àfrica, entre 
les quals la mateixa ciutat d’Ifni. El 
1957 esclatava la Guerra d’Ifni, però 
pocs espanyols se’n van assabentar: 
la censura es va encarregar qui ningú 
sabés que Espanya estava en guerra.
El Marroc era un protectorat 
compartit  entre França (que 
controlava la part més rica) i Espanya 
(que dominava la part més pobra i 
més rebel). El 2 de març de 1956, 
contra tot pronòstic, França va 
atorgar la independència a la seva 
part de protectorat i Franco, amb 
molt de dolor, es va veure obligat 
a concedir la independència a 

la part espanyola el 7 d’abril. Però 
Espanya es va reservar la possessió 
de l’anomenat “Protectorat Sud” (o 
franja de Cabo Juby) i la d’Ifni (tot 
al·legant que Ifni era una colònia 
diferent del Marroc). En aquell 
moment al Marroc tenien molta 
força les teories ultranacionalistes 
d’Allal al-Fassi, l’ideòleg del partit 
monàrquic Istiqlal, que reivindicava 
la reconstitució d’un “gran Marroc” 
que agruparia tot el Marroc, el 
Sàhara espanyol, Mauritània, part 
d’Algèria i part del Mali. La monarquia 
marroquina no va acceptar que Ifni 
quedés en mans espanyoles, i tot i 
que no va enviar l’exèrcit a lluitar 
contra els colonialistes, va facilitar 
l’enquadrament de bandes armades, 
en bona part integrades per militars, 
i va permetre que es llancessin 
a atacar les forces espanyoles al 
Sàhara, Mauritània i Ifni.

L’abril de 1957 a Ifni va haver-
hi manifestacions contra l’ocupació 
espanyola, que van 
s e r  re p r i m i d e s . 
Al  l larg del mes 
d’octubre, a desgrat 
d e  l ’ a r r i b a d a 
de forces  de la 
Legió, les bandes 
marroquines es van 
agrupar al voltant 
d’Ifni. La situació era 
cada vegada més 
tensa. El dia 23 les 
tropes marroquines 
o c u p a r e n  d o s 
p o b l e s  d e l s 
voltants: Goulimine 
i  Bou Izarguem. 
L’encerclament a Ifni 
havia començat.  
 E l  2 3  d e 
novembre Marroc 
es va decidir a llençar 
un atac sobre Sidi 

Ifni que fou rebutjat per les tropes 
espanyoles, la qual cosa va obligar al  
Marroc a centrar-se en l’assetjament 
de les properes poblacions de 
Tiliuin, Telata i Tagragra. Diverses 
posicions avançades espanyoles van 
quedar incomunicades per forces 
marroquines.

Fins la primera setmana de 
desembre les forces paracaigudistes 
e s p a nyo l e s  n o  va n  t re n c a r 
l’encerclament sobre aquestes 
poblacions i traslladen la seva 
població civil i militar cap a Ifni. 
Comencen a produir-se les primeres 
baixes. Sidi Ifni es converteix en el 
fortí espanyol. L’assetjament final 
espera.

Sidi Ifni és abastida per mar 
per tres vaixells de la Marina i 
ràpidament els marroquins també 
comprenen que serà un fortí 
inexpugnable protegit per posicions 
defensives en un perímetre d’uns 30 
kilòmetres i a uns deu kilòmetres del 
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centre de la capital. 7.500 defensors 
espanyols resistiren a les forces 
marroquines. L’assetjament duraria 
fins el juny de 1958 però abans els 
escenaris de la guerra se centrarien 
a Edchera i al Sàhara espanyol. Les 
forces espanyoles van aconseguir 
rebutjar l’atac i mantenir el control 
de Sidi Ifni, el nucli central del 
territori, però bona part de la colònia 
va quedar sota control de les bandes 
armades de l’Exèrcit d’Alliberament. 
L’exèrcit espanyol tenia molts 
problemes per enfrontar-se als 
marroquins perquè tenien un 
equipament i un armament obsolet 
(perquè els nord-americans no 
van autoritzar el règim franquista 
a usar en un conflicte colonial el 
material que ells els havien venut). 
Espanya va haver de desplegar 
soldats de quinta per enfrontar-se 
a les forces marroquines. El combat 
més dur va tenir lloc a Edchera, al 
Sàhara espanyol. La guerra d’Ifni va 
afectar també a Cap Juby, al territori 
del Sàhara Occidental i fins i tot a 
Mauritània i a Algèria. 

Una operació combinada 
entre forces franceses i espanyoles 
(l’anomenada Operació Teide/
Écouvillon) va permetre que els 
espanyols recuperessin el control 
del territori saharauí, però no van 
aconseguir expulsar els rebels de 
les rodalies d’Ifni. Les baixes, segons 
diferents historiadors, per banda 
espanyola van ser d’uns 300 homes 
morts, prop de 600 ferits i uns 80 

desapareguts; les franceses podrien 
haver estat d’uns 200 homes morts 
i les marroquines mai s’han sabut, 
però possiblement arribarien a 
alguns milers.

L’1 d’abril de 1958 es va tancar 
la guerra amb els acords d’Angra de 
Cintra, que establien que la zona 
de Cabo Juby i el riu Draa seria 
transferida al Marroc, però no la ciutat 
d’Ifni. Encara que Ifni, oficialment no 
era cedit a Marroc, en la pràctica va 
quedar sensiblement reduït: només 
va restar en mans dels espanyols el 
nucli urbà de Sidi Ifni. Aïllat enmig de 
territori hostil, els espanyols fins i tot 
podien tenir problemes per obtenir 
béns essencials, ja que l’aeroport 
estava en el radi de tir de les armes 
marroquines. El subministrament 
per via marítima també era molt 
complex, perquè la costa d’Ifni era 
molt abrupta i es veia sovint afectada 
per les marees. A la fi, el 1961 
Espanya va decidir construir un gran 
port artificial a alta mar, completat 
amb un gran telefèric per garantir 
l’arribada de béns per via marítima a 
la seva petita i paupèrrima colònia. 
Però, finalment, el 12 d’octubre de 
1968, el dia de la independència de 
Guinea, va acordar-se la retrocessió 
del territori al Marroc, que es va 
fer efectiu el 30 de juny de 1969. El 
Sàhara, però continuaria en mans 
espanyoles. 

El Sàhara
Què va passar amb el Sàhara? El 

Sàhara Occidental, però, i al contrari 

del que va passar amb Ifni, no va 
ser mai descolonitzat. Espanya va 
mantenir el control fins al 1975, any 
en què Franco va morir i es va produir 
la Marxa Verda per part del Marroc. 
Anem per pams. Espanya es nega 
a desfer-se del Sàhara, per això  el 
1970, l’Organització de les Nacions 
Unides aprova la Resolució 2711, que 
aprova la celebració en el Sàhara d’un 
referèndum d’autodeterminació. 
Després de negar-se a celebrar-
ho,  Espanya,  moguda per  la 
pressió al territori i l’animadversió 
internacional, hi accedeix el 1974. Al 
1973 s’havia fundat el Front Polisario, 
que lluitava per la independència 
de la colònia. El Govern espanyol 
anuncia que el referèndum tindrà 
lloc el 1975 . 

La dictadura franquista posà en 
marxa la preparació del referèndum, 
p e r ò  e l s  a t a c s  d i p l o m à t i c s 
marroquins i la guerrilla amb el 
Polisario complicaren el procés, 
juntament amb la dificultat de 
realitzar el cens a causa del gran 
nombre de població nòmada al 
territori. Marroc s’oposava de cara a 
la consulta, i va demanar al Tribunal 
Internacional de Justícia que es 
pronunciés sobre si el Sàhara era “res 
nullius”, o sigui, cosa de ningú. 
L’ONU va demanar a Espanya que 
paralitzés el procés fins que la Cort es 
pronunciés i Hassan II, rei del Marroc, 
va incloure, al gener de 1975, també 
en el litigi a Ceuta i Melilla.

En aquest context, Hassan II va 
instar al poble marroquí a realitzar 
una marxa «pacífica» de participants 
majors de 18 anys i desarmats, per 
recuperar els territoris del Sàhara 
ocupats per Espanya. A les columnes 
de civils que marxaven cap al sud 
via Tarfaya es van unir també 25.000 
soldats de les Forces Armades Reials, 
que es dirigien a la llavors província 
espanyola per l’est. 

El  5 de novembre, Hasan 
II va anunciar que l’endemà els 
civils creuarien la frontera. Les 
forces espanyoles, seguint ordres 
del Govern, es van replegar a 
uns quilòmetres de la frontera, 
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van minar la zona i es van col·locar 
immediatament darrere. A les 10.33 
hores del dia 6, els primers voluntaris 
de la marxa van tallar el filat i van 
depassar la línia de demarcació, 
endinsant-se en territori espanyol 
proper al lloc abandonat de Tah. Al 
vespre, uns 50.000 civils es trobaven 
acampats en territori espanyol. 

De manera immediata el 
Consell de Seguretat es va tornar 
a pronunciar aprovant una altra 
resolució, la 380, en la qual 
«deplorava la realització de la 
marxa» i «instava al Marroc a 
que retirés immediatament del 
territori del Sàhara Occidental a 
tots els participants en la marxa», 
així com tornar a fer una crida 
al diàleg. No obstant això, i en el 
marc de la Guerra Freda, Estats 
Units i França van donar el seu 
beneplàcit a l’annexió marroquina 
del territori, ja que Algèria i el Front 
Polisario eren propers a la Unió 
Soviètica. 

El dia 9, després de la visita 
del ministre de la Presidència 
espanyol Antonio Carro a Agadir per 
negociar amb el monarca alauí, el 
rei donà l’ordre de replegament i 
els civils abandonaren la província 
espanyola. 

U n a  s e t m a n a  d e s p r é s , 
amb Juan Carlos de Borbó com a 
cap d’Estat en funcions, Franco 
ja agonitzava a Madrid, Espanya, 
el Marroc i Mauritània van signar 
l’Acord Tripartit de Madrid, en 
el qual Espanya va reiterar la 

seva intenció de descolonitzar 
el Sàhara «posant terme a les 
responsabilitats i poders que tenia 
sobre aquest territori com potencia 
administradora» i va instituir una 
administració temporal «en la 
qual hi participarien el Marroc i 
Mauritània, en col·laboració amb 
la Yemaà», l’assemblea de notables 
tribal saharià, establint que aquella 
seria l’expressió de l’opinió del 
poble saharià. Finalment, es va 
establir que Espanya posaria fi a la 
presència al territori abans del 28 
de febrer de 1976. 

El 10 de desembre, l’Assemblea 
General de les Nacions Unides 
va aprovar, Espanya, el Marroc i 
Mauritània van votar a favor, la 
Resolució 3458 B, en la qual es 
reafirmava «el dret inalienable de 
totes les poblacions saharianes 
originàries del territori a la lliure 
determinació» i es demanava 
a les parts «una consulta lliure 
organitzada amb el concurs d’un 
representant de les Nacions Unides 
designat pel secretari general».

El 26 de febrer de 1976, 
e l  representant  permanent 
d’Espanya davant les Nacions 
Unides comunicava que el Govern 
espanyol donava per acabada 
definitivament la seua presència 
al territori, ja que cessava «la 
participació en l’Administració 
temporal que es va establir per 
al mateix», però matisant que «la 
descolonització culminaria quan 
l’opinió de la població sahariana 

s’hagués expressat vàlidament».
Un dia després, el Marroc va 
transmetre al secretari general de les 
Nacions Unides que «la Yemaà del 
Sàhara, reunida en sessió especial 
el 26 de febrer de 1976 a Aaiun, 
havia aprovat per unanimitat la 
reincorporació del territori del 
Sàhara al Marroc i Mauritània, 
de conformitat amb les realitats 
històriques i amb vincles que havien 
unit sempre a la població sahariana 
amb aquests dos països».  La decisió 
seria contrària a el dictamen del 
16 d’octubre de 1975, del Tribunal 
Internacional de Justícia. 

Amb la retirada de les forces 
espanyoles, i basant-se en la decisió 
de la Yemaà, el Marroc va ocupar 
la zona septentrional i oriental del 
territori i Mauritània, la meridional. 
El Front Polisario va anunciar que 
continuaria amb la guerra de 
guerrilles i va proclamar la nit del 28 
al 29 de febrer de 1976 la República 
Àrab Sahrauí Democràtica. la 
proclamació de la República Àrab 
Sahrauí Democràtica, fet que va 
portar a un conflicte armat entre 
el Marroc i el Front Polisario que 
encara dura.

El Sàhara Occidental està 
considerat oficialment com un dels 
17 territoris no autònoms de l’ONU, 
i per aquesta mateixa organització, 
la seva potència administradora 
continua sent l’Estat espanyol. El cas 
és que, a la pràctica, la major part 
del territori (un 80%) és ocupada 
i espoliada pel Regne del Marroc.

De res serveix la resolució 
de les Nacions Unides de celebrar 
un referèndum per impedir que 
el país que regna Mohammed 
VI porti 45 anys aprofitant-se, 
per exemple, dels caladors de 
pesca que ofereixen els 1.100 km 
de costa atlàntica que té el país, 
a més del valor estratègic que 
això suposa. També gaudeixen de 
les riques mines de fosfat que hi 
ha a la regió, element clau per a 
l’elaboració de fertilitzants.

Actualment la situació segueix 
sense resoldre’s. La Missió de 
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Nacions Unides per al referèndum 
en el Sàhara Occidental segueix 
activa, però el Marroc la rebutja, 
argumentant que no li correspon 
supervisar la situació dels drets 
humans en el Sàhara. Per al dret 
internacional, Espanya segueix 
sent la potencia administradora 
del Sàhara Occidental i l’Acord 
Tripartit de Madrid no és vàlid, 

doncs segons l ’ONU «no va 
transferir la sobirania sobre el 
Territori ni va conferir a cap dels 
signataris la condició de Potència 
a d m i n i s t r a d o r a ,  c o n d i c i ó 
que Espanya, per si sola, no podia 
haver transferit unilateralment» i 
el Marroc ocupa el territori.
L’ONU va establir una missió 

especial l’any 1991 per imposar 
l’alto al foc entre el Marroc i 
el Front Polisario.

El passat 13 de novembre hi 
va haver un trencament de l’alto 
al foc, quan el Front Polisario 
va respondre amb ràfegues 
de trets i bombardejos una 
intervenció militar marroquí 
a la ciutat desmilitaritzada 
de Guerguerat. L’exèrcit marroquí 
havia dissolt violentament 
una concentració de civils que 
bloquejava la carretera que 
uneix aquesta ciutat sahrauí 
amb Mauritània. El motiu de tot 
plegat fou que aquesta ciutat, 
tot i que va ser desmilitaritzada 
per ambdues parts després 
d’una crida del secretari general 
de l’ONU l’any 2017, ha estat 
sent uti l itzada pel Marroc 
per l’exportació de recursos 
obtinguts al territori sahrauí 
ocupat.
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El cop dels jutges (de 
dretes)

“Un fantasma recorre el 
món i no és el comunisme, 
sinó la secessió de les 
elits”  A. Ariño i J. Romero

Els jutges de dretes es volen 
independitzar. No és que vulguin 
ser independents, que seria el que 
s’escauria, i una característica i 
virtut que ha de cultivar cadascun 
d’ells en la seva feina; no, el que 
volen és ser el poder independent 
de casa seva. El poder que s’apanya 
sol. El poder que controla a tothom, 
però que no és controlat per ningú 
ni accepta normes de ningú, ni tan 
sols les que emanen del Parlament. 
Els mateixos jutges conservadors 
que s’esquincen les vestidures quan 
afirmen que ells només estan 
sotmesos a l’imperi de la llei. 
Compte, de la llei que fan els seus 
i la que els agrada, segons ens 
demostren ara.

S ó n  u n s  q u a n t s ,  l e s 
executives de les associacions 
conservadores, que veuen perillar 
els seus futurs nomenaments si 
es renova el CGPJ amb l’actual 
conformació parlamentària. És 
molt important per a ells: els 
recordo que gairebé el cent per 
cent dels presidents de l’associació 
conservadora majoritària arriben 
a asseure’s al Tribunal Suprem. 
Són uns quants només i s’arroguen 
la representació de 2.500 ―el 
conjunt dels associats―, però no 
ho han sotmès al seu parer en 
cap moment. Jo he rebut diverses 
queixes d’associats per aquesta 
usurpació. Estan aprenent aviat de 
la postveritat, que res no t’esguerri 
un bon titular.

Aquest grapat de magistrats, 
instal·lats en el sistema de fer 
carrera pròpia, la major part 
d’ells, han escrit una carta a la 

vicepresidenta de la UE de Valors 
i Transparència i al comissari de 
Justícia. Han escrit una carta, 
no han presentat una denúncia 
ni han endegat cap procediment 
reglat. Han decidit que ells se’n 
van a Europa a armar un sidral, 
a veure si aconsegueixen imposar 
alguna altra voluntat per sobre de 
la del Parlament de la seva nació, 
seu de la sobirania popular. Com 
si això els importés! Tampoc no 
els ha importat arribar a plantejar 
que Espanya és equiparable 
a Hongria o Polònia ―països 
iliberals amb governs populistes 
d’extrema dreta― i demanar que 
s’apliqui l’amenaça mateixa de 
l’article 7 per impedir que arribin els 
fons de la UE per aixecar l’economia 
després de la pandèmia. Vet aquí, 
els senyors que tenen el sou fix per 
a tota la vida i als qui tan difícil és 
fer-los aixecar de la cadira, facin el 
que facin, posen negre sobre blanc 
que els la bufa la necessitat que 
milions de persones i empreses 
tenen d’aquests fons perquè el que 
importa són ells, és a dir, que les 
coses siguin com ells volen, encara 
que els vots del Parlament diguin 
una altra cosa.

Són els jutges que fan política 
els que estan desafiant ni més ni 

menys que la sobirania nacional 
que resideix en les cambres. Els 
que volen controlar tots els poders 
i tots els ciutadans, però només ser 
controlats pels seus iguals

És indigne. No em pensava 
que  es  pogués  caure  més 
baix. Els jutges fent política 
partidista i corporativa contra 
els interessos del mateix estat al 
qual diuen servir. És oportunista. 
És electoralista. La pitjor reforma 
del CGPJ, la que encara patim, 
la que l’ha portat als nivells més 
vi ls constitucionals la va fer 
Gallardón en un govern del PP i 
ells van protestar una miqueta i 
es van calmar després, a veure 
si els càrrecs i les designacions 
continuaven caient, que és l’única 
cosa que els importa. Menteixen 
quan diuen que el CGPJ queda 
inoperant amb la reforma duta a 
terme a la cambra perquè no pugui 
nomenar en funcions. En aquesta 
reforma se li han mantingut la resta 
de les competències i els llocs que 
no es puguin nomenar continuaran 
ocupats pels actuals designats. On 
és la paràlisi? On és la immissió en la 
seva sacrosanta independència? El 
Consell no és jurisdicció ni 
és Poder Judicial. El nivell de 
coneixement constitucional que 
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esgrimeixen fa pena. No s’ha tocat 
res que afecti el Poder Judicial, el 
que s’ha aprovat afecta els que 
volen grimpar i tenen pressa per 
grimpar i creuen que grimparan 
menys amb un nou CGPJ emanat 
d’un parlament progressista. A 
Casado no li escriuen per exigir-
li aquesta renovació, no fos que 
s’emprenyi. Per contra, li fan el joc 
enviant cartes que el PP ja utilitzarà 
políticament.

Són els jutges que fan política 
els que estan desafiant ni més ni 
menys que la sobirania nacional 
que resideix en les cambres. Els 
que volen controlar tots els poders 
i tots els ciutadans, però només ser 
controlats pels seus iguals. Els que 
volen plena llibertat d’expressió i 
poder fer crítica política del govern, 
dels ministres o dels parlamentaris, 
però exigeixen que no se’ls pertorbi 
amb cap crítica. Tampoc de la 

premsa, que segons ells participa en 
una conspiració per desprestigiar-los. 
Els que volen ser poder de l’Estat i 
sindicalistes amb dret de vaga, però 
sense que els descomptin el sou. 
Els que volen ser lobby de pressió i 
tenir dret de veto de les lleis. Els que 
volen ser actors polítics i lobby de 
pressió, però acusen de “politització” 
els representants del poble quan 
legislen.

I d’on venen aquests éssers 
divins, que es neguen a sotmetre’s a 
res, que volen governar-se i elegir-se 
i sancionar-se i premiar-se entre ells 
i a més decidir quan es convoquen 
les eleccions o tantes altres coses 
que ens afecten? Aquests éssers 
angèlics i totpoderosos són senyors 
i senyores que van aprovar un 
duríssim examen memorístic. Parin 
de comptar. María Cristina me quiere 
gobernar y yo le sigo le sigo la 
corriente.

No són tots, ni tants com 
diuen, ni tan forts com voldrien 
i pretenen, però són suficients 
perquè la qüestió sigui greu. Algú 
ha de posar els jutges al seu lloc. 
I el seu lloc és jutjar i executar el 
jutjat. El seu lloc és estar sotmès 
a l’imperi de la llei que es fa al 
Parlament a impulsos de la sobirania 
nacional. És impensable que uns 
funcionaris de carrera creguin que 
poden soscavar i lluitar contra un 
Parlament quan la seva composició 
no resulta del seu grat.

Uns senyors amb toga no 
poden pujar a l’esquena dels 
poders emanats del poble per 
interessos particulars i corporatius. 
La separació de poders no significa 
que uns opositors, sense legitimació 
de la sobirania popular, puguin 
independitzar-se de la resta.

Cal parar-los els peus.
El Nacional. Cat     Elisa Beni

El Canadà i Espanya 
democràcies diferents

Tot i que és obvi que la 
democràcia, com gairebé totes les 
coses, es demostra caminant, molts 
cops val la pena mirar a països 
del nostre entorn, en aquest cas 
el Canadà, per veure les abismals 
diferències que hi ha amb Espanya. 
No li cal anar dient que és una 
democràcia plena i consolidada, 
sinó simplement comportar-se 
com una democràcia. En té 
prou amb això i així és vista per 
la comunitat internacional. En 
canvi, Espanya necessita tenir un 
organisme propi com Espanya 
G l o b a l  p e r  c o n t r a r e s t a r 
publicitàriament tots els abusos 
que es fan i que tenen a veure amb 
la pèrdua de llibertats, la repressió 
a l’independentisme català i el 
fet de ser una democràcia amb 

presos polítics i exiliats.
El Tribunal d’Apel·lació del 

Quebec acaba de validar la llei 99, 
aprovada l’any 2000 per l’Assemblea 
Nacional d’aquest territori i que fa 
referència a l’autodeterminació. 
Entre altres punts, la llei permet 
la independència del Quebec 
si el 50% més un dels vots del 
poble quebequès donen suport 

a aquesta opció 
en referèndum. 
Tretze anys ha durat 
el debat judicial 
abans d ’ar r ibar 
al desenllaç final 
i, prèviament, ha 
ca lgu t  un  a l t re 
p r o n u n c i a m e n t 
idèntic el 2018 del 
Tribunal Suprem 
del Quebec.

Encara que 
a  p a r t i r  d ’ a r a 
sentirem la mateixa 
música de sempre 
i la posició unionista no variarà a 
l’hora d’insistir que Espanya no és 
el Canadà, de la mateixa manera 
que quan el referèndum d’Escòcia 
es puntualitzava que el Regne Unit 
tampoc no era Espanya, el cert és 
que es va tancant el cercle de països 
en els quals l’única resposta a un 
referèndum d’independència és el no 
per sistema i negar-se a negociar o 
a dialogar. Per descomptat que no 
existeixen països en el nostre entorn 
en què la resposta sigui la repressió 
indiscriminada dels ciutadans i l’ús 
de la violència, com va passar l’1 
d’octubre del 2017.

La decisió del Canadà el que sí 
que hauria de donar és força, seguretat 

i arguments als que defensen que 
siguin les urnes les que facilitin 
una resposta de la ciutadania al 
desig d’independència. El fet que 
gairebé el 52% dels catalans que 
van acudir a les urnes el passat 
14 de febrer donessin suport, per 
primera vegada, a formacions 
independentistes no és un fet 
menor, i liquidar-lo com si fos una 
cosa intranscendent és un error. 
Res no és fàcil, certament. Però 
tretze anys després, el Quebec té 
el que la ciutadania volia i qualsevol 
poble té dret: escollir lliurement el 
seu estatus legal.

El Nacional.cat     José 
Antich
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https://www.elnacional.cat/ca/politica/justicia-quebec-avala-llei-autodeterminacio_599564_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/justicia-quebec-avala-llei-autodeterminacio_599564_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/justicia-quebec-avala-llei-autodeterminacio_599564_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/justicia-quebec-avala-llei-autodeterminacio_599564_102.html
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Dos magistrats 
d e l  T C  v e u e n 
“desproporcionada” 
la condemna del 
Procés

Dubten que el 20-S i 
l’1-O posessin en perill el 
“sistema democràtic”

A cada pas del llarg camí 
per portar la causa de l’1-O al 
Tribunal Europeu de Drets Humans 
(TEDH), l’ independentisme ha 
anat aplegant fulls amb què omplir 
la carpeta que deixarà sobre la 
taula d’Estrasburg. Una carpeta 
que ahir va engreixar amb les 26 
pàgines dels vots particulars de 
Juan Antonio Xiol i Maria Luisa 
Balaguer, els dos magistrats del 
Tribunal Constitucional (TC) que 
es van oposar a la decisió del ple 
del tribunal de rebutjar el recurs 
d’empara de Jordi Turull contra la 
sentència del Tribunal Suprem i que 
en un escrit mesurat en les formes 
però dur en el fons consideren 
“desproporcionada” la condemna 
als líders de l’1-O, posen en dubte 
que els fets de la tardor de 2017 
encaixin en el tipus penal de la 
sedició i apunten que es podrien 
haver vulnerat drets a la llibertat 
personal, a la llibertat ideològica i 
de reunió. L’última parada abans de 
la justícia europea pot haver acabat 
convertint-se en decisiva.

El vot particular de Xiol i 
Balaguer és rellevant perquè no 
només s’oposa a la decisió del TC 
de rebutjar el recurs d’empara de 
Turull, sinó que entra al detall de la 
sentència del Suprem i qüestiona 
les penes imposades pel tribunal 
de Manuel Marchena. Així, els dos 
magistrats del TC posen en dubte 
que tant el 20-S com l’1-O puguin 
ser considerats dos “alçaments 
tumultuaris” i creuen que hi ha 
“seriosos dubtes” que cap dels dos 
esdeveniments posés en risc “el 
sistema democràtic” espanyol. 
Així, sobre la mobilització davant 
la seu d’Economia, sostenen que 
són fets que estan “emparats en 
l’exercici del dret de reunió”, tot i els 

“excessos d’alguns manifestants” 
que hi hagués pogut haver. I sobre 
el referèndum, defensen que “els 
incidents que hi va haver, tot i que 
importants, van tenir caràcter aïllat”, 
per la qual cosa argumenten que 
“no és fàcil” atribuir-hi “elements 
tumultuaris”. A més, els dos 
magistrats recorden que la voluntat 
dels líders independentistes amb 
aquells dos actes era “pressionar 
el govern espanyol per negociar 
un referèndum”, i no declarar 
unilateralment la independència.

Seguint aquest fil, consideren 
que tant el 20-S com l’1-O podrien 
haver encaixat en els delictes de 
desobediència o desordres públics i 
que, si no era així, s’hauria d’haver 
aplicat el principi de proporcionalitat 
a l’hora d’imposar una condemna 
per sedició. Recorden que Turull 
es va incorporar més tard al Govern 
(el juliol del 2017) i, tot i així, se li 
imposa la mateixa pena que a la 
resta. A més, defensen que en el 
seu cas, per exemple, no hauria 
participat en la convocatòria de la 
manifestació del 20-S. És a dir, que 
s’hauria d’haver valorat els fets en 
què estaven implicats cada un dels 
acusats per aplicar-los una pena 
proporcional.

Els dos magistrats també 
retreuen a la majoria del ple del 
TC que s’hauria pogut “formular 
un jud ic i  d i ferent”  sobre la 
proporcionalitat de les penes i que 
anés més d’acord amb el “principi 
de legalitat”, tal com passa en 
“la cultura jurídica comuna” dels 
països de la Unió Europea. “Una 
visió del principi de legalitat que 

troba la seva articulació òptima en 
la preservació de l’estat de dret”, 
sostenen. Aquesta preservació de 
l’estat de dret creuen que s’hauria 
pogut conjugar millor protegint i 
garantint els “drets fonamentals 
fins i tot dels qui no comparteixen 
aquesta mateixa visió del respecte 
a l’estat de dret”.

Els arguments de la majoria 
del ple

Els arguments dels dos 
magistrats contrasten amb els de la 
majoria del ple de l’alt tribunal, que 
avalen per complet el veredicte del 
Tribunal Suprem. En la sentència, 
escr i ta  pe l  magis t ra t  Pedro 
González-Trevijano, asseguren 
que la condemna a Turull no és 
desproporcionada i que no ha 
tingut un “efecte descoratjador” 
sobre els seus drets fonamentals, 
perquè consideren que no se l’ha 
condemnat per haver-los exercit. 
En aquest sentit, l’alt tribunal 
reafirma que Jordi Turull va tenir una 
participació activa en la “promoció 
del referèndum d’autodeterminació” 
de l’1 d’Octubre i en la seva 
“contumaç oposició” com a membre 
del Govern a totes les advertències 
del TC. En la sentència, a més, 
defensen que el delicte de sedició 
no està descrit de forma “vague” i 
que, per tant, no vulnera la garantia 
de taxativitat. L’alt tribunal també 
rebutja el biaix ideològic d’alguns 
magistrats al·legat per la defensa 
de Turull i tampoc creu que s’hagi 
vulnerat el dret de defensa de 
l’exconseller.

Ara.cat  Mireia Esteve

D’AQUÍ I D’ALLÀ

https://www.ara.cat/firmes/mireia-esteve/
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“Hi ha ciutats com Amsterdam, 
Nova York, Tokio o Londres on 
tenen alcaldia nocturna (...). Mentre 
això no arriba a Barcelona...”. Així 
encapçalava Marc Serena un article 
en una edició de Time Out al Febrer. 
Aquesta frase va obrir la caixa dels 
trons i fer-me decidir a explicar-
vos (en 3 articles) quin és l’origen 
d’aquest concepte, què fa un alcalde 
(o alcaldessa) nocturn, quines són 
les iniciatives pioneres i existents i 
qui som la Comissió Nocturna de 
Barcelona. 

Comencem doncs parlant 
una mica d’història entorn del 
camp de la governança nocturna. 
El concepte d’economia nocturna 
té el seu origen al Regne Unit als 
anys 80, en un moment en què les 
ciutats passaven de ser centres 
de producció a ser-ho de consum. 
Londres, Manchester, Liverpool, 
van obrir-se a l’experimentació i a 
la creació; s’obrien bars, galeries 
i clubs en àrees industrials, es 
concedien noves llicències, anant 
poc a poc cap a una ciutat 24h.

Els anys 90 van viure una 
ràpida expansió de l ’activitat 
nocturna i van aparèixer també 
els primers confl ictes: soroll, 
conductes associals i delinqüència. 
Calia buscar estratègies per donar 
resposta a aquestes problemàtiques. 
Algunes d’aquestes estratègies 
(restriccions horàries, tancaments, 
forta presència policial, etc.) no van 
ser les més encertades, tal com s’ha 
demostrat posteriorment. Totes elles 
no fan més que demonitzar la nit. 

A principis del segle XXI ja 
comencen a sentir-se noves veus 
de sociòlegs, geògrafs i criminòlegs 
de França, Holanda i fins i tot 
Austràlia, amb un discurs proactiu 
i informat de com planificar la 
nocturnitat. Totes coincideixen en 
dir que la nit ha estat injustament 
menystinguda i en afirmar que la 
història d’una ciutat es fa també 
de nit. Els espais nocturns, que cal 

considerar patrimoni cultural, són 
laboratoris d’experimentació i debat 
polític i han estat sovint refugi de 
moltes minories. 

Només fa 8 anys que ha sorgit 
un nou rol i model de governança 
de la nit: L’alcaldia nocturna. Si bé 
aquest pren diversos noms de ciutat 
en ciutat (czar, ambaixador, alcalde, 
comissió..etc), els objectius són 
pràcticament els mateixos: mediar 
entre els diversos interessos entorn 
de la nocturnitat i fer que la ciutat de 
nit funcioni bé per tothom. 

Poca gent s’imaginava el 2013, 
quan Amsterdam va nomenar el seu 
primer alcalde nocturn (Mirik Milan), 
que el concepte s’escamparia arreu. 
Actualment, ja són més de 40 ciutats 
arreu del món (no només capitals) 
que han incorporat aquesta funció. 
El 2018 van tenir lloc més de 15 
conferències internacionals sobre 
gestió i planificació de la ciutat 
nocturna. 

Tot això demostra que la nit 
contribueix en el tot de la societat 
i que té moltes possibilitats de 
ser un agent de canvi positiu. És 
un moviment creixent del que 
Barcelona ha de formar part. Què 
és i que fa l’alcalde (o alcaldessa) 
nocturn? 

Primer de tot, el terme “alcalde 
nocturn” potser no és del tot encertat. 
Segons Shawn Townsend (Dir. de la 
Office of Nightlife and Culture de 

Washington D.C), “nightmayor sona 
massa misteriós i grandiloqüent, 
quan en realitat no tinc poder 
regulador ni legislatiu i tampoc 
treballo sol “. 

Mirik Milan ( alcalde nocturn 
a Amsterdam 2013 - 2018 ) diu “un 
alcalde nocturn s’ocupa de la gestió 
de la ciutat “after dark” ( prenent 
com a referència la franja horària de 
6 p.m a 6 a.m). Ho fa amb la mateixa 
serietat i rigor que ho faria de dia“

 El perfil sol ser el d’una 
persona activista, amb inquietuts 
culturals, que ha trepitjat el terreny, 
està ben relacionada i sap conectar 
amb la gent. L’alcalde ( o alcaldessa 
) nocturn és el pont entre els agents 
actius nocturns (stakeholders), 
les institucions municipals i els 
residents de la ciutat. 

L’alcaldia nocturna té el repte 
de seure totes les parts interessades 
en una mateixa taula i fer que 
s’escoltin, dialoguin i s’ocupin junts 
de governar la ciutat de nit. Han 
de dissenyar estratègies ajustades 
i empàtiques que s’avancin als 
conflictes i analitzar-ne els resultats. 
Ha de ser un projecte conjunt, 
progressista i que vagi més enllà 
dels “vaivens” polítics. 

Tanco aquest primer article 
citant a Goethe : “La nit és l’altra 
meitat de la vida, i la millor meitat “ 

Angelina Berlina, Comissió 
Nocturna de Barcelona

NITS BRILLANTS, 
CARPEM NOCTE
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LA CREU DE TERME

La Creu de Terme de Castellserà 
està ubicada en un extrem de la 
plaça del Sitjar, dalt del carrer 

Santa Maria, prop de l’edifici de la 
Panera. Aquesta creu fou restaurada 
i col·locada aquí l’any 1949, ja que 
fins el 1936 es trobava a l’actual 
Avinguda Catalunya (fragment de 
la carretera LV-3027 que travessa la 
població), davant de cal Toret, abans 
cal Perdiu, just davant del portal de 
sortida del poble, on s’inicia el carrer 
del Portal Nou. Llevat de la base i 
els fonaments, que són elements 
realitzats de nou al segle XX, la part 
superior, capitell i creu són dos 
elements antics, però d’èpoques 
diferents. 

El tros de creu és clarament 
d’època barroca, diria que del segle 
XVII, amb volutes entrellaçades. 
Segueix els paràmetres habituals en 
aquesta tipologia: a la part davantera 
hi ha Crist clavat a la creu que porta 
l’habitual inscripció INRI, amb un 
bon estudi anatòmic, tapat pel 
pany de puresa i coronat amb una 
aureola. Als tres extrems superiors 
de la creu trobem petxines, mentre 
que a la part inferior, Crist reposa 
els peus sobre el crani d’Adam, de 
proporcions gegantines. A la part 
oposada hi ha la Mare de Déu amb 
les mans juntes orant, de la qual no 
tenia testa abans d’una restauració 
duta a terme l’any 2005, segons 
indica una epigrafia gravada a la 
base. Als extrems superiors de la 
creu hi trobem caps àngels alats 
mentre la Verge s’alça sobre núvols. 
Entre la figura i les puntes hi ha 
un segon cinturó angèlic, on el de 
la part de dalt es pot observar la 
coronació de la Mare de Déu amb 
un àngel que davalla en postura 

acrobàtica (i ensenyant el cul a 
l’espectador). 

El capitell de la creu de 
terme de Castellserà és una bloc 
vuitavat, on a cadascuna de les 
vuit cares hi ha representant 
una figura dins d’una mena de 
fornícula, concebuda com un espai 
arquitectònic amb pilastres i arc 
apuntat. A sobre d’això, hi trobem 
un espai decorat amb diferents 
motius d’allò més variat: des d’una 
petxina fins a una galeria d’arcs, 
passant llaços geomètrics i una 
flor de lis. 

Les f igures representen 
diferents sants, d’esquerra a dreta, 
a partir del sant Miquel, patró 
de l’Urgell, matant el drac amb 
una llança, trobem sant Joan 
Evangelista amb una copa i una 
serp que surt d’ella; un sant monjo 
barbat amb hàbit i un rosari a la 
mà (sant Antoni abat?); sant Roc, 
amb una saia curta que s’aparta 
amb la mà per mostrar les llagues 
de la pesta, també porta bastó i 
barret; sant Pere amb una clau a 

la seva mà dreta i un llibre amb les 
sagrades escriptures a l’altra mà; 
sant Pau amb una espasa a la mà 
dreta i un objecte indeterminat a 
l’altra mà; un sant bisbe amb bàcul 
i vestit d’ofici; i un sant amb gaiata 
i barret de pelegrí (l’apòstol sant 
Jaume el Major). 

Al collarí inferior del capitell, 
sota les vuit capelletes amb les 
figures dels sants, hi ha quatres 
escuts i quatre caps d’àngel, i entre 
mig unes columnes torxades o 
d’estries helicoïdals. En els quatre 
escuts hi ha quatre anagrames, 
epigrafia i una data. Els anagrames 
són IHS (Jesucrist) i MA (Maria). 
L’epigrafia permet llegir “BISCA / 
RRI”, és a dir un cognom, que s’ha 
d’identificar amb el patrocinador 
de l’obra en qüestió. I, finalment, 
una data en la que es llegeix 
clarament l’any 1540. 

En quan al cognom cal dir 
que en els fogatges de Castellserà, 
al 1497 hi trobem a Pere Biscarri 
i  en el de 1553, hi trobem a 
Antoni Biscarri. A més, per poder 
identificar la seva importància 
econòmica, cal anotar que al 1570, 
un tal Magí Biscarri fou batlle de 
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Poblet a la localitat.
Encara que sigui de forma 

puntual, vull esmentar la creu de 
terme de Bellver de Sió, l’original 
de la qual es troba a l’interior 
del temple parroquial.  D’una 
banda, perquè la creu de Bellver 
està sencera en la part superior 
(capitell i creu pròpiament dita), i 
ens ofereix el model de com seria 
la de Castellserà en un inici, ja que 
fou modificada a l’època barroca 

(potser fou malmesa en un cop de 
vent o qualsevol altra desventura). 
En el cas de Bellver de Sió també hi 
ha un cognom i una data inscrits. La 
datació de Bellver és 1557. 

Qui podria ser l’autor de la 
creu? Quin podria ser el mestre 
escultor? L’any 2009 vaig analitzar 
per primera vegada aquest mestre, 
tractant sobre la creu de terme 
de Linyola, en part conservada a 
l’església parroquial.1 En aquell 
moment vaig considerar l’obra com 
d’estil gòtic, però “retardatària i 
maldestre”, i que calia datar-la al 
primer terç del segle XVI gràcies 
al tipus de roba que portava un 
dels personatges. Posteriorment, 
l’any 2012, vaig atorgar al mateix 
mestre una altra obra, un retaule 
de pedra amb la Mare de Déu de la 
Misericòrdia; i llavors vaig batejar el 
mestre amb el nom de “mestre de 
Linyola” 2. I finalment, el 2019 vaig 
afegir dues obres més al catàleg 
d’aquest mestre, també creus de 
terme: la de Castellserà i Bellver de 

Sió3. Per tant, l’activitat d’aquest 
mestre es desenvolupa en un arc 
cronològic definit entre 1540 i 
1557, ja que les dates epigràfiques 
en donen fe documental. Per tant, 
i en conclusió, les obres d’aquest 
mestre s’ajusten i confirmen a la 
meva primera hipòtesi del 2009, 
i s’allunyen definitivament de les 
hipòtesis que l’etiquetaven de segles 
anteriors, malgrat es tracti d’una 
escultura que encara manté formes 
gòtiques i sigui molt esquemàtica.

Joan Yeguas Gassó
----------------------------------------------
1 YEGUAS, J., “La creu de terme gòtica 
de Linyola (1500-1530)”, Quaderns de 
«El Pregoner d’Urgell», 2009, núm. 22, 
p. 63-74.
2 YEGUAS, J., “Escultura, orfebreria i 
vidre a l’església de Linyola”, L’església 
de Linyola, Lleida: Diputació de Lleida, 
2012, p. 112-120.
3 YEGUAS, J. ,  “Sobre escultura 
del segle XVI en creus de terme a 
Mascançà”, Mascançà. Revista d’estudis 
del Pla d’Urgell, 2019, núm. 10, p. 
161-172.
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ANATOMIA 
DE GREY

Cr e a t  p e r  S h o n d a 
Rhimes, “Anatomia 
de Grey” és un drama 

mèdic estrenat el 2005 a la cadena 
nord-americana ABC. La sèrie de 
televisió segueix les vides d’una 
sèrie de metges interns que realitzen 
el seu programa de residència en el 
fictici hospital Seattle Grace. Entre 
aquests metges coneixerem a 
Meredith Grey (Ellen Pompeo), filla 
de la famosa cirurgiana Ellis Grey 
(Kate Burton), el que causarà el recel 
i les enveges dels seus companys 
de residència. Durant la seva 
estada al Seattle Grace, els doctors 
crearan vincles afectius i amorosos 
mentre aprenen i reforcen els seus 

coneixements 
mèdics.

“Anatomia 
d e  G r e y ”  v a 
comptar amb un 
spin off, titulat 
“Sin cita previa”. 
La sèrie estava 
basada en la vida 
de l ’est imada 
doctora Addison 
M o n t g o m e r y 
d e s p r é s  d e 
deixar el Seattle 
G r a c e .  A l 
contrari del que 
es pot pensar, 

“Anatomia de Grey” està gravada a 
Los Angeles i no a Seattle. El segon 
spin-off va portar per títol  “Estación 
19”, traslladant l’acció a l’estació de 
bombers número 19 de Seattle. Tot 
i que la protagonista és Jaina Lee 
Ortiz, aquesta ficció va sorgir sota 

l’excusa que el personatge de Ben 
Warren abandonava l’hospital per 
ser bomber. Durant les temporades 
en què les dues sèries han estat 
en emissió, han estat comuns els 
crossovers entre una i altra.

Entre el repartiment es troben 
Ellen Pompeo 
com una de 
les principals 
protagonistes 
interpretant 
a  Mered i th 
Grey, Patrick 
D e m p s e y , 
K a t h e r i n e 
Heigl, Sandra 
Oh,  James 
Pickens Jr., 
C h a n d r a 
Wilson, T.R. 
Knight, Isaiah 
Washington, 

Justin Chambers, Jeffrey Dean 
Morgan, Kate Walsh, Eric Dane, 
Sara Ramírez, Chyler Leigh, Mark 
Saul, Steven W. Bailey, Brooke 
Smith, Lauren Stamile, Jessica 
Capshaw, Kevin McKidd, Caterina 
Scorsone, Rachael Taylor, Janina 
Gavankar. Són molts els actors que 
s’han anat incorporant a la ficció 
al llarg de les seves temporades, i 
altres tants han abandonat la sèrie.

Com a curiositat, dir-vos que 
els títols dels seus episodis deriven 
de cançons populars, des dels 
Beatles (el primer episodi es va 
titular “A Hard Day ‘s Night”) a REM, 
passant per Pink Floyd, Pet Shop 
Boys, Rolling Stones, The Byrds 
...  I que l’actor Denzel Washington 
es va atrevir a dirigir un dels seus 
episodis i que la seva protagonista, 
Ellen Pompeo, va dirigir-ne dos.

La sèrie es una de les mes 
longeves i exitoses de la televisió 
nord-americana. Aquest passat 13 
de novembre es va estrenar als 
Estats Units la seva 17a temporada, 
que encara no te data d’estrena a 
Espanya. 

Podeu veure les seves 16 
temporades a Amazon Prime Video. 

Una sèrie exitosa a la tele-
visió nord-americana
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Jordi Wagensberg (1948-2018)

ELS QUATRE 
SENTITS

Deia Jordi  Wagensberg, 
escriptor, professor d’universitat, 
físic, investigador i pensador intrús 
i conversador infatigable, que els 
quatre sentits fonamentals de la 
convivència humana són el sentit 
de l’humor, el sentit comú, el sentit 
crític i el sentit del ridícul.

L’humor  es  una  de  les 
estratègies que la cultura posa 
al nostre abast amb la finalitat de 
facilitar-nos el treball de comprendre 
la realitat. Mentre riem, estem 
recreant el significat de la pròpia 
cultura: si som capaços de riure, de 
prendre’ns amb humor una situació, 
és que podem tornar a elaborar el 
seu significat. La capacitat de riure 
és una capacitat cognitiva, és una 
manera d’organitzar i processar la 
informació que rebem. 

Hi ha una certa tendència a 
identificar l’humor amb la rialla.  
Certament la r ial lada és una 
conseqüència del sentit de l’humor 
i de la comicitat. Però reduir l’humor 
a la riallada és una simplificació que 
resta gran part del seu potencial. 
Una persona pot tenir molt sentit de 
l’humor i això no vol dir que sempre 
ens hagi de provocar la rialla. 

El sentit de l’humor podem 
dir que és un estat d’ànim més 
o menys persistent que capacita 
a l’individu per a que, prenent 
la distancia convenient, pugui 
relativitzar críticament tota classe 
d’experiències afectives. Estem 
parlant, doncs, d’una manera 
d’enfocar i de prendre’s la vida, 
d’un estat d’ànim que demana un 
cert punt de maduresa personal.

Utilitzant elements còmics 
podem ajudar a un canvi d’actitud, 
a un desbloqueig, a donar una nova 
visió del problema que pot ser molt 
beneficiosa en la nostra intervenció. 
Tot això succeeix perquè la comicitat 
és la capacitat que tenim els 
humans de mirar la vida d’una altra 
manera. La capacitat de captar 

la incongruència, de veure ordre 
en el desordre, de pensar amb 
criteris divergents, d’acceptar altres 
lògiques.

L’humor ens fa riure i ens fa 
pensar. Per això, l’humor i el sentit de 
l’humor són bàsics en la solidaritat 
i la sociabilitat humana i, en darrer 
extrem, podem dir que també són 
bàsics per a la democràcia.

P e r  a i x ò  l e s  p e r s o n e s 
amargades i els sistemes socials 
“amargats” (tirànics o en crisi) han 
considerat sempre el sentit de 
l’humor un perill: per una banda, 
perquè estimulava la solidaritat, 
sempre perillosa per a aquestes 
persones i sistemes; per altra banda, 
perquè pot portar a “riure-se’n dels 
valors” que aquestes persones o 
societats consideren immutables, no 
canviables, d’origen diví o eterns. No 
hi ha res més relativista que l’humor.
El sentit comú podríem dir que són 
els coneixements i les creences 
compartides per una comunitat i 
considerats com prudents, lògics 
o vàlids. Es tracta de la capacitat 
natural de jutjar els esdeveniments 
de forma raonable. Aquest sentit sol 
ser mencionat com una capacitat 
natural de les 
persones que 
no requereix 
d ’ e s t u d i  o 
investigacions 
teòriques, sinó 
que sorgeix a la 
vida quotidiana 
a partir de les 
exper iències 
viscudes i de 
les relacions 
socials, encara 
que en gran 
part es nodreix 
del llegat que 
rebem durant 

la criança.
 La dinàmica del sentit 
comú implica conèixer les qualitats 
captades pels sentits externs i 
comparar-les amb les experiències 
recollides prèviament.

També es pot dir que el sentit 
comú és una facultat essencial de la 
persona: una facultat que posseeix 
la generalitat de les persones, per a 
jutjar raonablement les coses. Per 
això podem pensar que el sentit 
comú és el setè sentit que es basa 
en el coneixement del que és bo i 
del que és  dolent.

Mit jançant el procés que 
implica el pensament crític, s’utilitza 
el coneixement i la intel·ligència per 
a arribar a una posició raonable 
i justificada sobre un tema. Entre 
els passos a seguir per a adoptar 
una actitud d’un pensador crític 
s’han de reconèixer i evitar els 
prejudicis cognitius, identificar i 
caracteritzar arguments; avaluar 
les fonts d’informació i, finalment, 
avaluar els arguments.

El sentit crític ens proposa 
analitzar o avaluar l’estructura i 
consistència dels raonaments, 
particularment opinions o afirmacions 

PENSAMENTS

https://definicion.de/comunidad
https://definicion.de/conocimiento
https://definicion.de/inteligencia/


a       de serra2ª época
34 PENSAMENTS

que la gent accepta com a veritables, 
en el context de la vida quotidiana.

Denominem sentit del ridícul a 
la sensació que experimentem, quan 
creiem que la resta de persones 
ens observen i analitzen la nostra 
conducta i les nostres paraules, 
creient que ens posarem en 
evidència i que no en podrem a 
sortir airosos de la situació, que 
som objecte de les mirades dels 
altres i que posarem al descobert 
determinades carències o defectes 
relacionats con la situació o moment.

El sentit del ridícul ens fa 
estar pendents por no fer res que 
pugui causar molèstia o provocar 
riallades per part dels altres. És 
com una por que tots tenim a que 
els altres es riguin de nosaltres 
o que ens menyspreïn. Es tracta 
d’un sentiment que ens immobilitza 
perquè ens impedeix actuar, per por 
a quedar malament, a que es burlin, 
a resultar patètics o a que no ens 
acceptin. 

Existeixen persones que tot 
just tenen sentit del ridícul, i sense 
pensar-s’ho diuen o actuen. mentre 
que altres viuen pendents de no 
fer mai el ridícul i callen o no fan, 

no fos que... Les persones amb un 
excessiu sentit del ridícul, sempre 
estan preocupades por fer quelcom 
inadequat davant dels altres, sovint 
davant d’una situació d’aquest 
tipus senten una barreja d’ansietat, 
temor i vergonya i fins i tot se 
senten avergonyits quan alguna 
persona actua socialment de forma 
incorrecta o quan se comporten 
de forma extravagant. Viuen amb 
autèntica vergonya les excentricitats 
dels altres, sentint vergonya aliena. 

D’aquí podem interpretar que 
per poder conviure amb els altres 
ens cal tenir sentit comú per jutjar 
raonablement les coses, sentit crític 
per analitzar les opinions dels altres, 
sentit de l’humor per tenir una nova 
visió dels problemes i sentit del 
ridícul per no dir o fer disbarats. Amb 
tot, i amb el permís del mestre, jo, 
humilment, hi posaria un altre sentit: 
el sentit empàtic. 

El sentit empàtic, l’empatia, 
podríem dir que és aquella capacitat 
de la persona de poder participar 
efectiva i, en general, emotivament 
en  una  rea l i ta t  a l iena .  Ser 
empàtics és ser capaços de “llegir” 
emocionalment les persones.  Les 

persones empàt iques són 
capaces d’escoltar els altres i 
de comprendre els seus motius 
i preocupacions; tendeixen a ser 
més obertes i intel·lectualment 
est imulants.  Una persona 
empàtica sap reconèixer les 
necessitats comunicatives i 
emocionals dels altres i sovint 
s’anticipa a les seves demandes.

Crec que, per a una bona 
convivència humana, per poder 
conviure amb altres persones, 
hi fa falta també saber posar-se 
en el lloc de l’altre, fa falta la 
voluntat de voler escoltar i de 
voler entendre el que l’altre ens 
vol comunicar.

Així, doncs, podríem dir, 
que si els sentits del cos humà, 
per poder percebre el món que 
ens envolta, són cinc: vista, oïda, 
olfacte, tacte i gust; els sentits 
fonamentals per a la conviure 
amb la resta d’humans, en el 
món social que tenim al nostre 
voltant, són també cinc: sentit de 
l’humor, el sentit comú, el sentit 
crític, el sentit del ridícul i el sentit 
empàtic (amb permís de Jordi 
Wagensberg).
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UN REGAL

Feia poc que havia passat pel 
quiròfan (per la sala d’operacions). 
Res, una cosa sense importància, 
un quiste (quist) a les posaderes 
(cul). Sense importància però que 
ja feia temps que em feia veure la 
padrina! L’operació havia anat del 
tot bé i la meva cònjugue (cònjuge) 
em volia fer un regal. 

Jo estava a casa de baixa, 
recuperant-me. Tot d’un plegat ve 
un dia la meva dona i em diu, amb 
tot de  carinyo (d’afecte), deixant 
sobre la tauleta tot de futlletons 
(prospectes) de propaganda: 

- Deixa els llapissos (els llapis) 
i els crucigrames (encreuats), 
amor meu!

- Ja hi som! –vaig pensar.- 
No calia ser un adiví ( endeví) per 
saber que alguna de grossa en 
passaria!

- Que hem de fer un viatge!
Jo que vull estar tranquil i no 

trobar-me en llocs on hi han (hi ha) 
moltes persones! “Res, res”! Que 
m’havia de mimar (d’amanyagar) 
i que havíem de disfrutar (gaudir)! 
M’agobien (m’atabalen) aquestes 
decisions preses amb rapidesa! 
Vaig apretar (serrar) les dents per 
agafar coratge, i a veure què seria!

- Serà tot un aconteixement 
(esdeveniment)! Farem un creuer 
pel Nil!

-  Ah no! 
A m b  e l  q u e 
apreta (pica) el 
sol per allí a les 
piràmides! Amb 
tot de sorra del 
desert per la 
cara! No en tinc 
ganes de pujar 
a la gepa d’un 
camel l !  Amb 
la pudor que 
deuen fer! Per 
veure només 
pedres! I tot de 
mosquits a les nits! Ja saps que 
a tots dos sempre  ens acribillen 
(crivellen)!  (Sabia que això 
dels mosquits li sentava (queia)
malament i que per aquí me la 
faria meva!)

- Doncs no en parlem més! 
Anirem a Alemania (Alemanya)! 
Que allí no fa calor i hi ha molts 
palaus per a visitar! 

-Ja l’hem futuda (futut)! -vaig 
pensar-  Com pot ser que sempre 
tingui una segona opció al tinter?

- Si, no saps com deu de ser 
de bonic veure com es posa ( pon) 
el sol vora el Mar del Nord? I sempre 
acompanyats d’una muchedumbre 
(multitud) per a tot arreu on vagis!

- No siguis tonto (ximple) 
i no t’amoïnis, que en aquestes 

excursions hi acostuma a haver 
bastanta (bastant) gent, però no 
massa! 

- I hem d’anar a unes ciutats 
amb tot de tràfic (trànsit) de cotxes 
amunt i avall? 

- Però no saps com disfrutaràs 
(xalaràs) passejant per la voreta 
dels llacs que hi ha! 

 - Sí, ja veig que de tant 
caminar em sortirà tot d’ampolles 
(butllofes) als peus! Però què no 
veus que hem de pagar la hipoteca 
de la vivenda (habitatge)? Com el 
podrem financiar (finançar) aquest 
viatge! No ens el podem permetre 
aquest gasto (despesa)! Que no 
som uns ricatxons (potentats)! A 
més haurem de pagar la declaració 
de la renta (renda)! Ja en tinc fet 
el borrador (esborrany) i ens surt 
a pagar! I a les hores (aleshores, 
llavors) d’on traurem els diners?

- Doncs, si cal, ens apretarem 
(estrenyerem) el cinturó i així 
podrem ahorrar (estalviar)!

- Jo no sé com tu fas, però 
a mi no em surten els comtes  
(comptes)! Quan (quant) creus 
que podrem reunir d’aquí fins 
a l ’est iu?  Ja pressenteixo 
(pressento) que això serà un 
daltabaix! Mira! Ja em ve maldecap 
(mal de cap). Només de pensar-hi 
i ja em comencen a sortir canes 
(cabells blancs) i aquesta nit em 
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costarà molt dormir-me (adormir-
me). M’apures ( m’esgotes) amb 
aquestes decisions!

- I , a més, qui cuidarà el 
periquito? Ara que ja té les plumes 
(plomes) verdes totes renovades!

- No t’amoïnis, que la meva 
mare ens farà el favor de cuidar-lo 
per aquests dies! 

La sogra! Sort en tenim que 
sempre la trobem en els moments 
més oportuns! Ja és bona dona, ja, 
si no fos tan puntillosa (enterca)! 

-  No siguis tan queixica 
(queixós) i no et facis el remoló 
(romancer) que ja ho sé que 
m’estimes molt! Que tu n’ets molt 
de salamero (falaguer)!

Jo ja hi podia posar peros 
(objeccions) ja, que no hi va haver 
res a fer! Què hi farem! És lo (el) 
que hi ha! A creure i sense xistar 
(piular)! No sé com s’ho fa, però 
sempre he de cedir! Una carantonya 
(carantoina) i ja sóc pell! Encara 
que a vegades sembla que vulgui 
acabar amb mi (treure’m del mig)! 

Va arribar el juliol i ja em veus 
a mi carregant tots els bàrtulos 
(estris), maletes i bosses, cap a 
Berlín! L’avió un turment. Només 
despegar (enlairar) i em se va fer 
un nus a la boca de l’estómac que 
no em va abandonar en tot el viatge, 
fins que vam aterrissar (aterrar)! I a 
més, la meva dona a la finestreta, 
jo al mig i de tercer acompanyant 
em va tocar un veí que abultava 
(engruixia) un munt! En feia dos 
i com jo i sobresortia de l’asiento 
(seient)!  Sort que aquella assafata 
(hostessa) era riallera i de bon 

veure!  
En arribar a l’aeroport, el 

primer disgust. Tot estava escrit 
en alemany! Però no és el castellà 
idioma universal! Potser sí que està 
en perill d’extinció! Doncs, apa! 
Espavil (espavila)! La veritat, jo no 
sé com s’ho fa, però la meva dona 
sembla una fura. Per tot arreu se 
posa i a tot quisqui (tota la gent) 
pregunta! No en farfulla (farfalleja) 
ni gota d’alemany però preguntava 
aquí i allà i de tot se’n sortia!

L’hotel  molt  bonic,  molt 
funcional, que la meva dona no 
repara en gastos  (no repara en 
les despeses)! El mal de cap, pel 
marit!

Som al primer dia i hem 
d’agafar el tren. Hi havia una 
gentada de por a l’estació! Tot 
d’espentes i apretons (premudes) 
Era allò que diuen com a sardines 
a la llauna! I de sobte que noto com 
una cosa estranya a la butxaca 
dels pantalons. D’un sarpasso 
(urpada) m’agafo la cartera i va 
ser just en el moment 
en que una mà s’hi 
posava a sobre! 
Em vaig girar, però 
enmig del follón era 
impossible veure res! 
El caco (pispa) ja 
havia desaparegut! 
I jo que em pensava 
que aquestes coses 
només passaven al 
metro de Barcelona!

Els monuments 
molt interessants! La 
ciutat molt bonica! 

Tot era fabulós! Tant que em va 
apabullar (aclaparar). Sempre 
amunt i avall! A mi que m’agrada 
apoltronar-me (emmandrir-me) 
al sofà! Ara el menjar! Això sí que 
no té arreglo (remei)! A mi que em 
perdonin, però és que aquesta gent 
només sap menjar col bullida i amb 
vinagre! Perquè el que és tot l’altre! 
Tant fàcil que és fer un plat de sopes 
amb un ou! Això que de petit no les 
podia veure! Sort de la cervesa! 
Però, no és barata, eh? I apugina 
(grata’t la butxaca)!

- Ja està passat! No hi ha 
mal que cents anys duri! Una 
repassadeta i un parell de rebolcons 
pel llit i tot es cura!

Però no sabeu l’última! A 
la sogra se li havia espatllat la 
calefacció i com que estarien dies 
reparant l’averia (avaria) vindria a 
casa nostra per una temporada!

- Llar, dolça llar! Tant de bé que 
s’hi està a casa! Si no fos per... Que 
ditxós (afortunat) que sóc!
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RETALLS DE 
PREMSA
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APROVEM

DENUNCIEM

LA SENYALITZACIÓ 
DE LA RUTA DELS 4 
AIXOPLUCS, QUE POSA 
EN VALOR EL PATRIMONI 
DE LA SERRA

E L  P O C 
CIVISME DE LA GENT 
TIRANT BURILLES 
O  M A S C A R E T E S 
A L  T E R R A D E L S 
CARRERS
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‘

INGREDIENTS

PREPARACIÓ

Salmó al Rochefort

Viatge d’hivern de Jaume Cabré
Seguint el rastre de Schubert, i de Bach, i de Rembrandt, saltant 

d’un segle a l’altre i d’un punt a un altre d’Europa, els contes de Viatge 
d’hivern es van encreuant subtilment i van teixint una xarxa poderosa. 
Personatges històrics i imaginaris, principals que esdevenen secundaris 
en un altre relat, fils de vegades invisibles que els lliguen secretament, 
un quadre i unes partitures que reapareixen aquí i allà...Viatge d’hivern 
és un homenatge literari a Schubert, a Bach i a la música, que honora al 
mateix temps la pintura, simbolitzada per Rembrandt. A la vegada, és un 
repertori de passions humanes, un repàs a la història interior d’Europa i 
un recorregut geogràfic de Viena a Treblinka i d’Oslo a Bòsnia, passant 
pel Vaticà. Els relats que el constitueixen, situats en èpoques i llocs 
diferents i amb protagonistes que canvien d’un a l’altre, saben mantenir, 
tanmateix, una misteriosa unitat que el lector copsarà a mesura que els 
transiti: a poc a poc, els contes se li aniran convertint en un ordit narratiu 
d’exquisida subtilesa, com qui va teixint, a partir d’històries diverses, el 
canemàs d’una novel·la singular. 

- 600 g de salmó amb pell
- 200 cc de crema de llet
- 2 cullerades de formatge crema
- 150 g de formatge Roquefort
- 150 cc de vi blanc sec
- Oli
- Sal
- Pebre            

Posar a la paella la crema de llet, el formatge crema, el Roquefort tallat a trossets i remoure-ho a foc lent 
fins que es fongui el formatge blau.

Posar la sal i el pebre a gust.
Posar-hi el vi i deixar que s’evapori l’alcohol durant 2 minuts.
Tallar el salmó en dos talls. Posar l’oli a la paella i el salmó, primer pel costat de la pell. Posar sal i pebre. 

Quan el salmó estigui cuit fins a la meitat (canvia de color) girar-lo amb una espàtula perquè no es trenqui. 
Acabar de coure el salmó al punt que es desitgi.

Es serveix en un plat cobrint-lo amb la salsa de formatges. Es pot acompanyar amb patates, espinacs, etc.

https://www.grup62.cat/autor/jaume-cabre/000001922
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HUMOR

EL MECÀNIC I EL CIRURGIÀ
Un mecànic estava removent el cap d’un cilindre d’un motor V12 pertanyent 
a un “Jaguar”, quan va veure un conegut i afamat cirurgià del cor al garatge. 
El cirurgià estava esperant a ser atès pel cap de servei.
En això que el mecànic li crida al cirurgià:
-  Ei, doctor, li puc fer una pregunta?
El cirurgià, una mica sorprès, va caminar cap el mecànic.
Aquest,  netejant-se les mans amb un drap, li va abocar la  següent pregunta... 
- Vegi doctor, faci un cop d’ull a aquest motor. Vaig obrir el seu cor, li vaig treure 
les vàlvules i l’arbre de lleves, les vaig arreglar, les  vaig tornar a instal·lar i, 
quan vaig acabar, el motor funcionava com a nou. Llavors, per què rebo un 
salari tan petit mentre que vostè obté un munt de diners, quan ambdós fem, 
bàsicament el mateix treball?
El cirurgià es va inclinar, pausadament sobre el mecànic, i li va dir, quasi murmurant-li  a l’oïda,: 
 - Tracti de fer-ho amb el motor en marxa...

LES NOVES TECNOLOGIES
El Miquel està nerviós des de fa dies. La vida se li ha complicat. Bé, ha estat ell qui ho ha fet, és cert. Però 

només fa que donar-li voltes al cap i ja no pot dormir.
“No sap què fer i no ho pot consultar amb ningú per tractar-se d’un tema delicat? Truqui a l’ACONSELLADOR 

AUTOMÀTIC i rebrà una resposta amb total anonimat. Els algorismes de la intel·ligència artificial es posen al seu 
servei.” Aquella publicitat a la bústia sembla posada expressament per a ell. Pensa que no perd res si ho prova.

Aprofitant que és sol a casa, truca sense rumiar-s’ho més. Tot just marcat el número, sona una veu metàl·lica:
-“Si es tracta d’un secret de parella, marqui 1; de salut, marqui  2; 

de família, marqui 3; dels amics, marqui 4; d’altres qüestions, marqui 5.”
En Miquel prem l’1.
-“Si vostè posa les banyes a la seva parella, marqui 1; si és la seva 

parella qui les hi posa, marqui 2; si vostè és “les-banyes” d’alguna altra 
parella, marqui 3.”

Torna a prémer l’1.
-“Si li posa les banyes amb algú de la feina, marqui 1; si és amb el 

cunyat o cunyada, marqui 2; si és amb algú del cercle d’amistats comunes, 
marqui 3; per altres casos, marqui 4.”

Aquest cop prem el 2.
-“Malparit!! Ja m’imaginava que alguna cosa hi havia amb la Neus!! Així rebentis!! 
El Miquel ha quedat blanc de cop. El telèfon li cau de les mans. Aquella veu ja no era metàl·lica, ha reconegut 

al moment la Lluïsa que, sospitant una possible infidelitat del seu home, havia preparat i deixat a la bústia l’anunci 
amb què ha descobert el secret que amagava.

Ben mirat, l’aconsellador automàtic li ha resolt el dubte que el consumia: el Miquel no haurà de seguir pensant 
si dir-li res a la Lluïsa.

ACUDIT
Un capellà a l’església diu:
- Avui confessaré a totes les devotes.
S’aixeca una noia i pregunta:
- I les que hem vingut en sandàlies… quan ens toca?

HUMOR42
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US EN RECORDEU?

Club At. Castellserà. 1988

US RECONEIXEU?
Carnestoltes 1994
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Esbós de cap d’home fet amb ploma i acabat amb llapis de color. Autor: Miquel A. Lestón


