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A Peu de Serra us planteja un repte: Podríeu descobrir on podem trobar aquesta imat-
ge del nostre poble? Amb aquest petit repte intentem mostrar-vos detalls poc coneguts o 
curiosos d’edificis de la nostra localitat. Ànims!

L’ornament que hi ha a la façana de l’església

EL REPTE

La solució
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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

Les obres del Pavelló poliesportiu van seguint 
la seva marxa i poc a poc es pot anar apercebent 
el que hi està previst.

En aquests moments Castellserà té dues 
infraestructures que no estan completes: el 
Poliesportiu i la Residència.

Sembla ser que, amb les darreres decisions 
municipals, les dues infraestructures han de veure, 
sinó finalitzades la seva estructura, possibilitar-ne millor el seu ús.

La Residència porta camí de passar a una gestió privada, amb la qual 
cosa, es de preveure que es posi en marxa ben aviat i el Poliesportiu, tindrà 
una part més ja acabada. 

Amb les obres que ara s’hi estan fent, el Poliesportiu no restarà acabat, 
però el que ara s’hi està executant era d’urgent realització.

La normativa, en quan a la supressió de barreres arquitectòniques és 
molt concreta i el Poliesportiu, no tenia acondiciats els accessos. Per altra 
banda, s’havia d’acabar ja amb la provisionalitat dels serveis que hi havia 
i que en tal mal lloc deixava el nom del nostre poble entre els que en feien 
ús. Calia una reforma total, calia uns nous serveis. Ara, a part de permetre 
l’accés amb rampa a la pista, així com accés amb cadira de rodes a la zona 
de la graderia, al passadís central, també hi haurà lavabos per a minusvàlids. 
Altres millores seran l’actualització del subministrament elèctric del pavelló i 
el pla contra incendis, així com noves sortides d’emergència.

Creiem que qualsevol grup polític que regís l’Ajuntament, ha de veure 
correcte la realització d’aquestes obres, que han de millorar els serveis 
que dóna el poliesportiu. També, tot i que encara no restarà acabat i hi farà 
falta més obres i per tant més inversió, el que ara s’hi fa, ha de permetre 
adaptar-lo a les disposicions normatives. Tant de bo resti del tot adequat a 
la normativa actual!
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QUINA LLÀSTIMA!
No, no és que em vulgui posar 

on no em manen, ni vulgui fer veure 
malament cap actuació. Parteixo 
del principi que tothom és amo de 
fer a casa seva el que cregui més 
convenient.

Però, m’explicaré. Al Camí de 
l’Era la Pera, al davant del cobert del 
Solé, hi havia, dic hi havia perquè 
ara ja no hi és, va desaparèixer, 
com aquell qui diu, en un no res, 
un plataner centenari. No, no hi ha 
data de quan es va plantar, però la 
doblària del seu tronc i la grandària 
de la seva copa, així ho feien 
entendre. Feia goig de veure’l, tal 
com era d’imponent, exuberant i 
formós. Allí va passar anys i anys 
i ja era un referent d’aquest camí. 

Tenia, però un defecte, estava 
plantat arran del camí, dins del tros. 
Han passat els anys, i l’atzar ha 
volgut que la finca on estava passés 
d’amo. Els treballs d’adaptació dels 
terrenys han fet desaparèixer aquest 
arbre centenari.

Evidentment que el  nou 
propietari pot arreglar el terreny 
com més li convingui, és clar que, 
com abans he dit, tothom, és amo 
de les seves decisions a casa seva, 
però... un arbre centenari...

És clar que ningú en té la 
culpa. Potser qui en pot tenir és la 
poca estima que, en general, es 
té als arbres que no són fruiters, 
als arbres que creixen vora els 

camins, vora les sèquies o en un 
erm. Tant com malden per créixer, 
però estan condemnats, pobres! O 
una dalla traïdora, quan encara són 
jovenets, o un incendi provocat per 
cremar les herbes i que s’emporten 
els arbres també o una màquina 
anivelladora se’ls enduu sense 
compassió ni consideració. Un 
plataner centenari...!

El propietari del terreny no en 
té la culpa, però em sembla que 
alguna cosa s’ha de fer perquè un 
fet com aquest no es torni a repetir. 
I tinc presents altres dos plataners 
centenaris que aparellats, fan ombra 
a la cabana del Pedrer, al camí que 
va des del Camí de la Masia del 
Castell al Camí de Tarassó. I parlo 
d’aquests com podria fer menció a 
pins, algun xiprer i més d’una alzina, 
per no mencionar tants altres arbres 
ala banqueta del canal.

Crec que, de la mateixa 
manera que hi ha un patrimoni 
arqueològic establert d’interès 
municipal i a protegir, amb edificis 
i cabanes, també hi hauria d’haver 
béns concrets de l’entorn natural a 
protegir, amb el deure de preservar, 
com els arbres, i més quan algun 
d’ells ha arribat a ser centenari.

Espero, que la finca de cal 
Pedrer, com podria ser alguna que 
altra, no canviï d’amos i el nou 
propietari, sense cap mala intenció, 
suposo com ara ha passat, abati 
aquells plataners i cometi un nou 
atemptat al nostre entorn.

Alguna cosa s’ha de fer! S’ha 
de vetllar per aquest patrimoni que, 
amb els anys, hem heretat i que hem 
de salvar i defensar. Nosaltres tenim 
la paraula.

P O U E T S  S E N S E 
PROTECCIÓ 

Ara arriba el bon temps, el 
sol, el dia més llarg, tot invita a la 

canalla a sortir, a anar amb bicicleta, 
a jugar al carrer o per qualsevol 
lloc. A la vegada, ara és quan els 
camps s’han de regar més sovint 
perquè els cultius necessiten aigua 
i les sèquies van plenes, gairebé 
a rebentar. El soroll de l’aigua que 
furiosament baixa per les sèquies, 
en passar pels pouets,  se sent de 
ben lluny sense ésser prop d’ells.

Tenim els elements perfectes 
perquè pugui ocórrer qualsevol 
desgràcia en el moment més 
inesperat. Només cal que alguns 
d’aquests vailets que van d’aquí 
cap allà, pari prop d’un dels pouets, 
per on baixa l’aigua rabiosament, i 
decideixen jugar per allí. Els pouets 
no estan protegits. En el moment 
menys previsible, algun d’aquests 
vailets, sense voler, pot caure-hi 
a dins! L’aigua se l’endurà sense 
contemplació! I tots sabem el que 
passarà!

I no, no cal anar lluny pel 
terme, no. Només cal que vagin al 
principi del poble, tot venint per l’Av 
Anselm Clavé. A l’encreuament de 
la carrerada, davant del Sereva, 
n’hi ha un d’aquests pouets sense 
cap mena de protecció. O carrerada 
més enllà, al Camí de la Fuliola 
teniu la sèquia oberta. I no cal que 
parlem de qualsevol camí! Molts 
dels pouets, en perill evident, estan 
sense cap protecció.

I després, de qui serà la 
responsabilitat? De la pobre criatura? 
Del pagès propietari del pouet que 
no l’ha protegit? Del Síndic, que no 
hi ha vetllat? De l’Ajuntament que 
no ho ha previst? De totes maneres, 
poc importarà la responsabilitat si hi 
ha una desgràcia!

Fins ara ja hi ha mort gent 
adulta, caldrà esperar a que sigui un 
menor el que trobi també aquesta fi 
per què s’hi faci alguna cosa?  És 
que no s’hi veu el perill?
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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 
(Maig 2021)

Pluja .......................................  47 l/m2

Temperatura màxima...............  31,78º C
Temperatura mínima................  4,83º C

CELEBRACIONS 
MES DE JUNY
3 de Juny: Corpus Christi. Dia Mundial de la Bicicleta
5 de Juny: Dia Mundial del Medi Ambient
6 de Juny: Dia Mundial dels Pacients Trasplantats. 
Dia de la Llengua Russa
8 de Juny: Dia Mundial dels Oceans
12 de Juny: Immaculat Cor de Maria. Dia Mundial 
contra el Treball Infantil
13 de Juny: Sant Antoni de Pàdua
14 de Juny: Dia Mundial del Donant de Sang
15 de Juny: Dia Mundial de la Presa de Consciència 
de l’Abús i Maltractament a la Vellesa
17 de Juny: Dia Mundial de Lluita contra la 
Desertificació i la Sequera
20 de Juny: Dia Mundial del Refugiat
21 de Juny: Solstici d’Estiu. Dia Mundial de la Lluita 
contra l’Esclerosi Lateral Amiotròfica (ALM). Dia 
Europeu de la Música
23 de Juny: Dia Internacional de les Vídues
24 de Juny: Sant Joan Bautista
25 de Juny: Dia de la Gent de Mar
26 de Juny: Dia Internacional de la Lluita contra l’ús 
indegut i el tràfic il·lícit de drogues
27 de Juny: Dia Internacional de les persones Sordo-
cegues
28 de Juny: Dia Internacional de l’Orgull LGTB o Dia 
de l’Orgull Gai. Duia Mundial de l’Arbre
29 de Juny: Sant Pere i Sant Pau
30 de Juny: Dia de les Xarxes Socials. Dia 
Internacional del Parlamentarisme
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Activitat

municipal
Plens

Durant aquest mes de maig 
s’han realitzat dos ples ordinaris 
de l’Ajuntament. Un el dia 3, que 
correspondria a l’ordinari de l’abril 
i un altre el passat dilluns dia 31.

En ells, a més d’aprovar les 
actes de les sessions anteriors, 
els pagaments a realitzar, els 
permisos d’obres i de donar 
compte dels decrets d’Alcaldia, 
s’han pres diferents acords.

En la sessió ordinària del 3 de 
maig s’aprovà el padró de la taxa 
de clavegueram 2021. S’aprovà la 
primera certificació de l’obra per 
a la construcció dels accessos 
i els serveis al poliesport iu 
municipal de Castellserà. S’aprovà 
provisionalment el Pla Especial 
Urbanístic per activitat associada a 
l’agricultura en l’àmbit dels Vedats 
al TM de Castellserà. S’aprovà 
el Conveni de col· laboració 
entre el Departament d’Interior 
de la Generalitat de Catalunya 
i l’Ajuntament de Castellserà 
per a la seva adhesió a la 
Xarxa de Radiocomunicacions 
d ’Emergències i  Seguretat 
de Catalunya (Rescat) per a 
la coordinació en matèria de 
protecció civil. S’aprovà el Conveni 
de cooperació interadministrativa 
entre el Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya i 
l’Ajuntament de Castellserà, per 
a la coordinació dels seus serveis 
públics en la gestió de la crisi 
sanitària i social provocada per 
la COVID-19 a en un context de 
control dels rebrots de la malaltia.

Va ser un ple molt de tràmit, 
amb signatura de convenis vigents 
que s’havien de renovar i punts 
de tràmit. Tots els punts es van 
aprovar per unanimitat de tots els 

regidors presents (7). No hi va haver 
preguntes, però sí que es va formular 
un prec de part dels dos grups que 
conformen l’Ajuntament, per animar 
la gent a utilitzar correctament el 
servei porta a porta, a reciclar i a fer 
un bon ús de la deixalleria i l’àrea 
d’emergència.

En la sessió ordinària del 31 
de maig s’aprovà el projecte bàsic 
i d’execució per a la construcció 
d’un bloc de 44 nínxols al cementeri 
municipal de Castellserà. Serà un 
bloc de 44 nínxols en total que 
quedaran fets aquest 2021. Es farà 
una reunió informativa per parlar dels 
nínxols que es posaran a la venda i 
també de la modificació del reglament 
del cementiri. La construcció tindrà 
un cost aproximat de 50.000 euros.

S’aprovà la modificació de crèdit 
núm.1/2021 de crèdits extraordinaris 
i suplement de crèdit finançat amb 
càrrec al RLT. Per primera vegada 
amb molts anys, es podrà incorporar 
Romanent de tresoreria per a 
diverses actuacions. En aquest cas, 
com a més significatiu, s’incorpora un 
total de 200.000 euros que serviran 
per a finançar la construcció dels 
nínxols, la compra de la finca de 
l’abocador per a realitzar actuacions 
de clausura i també la liquidació del 
deute pendent de l’Ajuntament.

Després s’aprovaren una serie 
de punts, que són convenis que 
s’han de tornar a signar perquè ha 
vençut el termini:

S’aprovà el conveni de cessió 
d’ús de terreny per a la gestió d’una 
infraestructura de telecomunicacions 
entre l’Ajuntament de Castellserà 
i el Centre de Telecomunicacions i 
Tecnologies de la Informació de la 
Generalitat de Catalunya.

S’aprovà el conveni entre 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies en matèria 
de subministrament d’informació 
de caràcter tributari a les entitats 
locals.

S’aprovà el conveni entre 
l’Agència Estatal d’Administració 
Tributària i la Federació Espanyola 
de Municipis i Províncies d’intercanvi 
d’informació tributària i col·laboració 
en la gestió recaptatòria amb les 
entitats locals.

S’aprovà la pròrroga del 
conveni de col·laboració entre el 
CC de l’Urgell i l’Ajuntament de 
Castellserà en matèria de serveis 
socials i altres programes relatius 
al benestar social i polítiques 
d’igualtat, per l’anualitat 2021.

S’aprovà la pròrroga del IV 
Pla de polítiques de dones a la 
Comarca de l’Urgell 2017-2020.

Es va donar compte del decret 
d’Alcaldia 34/2021 d’aprovació 
de la liquidació corresponent a 
l’exercici 2020 i es va donar compte 
de l’Informe resum anual de control 
intern de l’exercici 2020. Pel que fa 
a la liquidació del 2020, es tracta 
del decret d’inici d’expedient. El 
2020 es sobrepassa la regla de la 
despesa per 13.000 euros, però 
per tema de pandèmia s’elimina 
aquesta regla, per la qual cosa no 
hi haurà cap tipus de penalització. 
Queda un Romanent de tresoreria 
de poc més de 400.000 euros i es 
situa l’endeutament al voltant del 
15%.

Tots els punts es van aprovar 
per unanimitat de tots els regidors 
presents (5). No hi va haver ni precs 
ni preguntes.
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AMPA

COMISSIÓ DE FESTES
Aquest mes de maig es van 

preparar quatre actes per celebrar 
una mica la Festa del Bandoler. Es 
venia d’una situació epidemiològica 
una mica dolenta, i per això no es 
volia preparar actes en excés, sense 
saber exactament com es podria 
actuar i si l’assistència de la gent es 
veuria afectada. Finalment, des de la 
Comissió de Festes es fa una bona 
valoració respecte a com van anar 
els quatre actes previstos.

Durant el mes de maig també 
s’han fet diverses reunions per a 
planificar les festes de l’estiu. Tenint 
en compte que no està massa clara 
l’evolució de la normativa, es va 
decidir que no es farà Festa Major 
tal i com la coneixem, sinó que 
durant els mesos de juny, juliol i 
agost es realitzarà una programació 
per tal que hi hagi activitats cada 

setmana dels mesos d’estiu. La 
primera  activitat serà el 12 de juny 
i l’última el 26 d’agost. La setmana 

vinent es presentarà la programació 
i es repartiran els programes casa 
per casa.

Tot i no haver realitzat cap 
activitat destacable durant aquest 
més de maig, des de l’AMPA ja estem 
organitzant, juntament amb Qualia, 
una nova edició del Casal d’Estiu 
2021 que s’iniciarà el proper dia 28 
de juny.

També us avancem que l’AMPA 
està treballant en la realització d’un 
espectacle que oferirà el proper 
divendres dia 18 de juny per tal de 
donar la benvinguda a l’Estiu amb 
algunes actuacions que sorprendran 
al públic que hi assisteixi.

Així mateix, a mitjans de maig 
l’AMPA va adquirir uns jocs de 
raquetes de bàdminton per a les 
estones d’esbarjo del menjador, 
donació que els alumnes que es 
queden a dinar a l’Escola van agrair 
moltíssim i que no van esperar gens 
ni mica a estrenar-les. Des de l’AMPA 
esperem que les gaudeixin molt.

Per altra banda, l’AMPA ha 
realitzat un taller ofert per la AFFAC 
sobre la realització d’Assemblees 
telemàtiques per tal de tenir mes 

informació de cara a l’Assemblea 
General que es faci el curs vinent.

Finalment, i malgrat no haver-
les pogut realitzar a principis de curs 
per la pandèmia tal i com estava 
previst, a finals d’aquest mes de 
maig s’han realitzat les fotografies 
de grup dels alumnes per cicles, 

enguany, fetes per les mateixes 
tutores de cada classe. Aquestes 
fotograf ies, seran editades i 
enviades telemàticament de manera 
gratuïta a totes les famílies com a 
record del curs que es va anar a 
classe amb mascareta.
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FIRA D’HOR-
TICULTURA

CLUB AT.
CASTELLSERÀ

El diumenge, 30 de maig, es va 
fer l’assemblea per a la constitución 
de la nova Junta del Club At. 
Castellserà. Abans de la reunió, 
prèviament ja s’havia parlat, per part 
dels interessats, del què es faria. A 
l’hora de l’assemblea només s’hi va 
presentar una candidatura, per tant, 
fou proclamada, directament, com la 
nova Junta del Club At. Castellserà. 
A la candidatura hi ha: Juli Laplana, 
com a president; Jaume Noguera, 
vicepresident; Carlos Folguera, 
secretari; Marc Prat, tresorer i Júlia 

Viladrich, Marcel Eroles, David 
Bringué i Helena Laplana, com a 

vocals. Ara cal començar a treballar 
per a preparar la nova temporada.

El 16 de maig es va realizar 
una segona jornada de Viu 
l’Hort, 3ª Fira d’Horticultura. A 
les 9 del matí es va fer, amb una 
trentena d’acompanyants, una 
visita a l’hort ecològic del Josep 
Moret, qui, com sempre, va fer una 
explicació més que interessant 
sobre les característiques de l’hort. 
A continuació tothom va poder 
esmorzar el que portaven de casa 
amenitzant el moment amb un 
recital de violí a càrrec d’Albert 

Valiente i, a mig matí, hi va a 
ver una xerrada sobre Cultures 

Trobades dissertant sobre les 
varietats antigues.
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NOTÍCIES BREUS
MODIFICACIÓ DEL CARTIPÀS DEL MANDAT 2019-2023
En el Ple de l’Ajuntament del 3 de maig s’aprovà la revocació del règim de dedicació exclusiva, així 

com els drets econòmics que s’hi deriven del càrrec, de la Regidora Núria Boncompte Torres, a efectes 
del 30 d’abril.

BATUDA DE NETEJA A LA SERRA
Dins del marc de la Festa del Bandoler, com adhesió al programa “Let’s clean up Europe”, de neteja 

dels espais naturals, es va realitzar una batuda de neteja per la Serra d’Almenara, en la que, els voluntaris, 
amb les deixalles que van recollir, gairebé van omplir el camionet de l’Ajuntament.

PEDRENYAL D’HONOR
En el marc de la Festa del Bandoler es va fer el lliurament del Pedrenyal d’Honor als responsables 

del Consultori Mèdic local, l’ATS Juan Luis Bueno i la doctora Teresa Farreny.
PREMI PER A CAMPI QUI PUGUI
La companyia de teatre de carrer i de sala, Capi Qui Pugui, ha obtingut el premi a millor espectacle 

de Teatre Familiar, per “Camí a l’escola” en els XXIII Premis de la Crítica d’Arts Escèniques.
REUNIÓ INFORMATIVA DEL PORTA A PORTA
A mitjans de maig, a la Plaça Sitjar, l’Ajuntament va organitzar una reunió informativa per a aclarir 

dubtes sobre el servei de recollida d’escombraries porta a porta, aclarint quins residus cal treure segons 
el dia i quina fracció de residus s’ha de separar. 

CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA
A finals de maig es va signar el contracte de la gestió de la Residència de Castellserà entre 

l’Ajuntament i Serveis Lleida Global Group, empresa a qui es va adjudicar la concessió del servei. 
NETEJA DELS DIPÒSITS D�AIGUA POTABLE
A finals de maig es va realitzar, com a servei de manteniment, la neteja als dipòsits municipals 

d’aigua potable.
RECOLLIDA DE CÀPSULES DE CAFÈ
L’Ajuntament ha disposat el servei de recollida de càpsules de cafè usades. Es poden dipositar, en 

un cubell per a les càpsules de plàstic i un altre cubell per a les càpsules d’alumini, a l’entrada de la Casa 
de la Vila (en horari d’oficina) i també a la Deixalleria municipal (els dissabtes).
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VAS I VÉNS  (Maig 2021)
MATRIMONIS

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

PADRÓ MUNICIPAL

1.- Francisca Solé Olives (09-05-2021) Cap

Cap A 31 de maig de 2021: 970 habitants
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actualitat: El Coronavirus 
Covid-19

1 de maig
- S’accelera el  r itme de 

vacunació: 106.000 dosis injectades 
en les últimes 24 hores.

- Austràlia amenaça amb fins a 
5 anys de presó els seus ciutadans 
que hi tornin des de l’Índia.

- L’Índia vacuna població de 
18 a 45 anys mentre els casos de 
covid-19 segueixen desbocats. 

- La UE vol obrir fronteres 
externes a turistes vacunats o de 
països amb baixa incidència.  
5 de maig

- Salut anuncia que el 10 de 
maig començarà a vacunar la franja 
de 50 a 59 anys. 

- Detectats els dos primers 
casos de la variant índia a Catalunya.

-  A part ir  del  d ia  9  de 
maig decau el toc de queda i el 
confinament perimetral, però 
es mantindran les trobades de 6 
persones i els aforaments.

- Pfizer es fa d’or amb la 
vacuna contra la Covid i dispara 
els beneficis un 45%.  
6 de maig

- Salut preveu començar a 
vacunar al juny la franja de 40 a 
49 anys.

- Els Estat Units, a favor 
de suspendre les patents de les 
vacunes de la covid-19 

- Diàlisi contra la covid-19. 
Assaig pioner al Vall d’Hebron per 
eliminar el virus de la sang. 
7 de maig

- La UE disposada a debatre 
ara la suspensió de les vacunes 
contra la covid-19.

- Les vacunes frenen les 
variants britànica, sud-africana i 
brasilera, segons nous estudis.

- Les persones de 56 a 59 anys 
ja poden començar a demanar cita 
per vacunar-se.  
9 de maig

- Celebracions massives al 
carrer a Barcelona en la primera 
nit sense toc de queda ni estat 
d’alarma.

- La UE demana aixecar el 
veto a les exportacions de vacunes 
abans de suspendre patents.

-  El  turisme de vacunes 
a l s  E s ta t s  U n i t s  a t ra u  e l s 
llatinoamericans rics.

- Educació preveu començar el 
curs al setembre amb les mateixes 
mesures per la covid-19 que ara.
11 de maig

- Bars i restaurants demanen 
ajuts per posar aparells que millorin 
la qualitat de l’aire.

- L´Índia i Xile són l’exemple 
que quan es relaxen les mesures el 
virus s’escampa. 

- Els Estats Units aproven la 
vacuna de Pfizer per als adolescents 
de 12 a 15 anys.

- Continua la tendència a la 
baixa del covid-19 amb els contagis 
per sota de 1.000,els pacients d’UCI 
per sota de 450, el risc de rebrot 
en 201 punts i l’índex de contagi 
en 0,85. 

- La UE reclama a AstraZeneca 
una indemnització i el lliurament de 
totes les dosis.
12 de maig

- Espanya, contrària a les PCR 
gratuïtes per viatjar aquest estiu.

- Fins a un 10% de les persones 
amb cita per vacunar-se no s’hi 
presenten.

- Salut vacunarà els temporers 
amb la monodosi de Janssen.

-  P a c i e n t s  m é s  j o v e s 
amb covid-19 “gravíss ima” i 
embarassades ,el que més preocupa 
a les UCI.

- La vacuna de Janssen, inclosa 
en el pla de vacunació per a la franja 
de 50 a 59 anys.

- França obre la vacunació a 
tots els adults independentment 
de l’edat.
14 de maig

- Els hospitals es van buidant 
de malalts de covid-19.

- A Catalunya la vacunació de 
covid-19 està funcionant de manera 
àgil i eficaç: més del 30% dels 
catalans ja han rebut una primera 
dosi.

- Sanitat autoritza la vacunació 
de dones embarassades o en 
període de lactància.

- 70% d’aforament a la cultura 
a partir del 24 de maig i s’amplia 
el màxim d’espectadors; s’amplia 
l’aforament al 50% a comerços 
i universitats i bars i restaurants 
podran obrir des de les 6 del matí 
fins les 11 de la nit. 

- Els EUA han començat la 
vacunació massiva d’adolescents.
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15 de maig
- Les persones vacunades 

poden anar sense mascareta, també 
en interiors als Estats Units.

- Reobren els parcs d’atraccions 
amb el 30% d’aforament i després 
de set mesos tancats.

- En aquesta data a Castellserà, 
des dels darrers 14 dies hi ha hagut 
2 positius i 0 els darrers 7 dies, amb 
un risc molt baix. En les localitats 
més properes, els diagnosticats 
positius han estat: Penelles: 0 en els 
darrers 14 dies i 0 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 
Bellmunt: 0 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt baix; Agramunt: 9, en 
els darrers 14 dies i 4 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc molt alt; 
Preixens: 1 en els darrers 14 dies i 
1 en els darrers 7 dies, amb un risc 
mitjà; Bellcaire: 3 en els darrers 14 
dies i 3 en els darrers 7 dies, amb 
un risc molt alt; Balaguer 69, en els 
darrers 14 dies i 23 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: 11 en 
els darrers 14 dies i 4 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc molt alt; 
Fuliola: 0 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt baix; Tàrrega: 60 en els 
darrers 14 dies i 28 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt; 
Mollerussa: 67 en els darrers 14 
dies i 25 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt alt;  i Lleida: 
486 en els darrers 14 dies i 184 en 
els darrers 7 dies, amb un índex de 
risc molt alt.
20 de maig

- A Castellserà es dóna la 
segona dosi de Pfizer als majors de 
70 a 80 anys i la primera dosi als de 
la franja de 50 a 59 anys.

- A Catalunya, l’índex de 
transmissió és de 0,75, els nous 
contagis sumen 604 casos i a les UCI 
hi ha 390 llits ocupats.

- Reunions de 10 persones i 
restauració fins a les 12 de la nit, 

novetats del Procicat.
- Els menors de 60 anys 

vacunats ja amb AstraZeneca 
podran escollir, en la segona dosi, 
AstraZeneca o Pfizer.

- Sanitat planteja vacunar els 
alumnes de 12 a 16 anys abans de 
l’inici de curs.

- La Unió Europea obrirà 
fronteres a les persones amb 
vacunes aprovades per l’EMA.

- França reobre la vida cultural 
i gastronòmica set mesos després.
22 de maig

- Els experts, a favor de relaxar 
l’ús de la mascareta en exteriors, 
però amb prudència  

- Catalunya surt de la zona 
d’alt risc de contagi: en la darrera 
setmana hi ha hagut 934 ingressos 
hospitalaris, 343 ingressos a l’UCI, 
44 defuncions. Els últims 14 dies 
s’han diagnosticat 153 contagis per 
cada 100.000 habitants.

- Sense restriccions per al 
turisme del Regne Unit, la Xina i 8 
països més des de dilluns.

-  La protecció contra la 
reinfecció per covid-19 podria durar 
un mínim de 10 mesos.

- Espanya obre el turisme als 
vacunats d’arreu del món a partir 
del 7 de juny. 
26 de maig

- Els essencials, menors de 60 
anys, vacunats amb AstraZeneca ja 
poden demanar cita per la segona 
dosi. Poden triar entre AatraZeneca 
o Pfizer.
29 de maig

- La vacunació dels sensellar 
començarà el dijous 3 de juny.

-  L’Agencia Europea del 
Medicament autoritza l’ús de 
Pfizer per a adolescents entre 12 
i 15 anys.

- El 87% dels menors de 60 
anys trien AstraZeneca  i no Pfizer 
per a la segona dosi.
-  Ba ixa  e l  v i rus ,  però puja 
la preocupació per l’excés de 
confiança. Així, el nombre de 
nous casos setmanals s’ha reduït 
de 4.820 a 3.978 (-17%), però 
el descens és menor que el de 
la setmana anterior (-32%). 
També s’ha frenat la caiguda 
del percentatge de proves que 
surten positives: ara són el 3,68% 
i, malgrat que continua per sota 
del 5% recomanat per l’OMS, el 
descens ha sigut d’un 2% quan fa 
tres setmanes va ser del 18% (tot 
i que llavors la positivitat era del 
4,64). Així mateix, cal seguir de 
prop la pujada de la velocitat de 
reproducció (Rt): de 0,77 a 0,96. 
Això significa que cada 100 nous 
positius contagien 96 persones.
31 de maig

- En aquesta data a Castellserà, 
des dels darrers 14 dies hi ha hagut 
0 positius i 0 els darrers 7 dies, amb 
un risc molt baix. En les localitats 
més properes, els diagnosticats 
positius han estat: Penelles: 0 en 
els darrers 14 dies i 0 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc molt 
baix; Bellmunt: 1 en els darrers 14 
dies i 1 en els darrers 7 dies, amb 
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un índex de risc molt alt; Agramunt: 
5, en els darrers 14 dies i 3 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 
mitjà; Preixens: 0 en els darrers 14 
dies i 0 en els darrers 7 dies, amb 
un risc molt baix; Bellcaire: 6 en els 
darrers 14 dies i 0 en els darrers 7 
dies, amb un risc molt alt; Balaguer 
10, en els darrers 14 dies i 1 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 

molt baix; Ivars d’Urgell: 0 en els 
darrers 14 dies i 0 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 
Linyola: 1 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt baix; Fuliola: 0 en els 
darrers 14 dies i 0 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 
Tàrrega: 31 en els darrers 14 dies 

i 15 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc alt; Bellpuig: 2 en els 
darrers 14 dies i 0 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 
Mollerussa: 25 en els darrers 14 dies 
i 12 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc mitjà  i Lleida: 171 en 
els darrers 14 dies i 96 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc alt.
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CONCESSIÓ DE LA GESTIÓ DE LA RESIDÈNCIA
En el ple del mes de març de 

l’Ajuntament s’aprovà el plec de 
clàusules administratives particulars 
per la concessió d’ús privatiu i 
explotació del Centre Residencial 
per a la gent gran de Castellserà i la 
licitació per a la gestió i l’equipament 
de la residència. 

En principi, el 24 de març, 
acabava el termini per a presentar 
propostes. La setmana següent 
s’havia de constituir la mesa de 
contractació i es preveia endarrerir 
el ple del mes d’abril fins el dia 12, 
per tal de poder fer ja l’adjudicació 
en cas que hi hagués alguna oferta 
per la gestió.

El preu de licitació partia de 
3.000 euros anuals, als quals s’hi 
havia d’afegir equipar la cuina i la 
bugaderia i el mobiliari de totes 
les dependències. Altres requisits 
a tenir en compte en l’adjudicació 
eren que l’empresa havia d’activar 
mecanismes de participació en 
l’àmbit municipal, és a dir, que calia 
fer actuacions per a evitar que es 
veiés la residència com un gueto, 
com un lloc on va la gent gran a morir. 
Calia que es veiés com un espai on 
et cuiden i on t’acompanyen, un 
espai on també s’hi pot anar per fer 
una recuperació d’una operació o 
per un temps determinat perquè les 
circumstancies ho demanessin. Per 
tant els gestors havien de programar 
activitats on es permetés l’accés de 
la gent del poble, familiars o no i es 

pugués obrir certs serveis a la gent 
del poble. Ara amb la Covid, això 
seria difícil, ara per ara, però quan 
passi tot plegat, la idea és de poder 
integrar la Residència al màxim 
a la ciutadania. Un altre requisit, 
el principal, era que l’obertura del 
centre fos durant aquest any 2021. 
Cal tenir en compte que la gestió es 
licita per a 50 anys.

E l  termin i  per  presentar 
propostes era de 15 dies. El plec de 
les clàusules havia d’estar exposat 
al públic durant un mes, per si algú 
volia presentar al·legacions. Aquest 
termini va acabar el dia 8 d’abril.

El cost d’equipar la cuina, la 
bugaderia i del mobiliari de totes les 

dependències és un cost calculat molt 
per sobre perquè s’havia valorat en 
d’altres legislatures d’assumir-lo per 
part de l’Ajuntament, però no es va 
calcular per fer la licitació. Es calcula 
al voltant dels 150.000 -200.000 
euros.

Amb tot, es contempla que una 
empresa pugui fer els serveis de 
menjador i bugaderia en un altre lloc 
tot i que ofereixi aquests serveis als 
residents. De fet, a l’annex de les 
activitats que presenta l’Ajuntament 
als estaments públics per a legalitzar 
la residència, es detalla així. Per part 
de l’Ajuntament el més important és 
començar l’activitat. Si l’empresa 
creiés convenient començar sense 
tenir a punt els dos espais també 
es permetria, però amb la pandèmia 
entre mig és complicat aquesta 
externalització. 

Al final, la residència podria 
ampliar-se també. El que està clar és 
que al retorn a l’Ajuntament després 
dels 50 anys, les instal·lacions hauran 
d’estar al dia segons marca el plec de 
clàusules.

En quan a la gestió, cal anotar 
que es tracta d’una concessió 
demanial, per tant, no es pot reclamar 
la participació d’un estament públic. O 
sigui, que en la gestió no hi pot haver 
la participació de l’Ajuntament o la 
creació d’un patronat que la supervisi 
i condicioni. És com la gestió del 
bar de les piscines, no pots fer una 
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concessió i demanar participar de la 
“junta directiva” a l’hora de prendre 
decisions.

Parlant de la gestió s’ha de 
concretar que no es pot definir cap  
tipus de prioritat als veïns de la 
localitat per accedir als serveis de 
la residència. La gestió és totalment 
privada i l’empresa decidirà. El que 
no pots demanar a una empresa que 
et gestiona una residència de 21 
places és que en deixi de lliures “per 
si de cas”. De totes maneres, des 
de l’Ajuntament es creu que sempre 
que algú del poble ho necessiti, de 
ben segur que hi haurà lloc.

L’Ajuntament tampoc hi tindrà 
res a dir en el preu final dels serveis 
de la Residència per als usuaris. En 
tractar-se d’una concessió, com ja 
s’ha comentat, els preus seran els 
establerts per l’entitat que obtingui 
la concessió, però més o menys han 
de ser els mateixos per a totes les 
residències.

En quan als serveis que pot 
oferir l’empresa guanyadora es té 

previst que faci també el servei 
de centre de dia i així podria 
completar els ingressos de  la 
residència amb els serveis de 
centre de dia també. En principi 
seran dues coses que funcionaran 
paral·lelament. Pel que fa als 
serveis externs la idea és de que 
l’empresa també en pugui oferir, 
però ara mateix amb el Covid-19, 
segurament estarà tot aturat.

Per a la posta en marxa de 
la Residència a l’empresa que 
se li adjudiqui, l‘empresa gestora 
haurà de demanar l’autorització 
al Departament de Benestar, que 
és el que dóna la llicència per a 
l’obertura. Quan arribi l’acta de 
l’informe, caldrà veure si hi ha 
alguna cosa que s’ha d’adaptar 
per normativa. El plec de clàusules 
contempla que des de l’Ajuntament 
es donarà la instal·lació totalment 
legalitzada i que en cas que hi hagi 
alguna deficiència, es pagarà des 
de l’Ajuntament, pel que restarem 
a l’espera també de l’autorització.

En el ple de l’Ajuntament del 
dia 12 es va adjudicar la concessió. 
En l’haver-hi només un licitador es 
va facilitat els tràmits. Només s’ha 
presentat una empresa, Serveis 
Lleida Global Grups S.L., que ja 
gestiona els geriàtrics de Barbens i 
La Fuliola. Ha ofert un total de 5.000 
euros per any, per un termini de 50 
anys, és a dir un total de 250.000 
euros.  A aquesta empresa es va 
adjudicar la gestió de la Residència.

En principi ara hauran de 
presentar la documentació, avals, 
garantia; després es signarà el 
contracte i hauran de començar 
les tasques per tenir-ho tot enllestit 
aquest 2021.

El passat 20 de maig, a la Casa 
de la Vila, per part de l’Ajuntament 
, es va signar el contracte de gestió 
de la Residència de Castellserà amb 
Servies Lleida Global Group, una 
empresa amb àmplia experiència 
en el sector i que, durant el 2021, 
ha d’obrir el centre.
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-   Cu ixart  i  e l s  presos , 
un “maldecap per a Espanya i 
Europa” segons el New York Times.
- El Tribunal de Comptes cita 
Puigdemont, Junqueras, Mas i 
una trentena de càrrecs de la 
Generalitat per reclamar-los els 
diners gastats en la promoció del 
Procés. Si no poden arribar a pagar 
els 15 milions que se’ls exigeix, 
el tribunal podria embargar tots 
els seus béns presents i futurs. 

- Els presos del procés rebutgen 
defensar l’indult davant el Suprem 
perquè es consideren innocents i 
aposten per l’amnistia.

- La Fiscalia Anticorrupció 
demana 9 anys de presó per a 
l’expresident Jordi Pujol

- Aragonés proposa governar 
en minoria davant la falta d’acord 
amb Junts

- L’Audiència Nacional de 
Barcelona descarta investigar els 
alts comandaments de la Policia 
Nacional per les càrregues de l’1-O

- A Catalunya, les empreses que 
suspenen pagaments es disparen un 
36% fins a l’abril 

- El Constitucional tomba sense 
unanimitat un nou recurs de l’1-O: 
Rull pot anar a Europa

- A l’hospital Vall d’Hebron fan 
transplantaments pediàtrics gairebé 
sense espera gràcies a dividir el 
fetge d’un adult. 

-  Més  d ’un  centenar  de 
personalitats internacionals han 
reivindicat el mandat del referèndum 
de l’1-O i la majoria del 52% que 
l’independentisme va aconseguir a 
les eleccions del 14-F

- Recomanen tallar les gomes 
de la mascareta per evitar que els 
animals hi quedin atrapats 

- Font comú polític i empresarial 
per impulsar l’hidrogen verd a 
Catalunya

- Junts per Catalunya i Esquerra 
Republicana de Catalunya han tancat 
un acord d’investidura per governar 
en coalició: un govern 100% paritari i 
amb 14 conselleries, 7 en mans d’ERC 
i 7 en mans de Junts.

- Arxivada la suposada trama 
russa del procés: la Fiscalia retreu a 
la policia que no té proves

- El Govern destina 37,6 milions 
d’euros a connectar el tramvia per la 
Diagonal. 

- Gairebé la meitat de les fonts 
d’Osona i el Lluçanès, contaminades 
pels purins

- Pere Aragonès, el candidat 
d’Esquerra Republicana de Catalunya, 
és elegit el 132è president de la 
Generalitat.

- Aliança entre el Port, el Liceu i 
l’Hermitage, per crear un gran espai 
cultural a la bocana nova del port de 
Barcelona.

- Pere Aragonés liderarà un 
executiu de 14 conselleries, amb 8 
dones i 6 homes, amb una renovació 
a fons de l’anterior Govern.

- El Suprem rebutja l’indult i 
deixa els presos polítics en mans de 
Pedro Sánchez

- Detectar el càncer de pit a casa 
amb una prova d’orina, l’invent d’una 
enginyera catalana. 

- 53, 46 i 8 anys de presó per 
als acusats dels atemptats del 17 A a 
Barcelona i Cambrils.

- Una recerca de l’Institut Salut 
Global de Barcelona determina que 
prendre paracetamol en l’embaràs 
augmentaria el risc de TDAH i 
autisme.   

- 20 mesos més d’inhabilitació 
per a Torra, la petició de la Fiscalia 
per la segona pancarta 

- La llúdriga, de gairebé extingida, 
a restablerta en pràcticament tots els 
rius de Catalunya 

- Catalunya va rebre el 2020 
un 12,7% de la inversió de l’Estat, 
lluny de l’aportació de Catalunya al 
PIB espanyol, que se situa al voltant 
del 19%.

-  200  agents  econòmics 
exigeixen que les administracions es 
posin d’acord per consolidar el Prat 
com a hub internacional i enfortir la 
connexió ferroviària

   - Els sindicats surten l’1 de 
maig enmig del degoteig d’ERO a 
indústria, banca i comerç 

- Ja és possible casar-se davant 
un notari sense necessitat de passar 
pel Registre Civil 

- El PP d’Ayuso guanya i arrasa 
a les eleccions de Madrid i suma 
majoria absoluta amb l’extrema 
dreta de Vox

- Pablo Iglesias deixa la política 
després de “la victòria de la dreta 
trumpista” a Madrid   

- A les eleccions, el partit Més 
Madrid avença al PSOE, que obté 
els pitjors resultats a la Comunitat 
de Madrid. 

- El govern espanyol preveu fer 
pagar per circular a totes les autovies 
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el 2024 
-  Gabi londo no recol l irà 

l’acta de diputat a la Comunitat de 
Madrid després del fracàs del PSOE 
a Madrid.

- El dimarts, 11 de maig, ha 
entrat en vigor els límits de velocitat 
als municipis: 20 km/h als carrers 
en que les voreres i calçada són al 
mateix nivell; 30 km/h a tots els 
carrers d’un carril i 50 km/h en vies 
de dos carrils o més per sentit.

- Ja funciona Ouigo, el tren 
d’alta velocitat de baix cost en el 
trajecte Barcelona-Madrid.

- Espanya és el segon país de 
la UE on més va caure el consum 
per la pandèmia. El 2020 va deixar 
a Espanya l’ensorrament econòmic 
més important des de la Guerra 
Civil. 

-  L’Organització per a la 
Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic qualif ica Mdrid de 
“paradís fiscal” per haver eliminat 
l’impost de patrimoni.

- Més de 400 detinguts per 
falsificar 1.800 carnets de conduir 
accedint a dades de la DGT

- La Mesa del Congrés dels 
Diputats s’ha negat a acceptar 
a tràmit la llei d’amnistia per als 
presos polítics, exiliats i represaliats 
independentistes.

-  El govern espanyol aprova la 
llei que obliga a contractar els riders. 
- La ministra Calvo defensa que 
l’Estat pagui “ajuda bàsica” que 
consisteix en “seguretat i staff 
d’ajuda, cotxe i secretaria”” al 
rei  emèrit  als  Emirats Àrabs

- Un 75% dels opositors a 
Policia Nacional suspenen l’examen 
d’ortografia tot i abaixar la nota de 
tall a un 3,5

- Carrers com Millán Astray 
i División Azul “no exalten el 
franquisme”, segons la justícia

- Orange anuncia un ERO per a 
485 persones a Espanya

- Milers de migrants arriben 
a Ceuta davant la passivitat de la 
policia marroquina

- Nou bloqueig en la renovació 

del  CGPJ:  el  PP endureix les 
condicions i el PSOE les rebutja

- Sisme entre Espanya i Marroc 
per la crisi migratòria a Ceuta 

-  Centenars de migrants 
malviuen a les muntanyes de Ceuta 
amagant-se de la policia 

- Acord per prorrogar els ERTO 
fins el 30 de setembre 

- El Regne Unit deixa Espanya 
fora de la “llista verda” de paÏsos on 
facilitarà viatjar

- Sturgeon frega la majoria 
absoluta i  reclama el  segon 
referèndum

- Un projecte europeu crea 
un dispositiu per detectar la 
insuficiència cardíaca amb una 
mostra de saliva 

- Militars francesos en actiu 
amenacen amb “una guerra civil” 
immediata,  v inguda per una 
insurrecció civil, a causa del que ells 
consideren una invasió migratòria 

-  L a  re i n a  E l i sab eth  I I , 
“orgullosa” de regnar en una Escòcia 
independent. 

- Investigadors italians mostren 
que la longevitat de les persones 
centenàries és perquè tenen variants 
genètiques que permeten prevenir o 
reparar els danys en l’ADN.

- Set alumnes i dos adults 
moren en un tiroteig en una escola 
de Kazan, a l’est de Moscou. 

-  Un centenar de sacerdots a 
Alemanya desafien el Vaticà beneint 
parelles homosexuals.

- Mario Draghi renuncia al sou 
com a primer ministre d’Itàlia en 
plena crisi

- Un ciberatac “ransomwrae” 
bloqueja el sistema sanitari a Irlanda

- El Constitucional francès 
tomba la immersií lingüística en 
català a la Catalunya Nord

-  E l  p re s i d e nt  b i e l o r ú s 
Aleksandr Lukaixenko, va forçar el 
desviament d’un avió comercial de 
Ryanair, que volava d’Atenes a Vílnius 
(Lituània), per detenir el periodista 
opositor Roman Protàsevitx

- Catorze morts i un nen en 
estat crític en despenjar-se un 
telefèric a Stresa (Itàlia)

- En resposta a la provocació 
bielorussa, en “segrestar un avió”, 
la Unió Europea tanca el seu espai 
aeri a Bielorússia 

- França, per boca del president 
Emmanuel Macron, ha reconegut 
oficialment la seva responsabilitat 
política a Ruanda, en el genocidi 
tutsi del 1994, perpetrat pels hutus 
més radicals, però no ha demanat 
perdó.

-  Alemanya ha demanat 
oficialment perdó pel genocidi que 
va cometre a Namíbia durant 
la colonització i ocupació del 
país, a principis del segle XX. 
Així mateix, el ministre d’Afers 
Estrangers, Heiko Maas, ha anunciat 
que Berlín oferirà 1.100 milions 
d’euros en un programa per incentivar 
el desenvolupament econòmic.

- Més de 2.000 persones 
demanen a Perpinyà que no es derogui 
la llei francesa que protegeix el català

- Desesperació a Magadascar: 
mengen fulles i  insectes per 
combatre la fam 

- La Xina irromp amb força en 
el sector dels cotxes elèctrics de 
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gamma alta 
- Almenys 24 morts i 80 ferits 

en enfonsar-se un tram del metro 
de Ciutat de Mèxic

- Alliberen mosquits modificats 
genèticament a Florida amb 
l’objectiu de prevenir malalties com 
el dengue. 

- Un coet xinès s’acosta a la 
Terra de forma descontrolada. El 
coet al final cau a l’oceà índic.

- Almenys 40 morts en un 
atemptat bomba en una escola de 
secundària a l’Afganistan

- Més de 200 ferits en els 
enfrontaments entre palestins i 
policies israelians a Jerusalem, per 
protestes contra els desallotjaments 
d e  ca s e s  p a l e st i n e s  e n  e l s 
assentaments de colons jueus. 

- La pitjor escalada de violència 
dels últims anys a Jerusalem causa 
almenys 24 morts.

- La revista Heart ha publicat 
un estudi en el qual es revela que els 
ossos prims i fràgils estan fortament 
relacionats amb el risc de malaltia 
cardíaca en el cas de les dones

- Un ciberatac “ransomware” 
bloqueja 8.850 km d’oleoductes que 

abasteixen l’est dels EUA.
- Hamàs dispara contra Tel 

Aviv en resposta als bombardejos 
israelians a Gaza

- La Xina fa aterrar la seva 
primera nau a Mart i es converteix 
en el segon país que ho assoleix, 
després dels Estats Units. 

- Seguiment multitudinari de la 
vaga general palestina.

- Marroc tanca la frontera amb 
Ceuta i admet que el fluix migratori 
és una represàlia per las presència a 
Espanya del líder del Front Polisario, 
Brahim Ghali, que és en un hospital 
de Logroño per rebre tractament 
contra el covid-19

- Es desprès de l’Antàrtida 
l’iceberg més gran del món, amb 
una superfície com Mallorc

- Alto el foc pactat entre 
Hamàs i Israel, després d’onze dies 
d’escalada bèl·lica, amb 232 morts 
i 1.000 ferits palestins i 13 morts i 
340 ferits per israelians

- S’ensorra per erosió natural, 
l’arc e Darwin, la icònica formació 
rocosa de les illes Galàpagos. 

-  C à r re g u e s  p o l i c i a l s  a 
l ’esplanada de les Mesquites 

després de dotze hores d’alto el 
foc a Gaza

-  Pàn i c  a  l a  Rep ú b l i ca 
Democràtica del Congo per l’erupció 
d’un volcà: la lava s’ha aturat a uns 
quilòmetres de la ciutat de Goma, 
de dos milions d’habitants

- A causa del fred i el mal temps 
que va sorprendre els participants i 
organitzadors, moren 21 persones 
per hipotèrmia, en una ultramarató 
a la província de Gansu (Xina)

 - Els metges de la Índia creuen 
que el tractament amb esteroides, 
utilitzats per tractar pacients grues 
de coronavirus, ha estat la causa de 
que un fong, anomenat fong negre, 
afecti a pacients recuperats amb 
patologies prèvies com la diabetis 
i n’ocasioni la pèrdua de la visió i 
fins i tot la mort.

- Alerta mediambiental a Sri 
Lanka per l’explosió d’un vaixell 
amb 2.700 contenidors.

- Abandonats a la sorra durant 
dies cossos d’infants i dones 
migrants morts ofegats a Líbia 

- El president dels EUA dóna 
90 dies per aclarir si la civ-19 va 
sortir d’un laboratori o no 
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E s c a l a d a  d e 
v io lència  entre 
Palestina i Israel

Bombardejos a Gaza

L’escalada de violència que 
s’està produint a Palestina, 
amb bombardejos a la 

franja de Gaza i llançament de 
míssils a Tel Aviv, Jerusalem i altres 
ciutats israelianes, han acaparat 
les notícies als diversos mitjans de 
comunicació mundials.

L’origen de l’escalada actual es 
troba a Jerusalem, on en l’últim mes 
s’han creuat dos focus de conflicte: 
l’esplanada de les Mesquites, a 
la Ciutat Vella i el barri de Sheik 
Harrah, a Jerusalem Oriental

La policia i l’exèrcit israelià van 
assaltar l’esplanada de les Mesquites, 
en plena oració dels musulmans, 
arran de les severes restriccions 
imposades per la policia israeliana 
amb el pretext de la pandèmia, 
mesures però que no s’havien 
aplicat a les celebracions jueves. 
A la vegada, l’ambient ja estava 
caldejat perquè una quarantena de 
famílies palestines del barri de Sheik 
Harrah, a Jerusalem Oriental, estan 
amenaçades de ser desnonades, 
per lliurar les seves cases, que 
han habitat durant generacions, 
a colons israelians que reclamen 
aquestes terres, esgrimint títols de 
propietat anteriors al 1948 (un dret 
històric que en el cas dels palestins 
no es reconeix). Tot per ordre d’un 
tribunal israelià que, utilitzant lleis 
intrínsecament discriminatòries, 
es poden confiscar terres o béns 
palestins per a transferir-los a 
grups de colons israelians. D’aquí 
els enfrontaments i l’escalada de 
violència amb intervenció militar.

Els enfrontaments, però venen 
de lluny, de tal manera que el 
conflicte palestí-israelià és un tema 
permanent a l’agenda internacional. 
Però anem a pams. D’on ve tot això? 
Intentem anar una mica al fons de 
la notícia.

Històricament, l’espai territorial 
que ocupa Palestina era el territori 
habitat pels jueus, amb altres 

minories, com l’àrab; però amb 
la destrucció de Jerusalem pels 
romans el 135 dC, la majoria 
de jueus es dispersà arreu el 
món, restant-hi només una petita 
minoria. Després Palestina va 
passar a formar part de l’Imperi 
Romà d’Orient o Imperi Bizantí. 
La conquesta àrab, cap el 640 
dC va comportar una islamització 
del territori, tot i conviure amb 
la minoria jueva. Des d’aquells 

fets, al llarg del temps, aquest 
espai ha acollit diverses cultures, 
però sempre hi ha existit una 
majoria de pobles àrabs. Aquests 
territoris han estat sota el mandat 
de diversos imperis, essent el 
turc otomà el darrer en dirigir-los, 
fins a finals de la Primera Guerra 
Mundial.

El desig de tornar algun 
dia a les terres dels ancestres i 
crear un Estat israelià sempre va 
quedar latent als cors dels jueus, 
transmetent-se de generació 
en generac ió .  No obstant , 
aquest ideal només començà a 
materialitzar-se amb el sorgiment 
del moviment sionista. El sionisme, 

que va sorgir a Europa a mitjans del 
segle XIX, defèn el re-agrupament 
de la població jueva dispersa pel 
món, elegint Palestina com el lloc 
d’assentament dels seus membres, 
ja que és la terra on es va fundar 
el judaisme. Al 1882 començaren a 
establir-se els primers llogarrets de 
jueus procedents d’Europa.

A l  1 9 1 7  e s  v a  s i g n a r 
l’anomenada ‘Declaració Balfour’, 
en la que el govern britànic se 
comprometia a recolzar la creació 
d’una llar nacional jueva a Palestina. 
En aquell moment, la comunitat no 
jueva de Palestina en constituïa el 
90% de la població.  

A partir d’aquí va començar un 
gran èxode de jueus europeus cap a 
Palestina, que es dedicaren, des de 
la seva arribada, a comprar terres 
als àrabs.

En concloure la Primera Guerra 
Mundial el 1918, França i Anglaterra 
se repartiren els territoris conquerits 
als otomans, creant les actuals 
fronteres de Síria, Líban i Iraq. A 
la vegada, va quedar una zona 
sense designació, sobre la qual la 
Societat de Nacions, antecessora de 
l’ONU, va crear el Mandat Britànic de 
Palestina.

Amb l’arribada a Alemanya 
d’Adolf Hitler al poder, les migracions 

Palestina, una terra pro-
mesa en disputa

https://ca.wikipedia.org/wiki/Jerusalem
https://ca.wikipedia.org/wiki/135
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de jueus cap a Palestina se 
multiplicaren.  Els immigrants jueus 
vinguts des d’Europa alteraren 
l’equilibri demogràfic i es trobaren 
amb una creixent hostilitat per part 
de la població àrab autòctona, en 
part per la compra de terres que 
portava aparellat el desnonament 
de nombrosos pagesos palestins. 
La convivència amb els àrabs 
palestins, es va agreujar donant 
lloc a fortes disputes i revoltes 
entre ambdós. Aviat esclatà un fort 
conflicte entre les milícies jueves 
i les milícies àrabs palestines 
autòctones que terroritzà la població 
d’ambdós bàndols.

Una vegada acabada la 
Segona Guerra Mundial, Gran 
Bretanya va decidir deixar en 
mans de l’ONU el problema de 
convivència d’ambdues religions. 
El 1947, l’ONU decideix que el 
Mandat Britànic de Palestina ha 
de ser dividit en dos estats, un 
jueu i un altre àrab, i Jerusalem 
ha de passar a estar sota mandat 
internacional, a mans de l’ONU. La 
proposta atorgava un 46 per cent 
del territori als palestins i  el 54 per 
cent als jueus. Aquesta decisió fou 
acceptada pels israelians però no 
pels palestins.

D e s p r é s  d ’ a b a n d o n a r 
oficialment els anglesos el territori 
palestí, el primer ministre israelià, 
David Ben-Gurión, va declarar 
l’Estat d’Israel el 1948. Al dia 
següent, una coalició de països 
àrabs integrada per Egipte, Síria, 
Transjordània, Líban i Iraq, que no 
acceptaven la resolució i recolzaven 
Palestina, començaren una guerra 
contra els jueus. Durant aquest 
conflicte, Israel es va fer amb el 77% 
del territori i centenars de milers 
palestins es convertiren en refugiats 
als països veïns i desplaçats a 
les zones de Gaza i Cisjordània. 
La guerra àrab-israeliana de 
1948 va concloure amb una victòria 
israeliana, l’assentament definitiu 
de l’Estat d’Israel i l’ocupació de 
de Cisjordània i Jerusalem Est per 
part de Jordània i de la Franja de 
Gaza per part d’Egipte. L’ONU va 
enviar un contingent de cascos 
blaus a les zones de Gaza i el Sinaí.

Davant la ineficàcia de les 

reivindicacions dels àrabs palestins 
enfront dels jueus israelians, es va 
crear el 1964, sota el lideratge del 
mític líder palestí Yasser Arafat, 
l’Organització per a l’Alliberament 
de Palestina (OLP), coalició de 
moviments polítics i paramilitars 
considerada la representant del 
poble palestí.

Al 1967, Egipte, que recolzava 
la lluita palestina, demanà a l’ONU 
que enretirés les seves tropes de 
la Península del Sinaí, frontera 
amb Israel, i darrere la retirada de 
l’ONU, Egipte començà a col·locar 
les seves tropes. Per temor a 
sofrir una invasió egípcia, Israel va 
atacar aquesta zona i va començar 
l’enfrontament contra una coalició 
àrab formada por Egipte, Síria, Iraq 
i Jordània. Fou la Guerra dels Sis 
Dies. Israel va conquerir durant la 
guerra els territoris palestins de 
Gaza i Cisjordània. 

Aquest fet va fer augmentar el 
sentiment nacionalista dels palestins, 
originant una sèrie d’atemptats, 
contra interessos israelians, entre 
els que destacaren els assassinats 
de sis atletes israelians en els Jocs 
Olímpics de Munich al 1972.

Des de l lavors la disputa 
no ha deixat de tenir etapes de 
confrontacions armades.  Al 1973 va 
esclatar la Guerra del Yom Kippur. 
Egipte i Síria, per tal d’intentar 
recuperar els territoris perduts a 
la Guerra dels Sis Dies, (el Sinaí i 
els Alts del Golan respectivament), 
en mans d’Israel des del 1967, 

Guerra del Yom Kippur

agafaren els israelians per sorpresa, 
a la festivitat del Yom Kippur. Això 
ajudà egipcis i sirians a una ràpida 
penetració dins els territoris, però 
a poc a poc l’exèrcit israelià anà 
recuperant terreny, arribant a 
creuar el Canal de Suez pel sud i 
amenaçant d’arribar a la capital 
egípcia. Al final de les hostilitats, les 
tropes israelites estaven a només 
40 km de Damasc i a 101 km del 
Caire. La pau arribà el 1978 amb 
els Acords de Camp David que van 
fer que el Sinaí tornés a Egipte i 
que es normalitzessin les relacions, 
fent que Egipte fos el primer país 
àrab que reconegués pacíficament 
l’estat d’Israel.

El 1987, els palestins van 
començar l’aixecament anomenat 
‘intifada’. La Primera intifada 
va durar des de 1987 fins 1993. 
Durant la intifada els palestins es  
dedicaren a tirar pedres i altres 
objectes a les tropes israelianes. 
El moviment, sorgit a Gaza i 
Cisjordània, va suposar la posta 
en marxa de tàctiques pròpies de 
la guerra de guerrilles contra els 
soldats israelians. La seva resposta 
fou brutal. Fins l’any 1991, quan es 
va celebrar la Conferència de Pau a 
Madrid, havien mort més de 1.300 
palestins i 93 israelians.

El 1994 s’arribà als Acords 
d’Oslo. Els palestins van reconèixer 
l’Estat d’Israel i aquests a la 
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Autoritat Nacional Palestina (ANP). 
Cisjordània i Gaza foren establertes 
sota control de l’Autoritat Palestina, 
però amb control militar de l’exèrcit 
d’Israel. Aquest intent de procés de 
pau, sostingut durant molt de temps 
per la comunitat internacional, 
trobaria dificultats a partir dels 
enfrontaments cada vegada més 
aguditzats entre les parts i la 
manca d’acord sobre l’estatut de 
la capital palestina, Jerusalem, 
el retorn dels refugiats palestins, 
el manteniment i increment de 
les colònies dels assentaments 
israelians.

El 2000 el líder de l’oposició 
a Israel, Ariel Sharon, va visitar 
l’Explanada de les Mesquites, un 
dels llocs més sagrats de l’islam. El 
món musulmà ho va considerar com 
una provocació que va despertar les 
ires dels palestins i va començar la 
segona Intifada que va durar fins 
el 2005.

Les tensions continuaren, 
especialment amb l’arribada al 
govern d’Ariel Sharon al 2001, com 
a primer ministre israelià.

El 2002 Israel va començar la 
construcció d’un mur de més de 400 
kilòmetres per a separar Israel de 
Palestina amb l’excusa d’evitar els 
atacs palestins, però continuaren les 
tensions i els enfrontaments.

El 2003, Estats Units, la Unió 
Europea, Rússia i les Nacions 
Unides, presentaren a Israel i a 
la Autoritat Nacional Palestina 
un document denominat la fulla 
de ruta com a alternativa per a 
una solució política pacífica del 
conflicte, tanmateix, a pesar de les 
bones intencions i els esforços dels 
mediadors, les parts implicades en 
el conflicte ho refusaren

A Palestina va aparèixer 
H a m à s ,  u n a  o r g a n i t z a c i ó 
d’ideologia islamista i nacionalista, 
que va néixer amb l’objectiu d’establir 
un estat islàmic a la regió històrica 
de Palestina, que comprendria els 
actuals Israel, Cisjordània i la Franja 
de Gaza, amb capital a Jerusalem. 

Hamàs va guanyar les eleccions 
legislatives palestines del 2006. 
Hamàs es nega a reconèixer els 
acords aconseguits entre palestins 

i israelians, cosa que dificulta les 
converses de pau, també fomentat 
pel bloqueig econòmic portat a cap 
per Israel a Gaza amb la l’arribada 
de Hamàs al poder.

El 2006 va esclatar la Guerra 
del Líban que fou un conflicte 
entre Israel i la milícia xiïta del 
grup Hesbol·là que va tenir lloc 
al Líban, en els Alts del Golan sirians 
i en el nord d’Israel. La guerra 
començà el 12 de juliol de 2006 i 
acabà amb un alto el foc de l’ONU 
el 14 d’agost del mateix any.

L’ANP es va fragmentar degut 
als enfrontaments entre la OLP i 
Hamàs en 2006-2007. El resultat ha 
estat la divisió de Palestina en dos 
governs, la Franja de Gaza dirigida 
por Hamàs i Cisjordània per la OLP. 

Així s’arribà al 2008 a la guerra 
de Gaza, en la que Hamàs va llençar 
coets des de la Franja a Israel i 
aquests bombardejaren Gaza amb 
la finalitat d’eliminar la base militar 
de Hamàs. Una altra vegada es feien 
impossibles les converses de pau.

Si per una banda hi ha actors, 
com Hamàs, que proposen la lluita 
incondicional, per part d’Israel, 
el fet de tirar endavant idees 
conservadores defensades pel 
partit al govern, tampoc propicia el 
desenvolupament de les converses 
de pau.

En 2009, el actual primer 
m in i s t ro  i s rae l i à ,  Ben jam in 
Netanyahu, va ordenar la construcció 
de 1.600 cases en zones ocupades, 
cosa que va provocar que Palestina 
es negués a reiniciar les converses 

de pau.
D ive rsos  han  es ta t  e l s 

propòsits de diferents mandataris 
per evitar desmesures i propiciar 
les negociacions. Al març de 2010, 
durant una visita a l’Orient Mitjà, el 
secretari general de l’ONU, Ban Ki-
Moon, va declarar que l’expansió 
dels assentaments israelians era 
il·legal i que  representava un 
acte contra el dret internacional, 
demanant, l’aixecament del bloqueig 
econòmic d’Israel sobre Gaza.

Bar rack  Obama,  com a 
president dels EUA, en la seva 
declaració pública el maig de 2011, 
va subratllar que les fronteres 
d’Israel i Palestina s’havien de 
basar en las línies de 1967, amb 
intercanvis acordats mútuament, de 
manera que es poguessin establir 
fronteres segures i reconegudes per 
ambdós Estats.

Però tot i les declaracions, 
la  s i tuac ió no canviava i  la 
tensió pujava iniciant-se nous 
conflictes. El 2014, les forces 
de defensa d’Israel l lançaren 
l’Operació Margen Protector  sobre 
Gaza, degut a una escalada de 
tensió en el conflicte.   Israel va 
afirmar que l’únic objectiu de 
l’operació era atacar Hamàs i acabar 
amb els atacs de coets cap a Israel.

Malgrat les resolució del 
Consell de Seguretat de l’ONU 
per al cessament de les hostilitats 
i la represa de les negociacions en 
diferents ocasions, la violència ha 
estat una constant en el conflicte 
àrab-israelià des de la fi de la 

Ambaixada d’EUA a Jerusalem

AL FONS DE LA NOTÍCIA
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Segona Guerra Mundial. Són quasi 
75 anys essent un dels llocs més 
inestables del món. Les parts han 
intentat arribar a acords comptant 
amb importants mediadors, com 
Estats Units, Europa i l ’ONU. 
Lamentablement, tots els intents, 
fins ara, han estat infructuosos.

A l ’ a c u m u l a c i ó  d ’ o d i  i 
d’enfrontaments bèl·lics hi ha altres 
fets que no afavoreixen converses 
de pau. Estats Units ha reconegut 
l ’estat d’Israel amb les seves 
noves fronteres i es converteix 
sempre en el seu principal aliat. A 
la vegada, a l’ONU, tota proposta de 
resolució que reconegui a Palestina 
como a Estat sobirà o que vagi en 
detriment de la nació israeliana, és 
automàticament vetada per Estats 
Units,  impedint que es faci extensiu 
per al coneixement de qualsevol 
causa en contra d’Israel davant dels 
tribunals jurídics internacionals.

Darrerament, l’administració 
Trump, va portar alguns països 
àrabs a establir relacions amb Israel 
a canvi de beneficis diplomàtics. 
Va fer un pacte amb els Emirats i 
Bahrain, va convèncer el Sudan 
a canvi de treure’l de la llista de 
terroristes o el Marroc a canvi 
del reconeixement dels Estats 
Units en la seva sobirania sobre el 
Sàhara Occidental. També Trump 
va reconèixer Jerusalem com a 
capital d’Israel, ubicant a la ciutat 
l’ambaixada dels EUA.

Per altra banda, Palestina, 
jurídicament no és un Estat, ja 
que manca de reconeixement 
internacional, doncs només una 

part de les nacions del món el 
reconeix i algunes que ho fan 
mantenen reserves sobre aquest 
reconeixement. També cal tenir 
en compte que l’actual proposta 
te r r i to r ia l ,  amb dues  zones 
separades  com són  Gaza  i 
Cisjordània, col·loca a Palestina en 
una situació geogràficament inviable 
per a sostenir un estat. 

Un punt més d’enfrontament 
són els  actors a l’ombra, com 
sempre EUA, a favor d’Israel i Iran, 
ajudant en el seu propòsit islamista 
a Hamàs, considerat com un grup 

terrorista per Estats Units i la Unió 
Europea. 

En aquest moment hi ha dos 
problemes greus per a aconseguir 
la pacificació: la falta de mediació i 
de lideratges a Israel i Palestina que 
dificulten la sortida al conflicte

A Palestina no hi ha un lideratge 
clar. El primer ministre palestí, 
Mahmud Abbas, de 85 anys, i que 
als ulls de la majoria de joves dels 
territoris ocupats, és només un 
aparell repressiu al servei d’Israel, 
va tornar a ajornar les eleccions a 
la desprestigiada Autoritat Nacional 
Palestina. Abbas, amb el seu partit 
Fatah dividit en tres blocs i sense 
perspectives, no està disposat a 
permetre que Hamàs, que governa 
Gaza, guanyi també a Cisjordània.

A Israel, el primer ministre en 
funcions, Benjamin Netanyahu, 

processat per diversos casos de 
corrupció, és el primer interessat 
en l’escalada de la tensió a Gaza 
per desviar l’atenció dels seus 
problemes polítics i legals. I la 
coalició de partits per fer-lo fora 
del govern –i deixar-lo sense 
immunitat– ha quedat pràcticament 
curtcircuitada perquè els partits 
jueus estan tancant files al costat 
de l’exèrcit i la policia

A més, un nou actor està 
emergint en el vell panorama: els 
palestins amb ciutadania israeliana, 
els que no van ser desallotjats 
quan es va crear l’Estat d’Israel 
el 1948, i que avui representen 
el 20% de la seva població. Ells 
han sortit al carrer a milers, en 
solidaritat amb Gaza i Jerusalem, a 
les ciutats de Natzaret, Haifa, Jaffa, 
Ramleh i Lod, a pocs quilòmetres 
de Tel Aviv i on es troba l’aeroport 
internacional de Ben Gurion. Els 
seus enfrontaments amb la policia 
israeliana, que els ha reprimit amb 
gasos lacrimògens i bales de goma, 
han obligat Netanyahu a declarar 
l’estat d’emergència

Els palestins no tenen res 
a perdre i com que no poden 
continuar esperant ajuda de fora, ja 
només els queda resistir. Per això 
tornen a sortir cada nit. Per això 
l’actual situació pot ser un moviment 
durador, que no sigui tan fàcil de 
silenciar. Una nova generació de 
palestins està creixent i no s’aturarà 
per més gasos lacrimògens que els 
llancin.

Sembla que la tensió i els 
enfrontaments no han de tenir fi.

Palestina,més de 75 anys 
essent un dels llocs més 

inestables del món

AL FONS DE LA NOTÍCIA
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El Tribunal de Comptes 
i l’agressió permanent de 
l’Estat

Només un Estat que ha perdut 
la vergonya i que s’ha descarat 
sense cap mena de complexos en la 
persecució dels seus ciutadans pel 
simple fet de ser independentistes, 
pot arribar a justificar que un 
organisme desprest igiat com 
el Tribunal de Comptes estigui 
actuant com un ens depredador per 
escurar el seu patrimoni i deixar-
los el més a prop possible de la 
pobresa. Quan aquest dijous Albert 
Royo, que va ser secretari general 
del Diplocat entre els anys 2013 i 
2017, ha comunicat que el Tribunal 
de Comptes li reclamava 4,5 milions 
d’euros per l’acció exterior duta a 
terme mentre ocupava el càrrec es 
començava a conèixer el muntant 
de desenes de milions d’euros 
que l’organisme fiscalitzador de 
l’Estat pretén que trenta-cinc ex-alts 
càrrecs independentistes dipositin 
com a fiança, segurament, a final 
del mes de juny.

L a  l l i s t a  l ’ e n c a p ç a -
len Puigdemont, Mas i Junqueras i 
el Tribunal de Comptes sembla 
decidit a no deixar canya dreta. 
Es dona la paradoxa, a més, que 
l’organisme sentenciador no és 
pròpiament un tribunal de justícia, ja 
que el conformen membres escollits 
pel Congrés dels Diputats i pel 
Senat, fonamentalment a proposta 
del PP i del PSOE, i que alguns 
anteriorment van ocupar càrrecs de 

responsabilitat política. Hi han passat, 
per allà,  germans d’Aznar, concunyats 
de Rodrigo Rato i exministres, havent-
se acceptat que la fiscalització tingués 
tantes llacunes com interessos hi 
havia pel mig. O que un centenar 
de treballadors dels 700 que estan 
contractats siguin familiars o persones 
properes a consellers i alts càrrecs del 
Tribunal.

L’últim escàndol en el qual es 
va veure embolicat el Tribunal de 
Comptes va ser la revocació de 
la condemna a l’exalcaldessa de 
Madrid Ana Botella i els que van ser 
regidors del seu equip de govern per la 
venda de 18 promocions d’habitatges 
de l’Empresa Municipal d’Habitatge 
de Madrid (EMVS) al grup societari 
Fidere, societat d’inversió immobiliària 
del fons Blackstone. L’absolució va ser 
adoptada per dos vots contra un, els 
de dos consellers proposats pel PP, 

un d’ells l’exministra d’Aznar —marit 
d’Ana Botella—, Margarita Mariscal 
de Gante. La decisió inicial d’una 
condemna de gairebé 26 milions en 
vendre els habitatges per sota del 
preu de mercat a un fons voltor va 
quedar així en focs d’encenalls.

Doncs aquest és l’organisme 
encarregat  de f isca l i tzar  e ls 
comptes de l’Estat en els seus 
diferents nivells administratius i dels 
partits polítics. Res de bo no s’ha 
d’esperar en uns moments en què el 
rearmament del deep state contra 
l’independentisme s’ha tornat a posar 
en marxa i a una velocitat meteòrica. 
Els resultats de Madrid han estat els 
que han estat i res com Catalunya 
per situar a la diana. Tribunal de 
Comptes, indults, jutjats ordinaris, 
multes... L’inventari que ha format 
aquests anys l’Estat és inabastable.
Josep Antich     ElNacional.cat

El Tribunal Suprem, 
contra la concòrdia

Com era previsible, el Tribunal 
Suprem ha emès un informe contrari 
a la concessió dels indults als 
presos del Procés. Però no per 
esperat resulten menys inquietants 
els arguments que fa servir la sala 

segona en un document que respira 
esperit de venjança i que s’alinea 
clarament amb les tesis contra 
el govern de Pedro Sánchez. El 
Suprem insisteix al llarg de l’informe 
en la manca de penediment dels 
condemnats i en el seu risc de 
reincidència, és a dir, pretenen la 
humiliació de les persones a qui 

van condemnar a llargues penes de 
presó per un delicte, el de sedició, 
que és anacrònic i no s’ajusta a la 
realitat dels fets que es van viure 
l’octubre del 2017. Pretenen anorrear 
la dissidència.

Però el Suprem va més enllà 
de defensar la seva sentència i 
d’afirmar que és ajustada a dret (una 
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https://www.elnacional.cat/ca/politica/tribunal-comptes-condemna-ana-botella-venta-habitatges_404746_102.html
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cosa que s’haurà de dirimir d’aquí 
uns anys a Estrasburg), sinó que 
amenaça veladament el govern 
de Sánchez que, si s’atreveix a 
aprovar els indults, la sala tercera 
els podrà tombar. I com ho fa? 
Doncs aportant els arguments que 
serviran de base per al recurs que, 
amb tota seguretat, presentaran el 
PP i Vox contra els indults. Entre ells, 
per exemple, hi ha el fet que alguns 
dels condemnats són membres d’un 
partit (ERC) que és soci de l’executiu 
de Sánchez, com si això, en lloc de 
ser una mostra de l’aposta per la 
via política de l’independentisme, 
fos justament el contrari. En última 
instància, el Suprem afirma que la 
concessió dels indults “seria una 
solució inacceptable”, saltant-se 
de manera flagrant la separació de 
poders.

El legislador va donar a 
l’executiu la potestat d’una mesura 
de gràcia com els indults precisament 
per evitar que l’aplicació cega de la 
justícia pogués provocar un perjudici 
social molt més gran del que havia 
provocat la condemna. En molts 
casos són els mateixos tribunals 
els que obren la porta a l’indult a 
les seves sentències. I, fins i tot, el 
Suprem va arribar a fer un informe 
favorable a la concessió de l’indult al 
colpista Antonio Tejero, tot i que no hi 

havia cap tipus de penediment, per 
motius de “conveniència pública” 
i per contribuir a “l’oblit d’uns fets 
que han de quedar ja al passat”. O 
sigui, que en el cas de Tejero sí que 
convenien els indults i en el cas dels 
presos polítics independentistes, 
no?

El més greu aquí no és el biaix 
ideològic del Suprem, cosa que 
ja es pot comprovar sovint en les 
seves sentències, sinó el fet que es 
permet el luxe de corregir i advertir 
un govern democràticament sorgit 
de les urnes. El president del 
Suprem, Carlos Lesmes, ja va dir 

abans que es fes públic l’informe 
que “un indult quan no hi ha 
concòrdia és difícil d’acceptar”. Qui 
són els jutges per decidir què és 
millor o què no per a la concòrdia? 
O és que condemnar a penes de 
presó persones com Jordi Cuixart 
i Jordi Sànchez, que l’únic que van 
fer va ser convocar (i desconvocar) 
manifestacions sí que ajuda a 
la concòrdia? L’única realitat 
és que, actualment, el Suprem 
sembla treballar en contra de la 
convivència i a favor d’enquistar el 
conflicte polític.
Editorial   Ara.cat

Segundo Marey
«Recorda-ho tu i recorda-ho 

als altres»
Luis Cernuda
Segundo Marey va morir, 

després d’una llarga malaltia, l’agost 
de 2001. Només dos mesos després 
que José Barrionuevo i Rafael Vera 
abandonessin la presó, rere el tercer 
grau més excepcional concedit per 
la doble desgràcia de l’aznaritat i 
la reconsagrada impunitat elevada 
a raó d’estat. És a dir, tèrbola 
coincidència, aquest dissabte fa 
tot just 20 anys d’una immunitat 
atorgada als que van donar l’ordre 
directa de segrestar Marey, fill d’un 
republicà socialista exiliat l’any 
1936 i capturat a Hendaia en ser 
confós amb un dirigent d’ETA. I sí: 
abans havíen rebut un indult parcial 
sol·licitat i justificat per unanimitat 
pel Tribunal Suprem, mentre 
víctima i acusació s’hi oposaven. 

I sí i també: aquell tercer grau 
automàtic i instantani arribava 
després d’un indult del 1998 que 
va ser considerat el més ràpid de la 
democràcia, segons escup encara 
l’hemeroteca: “Mai en la història 
judicial espanyola s’ha tramitat 
un indult amb tanta celeritat [...] 
en menys de tres dies”. Ho va dir 
l’aleshores ministra Mariscal de 
Gante, filla de jutge franquista del 
TOP i continuadora avui, des del 
Tribunal de Cuentas, de l’extorsió 
econòmics inquisitorial i la llarga 
onada repressiva que ens assetja.

Vera i Barrionuevo havien 
entrat abans a la presó, un setembre 
del 1998, per complir 10 anys de 
reclusió. Van complir exactament 
tres mesos. Calculin: 90 dies davant 
3.650. Un rècord d’impunitat que 
van tornar a pulveritzar dos anys 
després, batent la pròpia marca. 
Recomptant els dies, el maig de 

2001 Barrionuevo i Vera tornaven 
a entrar a presó per complir 
respectivament tres anys i un mes 
de presó i dos anys i vuit mesos. 
No en van complir ni mig. I quan dic 
mig no vull dir la meitat, sino mig: 
mig dia. I ni això. No van passar 
ni 9 hores a la presó. Entraren al 
matí i sortiren a la tarda. Algú va 
confondre –festival salvatge de les 
afinitats selectives, en l’evidència 
que no hi ha dret penal d’enemic 
sense dret penal d’amic– 2.095 
dies amb 540 minuts. Resultat 
empíric: Vera i Barrionuevo, que 
mai s’han penedit de res, van 
complir el 0,017% de la pena que 
havien de complir per haver ordenat 
un segrest que va durar 10 dies i 
que va certificar l’acta de naixement 
dels GAL. Bromes de la democràcia 
quan la democràcia és de pena. I fa 
plorar. Dos mesos després d’aquell 
tercer grau exprés -un segon indult 
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encobert- i d’aquelles nou hores 
de presó, Segundo Marey moria, 
com a conseqüència també de les 
seqüeles cròniques produïdes per 
aquell segrest d’estat i després 
de 18 anys cercant “una mica 
de justícia”. L’horror d’estat en la 
rebotiga de la crueltat.

No, no han redactat un 
informe sobre indults: han redactat 
l’esborrany del recurs per tombar-
los. Per fer-ho han hagut de negar 
i renegar de tot el que la mateixa 
sala ha sostingut abans, es digués 
Armada, Barrionuevo o Tejero

Memòria de la lenitat, Marey 
opera avui com a mirall, encara. 
Sobretot, atès que aquest divendres 
Barrionuevo i Vera –per sempre 
més els organitzadors jeràrquics 
del segrest d’aquella trama de 
terrorisme d’estat– s’han posicionat 
en contra dels indults als presos 
polítics independentistes. Però 
abans de continuar, bocins de l’arxiu 
imprescriptible de Xavier Vinader 
sobre Barrionuevo: “D’una família 
noble i de calerets, va ser delegat 
del SEU -el sindicat estudiantil de la 
dictadura-, va obtenir un càrrec a la 
secretaria general del Movimiento, 
va passar per la subdirecció del 
ministeri de Treball durant els 
anys de la Transició -època en 
què va descobrir el PSOE- i va 
aterrar finalment a la conselleria 
de Seguretat de l’Ajuntament de 
Madrid. D’allà el va treure Felipe 
González, després de la victòria 
electoral d’octubre de 1982, per 
donar-li la cartera d’Interior. «Aquí va 
arribar com si fos el xèrif, disposat a 
carregar-se a qui sigui, però els que 
més vam rebre vam ser nosaltres» 
–recorda un dels pocs militants 
que, en aquella època, tenia el 
PSOE entre les forces de seguretat. 
Els pocs policies progressistes 
que tenien alguns càrrecs de 
responsabil i tat es van trobar 
ràpidament desplaçats i marginats 
per obra i gràcia de Barrionuevo, 
que, quan va arribar el moment 
d’escollir, va preferir nominar en 
els llocs clau de l’organigrama 
homes procedents del franquisme i 
moltes vegades altament implicats 
en la repressió dels enemics de 
la dictadura, com és el cas dels 
comissaris Manuel Ballesteros i 

Jesús Martínez 
Torres. Va donar 
seguretat en el 
treball a la vella 
guàrdia policíaca 
i va implantar la 
política dels fons 
reservats, és a dir, 
del repartiment de 
diners a palades”.

A q u e s t 
mateix és el que 
aquest divendres 
es despatxava 
afirmant: “Nuestro 
indulto y el del 1-O se parecen 
c o m o  u n  h u e v o  a  u n a 
c a s t a ñ a ” .  P a r a d o x a l m e n t , 
estic radicalment d’acord amb la 
seva afirmació, però des de la 
posició més antagònica. Afegint 
que l’indult parcial a presos i preses 
afecta nou persones, les que 
més car ho estan pagant per tots 
nosaltres dels 3.250 represaliats 
des d’octubre de 2017. És a dir, 
l’indult resol el 0,27% dels casos; 
l’amnistia, tots. Altressí, la resta de 
declaracions de la parella –una orgia 
d’impunitat– podria obrir algunes 
causes pendents si hi hagués algun 
fiscal a la sala: resumidament, que 
Fraga “había vivido guerra sucia”, 
que Martin Villa i Rosón “tenien 
molt per amagar” i que el PSOE va 
encobrir el PP amb “un cop de mà 
en temes judicials que estaven 
pendents quan nosaltres vam arribar 
el 1982”.

“ D o b l e  m o r a l , 
d o b l e  l l e n g u a t g e ,  d o b l e 
comptabilitat”, escrivia Vázquez 
Montalbán. Malgrat 27 assassinats, 
l’alta estructura judicial de l’Estat mai 
va tipificar els GAL com a terrorisme. 
Com deia algú, tothom vol una 
definició de màfia que, sobretot, 
l’exclogui. Però la màfia d’estat ho 
va aclarir fa poc al Congrés, a micro 
obert i fora de la llei: “Todo es todo”, 
en boca del guardonat comissari 
Eugenio Pino. Retrospectivament, 
aquell todo també incloïa segrestar 
Marey, que aquest divendres 
Barr ionuevo ha min imi tzat  i 
banalitzat reduint-ho a una “detenció 
irregular d’un ciutadà durant nou 
dies”. I això que el cas Marey només 
és un punt i seguit: el van segrestar 
per error perquè l’estat francès 

alliberés quatre policies espanyols 
que havien estat enxampats en 
un intent de segrest de la guerra 
bruta. La pressió va funcionar i 
els policies foren alliberats sota 
l’expressa condició de tornar per 
ser jutjats. I ximpum, mai van tornar. 
Foren condemnats en rebel·lia als 
tribunals francesos a dos anys de 
presó. Policies a l’estat espanyol, 
delinqüents enllà de la fina línia 
de la frontera. Un d’ells, l’inspector 
Argüelles, encara treballava el 2014 
a la Via Laietana coordinant el 091.

A col·lació, la memòria de 
l’indult -l’insult- i el tercer grau 
més exprés de la jove democràcia 
espanyola, per evidenciar que 
aquell  “todo es todo”  inclou, 
necessàriament i també, la pulsió 
ideològica i l’obsessió malaltissa 
de Marchena contra la dignitat de 
Jordi Cuixart en l’informe sobre 
els indults, fins i tot saltant-se la 
preceptiva individualització penal 
de cada cas. No, no han redactat un 
informe sobre indults: han redactat 
l’esborrany del recurs per tombar-
los. Per fer-ho han hagut de negar 
i renegar de tot el que la mateixa 
sala ha sostingut abans, es digués 
Armada, Barrionuevo o Tejero, els 
antònims més contraris a tot el que 
representa Cuixart. Sia com sigui, 
memòria dels altres, cada cop que 
diguin Barrionuevo, si us plau diguin 
Segundo Marey. I ja posats, gràcies 
de nou, Olga Tubau –l’advocada 
de Marey. I ja que hi som, una 
abraçada permanent, estimat Jordi 
Cuixart. Ho tornarem a fer. O dit 
d’altra forma: mai ens desfaran. O 
encara més: ho refarem perquè no 
ho tornin fer.

Ara.cat   David Fernàndez és 
periodista i activista social
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CASTELLSERANINS/NES
ARREU DEL MÓN

Anna Utgés

1.- Per què vas decidir 
marxar de Catalunya?

Estava cursant el Grau en 
Periodisme i tenia l’oportunitat de 
fer un Erasmus. Vaig pensar que 
era una bona oportunitat per viure 
un temps a l’estranger, sortir de la 
meva zona de confort, aprendre 
idiomes, conèixer gent, descobrir 
cultures...

2.- Per què vas decidir anar 
a Florència?

Vaig decidir anar a Itàlia perquè 
només volia marxar mig any i vaig 
pensar que l�italià era un idioma 
prou similar al català/castellà com 
per aprendre�l en un període tan 
curt de temps. També era important 
que la meva universitat (UAB) hi 
tingués conveni. A més, el clima, la 
proximitat geogràfica i la manera 
de ser dels italians també em van 
cridar l’atenció.

3.- Hi vas anar sola? Com va 
ser el viatge?

Hi vaig anar sola i el viatge en 
avió em va resultar indiferent. Com 
qualsevol altre trajecte que havia 
fet anteriorment amb la família o 
amics per anar de vacances. No 
vaig ser conscient de l’aventura que 
estava apunt de començar fins que 
vaig arribar a l’hostal de Florència. 
Havia pagat 5 nits en una habitació 
compartida i era el temps del que 
disposava per trobar el pis que es 
convertiria en casa meva durant el 
proper mig any.

4.- Quant de temps hi vas 
estar?

Vaig ser a Florència sis mesos 
(setembre 2015 – febrer 2016). 
Quan vaig arribar ja tenia bitllet 
de tornada. Des del principi sabia 
quant temps hi estaria.

5.- On t’hauríem 
pogut trobar en aquest 
lloc? Situa’ns la teva 
residència. 

Vivia als afores 
de Florència, en un pis 
immens que compartia 
amb 6 o 7 persones 
més que anaven rotant 
de tant en tant (italians, 
alemanys, turcs, suïssos, 
francesos, madrilenys...). 
Cada d ia  hav ia  de 
caminar aproximadament 
mitja hora per arribar al 
centre, on anava a classe 
i quedava amb els amics, 
però va ser l’únic lloc on 
vaig trobar una habitació 
a un preu assequible.

6.- Explica’ns una 
mica com és aquest 
lloc, aquest país (espai 
físic, natura, temps 
atmosfèric, menjar, 
costums...)

P e r  l a  m e v a 
experiència puc dir que 
els italians són com els 
espanyols però portats 
a l’extrem. Més sociables, més 
escandalosos, més fiesteros, 
més generosos, més familiars, 
més menjadors, més caòtics, 
etc. Personalment en tinc una 
bona opinió. Em van semblar gent 
oberta i acollidora. Vaig fer molt 
bona relació amb un grup de nois 
italians que em van acollir des del 
principi, quan els Erasmus (que 
més endavant es van convertir en 
la meva colla) encara no havien 
arribat.

Pel que fa a la ciutat, em va 
cridar l’atenció el fet que Florència 

t ingués  només dues  cares 
radicalment diferents entre sí. Una 
és el centre, on hi ha absolutament 
tot allò interessant i necessari. T’hi 
has d’acostar tant per menjar en 
un restaurant, com per assistir a 
la universitat, anar de compres, 
sortir de festa o anar a passejar. La 
pega és que està farcit de turistes 
i t’has de barallar amb ells perquè 
no et facin fora de la cera fins i tot 
a primera hora del matí per arribar 
a classe. L’altra cara de la ciutat 
són els afores, zones residencials 
on no hi ha absolutament res més 
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que cases i pisos. A Florència estàs 
obligat a conviure amb el turisme. 
No és com per exemple Barcelona, 
on pots trobar zones atractives però 
poc turístiques on fer activitats amb 
“calma”. 

A nivell cultural, artístic i 
arquitectònic Florència és la joia 
d’Itàlia (i provablement d’Europa). 
A cada cantonada torbes tresors. 
Com deia abans, la vida quotidiana 
està tan vinculada amb el centre 
neuràlgic i artístic de la ciutat, 
que acabes normalitzant veure 
monuments tan imponents com 
Santa Maria di Fiore, el Ponte 
Vecchio, la Galeria degli Uffizi, el 
Palazzo Vecchio,  la Basilia de Santa 
Croce, el Palazzo Pitti, Santa Maria 
Novella, etc. 

El cl ima és similar al de 
Castellserà. Molta calor a l’estiu i 
molt fred a l’hivern. El paisatge de la 
Toscana és preciós i té molta vinya 
i olivera. Cridaven l’atenció els dies 
de pluja. Quan plovia Florència es 
tornava boja. Si ja era caòtica de 
per sí... quatre gotes acabaven de 
col·lapsar-ho tot.

7.- Què és el que més et va 
sorprendre del nou lloc?

L a  m a n e r a  q u e  t e n e n 
d’improvisar en tots els aspectes de 
la vida i lo molt habituats que estan 
a la falta de previsió i als canvis de 
plans d’última hora. Un autobús podia 
no passar mai i ningú es posava de 
mal humor, les administracions 
podien estar tancades un dia laboral, 
algunes botigues obrien amb retard 
o tancaven més aviat del compte...

També crida l’atenció la bellesa 
de Florència i lo molt integrada que 
està l’arquitectura renaixentista en 
el sí de la ciutat i la vida quotidiana. 
Cada dia per anar a classe o quedar 
amb amics veus edificis i monuments 
que un dia vas estudiar a Història de 
l’Art.

8.- Què hi feies en aquest 
lloc? Què hi vas estudiar? On vas 
estudiar? Quines matèries? Quin 
tipus d’estudis?

Estudiava comunicació (el 
més similar al Periodisme de la 
UAB) a la facultat de lletres. Si no 
recordo malament vaig cursar 5 
o 6 assignatures, la meitat de les 
quals van ser un regal. Les classes 
eren informals, a l’hivern les aules 

estaven glaçades i a l’estiu mories 
de calor, els professors arribaven 
tard, en alguns casos havies de fer 
cua per tenir pupitre (sinó havies 
de seure a terra), els exàmens eren 
orals i podien canviar d’hora o dia a 
última hora i sense motiu aparent, 
les presentacions dels treballs 
en grup eren ridícules i tot i així 
semblaven bé al professor... 

9.- Quins fets per tu han estat 
més transcendentals en aquest 
nou lloc?

Els amics i els companys 
de pis. Em sento molt afortunada 
d’haver viscut en un pis tan gran i 
multicultural, on la llengua vehicular 
era l’italià i es feia molta vida social. 
Aquella casa, junt amb el grup 
d’italians que em van acollir des del 
principi, em van ajudar a aprendre 
l’idioma ràpid (al principi no tenia 
més remei que improvisar i fer servir 
la imaginació per fer-me entendre) i 
a submergir-me en la cultura italiana. 

10.- Quines coses hi ha 
en comú entre el nou lloc i 
Castellserà? De diferents?

De similars tot allò mediterrani: 
cultura (salvant distàncies), clima, 
paisatge, .... De diferències totes les 
que vulguis: idioma, cuitat, ritme de 
vida, costums, etc.

11.- Com era el teu dia normal 
en aquest lloc? I els caps de 
setmana?

Durant la setmana anava a 
classe, feia tasques a casa i quedava 
amb amics. Els caps de setmana 

sortíem de festa o aprofitàvem per 
agafar un tren o llogar un cotxe i 
visitar poblets de la Toscana. Quan 
tenia ponts o vacances viatjava amb 
amics o companys de pis per ciutat 
més llunyanes com Milà, Roma, 
Nàpols, Venècia, ...

12.- Què hi ha de diferent 
entre la vida en aquest lloc i a 
Castellserà?

Al là no m’ importava res 
més que gaudir cada dia. Tenia 
la sensació que estava vivint una 
experiència única i estava disposada 
a exprimir-la al màxim. Els petits 
problemes que podia tenir no em 
semblaven importants, i res se’m 
feia costa amunt ni em suposava 
un mal de cap. 

Castellserà (en el meu cas 
Barcelona, entesa com a lloc 
habitual de residència), en canvi, 
significa rutina, responsabilitats... 
Suposo que em passa com a la 
resta de persones. A Barcelona 
hi passo moments bons i dolents, 
divertits i avorrits, nous i rutinaris... 
A Florència tot era nou, desafiant i 
emocionant.

13.- Quins llocs interessants 
vas visitar una vegada eres allí? 

Florència (tants edificis i 
museus com vaig poder), Milano, 
Venècia, Nàpols, Livorno, Arezzo, 
Bolonia, San Gimigniano, Fiesole, 
Viterbo, Orvieto, ...

14.- Explica’ns anècdotes de 
la teva estada en aquest lloc

Vaig arribar preocupada per la 
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paperassa de l’Erasmus (s’han 
de convalidar les assignatures 
en t re  la  un ivers i ta t  de 
procedència i la destí) i quan 
vaig parlar amb l’administració 
de la facultat em vaig donar 
que el personal anava més 
perdut que jo mateixa. La seva 
màxima era “tens pressa? 
Doncs jo tampoc”.

 Els italians són molt 
generosos. S’escandalitzen 
quan en un bar o restaurant 
proposes que cadascú pagui 
el seu. Allà un dia paga un i 
l’endemà l’altre. 

És cert el que diuen 
sobre ells i la pasta. Si un 
dia no mengen pasta per 
dinar senten la necessitat de 
menjar-ne per sopar. Els agrada 
molt cuinar, compren ingredients de 
bona qualitat i no els importa passar 
hores a la cuina (especialment als 
nois).

També és certa la fama 
que tenen de ser molt familiars 
i d’estimar la mare per sobre de 
tot. Allà es poden propinar insults 
i dir paraulotes però mai poden fer 
referència a la mare de ningú.

Als italians (almenys als que 
vaig conèixer) se’ls allarguen molt 
les carreres universitàries. N’hi 
havia que tenien més de 25 anys 
i encara anaven per la meitat del 
Grau. Prioritzen altres coses i van 
fent poques assignatures cada any, 
no s’hi trenquen massa el cap en 
estudiar.

Vam llogar un cotxe per anar a 
Bolonya 5 amics i ens van multar per 
entrar al casc antic amb cotxe. No 
ens vam fixar en les barreres (que 
quan vam entrar estaven obertes), 
ni en els rètols ni en les càmeres. 
La multa va arribar quan jo ja havia 
acabar l’Erasmus.

Allà era comú robar bicicletes 
enlloc de comprar-les. Rodaven 
unes estenalles i cadascú trencava 
el cadenat de la que més gràcia 
li feia. També era habitual que et 
robessin la teva. La veritat però és 
que jo mai vaig arribar a tenir-ne 
cap malgrat vivia lluny del centre i 
m’hagués fet molt servei.

Una nit estàvem tots reunits en 
una plaça i quan una veïna es va 
cansar del soroll va llençar un cubell 

d’aigua per la finestra que em va 
caure a sobre. Vaig acabar xopa en 
ple hivern però tot i així vaig decidir 
sortir de festa.

Menjàvem pizza, pasta i gelats 
a qualsevol hora. Havia arribat 
a berenar una pizza margarita 
sencera i sopar pasta amb llenties 
en un plat fondo. El menjar era 
boníssim i les racions generoses. 
Vaig guanyar gairebé 10 quilos en 
6 mesos però a valer la pena gaudir 
sense renunciar a res.

El viatge a Nàpols va ser com 
anar a un altre món. Vaig viatjar 
amb un noi d’allà i em va ensenyar 
l’essència de la ciutat. Vam celebrar 
l’aniversari del meu amic amb 
desconeguts en una plaça, vam 
convidar la policia quan ens venia 
a cridar l’atenció i es va sumar a la 
festa, ens vam escalfar als bidons 
encesos d’uns sense sostre...

15.- En tot aquest temps vas 
venir a Castellserà?

Vaig venir per Nadal.
16.- Què és el que més vas 

trobar a faltar de Castellserà?
Res. Diria la família, però 

realment ens vam veure un parell de 
vegades en mig any (van venir ells a 
conèixer la ciutat i vaig tornar jo per 
Nadal), i estàvem en contacte per 
Skype. Sabia que ells estaven bé i 
que jo també ho estava. Per tant res.

17.- Creus que ha valgut la 
pena l’esforç? En quin sentit t’ha 
enriquit aquesta experiència? Hi 
tornaries a anar? Ho recomanaries 
a algú?

No va ser un esforç en cap 

moment i sí, va valer molt la pena 
i ho recomanaria a tothom qui en 
tingui oportunitat. Sortir de la zona 
de confort i anar sola en un lloc on 
no coneixes res ni ningú (ni tan 
sols l’idioma) t’obliga a espavilar-te. 
A més t’ajuda a descobrir la teva 
pròpia essència, ja que allà no 
et coneixen, no tenen una opinió 
preconcebuda sobre tu i pots ser 
més espontani que mai.

Florència em va ajudar a 
sentir-me còmoda improvisant. 
Sóc una persona molt metòdica 
i organitzada i viure un tempos a 
Itàlia em va demostrar que no és 
tan important com sembla tenir-ho 
tot previst. Vaig aprendre a relaxar-
me, a relativitzar les coses. 

Compartir pis amb tanta gent 
diferent em va ensenyar noves 
maneres de fer, de conviure, de 
comportar-se, de relacionar-se... 
Va ser molt enriquidor.

18.- Què trobes a faltar del 
lloc o de la gent on vas estar? 

Trobo a faltar viure al 100% 
cada dia, fer el que em ve de gust 
en cada moment, no tenir grans 
obligacions ni responsabilitats, 
improvisar, conèixer gent, etc. 

Amb els amics que vaig fer 
allà ens hem distanciat molt. Durant 
uns mesos són com la teva família 
però quan tornes a casa (a ”a vida 
real”, tal com ho deia jo) cadascú 
fa la seva i és difícil mantenir la 
relació. Actualment conservo la 
Tatiana, una noia de Madrid, l’Aritz, 
un noi basc.
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Us portem novament les Nostres Paraules, aquella manera de parlar dels nostres avis i rebesavis, una varietat 
de paraules heretades dels nostres avantpassats, tan pròpies de nosaltres, de Castellserà o bé de l’Urgell, entenent 
aquest denominació com la zona molt més ampla de tota la plana, més enllà del límit de les actuals comarques.

Us presentem les Nostres Paraules, tal com les pronunciem, en negreta. Si és incorrecta teniu, al costat la 
seva forma normativa. Entre parèntesi si està al Diccionari de la Llengua Catalana de l’Institut d’Estudis Catalans 
(DLC), o bé, si no és al diccionari, tal com està reconeguda a l’extraoficial Nou Diccionari Lleidatà-Català (NDL-C) 
que recull paraules pròpies de la parla lleidatana. 

Quan la paraula no està inclosa en cap d’aquestes indicacions, perquè és d’ús exclusiu de la nostra parla, de 
Castellserà o de l’Urgell, resta només amb la seva definició. També, quan no s’adiu amb la normativa, us mostrem 
primer el significat de la paraula, segons la nostra parla, i, a continuació, la definició que ens presenta el diccionari.

Desdir-se’n: Fer-se enrere d’un propòsit, d’una promesa. (DCL): No és 
adient d’algú, del que hom podia esperar/ Algú, no mantenir el que ha dit, el que 
ha promès, allò a què s’ha compromès.

Passar-la magra: Passar-ho malament
Fallar: En el joc de la Botifarra no tenir carta del pal que es juga en aquella 

basa.
Patimoll: (NDL-C): Lloc on s’ha format una bassa per l’aigua de la pluja, 

però no de forma permanent. Patamoll: (DCL): Aiguamoll: Terreny inundat o 
almenys amarat d’aigua de manera permanent.

Llussiar: (NDL-C): Esmolar una eina. . (DCL): Llossar: Renovar el tall (d’un instrument d’acer) / Fer punta o 
tall acerat ( a una rella, a una aixada, a un puntacorrent, a un punxó, etc.)

La mare del Tano quan era gitano!: (NDL-C): Expressió de decepció, amb una certa dosi d’enuig.
Rispa: (NDL-C): Viu, atent, despert.
Neular-se: (DCL): Les plantes malmetre’s per la neula/ Neula:  Boira
Codina: (NDL-C): Pedra de riu, llisa, negra, i de forma rodona.
Enxovat: Un lloc tancat, estret i xafogós. / Enxubat: (DCL): Dit d’un lloc 

tancat, d’on l’aire es renova difícilment
Pollegana: (DCL): Arada amb braços en lloc de camatimó; part forcada 

que, en aquesta arada, reemplaça el camatimó. 
Camatimó: (DCL): Part de l’arada que és la barra que arrenca de la cameta 

i on s’enganxen els animals.
Cameta: (DCL): Peça corba que uneix el dental al camatimó
Dental: (DCL): Fusta on encaixa la rella de l’arada.
Envidriar-se: Fer-se dur com el vidre. (DCL): Envidreir-se: Prendre 

consistència de vidre; esdevenir vidre.
Malament rai!: Expressió per indicar que una cosa va malament.
Pórca: (DCL): Mesura superficial agrària, equivalent, en general, a la dotzena part d’un jornal.
Cabana: Caseta rústica per passar-hi la nit l’home i l’animal. (DCL): Cabanya: Caseta rústica especialment 

per a arrecerar-s’hi qui ha de passar la nit fora de poblat.
Cabana de volta: Cabana feta totalment de pedra seca que té el sostre de volta recoberta amb terra.
Aixopluc: Petita construcció de pedra seca que servia per a que l’home 

s’hi arrecerés.
Fita: (DCL): Pedra o altre senyal clavat a terra que assenyala el límit d’una 

heretat, d’una contrada, etc.
Dormir a la palla: Badar, estar distret,  no posar atenció.
Vixell: Bocoi gros
Sallar: (NDL-C): Anar molt ràpid.
Afuar: (NDL-C): Anar ràpid. (DCL): Aprimar d’un cap
Afuar-se: Hom posar-se en un lloc de forma indeguda, quan no li toca, 

sense esperar el torn. (DCL): Llançar-se impetuosament sobre algú o alguna 
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cosa , en una direcció determinada.
Colagró: (NDL-C): Acidesa, ardor d’estómac.
Malesa: Malifeta. (NDL-C): Acció dolenta. (DCL): Maldat, especialment 

acció dolenta/ Entremaliadura
Guipar: Mirar/ Espiar. (DCL): Veure de lluny/ Mirar d’amagat
Blair: (NDL-C): Acte de ser cremat pel sol o bé per altres fonts de calor/ 

Anar ple de picades de mosquit.
Halo: Aliment, menja. (NDL-C): Aliment, àpat.
Halar: Menjar
Juli: (NDL-C): Pallissa que se li propina a algú/ Fer girar la corda amb molta 

fúria. (DCL): Crit dels noia quan anaven a beneir la palma el Diumenge de Rams/ Clavar un juli a algú: Pegar-li/ 
reprendre’l fortament/ Fer juli: En el joc de saltar a corda, fer-la rodar molt ràpidament.

Llac: (NDL-C): Fang/ Llot, solada. (DCL): Llot que es fa a les basses.
Paeria: (DCL): Casa o edifici de reunió dels paers.
Paer: (DCL): Edil: Magistrat municipal, regidor.
Paer en cap: Alcalde
Barrada: (NDL-C): Cop o pallissa / Xut molt fort a una pilota. (DCL): Ratllat, llistat/ Dit del teixit, el cuir, la pell, 

etc. que presenta el defecte anomenat barrat/ Dit de l’ovella blanca amb la cara i les potes negres o la que té la cara 
blanca amb taques negres/ Dit del plomatge en què alternen les taques negres o grises amb altres de blanques/ Dit 
de l’escut el camper del qual es cobert de barres alternativament d’un metall i d’un color en nombre parell/ vedell que 
ja no pren llet, deslletat.

Haver-n’hi per donar i vendre: Haver-n’hi en gran abundància
Canella: (NDL-C): Aixeta. (DCL): Canó pel qual surt l’aigua en una font.
Doblària: (DCL): Gruix
Boira pixanera: (NDL-C): Boira molt humida que deixa caure gotes d’aigua.
D’estrenquis: D’amagat
Floret: El millor, la flor i nata. (DCL): Conjunt de persones o de coses 

triades entre les millors.
Llepada: (NDL-C): Brutícia gairebé translúcida. (DCL): Acció de llepar, 

l’efecte/ Senyal que fa el fregadís, el contacte, d’una cosa que deixa/ Capa de 
pintura que es dóna per a tapar una taca, un clap, etc.

Futimer: (NDL-C): Gran quantitat de coses o de gent. (DCL): Fotimer: Gran quantitat, multitud.
Bardo: (NDL-C): Cop o pallissa. Pegar a algú  o a quelcom.
Matapà: (NDL-C): Gos petaner sense raça. (DCL): Gandul
Bitxo: (DCL): Varietat de planta hortense conreada pels seus fruits molt picants, 

prims i allargats en forma de corn./ Fruit d’aquesta planta, al qual hom dóna diverses 
aplicacions culinàries. (NDL-C): Entremaliat, trapella

Bitxo querolet: Espècie de bitxo que pica molt més.
Mosta: (DCL): Almosta: Mesura de capacitat per a grans equivalent a la quantitat 

que cap a la conca de les dues mans juntes.
Panís: Blat de moro
Notari: el que queda de la pinya de panís tota pelada sense els grans.
Estaquirot: El pal del tabac, una vegada pelat,  quan se li han tret totes les fulles. 

(DCL): Persona aturada
Quedar-se com un estaquirot: Quedar-se aturat, fent nosa.
Aconsigar: (NDL-C): Acassar: Perseguir, empaitar algú corrent.
Baratar: (DCL): Canviar, donar, (una cosa) per rebre’n una altra.
Enrogallat: Afònic. (DCL): Amb la veu enronquida
Fer una pana: (NDL-C): En qualsevol esport guanyar per molt de diferència.
Curt de gambals: (DCL): De poca intel·ligència
Joc del palet: També anomenat joc de l’escaleta. Es dibuixa al terra una 

escaleta, uns quadrats amb números. El joc consisteix a tirar el palet, un tros de 
pedra, de rajola, de terrissa, etc. plana, a un dels quadrats. S’ha d’anar saltant pels 
diferents quadrats sense tocar les ratlles i en arribar al palet se l’ha d’empènyer 
amb un peu, saltant a peu coix sobre l’altre peu, de quadre en quadre fins arribar 
a fora de l’escaleta. Es va fent alternativament, començant pel número 1,  fins a 
fer tots els quadres enumerats.

Encomanar: (DCL): Contagiar
Pinyola: (DCL): Pinyolada: residu de l’oliva després de l’extracció de l’oli. 

(NDL-C): Pasta que queda després de moldre les olives

LES NOSTRES PARAULES
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CURIOSITATS DEL 
NOSTRE POBLE

Sabies que per Castellserà hi havia de passar el tren?
Doncs sí, al 1882 es va redactar un projecte que tractava de 

portar a terme la construcció d’un ferrocarril de via estreta, que partint 
d’Igualada, enllacés amb la línia del Nord i es dirigís a Balaguer, on 
havia de trobar el ferrocarril del Noguera Pallaresa, que els posaria en 
comunicació ràpida amb París i la resta de capitals d’Europa. El projecte, 
però no va prosperar. De totes maneres, al 1918, la Mancomunitat de 
Catalunya, recuperava el projecte ferroviari Igualada-Balaguer i, a finals 
d’agost de 1918, es celebrava al Govern Civil de Lleida el concurs per a 
l’adjudicació de les obres de construcció del ferrocarril de Balaguer a 
Igualada, per Tàrrega, amb una estació de tren a Castellserà. Malgrat 
això, tot i les negociacions posteriors que es portaren a terme, al 1923, amb la Dictadura de Primo de Ribera i la 
dissolució de la Mancomunitat al 1925, es va cessar definitivament el projecte del ferrocarril. (Per a més informació, 
llegeix l’article “El tren que mai va arribar” a l’A Peu de Serra  nº 61).

Saps d’on ve el renom de casa “Ca la Pera”, que hi ha a Castellserà?
No, no, no fa referència a cap fruit, ni a cap nom malsonant, no. Doncs és que, en aquesta família, el marit es 

deia Pere. Quan el marit es va morir, la dona va ser la Pera, la dona del Pere. I així va quedar per a tots els descendents 
el renom de Ca la Pera.

Sabies que, tot seguint el Canal principal d’Urgell, al Terraplé, hi ha fins a 4 aigüeres?
Doncs sí, seguint la carretera de Preixens es veu l’Aigüera de l’Oller, 

seguint pel Camí d’Agramunti, abans d’arribar a la Masia del Manel, 
hi ha l’Aigüera del Pereantoni i l’Aigüera del Borràs, i, passat el Pont 
de l’Aiguader, hi ha l’Aigüera del Piquer. Una aigüera és el conducte 
subterranis que es va fer per sota del canal per a poder desguassar, per 
on s’escorren les aigües de pluja procedents de la serra i, que també 
serveix per al pas de la fauna salvatge. Abans la gent en deia “alcantarilla”. 
T’invitem a que hi vagis i passis per sota del canal, cap a l’altre costat. Són 
transitables, sense cap perill. Tinguis en compte, però que si ha plogut 
recentment hi pots trobar aigua. La més emblemàtica és l’Aigüera de 
l’Oller. Ves d’aventura, a la descoberta! És emocionant passar-hi! I el 
lloc és encantador!

Sabries dir quin és el carrer que en un moment determinat es va dir Carrer del 19 de juliol?
Sí, sí, Carrer del 19 de juliol i no és un error, no. No cal confondre’l amb el que un dia es va dir Carrer del 18 de 

juliol. El Carrer del 19 de juliol, però es va dir així per fer recordança dels fets que havien fet fracassar, a Barcelona, 
el cop d’estat del 18 de juliol del 1936. Per això, el Comitè Local, que feia les funcions de l’Ajuntament en aquella 
època, va posar-li aquest nom al carrer que, en el naixement de la localitat, es va dir Carrer del Castell, perquè anava 
cap el castell. Després Carrer de l’Abadia o Carrer de Santa Maria, perquè allí hi havia la rectoria i la primera església 
de Santa Maria Magdalena. Durant la Guerra Civil va ser Carrer 19 de juliol i, després de la guerra, va recuperar el 
nom de Carrer de Santa Maria que porta en l’actualitat.

Sabries dir quina és la casa, habitatge, de la localitat més antiga i que encara és habitable?
Doncs sí, ho has encertat! És Cal Tarragona, que ara l’ha comprada 

el Mag Lari i hi vol fer el Museu de la Màgia. Si t’hi fixes bé, damunt de 
la porta principal, de les tres finestres que hi ha, a la del mig, a la pedra 
de la llinda, dalt de la finestra, hi ha la data: 1612. Data en que es va 
reformar la casa, o sigui, que ja estava construïda abans. (Si vols saber 
més d’aquesta casa i de la nissaga Tarragona, llegeix els articles sobre 
“Els Tarragona” a les revistes A Peu de Serra nº 78 i 81)

Sabries dir d’on ve el nom de Tossal del Moro?
Ja deus de saber que, al Tossal del Moro hi ha restes d’un poblat 
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iber, ocupat entre el segle V a. de C. i el segle II a. de C., però d’on ve el nom? Doncs és un nom que té origen, ja a 
l’edat mitjana. En aquell temps, quan es trobaven restes d’un poblat d’altres èpoques històriques, com ceràmica o 
altres objectes, es deia que eren coses d’abans, de quan hi havia els moros per aquestes terres, d’aquí que el tossal 
va adquirir aquest nom, fent referència a que eren coses antigues, del temps dels moros: El Tossal del Moro.

Sabries dir a quin camí es referien els nostres avantpassats 
quan deien el Camí de les Roques?

Aquest mateix camí s’ha anomenat també Camí de Les Ventoses i 
ara és la Carretera que va a Preixens. Era un camí prou transitat, ara que 
ningú volia sentir-se a dir que el portarien al Camí de les Ventoses, perquè, 
és clar, en aquest camí, només sortir de la localitat, hi ha el cementiri. 
I si t’havien de portar per aquest camí, volia dir que et portaven cap la 
darrera morada, que diuen, i, és clar, a ningú li agradava pensar això. I 
sí, ho has encertat, el nom de Camí de les Roques ve motivat per la gran 
roca que hi ha al peu de la carretera, prop de l’antiga fàbrica de guix.
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M’agrada anar a caminar. Sovint 
vaig per qualsevol camí sense cap 
ruta fixada i m’aturo on crec oportú. 
Però avui tenia la determinació 
d’arribar a Rocafinestres. 

M’he assegut dalt mateix de la 
roca i per uns instants m’he delectat 
contemplant el paisatge. Mirant la 
plana, allà baix i els pobles que es 
veuen de lluny.

I, sense voler, m’he posat a 
pensar en la gent que hi ha de viure 
en tots aquests llocs, però no amb 
ningú en concret, sinó en la gent en 
general. Un poble, gent, famílies, 
joves, adults, infants... els homes 
i les dones cercant amb la feina, 
poder millorar la seva família... els 
joves anant a l’escola... Sí, tothom 
amb els seus problemes i les seves 
inquietuds, els seus desitjos i les 
seves preocupacions, els seus 
anhels i les seves limitacions, amb 
les seves alegries i les seves penes. I, 
sense pensar, m’ha vingut a la ment 
la reflexió que es feia l’autor d’una 
novel·la, que parlava de la guerra. 

Era a la  Primera Guerra 
Mundial. Deia que a aquell granger 
alemany, enfundat en aquell casc 
de soldat i sostenint el fusell enlloc 
de les regnes del seu animal, el 
que li feia patir, aquell dia d’hivern, 
sota la pluja, no eren les raons dels 
seu govern per les quals l’havien 
portat al front, sinó que, ell i aquell 
altre granger anglès, que tenia a 
les trinxeres de més endavant, tots 
dos, patien pel mateix. No eren les 
preocupacions de cap ideal polític 
el que els feia perdre el son, sinó 
pensar que els seus camps potser 
ningú els podria llaurar, i no es 
podrien sembrar, i... Què en som 
de senzills els homes! Venia a dir 
que tots dos, per molt que ara 

s’enfrontaven 
com a enemics, 
e r e n  i g u a l s 
perquè tenien 
e ls  mateixos 
d e s i g s ,  l e s 
m a t e i x e s 
preocupacions, 
e ls  mateixos 
interessos i una 
família per a 
tirar endavant.

T i r a r 
e n d a v a n t , 
aquesta és la 
raó de viure, i 
més, ara amb la 
pandèmia.

Tots  e ls  que han v iscut 
l’experiència de perdre un familiar, 
en aquestes circumstàncies de 
solitud, han de suportar una carga 
emocional que impacta més que 
mai. A tots ells, als del nostre poble 
i als del poble veí, perquè arreu hi 
ha hagut casos, voldria, des d’aquí, 
aixecar la veu i fer-los arribar, com 
un clam, el consol de tots aquells 
que no els ho han pogut dir. Des 
d’aquí dalt faig un crit, un prec 
que arribi arreu, a tots els que han 
sofert.

Sé, perquè jo també he patit 
una pèrdua dolorosa, el què és 
sentir-se incapaç de superar-ho. I, 
no obstant, fins que no vaig acceptar 
la realitat de la seva pèrdua; fins que 
no vaig ser capaç de plorar, i plorar, 
d’expressar les meves emocions, 
aquí dalt és on venia a cridar, aquí 
on ningú em sentia; fins que no vaig 
decidir de no plorar ja més, i tornar 
a casa sabent que ell no hi seria, fins 
que no vaig acceptar que m’havia 
d’adaptar al meu lloc sense ell, no 
vaig poder vèncer la meva emoció 

i continuar vivint. 
Un dia, quan era aquí dalt, 

amb els ulls humits encara, em vaig 
fixar, sense voler en un núvol blanc 
i espès que flotava en l’aire. I vaig 
pensar en les petites gotes que hi 
hauria d’haver dins del núvol. Com 
elles, jo era ben poca cosa entre 
tota la gent que vivia al meu poble. 
Vaig pensar que aquelles gotes, 
carregades d’humitat, pesaven, però 
no queien a terra. Jo carregada de 
dolor tenia un pes dins meu que em 
feia ensorrar l’ànim. Però aquelles 
minúscules gotes aconseguien 
sostenir-se flotant en l’aire. L’aire les 
aixecava i se les enduia cel amunt.

Vaig sospirar a fons, vaig 
carregar el pit d’aire i em vaig dir 
que jo no seria menys que aquelles 
gotes. Vaig esperar a que el vent 
s’endugués tot el meu pes de cop i, 
carregada d’ànim, vaig decidir que 
jo també m’enlairaria amunt, amunt 
amb el coratge alt i amb més ganes 
que mai de viure.

Sempre el recordaria, però jo 
havia de continuar, de tirar endavant.

Continuar endavant
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APROVEMAPROVEM

DENUNCIEMDENUNCIEM

L E S  O B R E S 
AL POLIESPORTIU 
QUE FACILITARAN 
F E R  A C T I V I TAT S 
A L’EDIF IC I  MÉS 
D’ACORD AMB LA 
NORMATIVA

 Q U E  N O 
S’HAGIN ARREGLAT 
ELS DEFECTES A 
L’ACCÉS LATERAL 
AL PATI DEL DAVANT 
DE L’ESCOLA
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INGREDIENTS

PREPARACIÓ

Pastís de formatge

L’infinit dins d’un jonc d’Irene Vallejo
La invenció dels llibres al món antic

L�assaig revelació de la temporada.
Aquest llibre tracta sobre la història dels llibres. Un recorregut per la 
vida d’aquest fascinant artefacte que vam inventar perquè les paraules 
poguessin viatjar per l’espai i el temps. La història de la seva fabricació, 
de tots els tipus que hem assajat al llarg de gairebé trenta segles: llibres 
de fum, de pedra, d’argila, de joncs, de seda, de pell, d’arbres i, els últims 
d’arribar, de plàstic i de llum.
A més, és un llibre de viatges. Un fil que uneix els clàssics amb el vertiginós 
món contemporani, connectant-los amb debats actuals: Aristòfanes i els 
processos judicials contra humoristes, Safo i la veu literària de les dones, 
Titus Livi i el fenomen fan, Sèneca i la postveritat… Però, sobretot, aquest 
llibre és una fabulosa aventura col·lectiva  protagonitzada per milers de 
persones que, al llarg del temps, han fet possibles i han protegit els llibres: 
narradors orals, escribes, il·luminadors, traductors, venedors ambulants, 
mestres, savis, espies, rebels, monges, esclaus, aventurers… Lectors en 
paisatges de muntanya i a la vora del mar, en capitals on l’energia es concentra i en els llocs més apartats on el 
saber es refugia en temps de caos. Gent normal i corrent de qui en molts casos la història no registra els noms; 
aquests salvadors de llibres són els autèntics protagonistes d’aquest assaig.

-  2 terrines de crema de formatge (200-300gr.)
-  3 ous
-  3 iogurts naturals
-  3 cullerades (grans) de farina
-  10 o 12 culleretes (petites) de sucre
-  Un parell de galetes

Quan fem el pastís de formatge, el primer que hem de 
fer és escalfar el forn a 200 graus.

Buidem les terrines de crema de formatge en un bol i 
remenem bé el formatge. Agafem els 3 ous, els afegim i els remenen amb el formatge. Ara afegim els 3 iogurts 
naturals a la barreja i tornem a remenar. Quan tinguem una pasta homogènia, hi posem la farina i el sucre i ho 
remenem tot fins que quedi ben fi.

Preparem el motlle untant-lo bé amb mantega.
Triturem les galetes i les repartim per tota la base del motlle. Seguidament, hi evoquem la barreja que tenim 

ja preparada.
Baixem el forn a 170º i hi col·loquem el pastís. Esperem uns 20 o 30 minuts. Com que la cocció depèn de 

la potència del forn, la millor manera per saber si el pastís està fet és punxar-lo pel mig amb algun instrument en 
forma de punxa, o un escuradents: quan ens surti net vol dir que ja tenim el pastís enllestit.
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SUDOKU

ENTRETENIMENTS

Solucions al nº 91

ENCREUAT

HO SAPS?
Lladruc:  gos / 

Mugit: vaca / Miol: gat / 
Rauc: granota / Bel: be 
/ Güell: porc / Parrups: 
co lom /  C loque ig : 
gallina / Bram: ase / 
Renill: cavall.

En cada un dels nou quadrats s’han 
d’anar situant els números de l’1 al 9 
sense repetir-ne cap en la mateixa línia, ni 
horitzontal ni vertical

HO VEUS?

Un granger ha anat, 
ben mudat, a mercat amb 
el seu ase. A la imatge 
hi pots veure el granger, 
però hi pots veure també 
l’ase?

ENDEVI-
NALLA

Som dues germanes,
igual de bufones;
anem sempre juntes
cap allà on ens porten;
tothom ens raspalla
i bon tracte ens donen,
i el pes portem sempre
de tots  e ls  qui  ens 
compren.

HO SAPS?
Quina paraula s’ha de descartar?
Coure – Estany – Ferro – Bronze – Plom - Alumini

42
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Abril 2021

FIRA DE L’HORT 2021

Maig 2021

Fotografies: Ajuntament Castellserà
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FESTA DEL BANDOLER 2021

Fotografies: Ajuntament Castellserà
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