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Podríem dir que el civisme constitueix el conjunt
de qualitats que permeten als ciutadans viure en
societat, respectant unes normes de convivència,
unes regles de joc, uns drets bàsics i uns valors.
El civisme, en aquest sentit, seria el contrari a la
barbàrie.
El civisme es basa en el respecte vers les
altres persones de la comunitat i vers les coses
compartides. En referència al primer aspecte,
els individus civilitzats dialoguen, pacten, arriben a acords i respecten la
dignitat dels altres. Pel que fa als espais públics, les persones civilitzades
són aquelles que respecten i valoren les coses compartides amb la resta de
ciutadans i que tenen bones pràctiques urbanes.
La relació entre civisme i convivència és estreta. I, per tant, a part de respecte,
acompanyant el civisme també cal: responsabilitat, tolerància i solidaritat.
És difícil que una persona sigui cívica en una societat, en un país, en una
ciutat que no estima o que no respecta. En aquest tema la frase “no facis
al carrer allò que no faries a casa” –un lloc que generalment es valora– es
converteix en sentència.
Per poder viure en aquesta societat ens hem dotat de normes que, raonades,
acceptades i assumides ens han de permetre viure millor.
De segur que els que deixen les bosses d’escombraries per qualsevol lloc
de la localitat no mostren, cap a ells, cap als altres i, el més feridor encara,
cap els menuts, els seus i els fills/filles dels altres, cap respecte als valors
que, potser, de cara enfora i públicament, cap d’ells no voldrien que se’ls
fes un lleig.
Per respecte als altres i, sobretot pels més menuts, si us plau, siguem tots
més cívics amb les nostres deixalles.

apeudeserra@gmail.com
DP. LEGAL: LL-319-1985
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BÚSTIA

BOSSES D’ESCOMBRARIES

CARTA D’AGRAÏMENT A UNA MESTRA
QUE ES JUBILA

Des de la Junta Directiva de
l’AMPA, i en representació de totes
les famílies que la componen i que
l’han compost, escrivim aquestes
línies d’agraïment dirigides a la
Maria Rosa Solsona, una mestra
que finalitza la seva etapa laboral
aquest més de juny desprès d’haver
dedicat gran part de la seva vida
professional a educar i ensenyar a
l’Escola El Terrall de Castellserà, no
només als nostres fills i filles, sinó
també a nosaltres com a mares i
pares.
Esperem que de la nostra
Escola s’emporti alguns dels millors
records de la seva vida, i que a la
seva memòria sempre tingui un lloc
per tots aquells nens i nenes que
jugaven al pati de l’escola o estaven
asseguts als pupitres de la classe
sense tenir en compte les vegades
que no li feien cas.
També li desitgem el millor en
aquesta nova etapa que inicia, amb
nous projectes i experiències que la
continuïn fent tal com és i amb un
esperit sempre jove.
Amb tot el nostre afecte, moltes
gràcies per tot Maria Rosa.
AMPA CEIP EL TERRALL DE
CASTELLSERA.

No ho entenc, de veritat que
no ho entenc.
Primer de tot, m’explicaré.
Ja m’estranyava que quan van
tancar l’Àrea d’Emergència de la
Deixalleria, i després de netejar-la,
amb tot de deixalles i bosses que
havien deixat a dins del tancat, quan
ja no hi havia els contenidors, durés
massa la netedat.
Bé, vaig pensar, potser és que
algú no ha llegit i no ha sentit que
es treien els contenidors i que ara
no es poden deixar les deixalles
aquí dins, però com que el recinte
estava obert...
Es va netejar i van tancar amb
cadenat el recinte. A dins, tot net...
però a fora... Ja m’estranyava que
durés!
Potser és que a algú l’ha agafat
de sorpresa i no sap què fer-ne de
les bosses d’escombraries! No ho
entenc, de veritat que no ho entenc.
Tan fàcil que és que et vinguin
a casa a buscar les deixalles! Però
per què es molesta tant aquesta
gent? Han d’agafar el cotxe, han
de carregar les bosses i les han de
deixar en qualsevol racó, ja sigui a
fora de la deixalleria o al darrera dels
contenidors de vidre, al costat d’un
fanal, dins d’una paperera al carrer

o en qualsevol camí... I fins i tot, ho
han de fer, com aquell que es diu,
d’amagat. No fos cas que algú els
veiés! Tan fàcil que és treure-ho
de casa, el dia que toca, i se t’ho
emporten! No et cal molestar!
Ah! Però potser el que passa
és que el que no es vol es molestarse en seleccionar les deixalles,
orgànica en una bossa, paper en
una altra, plàstic en una altra, rebuig
en una altra i treure-ho els dies que
toca! Potser això és la molèstia!
No em digueu! Això costa
tant? Que no poden tenir un parell
de dies les deixalles a la bossa
corresponent a casa i esperar el
dia que passen a recollir-la? Tanta
molèstia és això? Au va home, au
va! Doncs mira, si tant costa de fer
això i ja que no volen seleccionar
les deixalles, quan ja ho tenen tot
posat a la bossa i són a dalt del
cotxe, que s’arribin fins a quasevol
lloc proper i ho deixin al primer
contenidor que trobin! Almenys no
embrutaran els racons del nostre
poble, que també és el seu!
Ja està bé, home! Ja està bé!
Haurien d’haver càmeres per aquí i
per allà i que gravessin tots aquests
desconsiderats, per dir poc, i que
sortissin ben retratats! Vergonya
haurien de tenir!
Que no costa res voler complir
les normes i ser més considerats!
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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
(Juny 2021)
Pluja ....................................... 37,6 l/m2
Temperatura màxima............... 37,1º C
Temperatura mínima................ 11,79º C

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.

CELEBRACIONS
MES DE JULIOL
2 de Juliol: Dia Mundial dels OVNIs
3 de Juliol: Dia Internacional de les Cooperatives. Dia
Internacional Lliure de Bosses de Plàstic
7 de Juliol: Dia Internacional de la Conservació del
Sòl
8 de Juliol: Dia Mundial de l’Al·lèrgia
11 de Juliol: Dia Mundial de la Població
12 de Juliol: Dia Mundial de la Medicina Social
13 de Juliol: Dia Mundial del Rock
14 de Juliol: Dia Internacional de l’Auxiliar d’Infermeria
15 de Juliol: Dia Mundial de les Habilitats de la
Joventut
16 de Juliol: Mare de Déu del Carme
18 de Juliol: Dia Internacional de Nelson Mandela
20 de Juliol: Dia de l’Amic. Dia Mundial dels Escacs
21 de Juliol: Dia Munidal del Gos. Dia Univeral del
Dret
22 de juliol: Santa Maria Magdalena
23 de Juliol: Dia Mundial de les Balenes i dels Dofins.
Inici de les Olimpiades Tokio 2020
24 de Juliol: Dia Internacional del Tequila
25 de Juliol: Dia Internacional de la Dona
Afrodescendent
26 de Juliol: Dia dels Avis
28 de juliol: Dia Internacional de l’Arqueologia
30 de Juliol: Dia Internacional de l’Amistat. Dia
Mundial contra la Trata de Persones
31 de Juliol: St. Ignasi de Loyola. Dia Mundial dels
Guardes Forestals
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INFORMACIÓ LOCAL

Activitat

municipal
Plens
Aquest mes de juny no s’ha realitat el ple ordinari. Ara mateix hi ha la secretària de baixa i fins el dia 20 de juliol
no es realitza l’examen per la substitució. Es treballa amb l’ajuda d’una SAT que ve un dia per setmana i es va fent
per Decret tot allò que permet la llei per mirar de no retenir massa l’activitat.
És de suposar que abans d’acabar el mes de juliol es podrà realitzar un ple per tot allò pendent.

COMISSIÓ DE FESTES
Durant el mes de juny, s’han
anat realitzant les diverses activitats
previstes a la Programació Cultural
del municipi. El dia 12 es va realitzar
a la Plaça del Sitjar la Presentació
del Llibre “Rivalidades Crónicas” per
part de Jordi Brescó i Pau Ribera
amb la presència del periodista fill
de Castellserà Jordi Borda. Després
hi va haver el Concert a càrrec del
duo acústic WalKin’ Roots. El dia 20
es va realitzar a la Plaça del Sitjar el
Concert de “Festa Major” a càrrec de
la Cobla Contemporània i el dia 26,
a la zona del Pantà, es va realitzar
la presentació del llibre” Un clar al
bosc” a càrrec del seu autor, Oriol
Ginestà.
Si bé sempre hi podria haver

més gent, la veritat és que les
assistències tenen una mitjana de
100 persones per acte, cosa que

fa que, per part de la Comissió,
s’estigui molt content per la
resposta del públic.

ESPAIS NATURALS DE PONENT
El dissabte 5 de juny, Espais Naturals de Ponent va
organitzar una jornada d’Anellament d’Ocells a la Serra
de Bellmunt-Almenara. L’activitat era gratuïta i s’havien
de seguir les mesures de seguretat pel covid-19 i portar
mascaretes. Es van concentrar a la Plaça del Sitjar i anant
cap el Camí d’Agramunt, una trentena de persones, molts
d’elles famílies amb infants van seguir per l’Espai Natural
de la Serra a fi de reconèixer i saber les característiques
dels ocells de la zona. A més, van poder gaudir de
l’experiència de participar en família de l’anellament dels
ocells, tot gràcies a l’ornitòleg i anellador titulat Sergi Sales,
de Fundació Plegadís.

a

INFORMACIÓ LOCAL

2ª época

de serra

7

ESCOLA EL TERRALL
Un nou curs ha acabat, un
curs molt diferent, però com no
pot ser d’una altra manera des de
l’escola s’han organitzat un seguit
d’activitats per celebrar el fi de curs
i per acomiadar els i les alumnes de
sisè, que aquest any acaben la seva
trajectòria a la nostra escola.
Durant la última setmana de
curs s’ha fet diverses activitats. Un
“escape room” en el que cada grup
va haver de resoldre una sèrie de
proves i enigmes, activitat que va
requerir una bona dosi de deducció,
treball en equip i posada en pràctica
dels aprenentatges del curs.
Un altre dia tots els grups,
per separat, van anar a la plaça de
la biblioteca, on el grup de dones
que assisteix a les classes de
català per adults, va fer una lectura
teatralitzada de diversos contes
recollits per en Valeri Serra i Boldú.
Moltes gràcies per vostre esforç i
per haver compartit aquesta activitat
amb nosaltres. Esperem que sigui la
primera de moltes més.
A més a més es van fer
activitats de jocs d’aigua, sortides
per la localitat i per acabar, el dia
22 al matí, es va fer l’acte d’entrega
d’orles i comiat a l’alumnat de sisè.
Aquest any eren dotze nois i noies

del nostre poble: la Lara Casadejús,
la Jana Codina, la Jana Ferran,
l’Ilàrgia Gil, l’Abel Ginestà, el Sergi
Ginestà, la Carla Perera, l’Amina
Kerchaoui, l’Aina Pijuan, la Queralt
Ribera, el Rami Torres i l’Oleguer
Vicioso. A tots i totes se’ls va fer
lliurament de l’orla i d’un quadre
en format còmic amb les seves
pròpies imatges. Tot seguit tots els
companys i companyes de l’escola
i ells mateixos van oferir al públic
assistent diverses cançons i danses.
A q u e s t a n y, d e g u t a l a
pandèmia, només hi van poder
assistir els familiars dels nois i

noies de sisè. Esperem que en
els propers anys hi puguin assistir
la resta de famílies i es pugui
compartir aquest acte amb la resta
de companys i companyes de la
ZER Espernallac. Per acabar l’acte
es va fer lliurament d’un ram de
flors a la senyoreta Maria Rosa
Solsona, ja que aquest és el seu
últim any com a docent, doncs
a partir del curs vinent gaudirà
d’una molt merescuda jubilació. A
tots ells i elles els desitgem molta
sort en la nova etapa. Gaudiu-la i
porteu sempre en el cor l’escola de
Castellserà.

incidències i amb una organització
impecable davant l’assistència de
gairebé 350 persones que van poder
gaudir, ja de bon començament, amb
les coreografies i “street dances” de

les participants del Gimnàs Impuls
Dance de Castellserà, les quals van
ser aplaudides efusivament sobretot
pel públic juvenil que hi va assistir.
En finalitzar aquest primer

AMPA
Èxit rotund!! D’aquesta manera
l’AMPA qualifica el que ha estat la
seva Festa de Final de Curs 2020/21
del passat dia 18 de juny a la plaça
del Sitjar. Una festa que un més
abans es veia impossible de realitzar
i que ha significat, en paraules del
mateix President de la entitat, “la
cirereta del pastís” a la gestió que
l’AMPA ha realitzat durant tot aquest
any de pandèmia. Una cirereta més
que merescuda i que significa el
reconeixement a la feina realitzada
per tots els membres i famílies de
l’AMPA durant tot aquest temps que
hem viscut sota la COVID.
I és que no n’hi ha per menys,
ja que la festa va transcórrer sense
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acte es va deixar pas a la lectura
d’un parlament molt emotiu per
part del President de la entitat, el
Sr. Ivan Martinez Agustí, el qual
va donar les gràcies al Claustre
de mestres i a les famílies, per
la gran tasca que han realitzat
durant aquest curs tan complicat
i va fer una especial referència
a tots els alumnes de l’Escola
destacant el seu comportament,
valentia i il·lusió tot i haver estat el
col·lectiu més perjudicat d’aquest
últim any i que sense que les
diferents administracions públiques
tinguessin en compte les seves
necessitats. El parlament va acabar
recordant als alumnes que l’any
passat no van poder gaudir d’una
festa de final de curs i entregant

INFORMACIÓ LOCAL
un detall als alumnes de 6è que
aquest any finalitzaven la seva etapa
escolar al municipi.
Després de la lectura del
parlament, totes les persones
presents van poder degustar un
àpat que l’AMPA havia preparat
meticulosament per passar
a la segona part de l’acte amb
la representació de l’espectacle
“Fingerlight” de la companyia
“Improvisto’s Krusty Show”, un
espectacle de llum i foc que va
deixar bocabadats a grans i petits.
Amb aquesta festa l’AMPA dóna
per acabat el curs escolar 2020/21,
un curs que, tot hi haver estat marcat
per les restriccions, des de l’AMPA
es valora molt positivament per
haver pogut realitzar un bon munt

d’actes i activitats tot adaptant-se
a les necessitats de cada moment.
I després d’un petit “break” de
la Junta Directiva, amb un sopar
realitzat el passat dia 26 de juny,
per agafar forces, l’AMPA torna a la
feina, ja que l’estiu tot just acaba de
començar i, amb ell, una nova edició
del Casal organitzat conjuntament
amb la entitat Quàlia, amb la novetat
que els nens i nenes de la Llar
d’Infants també el podran gaudir en
poder organitzar una edició especial
per a ells.
Des de l’AMPA esperem que
tots els nens i nenes inscrits als
Casals d’Estiu que organitzem s’ho
passin d’allò més bé i desitgem que
passeu un molt bon estiu a tothom.

GRUP DE CATALÀ
El curs 2019-20 a les classes
de Català dedicàvem una estona a
la lectura del llibre “El Mecanoscrit
del segon origen” d’en Manuel de
Pedrolo. Degut a la pandèmia vam
haver d’adaptar-nos i vam començar
a fer les trobades online. També
anàvem llegint el llibre i després
visionàvem els diferents capítols
de la pel·lícula. A final de curs ens
va quedar pendent de dur a terme
la sortida a Tàrrega per fer la ruta
Pedrolo. Esperem que la puguem fer
quan tot torni a la normalitat!
Aquest curs 2020-21, l’hem
seguit fent online. Hem anat treballant
la llengua des de diferents vessants
i cadascuna de les integrants del
grup ho ha fet al seu ritme. A més
a més hem treballat un segon autor,

aquest any el
protagonista ha
estat el nostre
folklorista en
Valeri Serra i
Boldú. A final de
curs hem tingut
l’oportunitat
d’apropar
aquest autor als
diferents grups
d’alumnes de
l’escola El Terrall
, representantlos-hi dos
contes recollits
per ell.
I, malgrat no poder trobar-nos
i riure plegades cada setmana, hem
pogut continuar connectades fent

ESCOLA DE
MÚSICA
“Aprèn de forma segura”
Aquest era el lema del curs 2020-2021 que
iniciàvem a l’Octubre els alumnes i professors de
l’Escola de Música de Castellserà.
Les ganes d aprendre amb la seguretat que
oferíem eren tot un repte. El resultat ha estat positiu,

servir el català com a excusa!
Esperem que totes i tots
passeu un bon estiu!
LES INTEGRANTS DEL GRUP

a
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mascaretes, grups bombolla, algun
que altre confinament, diferents
maneres de treballar, virtualment
i presencialment.....tot això ja és
aigua passada.
No s’ha pogut oferir el Concert
de fi de curs obert al públic, degut a

les circumstàncies en que ens hem
trobat, però sí que podreu veure la
feina feta pels nostres petits i futurs
músics, sempre que consulteu la
pàgina web de l’Ajuntament de
Castellserà.
Ara només cal esperar que

2ª época

de serra

9

tinguem tots un bon estiu, alumnes,
professors i tots els que formem part
d’aquesta associació. Retornarem
el nou curs 2021-2022 amb ganes
de música i sense entrebancs
pandèmics.
Bon estiu a tothom!!! Juny
2021

ASSOCIACIÓ DE DONES
A q u e s t m e s d e j u n y, a
l’Associació, s’ha continuat l’activitat
de Manualitats amb la Marina Riasol.
El divendres dia 18, dos
membres de la junta van participar
a la 1a trobada territorial del Pla
d’Acció comunitària i inclusiva
de l’Urgell, que va tenir lloc a
Castellserà.
La junta també s’ha anat
reunint per a preparar l’Assemblea
que tindrà lloc el dia 3 de juliol.
Aquest mateix dia s’ha programat
un espectacle amb els diners que
arriben del Fons Europeu per
treballar la igualtat de gènere.
Només ens resta desitjar a
tothom un bon estiu !!!

AGRUPACIÓ CORAL FLORS D’URGELL
Un any més sense gaudir
plenament del cant.
El Dijous Sant vàrem fer el
primer intent agosarat de cantar
tots junts després de molts mesos
de no retrobar-nos, interpretant
l’havanera, La Gavina, a la plaça de
Racó d’Antany de Castellserà.
Més tard, el dia 25 d’Abril
cantàvem de nou La Gavina, ara
però amb un objectiu molt emotiu, el
d’agraïment envers els sanitaris i tot
el col.lectiu que durant la pandèmia
havien tingut cura dels malalts i
organitzat per La Coral Maristes de
Lleida, dintre del projecte “Lleida
Canta a les persones”.
El resultat de la nostra
interpretació dirigida per la Sílvia i de
moltes altres Corals, es transmetia
el dia 20 de Juny per Youtube, per
tothom que volia gaudir del Cant

Coral.
Ara sols resta esperar el
Setembre perquè la Coral Flors

d’Urgell, ens retrobem amb més
ànims que mai.
Salut a tothom!!!
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NOTÍCIES BREUS

NOTÍCIES

BREUS

OPCIÓ DE PREMI MAX PER A CAMPI QUI PUGUI

La companyia de teatre familiar de Castellserà, Campi qui Pugui, opta a un Premi Max, el més prestigiós
del teatre a Espanya, pel seu muntatge Camí a l’escola. La final tindrà lloc Bilbao a l’octubre.

PROGRAMACIÓ CULTURAL 2021

El dia 8 de juny, en roda de premsa que es va poder seguir en directe per les pàgines de Facebook i
Instagram, l’Ajuntament va presentar la programació cultural prevista per aquest estiu 2021.

OFERTA DE FEINA

Les Residències Barbens I i II, La Fuliola i Boldú i Castellserà feien oferta, el dia 8 de juny una plaça de
cuiner/a per als seus centres. Imprescindible experiència prèvia.

INSPECCIÓ DEL REBUIG

La nit del 9 de juny es va procedir a una inspecció més acurada del rebuig. Entre els errors més habituals
s’hi van trobar roba i calçat, que han d’anar al contenidor de roba; safates plastificades i blísters de medicaments,
que han d’anar al plàstic; tovallons de paper, tubs de cartrons de paper de wàter, paper de cuina i cartrons de
medicaments, que han d’anar al paper i diferents voluminosos i fustes, que han de portar-se a la Deixalleria.

VOTACIÓ DIA FESTIU LOCAL

L’Ajuntament va convocar una enquesta, des del dia 15 fins el 22 de juny per a escollir el dia de festa
local, el dilluns després de la Festa del Bandoler o el divendres de la Festa Major. Per majoria, un 72% dels
vots emesos, s’ha escollit el divendres de la Festa Major, dia 22 de juliol.

PLAÇA PER LA BRIGADA MUNICIPAL

El 18 de juny van tenir lloc les proves de selecció per a accedir a una plaça de la Brigada Municipal

FESTIVAL DE DANSA URBANA

El 18 de juny el Gimnàs Impuls, la Plaça del Sitjar, va celebrar al primer Festival de dansa urbana i funky
kids acrobàtic.

PLA D’ACCIÓ COMUNITÀRIA DE LA COMARCA DE L’URGELL

El 18 de juny va tenir lloc, a la Panera, la primera trobada per a la redacció del Pla d’Acció Comunitària
i Inclusiva de la comarca de l’Urgell.

OBERTURA PISCINES

El dissabte, 19 de juny, es van obrir les Piscines Municipals donant inici a la campanya d’estiu.

CURETS DE NATACIÓ

El dia 28 de juny començava el primer Curset de Natació d’aquest estiu a les piscines municipals

JUBILACIÓ

A finals de juny, en acabar el curs, la Srta. Ma Rosa Solsona, de l’Escola El Terrall, s’ha acomiadat del
centre, ja que es jubila

a
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VAS I VÉNS (Juny 2021)
MATRIMONIS

DEFUNCIONS

Cap

Cap

NAIXEMENTS

PADRÓ MUNICIPAL

Cap

A 30 de juny de 2021: 968 habitants
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ACTUALITAT

actualitat:
1 de juny
- La mortalitat per covid-19
cau un 90% en cinc mesos
- En aquesta data a Catalunya
hi ha una incidència acumulada
a 14 dies de 109,68; una taxa de
contagi a 7 dies de 0,96; defuncions
a 7 dies: 26; risc de rebrot: 103,80;
total de vacunats amb 1ª dosi:
36,9%; vacunats amb 2ª dosi: 17,6
%
- El director del Centre de
Coordinació d’Alertes i Emergències
Sanitàries, Fernando Simon veu
factible posar fi a l’obligació de
portar mascareta a l’aire lliure en
qüestió de setmanes.
2 de juny
- El Perú revisa les dades i
esdevé el país del món amb més
mortalitat per covid-19
- El Regne Unit no registra cp
mort per primer cop des de l’inici de
la pandèmia.
- Sanitat avala Janssen per a
la franja de 40 a 49 anys, a més de
Pfizer i Moderna
- L’OMS autoritza la segona
vacuna contra la Covid, la de
Sinovac
- Augmenten les bronquiolitis
fora de temporada, un efecte
col·lateral del covid-19.
3 de juny
- Les persones d’entre 45 i 49
anys ja poden demanar hora per
vacunar-se de la covid-19
- El Procicat aprova l’ampliació
de l’horari de bars i restaurants i de
l’aforament a llocs com comerços,
gimnasos o parcs d’atraccions,
- Les persones que ja han
passat la covid-19 podrien ser
immunes molts anys
4 de juny
- Les balears, Euskadi i Madrid
no aplicaran l’acord de Sanitat
sobre l’oci nocturn
- El Suprem resol que només
es pot aplicar el toc de queda
nocturn a tota una comunitat amb
l’estat d’alarma
- Repunt dels contagis

a Catalunya mentre els
hospitals segueixen buidant-se.
- El Ministeri de
Sanitat proposarà començar a
vacunar els joves d’entre 12 i 17
anys dues setmanes abans de l’inici
del curs escolar.
7 de juny
- Entren en vigor les noves
mesures: Celebració d’assemblees
d’entitats esportives, culturals o
de qualsevol base associativa
amb aforament fins al 70% i amb
un màxim de 500 persones, o
fins a 1.000 amb condicions de
ventilació reforçada i mesures de
control d’aglomeracions. Es poden
fer totes les activitats de festes
majors, revetlles i altres festes
populars sempre que s’ajustin a
les condicions previstes per a cada
activitat. S’amplia l’aforament del
50% al 70% per als actes religiosos
i cerimònies civils, inclosos els
casaments, serveis religiosos
i cerimònies fúnebres, al 70%.
Tornen les graduacions dels alumnes
universitaris en les mateixes
condicions que les activitats amb
el 70% d’aforament. L’aforament
en congressos, convencions, fires
comercials o activitats similars creix
del 50% al 70%. Es manté
l’aforament màxim de 10 persones
en les reunions de caràcter familiar
o social.
- Catalunya supera els 3 milions
de vacunats contra el covid-19 i no
registra cap defunció en la darrera

El Coronavirus
Covid-19

jornada.
- Fins aquesta data, a la
localitat, hi ha hagut un total de
76 casos de coronavirus positius
declarats.
- Els turistes vacunats podran
entrar a Espanya sense restriccions
a partir d’avui.
- Israel retira totalment
l’obligatorietat de portar mascareta.
10 de juny
- Catalunya ja disposa del
seu Certificat Covid per facilitar
els desplaçaments dins la Unió
Europea. Des d’aquest dimarts a
la tarda és possible descarregar-se
el document digital a la web de La
Meva Salut.
- Salut ha obert la franja de
vacunació contra el coronavirus de
40 a 45 anys.
- Els indicadors Covid a Catalunya
mantenen la tendència a la baixa i
les UCI per sota de 200
- Els Estats Units donaran
500 milions de dosis de la vacuna
de Pfizer a un centenar de països.
14 de juny
- Les discoteques reobriran el
21 de juny després de 15 mesos
de tancament
- Un de cada quatre catalans
ja està vacunat del tot
- Segona dosi d’AstraZeneca:
ja poden demanar cita les persones
de 60 a 69 anys
- L’oci nocturn podrà reobrir a
partir del dilluns 21 de juny

a
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- El Regne Unit podria allargar
un mes les restriccions per l’augment
de la variant Deltala identificada a
l’Índia, que ja suposa un 90% dels
casos nous de Covid-19. Aquest
diumenge han mort 8 persones i
s’han registrat 7.490 casos nous, un
50% més que la setmana anterior, i
3 vegades més que la mitjana diària
de fa un mes.
16 de juny
- El Procicat ha aprovat
aquest dimecres l’autorització
per a espais de ball a les festes
majors o envelats, i amplia de
sis a deu el número màxim de
persones de diverses bombolles
de convivència que podran seure
al mateix grup de taules a l’exterior
de bars i restaurants. Així mateix,
ha confirmat l’obertura de l’oci
nocturn, a partir del dilluns 21 de
juny i almenys fins el 5 de juliol, fins
les 3.30 hores. Els locals hauran
de registrar el nom dels clients.
A partir del dilluns vinent, 21 de
juny, i de moment fins al 5 de juliol,
les trobades socials es podran fer
sense cap prohibició del límit de
persones.
- Es manté la lenta davallada
dels indicadors de la Covid: Es
declara 513 nous contagis i 2
morts, amb 34 ingressats menys
(512) i 6 crítics menys a l’UCI
(179). L’Rt baixa a 0,94, el risc
de rebrot a 82 (-1) i la incidència
a 14 dies es redueix a 87,98
- La Comissió de Salut
Pública va aprovar ahir a la tarda
la vacunació de nous grups d’edat
que van dels 39 als 12 anys .
17 de juny
- A la Residència de
Castellserà es van vacunar les
persones nascudes entre el 1962
al 1981 que estaven pendents de
vacunar-se
19 de juny
- Salut es posa en guàrdia per
l’augment de casos de la variant
delta: s’avança la segona dosi
d’AstraZeneca i s’obre la vacunació
per als de 35 anys.
- El president del govern
espanyol, Pedro Sánchez, ha
anunciat aquest divendres que la
mascareta deixarà de ser obligatòria
a l’exterior a partir del dissabte 26
de juny.

- Catalunya
supera els
dos milions
de segones
dosis de la
vacuna contra
la covid-19
administrades
21 de juny
- Noves
mesures antiCovid: tornen
les trobades
sense límit de
persones
- Es frena
la caiguda de casos de Covid i
augmenten els contagis entre els
joves
- L’oci nocturn reobre després
de 15 mesos tancat
- A Catalunya els ingressos als
hospitals per coronavirus continuen
per sota dels 500 i a les UCI per sota
de 150. El risc de rebrot es troba en
84 punts. L’índex de contagi es troba
en 0,99. Pel que fa als nous contagis
per coronavirus, el Departament
n’ha notificat aquest dilluns 491.
L’índex de positivitat se situa en el
3,47%, una xifra que està per sota
del 5%, límit que fixa l’Organització
Mundial de la Salut (OMS)
23 de juny
- La població de 30 a 34
anys podrà demanar hora per
vacunar-se a partir de dilluns
- Els contactes estrets totalment
vacunats ja no faran quarantena
- Preocupació per la variant
delta i l’augment de contagis a
Barcelona i entre joves. La velocitat
de contagi està per sobre de l’1
per segon dia consecutiu i el
risc de rebrot torna a acostar-se
als 100 punts, llindar del risc alt
- Norma nova de la mascareta:
tenir-la sempre a mà, i posada si no
hi ha distància de 1,5 m. a l’exterior.
Però la mascareta continuarà
sent obligatòria en espais
tancats i en el transport públic.
25 de juny
- Nou “brot multitudinari” arran
d’un viatge de final de curs. Fins a
24 estudiants d’uns quants centres
educatius de Barcelona s’han
contagiat de coronavirus en un
viatge de final de curs a Menorca
entre el 12 i el 18 de juny, i 40 més
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esperen els resultats.
- Sanitat recomana suspendre
els viatges de final de curs
després del brot a Mallorca, Hi
ha gairebé 400 infectats per tota
Espanya després de participar en
esdeveniments multitudinaris a l’illa
- Israel recupera la mascareta
en interiors per l’augment
de casos de la variant delta
- El 50% dels catalans
ja ha rebut una primera
dosi de vacuna anti-Covid
- Sis dies consecutius de
repunt de contagis. Les dades
facilitades pel departament de Salut
registren 770 nous casos confirmats
per PCR o TA en les darreres 24
hores. La velocitat de propagació
del virus puja tres centèsimes,
fins a l’1,19, mentre que el risc
de rebrot s’incrementa cinc punts,
fins a 105, en les últimes 24 hores.
28 de juny
- Els indicadors epidèmics
continuen empitjorant. El
Departament de Salut notificava
ahir un augment del risc de rebrot
fins als 124, que es consolida en
la franja de risc alt. La velocitat
de transmissió del virus se situa
en l’1,27. Es notificaven 946 nous
contagis i per primera vegada la
mitjana d’edat dels contagiats és
inferior als 30 anys.
30 de juny
- S’obre la vacunació a totes les
persones més grans de 16 anys,
a partir d’avui
- A Catalunya les dades
empitjoren: la velocitat de
propagació, Rt, és d’1,42; el risc
de rebrot (EPG), ja han assolit els
164 punts. Salut ha notificat 2.146
contagis en les últimes 24 hores.
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- Salut inclou els símptomes
del refredat com a sospitosos
de Covid per la variant delta
- La Covid es dispara a Espanya
pels contagis entre els joves
- 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: 0 en els darrers 14 dies i 0
en els darrers 7 dies, amb un índex

ACTUALITAT
de risc molt baix; Agramunt: 0, en
els darrers 14 dies i 0 en els darrers 7
dies, amb un índex de risc molt baix;
Preixens: 0 en els darrers 14 dies i
0 en els darrers 7 dies, amb un risc
molt baix; Bellcaire: 0 en els darrers
14 dies i 0 en els darrers 7 dies, amb
un risc molt baix; Balaguer 7, en els
darrers 14 dies i 2 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:
0 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:
12 en els darrers 14 dies i 5 en els
darrers 7 dies, amb un índex de baix;
Bellpuig: 1 en els darrers 14 dies i 1
en els darrers 7 dies, amb un índex
de risc molt baix; Mollerussa: 4 en
els darrers 14 dies i 4 en els darrers
7 dies, amb un índex de risc baix i
Lleida: 39 en els darrers 14 dies i 25

en els darrers 7 dies, amb un índex
de risc baix.
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- El Tribunal de Comptes
espanyol ha obert una segona
causa contra ex alts càrrecs de la
Generalitat per les despeses de la
promoció del Procés a l’estranger
en els anys dels presidents Macià
i Puigdemont
- El Tribunal General de la Unió
Europea retorna provisionalment la
immunitat parlamentària a Carles
Puigdemont, Toni Comín i Clara
Ponsatí.
- Un estudi de l’hospital Vall
d’Hebron demostra la utilitat
del fàrmac “Olaparib” per evitar
recaigudes en pacients amb càncer
de mama i una alteració genètica
hereditària.
- Les execucions hipotecàries
es disparen un 82% a Catalunya el
primer trimestre de 2021
- El Corte Inglés perd gairebé
3.000 milions d’euros l’any de la
pandèmia
- Les universitats publiques
demanen absoldre els 13 estudiants
a judici per una protesta
- La nova llei europea que
imposa una reducció del 40%
de les captures amb pesca
d’arrossegament fins al 2025, ha
posat en peu de guerra la flota
pesquera de Catalunya. Els
pescadors alerten que la normativa
pot posar en perill una de cada dues
embarcacions.
- Junqueras veu el indults com
un gest que alleuja el conflicte i

qüestiona la via unilateral
- Prop de 40.000 alumnes del
batxillerat marcat per la Covid, fan
la Selectivitat.
- UB, UAB i UPF: tres
universitats catalanes, per primera
vegada al top 250 del món. La
UB és el millor campus de l’Estat,
segons un rànquing mundial.
- La sentència del Tribunal
Constitucional desestima els
recursos d’empara de Jordi
Sànchez i Jordi Cuixart.
- La nova consellera
d’Universitats, Gemma Geis, ha
anunciat que es rebaixarà el preu
dels màsters a les universitats
públiques fins a un 40% el curs
2021-22, cosa que suposarà una
primera equiparació amb el que es
paga pels graus.
- A l’Hospital Universitari de
Bellvitge s’ha trasplantat el primer
cor a Catalunya d’un donant amb
aturada cardíaca
- Amb els recursos de Cuixart
i Turull al Tribunal d’Estrasburg
comença la via perquè la justícia
europea es pronunciï sobre la
causa de l’1 d’octubre.
- Segons l’edició internacional
de la revista Time Out, el passeig
de Sant Joan de Barcelona és el
segon millor carrer del món per
viure-hi.
- En reconeixement que
fa Òmnium Cultural a la seva
trajectòria, Maria Barbal ha estat
declarada la guanyadora del 53è
Premi d’Honor de les Lletres
Catalanes.
- La Fiscalia demana 6 anys
de presó, 12 d’inhabilitació per
a l’exconseller d’Interior Miquel
Buch. El ministeri públic l’acusa
de crear un càrrec de confiança
per a l’escorta de Carles
Puigdemont que es va encarregar
de la seva seguretat a Brussel·les
- La casa, la pensió i el compte
bancari de l’exconseller Andreu
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Mas-Colell podrien ser embargats
pel Tribunal de Comptes arran
de la investigació que té oberta
per presumptes irregularitats
en l’acció exterior del Govern entre
els anys 2011 i 2017.
- Mas-Colell rep el suport
d’economistes de renom
internacional en el rebuig a la
fiança del Tribunal de Comptes
- La fi de l’impost al sol impulsa
el boom de l’autoconsum d’energia
fotovoltaica. Les instal·lacions
creixen un 250% l’any 2020 per
la fi de l’impost al sol i les ajudes
municipals
- Presència gairebé nul·la
del català a les plataformes HBO,
Amazon Prime Video i Disney+
- Un test online, gratuït, que té
el nom registrat de FACEmemory®,
desenvolupat per la Fundació Ace
Alzheimer Center Barcelona,
permet detectar quines persones
tenen deteriorament cognitiu,
principalment amb pèrdues de
memòria i ajuda a detectar el risc
de tenir Alzheimer de manera
precoç
- 33 premis Nobel d’Economia
i una vintena més d’economistes
destacats donen suport a MasColell per la causa del Tribunal
de Comptes
- Els treballadors de
CaixaBank celebren la primera
vaga general en la història
de l’entitat contra l’ERO
- El govern espanyol ha
indultat als presos polítics i ja són
lliures.
- El Tribunal de Comptes ha
comunicat aquest dimarts a 34 excàrrecs del Govern les fiances que
els reclama per les despeses en
política exterior i del Diplocat del
2011 al 2017. Reclama gairebé
3 milions a Mas i Mas-Colell i
més de 2 milions a Junqueras i
Puigdemont
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- L’1 de juny entra en vigor
un canvi de tarifa estatal en la factura
de l’electricitat. A partir d’aleshores,
l’energia consumida es calcularà en
base a tres períodes horaris: Hores
punta, les més cares. S’aplicaran
els dies laborables de 10.00 a
14.00 i de 18.00 a 22.00. Hores
planes, més barates. S’aplicaran
els dies laborables de 8.00 a 10.00,
de 14.00 a 18.00 i de 22.00 a
00.00. Hores vall, les més barates.
S’aplicaran els dies laborables
des de les 00.00 fins a les 8.00 i
també tots els caps de setmana,
dissabte i diumenge i festius.
- El líder del Front Polisàrio
torna a Algèria, després de ser
donat d’alta a l’hospital de Logronyo
i de que el jutge de l’Audiència
Nacional el deixés en llibertat.
- El Consell General
del Poder Judicial defensa
que l’apologia del franquisme
s’empara en la llibertat d’expressió.
- El líder del PP Pablo Casado
comença una recollida massiva de
signatures, com va fer Rajoy contra
l’Estatut el 2006, ara en contra
dels indults dels presos polítics.
- La Comissió d’Afers Legals
del Consell d’Europa, organisme
internacional vinculat al Tribunal
Europeu de Drets Humans, demana
a Espanya que alliberi els presos i
retiri les euro-ordres. També insta
les autoritats espanyoles a no exigir
als presos polítics que renunciïn
a les seves opinions polítiques.
- La Moncloa tergiversa
l’informe del Consell d’Europa
sobre presos i exiliats
- El Banc d’Espanya estima
que l’augment del salari mínim a
900 euros va impedir la creació
de fins a un 1,1 % la creació
de llocs de treball el 2019
- El Consell General del Poder
Judicial diu que fer apologia del
franquisme és llibertat d’expressió

HA ESTAT NOTÍCIA
- El País Valencià posa la primera
multa per exhibir símbols franquistes
- Un relator de l’ONU retreu
a Espanya les devolucions en
calent a Ceuta pel seu “greu
impacte per als drets humans”.
- Clam de milers de dones
a tot Espanya contra l’escalada
d’assassinats masclistes
- La fiscalia suïssa localitza un
compte vinculat a Joan Carles I a
Andorra, que va estar actiu fins al
2016, fet que pot posar en entredit
les dues regularitzacions amb
Hisenda que va fer fa uns mesos.
- El govern espanyol ha
presentat un recurs davant el
Tribunal Constitucional contra
la llei catalana de lloguers
- Tres associacions de jutges
espanyoles han fet públic aquest
divendres el rebuig a l’informe
del Comitè d’Afers Legals i Drets
Humans del Consell d’Europa que
demana l’alliberament dels presos
polítics,  perquè consideren que
posa en dubte “l’objectivitat” de la
justícia espanyola i demanen al
govern espanyol que “desplegui
els instruments diplomàtics
que té a l’abast” per impedir
que s’aprovi aquest informe en
l’assemblea del Consell d’Europa.
- L’ i n g r é s m í n i m a r r i b a
només a un terç de les famílies
previstes un any després
- El govern espanyol redueix
a l 1 0 % l ’ I VA d e l ’ e l e c t r i c i t a t
per abaratir el rebut de la llum
- Els viatges de l’Imserso
es reprenen a l’octubre amb
més de 800.000 places
- El Poder Judicial acusa
el Consell d’Europa d’ingerència
en la justícia espanyola
- Aquest divendres, 25
de juny, entra en vigor la llei de
l’eutanàsia, de manera que les
persones que vulguin acollir-s’hi
ja podran demanar-ho oficialment.
- Les exhumacions de
víctimes enterrades al Valle de
los Caídos ja poden començar
- El 30 de juny acaba el
termini per canviar les antigues
pessetes per euros a tot l’Estat
- Ministeri i agents socials
tanquen un preacord per a la reforma
de les pensions que té com a punts

fonamentals la revalorització de les
pensions en funció de la inflació
i d’acord amb l’IPC, la supressió
del factor de sostenibilitat (que
lligava les pensions a l’esperança
de vida), l’objectiu d’allargar l’edat
de jubilació real fins a la legal
(que està entre 65 i 66 anys), es
penalitzen les prejubilacions i es
prima retardar l’edat de jubilació.
- El Tribunal Suprem ha
acordat que un funcionari interí que
treballi a l’administració pública es
converteixi en indefinit no fix, si la
seva vacant dura més de tres anys.

- L’empresa multinacional
suïssa d’aliments i begudes Nestlé,
reconeix que més d’un 60% dels
seus productes no són saludables
- Dinamarca vol enviar els
refugiats que demanin asil a centres
d’internament a Ruanda i a altres
països d’Àfrica.
- La decisió del Tribunal de la
UE (TGUE) de tornar la immunitat
al president Carles Puigdemont,
a Toni Comín i Clara Ponsatí ha
tingut un ampli ressò a Europa, que
ha deixat Espanya en evidencia.
La decisió del TGUE no és gens
habitual i ha captat l’interès de la
premsa europea.
- En una entrevista a la televisió
bielorussa, Protassèvitx, el dissident
detingut en l’avió que es va fer
aterrar a Bielorrússia, s’autoinculpa i
lloa al president bielorús Lukaixenko.
- El govern de Dinamarca
estudia construir una illa prop de la
costa de Copenhage que albergarà
unes 35.000 persones.
- Hongria veta l’homosexualitat
a les escoles i a la televisió infantil.
La UE amenaça amb sancions per
l’aprovació d’una llei que vincula el
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col·lectiu LGTBI amb la pederàstia.
- França retira fins a 90 tipus
de gelats per contenir substàncies
cancerígenes
- El Consell d’Europa reclama
alliberar els presos polítics catalans,
retirar les euro-ordres i reformar el
delicte de sedició.
- La crisi per la llei dels lloguers
fa caure el govern progressista a
Suècia
- El TEDH condemna Espanya
per empresonar i inhabilitar el
dirigent basc Tasio Erkizia, per
enaltiment del terrorisme
- Te n s i ó a l M a r N e g r e :
l’Armada Russa ha obert foc
d’advertència contra el destructor
britànic Defender, el qual ha entrat a
aigües territorials russes al sud de la
península de Crimea, que Rússia va
annexionar il·legalment l’any 2014.
- El primer ministre neerlandès
convida Hongria a marxar de la Unió
Europea per la seva homofòbia
- Almenys 4 morts per un
tornado devastador a la República
Txeca
- La Comissió Europea donarà
fins a 3.000 milions d’euros més a
Turquia fins al 2024 perquè continuï
retenint els refugiats de Síria i
evitar així que travessin la frontera
a Grècia.
- A partir del 3 de juliol que
da prohibit a tota la Unió Europea
la comercialització d’una sèrie de
productes de plàstic d’un sol ús com
ara plats, gots, bastonets higiènics,
canyes de refresc, bastonets per
remenar begudes, bastonets de
globus i també alguns productes
de poliestirè expandit, com gots i
envasos d’aliments i begudes.

- El Marroc a Espanya: “No
es pot lluitar contra el separatisme
a casa i fomentar-lo a casa del veí”
- La Xina permet tenir un
tercer fill per frenar l’envelliment.
- 200 nens segrestats
per homes armats en
una escola de Nigèria.
- La Xina intenta silenciar les
vetlles en record de la massacre
de Tiananmen. La vicepresidenta
de l’Aliança de Hong Kong
en Suport als Moviments
Patriòtics i Democràtics de la
Xina, Chow Hang-tung, ha estat
detinguda per la policia local.
- Detinguda i inhabilitada
l’única opositora que podia
desafiar Ortega a Nicaragua
- Fcebook mantindrà
bloquejat el compte de Donald
Trump dos anys més pels seus
elogis a les persones involucrades
en “actes de violencia”
- Mèxic vota en
unes eleccions que han
deixat 91 candidats morts.
- Almenys 100 morts
en un atac d’homes armats,
possiblement de grups jihadistes,
en un poble de Burkina Faso
- Nigèria prohibeix Twiter
al país després que la xarxa
esborrés un tuit del president.
- El grup de les economies
més desenvolupades del món,
el G-7, ha anunciat un acord
“històric” sobre la reforma del
sistema fiscal global i han
acordat compometre’s amb,
almenys, un 15% de taxa
mínima d’impost de societats.
- “La nostra salut depèn
de la dels ecosistemes”, alerta
l’ONU en el dia del Medi Ambient
- El Marroc veta els ports
espanyols a l’operació Pas de
l’Estret al·legant raons sanitàries
- Cau Internet: diferents
webs d’aplicacions i de
mitjans cauen a nivell mundial
- Més de 800 detinguts
gràcies a una aplicació
que permetia a l’FBI espiar
màfies d’arreu del món
- Crim d’odi al Canadà: quatre
morts d’una família musulmana
atropellats deliberadament.
- Una dona sud-africana de
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37 anys va donar a llum aquest
dilluns a Pretòria a deu fills.
- Un organisme microscòpic
multicel·lular sobreviu 24.000
anys congelat a Sibèria
- El Parlament Europeu
censura el Marroc per “utilitzar
menors” en la crisi de Ceuta.
L’Eurocambra acusa Rabat de
“pressionar políticament” Espanya
posant en perill “les vides” de
nens, adolescents i famílies
- Naftali Bennett, un
ultranacionalista religiós,
encapçalarà la nova coalició de
govern, formada per vuit partits, i
substituirà al fins ara primer ministre
israelià Benjamin Netanyahu.
- Al món hi ha més persones
desplaçades per la força que mai:
82,4 milions que han hagut de
fugir de casa seva amenaçades
per guerres, conflictes,
persecucions, violacions dels
drets humans i conflictivitat social.
- La Gran Barrera de
Corall australiana s’hauria de
declarar Patrimoni Mundial en
perill perquè es troba en una
situació crítica, segons la Unesco.
- Quatre morts i 159
desapareguts en l’ensorrament
d’un edifici a Miami (EEUU).
- L’oest del Canadà i estats
nord-americans com Washington i
Oregon han registrat aquests últims
dies una situació de temperatures
extraordinàries i sense precedents,
entre 46,6º C i 47,9º C.
- Quatre esglésies catòliques
van cremar la setmana passada
a la província canadenca de la
Colúmbia Britànica. Es dona
per fet que els incendis estan
relacionats amb les recents
troballes de centenars de cossos
i tombes sense identificar que
correspondrien a alumnes de
les antigues escoles per a
nens indígenes, gestionades
per comunitats religioses
(majoritàriament catòliques) i en
les quals el maltractament als
infants estava a l’ordre del dia.
- La calor rècord al
Canadà de 49,6º C, provoca la
mort de més de 200 persones
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La massacre de
Tiananmen

L

a notícia de que la Xina
intenta silenciar les vetlles
en record de la massacre
de Tiananmen i la detenció de la
vicepresidenta Chow Hang Tung, de
l’Aliança de Hong Kong en suport als
Moviments Patriòtics i Democràtics
de la Xina, porta a la memòria el què
va passar al país ara fa ja 32 anys.
La nit del 3 al 4 de juny de 1989,
l’exèrcit xinès va rebre l’ordre de
dispersar les protestes que s’anaven
esdevenint, feia ja gairebé set
setmanes, a la plaça de Tiananmen,
a Pequín.
Des de 1978, el president
del Govern xinès, Deng Xiaoping,
havia liderat una sèrie de reformes
polítiques i econòmiques que
comportaven l’establiment gradual
d’una economia de mercat i
certa liberalització política que
deixondia el sistema establert pel
seu predecessor, Mao Zedong. A
principis de 1989, aquests reformes
polítiques i econòmiques havien
provocat una insatisfacció creixent
contra el Govern i diferents protestes.
Les protestes havien consistit en una
sèrie de manifestacions liderades
per estudiants xinesos, que van
tenir lloc entre el 15 d’abril i el 4
de juny de 1989. Els manifestants
provenien de diferents grups. Un
primer grup estava format per
estudiants i intel·lectuals que creien

que, descontents
amb el control
polític i social,
el Govern era
massa repressiu
i corrupte, i
demanaven
reformes que
canviessin el
sistema polític de
la nació. Aquest
grup coneixia
la liberalització
política portada
a cap a la Unió
Soviètica amb
el nombre
de “glàsnost” pel
president
del Govern
soviètic, Mijail
G o r b a t x o v.
Un altre grup
estava format
per treballadors industrials de la
ciutat que creien que les reformes
econòmiques a la Xina havien
anat massa lluny i que la inflació i
l’atur estaven amenaçant les seves
formes de vida.
Amb les protestes i les crides
dal Govern demanant la seva
dissolució, es va produir en el si del
Partit Comunista, que ocupava el
Govern, una divisió de criteri en quan
a com respondre els manifestants.

La decisió que es va prendre fou
la de suprimir les protestes per la
força, en lloc d’accedir a les seves
reivindicacions. El 20 de maig, el
Govern va declarar la llei marcial i
a la nit del 3 de juny, va enviar els
tancs i la infanteria de l’exèrcit a la
plaça de Tiananmen per a dissoldre
la protesta.
El que va succeir després fou
catalogat com la “massacre de
Tiananmen”.
No se sap exactament quanta
gent va morir a mans de l’exèrcit
i altres forces de seguretat. Les
autoritats mai van donar una xifra.
Las estimacions de les morts varien
entre 200 i 2.000 segons les fonts.
Val a dir que les víctimes mortals
foren tant de civils com soldats i
que van tenir lloc fora de la plaça.
Després de la violència, el
Govern va emprendre un gran
nombre d’arrests per a suprimir
els instigadors del moviment, va
expulsar la premsa estrangera del
país i va controlar estrictament la
cobertura dels esdeveniments a la
premsa xinesa. La repressió de la
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protesta de la plaça de Tiananmen
va causar la condemna internacional
per l’actuació del Govern de la Xina.
Ara, mentre la resta del món es
fa ressò de l’efemèride, el mutisme
en el gegant asiàtic és total.
Sota el mantell de silenci
imposat pel règim, la Xina ha travessat
aquests dies la commemoració del
32è aniversari d’un dels episodis
més dolorosos de la seva història
recent.
De fet, les mobilitzacions i
posterior repressió a Tiananmen,
a més de ser un tema
tabú, són desconeguts o molt
llunyans en el temps per a la majoria
de la població, especialment per
als joves nascuts després de la
massacre. I aquells que sí que ho
coneixen i intenten recordar-ho
s’enfronten a la persecució, l’exili o
la presó.
És cert que Xina és més
pròspera ara que fa 30 anys, però
també és cert que escapça més
llibertats. El país ha multiplicat
per trenta des de llavors el seu
Producte Interior Brut i ha tret de
la pobresa a centenars de milions
de persones, però les llibertats
polítiques estan ara més restringides
que llavors. Un exemple d’això és
que quan es va encendre la metxa
de les protestes al 1989 hi havia
prop d’un miler de presos polítics
a la Xina; ara són quasi 10.000,
segons les estimacions d’Amnistia
Internacional.
Des de l’arribada al poder de
Xi Jinping, el 2013, s’ha intensificat
la persecució dels dissidents i s’ha

reforçat el control social. Un control
al que també hi han contribuït els
avenços tecnològics. Més enllà
de conformar-se amb les eines de
control tradicionals (propaganda,
mitjans de comunicació o
educació), Pequín ha desenvolupat
un autoritarisme tecnològic,
principalment a través de dos
elements: internet i la vigilància
urbana. Així, el Govern es val
del control del ciberespai, de més
de 200 milions de càmeres de
vigilància i d’una ampla xarxa
d’espies per a controlar la població.

El poble xinès sembla feliç
vivint en la desmemòria, la
prosperitat econòmica i la
manca de drets
El règim percep el ciberespai
com un desafiament de la
seva legitimitat, per això el seu
control. A internet hi ha una censura
quasi obsessiva. Llocs web
com Google, Facebook i Twitter
estan censurats; des de 2017
totes les plataformes en línia - com
blogs, fòrums i aplicacions – han de
passar per un consell editorial del
Partit Comunista Xinès.
Així mateix, els debats a les
xarxes socials estan estrictament
controlats pel Govern i les seves
operadores, com Tencent i Baidu,
que no dubten en esborrar qualsevol
perfil o contingut controvertits, com
evidencien els 24,7 milions de
missatges eliminats i els 3,6 milions
de comptes tancades en tot el que
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va d’any.
Ta m b é s ’ h a n a p r o v a t
normatives que exigeixen als usuaris
enregistrar-se amb els seus noms
reals en multitud de plataformes, al
temps que els administradors dels
grups de WeChat, l’equivalent local
de WhatsApp, són responsables
legals del que s’escrigui en els
seus xats.
Des de 1989 repressió política
i apertura econòmica han anat de
la mà, el benestar generat per una
banda compensava els disgustos de
l’altra. Els dirigents xinesos semblen
haver tingut èxit en inocular a la
població la idea de que l’estabilitat
social comporta prosperitat i és clau
per al creixement econòmic i que,
pel contrari, la democràcia significa
inestabilitat i crisi.
Com tots els 4 de juny, els
accessos a la plaça estaven tallats
per a qualsevol corresponsal
estranger. Ni tant sols un es podia
apropar a dues illes de la plaça.
Qualsevulla commemoració a les
víctimes està prohibida. Qualsevulla
referència al que va passar a les
xarxes xinesses desapareix als
pocs minuts gràcies a la maquinària
d’algoritmes automatitzats i
purgadors online. Qualsevol apunt
en relació a l’aniversari, ja siguin
paraules, fotografies o símbols,
desapareixen en línia.
També s’ha augmentat la
vigilància de les persones, ja
majors, que formaren part dels
grups d’estudiants que participaren
a les protestes de Tiananmen.
Durant la simbòlica data, no els
han deixat parlar amb la premsa.
Per aconseguir-ho, les autoritats
porten molts anys utilitzant dues
tàctiques: arrests domiciliaris durant
la setmana prèvia a l’aniversari o
vacances forçades. És a dir, enviar
lluny de Pequín als activistes que
van estar a la plaça fa 32 anys.
Normalment acaben en hotels de
les platges del sud o en paratges
naturals de l’interior, sempre vigilats
per policies o funcionaris. Unes
vacances pagades pel Govern per a
que no es vegin temptats a recordar
davant d’un micròfon la sagnant
jornada de 1989.
“Abans es podia fer homenatges a
les víctimes a Hong Kong o Macau.

20

a

2ª época

de serra

Almenys, servia com a consol perquè
molta gent de la nostra terra podia
reunir-se i recordar. Ara, després
de que Pequín prengués el control
total sobre Hong Kong, ni tan sols
permeten les commemoracions”
-diu un activista.
Qualsevol acte públic de protesta
o record pot portar a presó. Això
també a Hong Kong. Per segon
any consecutiu, les autoritats de la
regió autònoma han prohibit una
vigília anual celebrada des de 1990,
on grans multituds es reunien al
Victoria Park de la ciutat per a, a la
llum de milers d’espelmes, recordar
als morts i demanar a la Xina que
abraci la democràcia. La prohibició
s’excusa en les restriccions per la
pandèmia. Però Hong Kong porta
un mes sense enregistrar contagis
locals i s’han reduït les mesures de
distanciament social.
Els activistes han acusat a les
autoritats d’utilitzar la crisi sanitària
per a silenciar les veus dissidents.
L’any passat, 24 persones foren
arrestades per participar en la
primera vigília prohibida per les
víctimes de Tiananmen i els líders
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de les protestes a l’ex-colònia
britànica, han estat condemnades
a presó.
D e n o u , e n g u a n y, l e s
autoritats de Hong Kong han
utilitzat la Covid-19 com a excusa
per a coartar els drets a la llibertat
d’expressió i a la de reunió pacífica.
A migdia del divendres, des
de Hong Kong va arribar la notícia
de que la policia havia arrestat a
l’activista Chow Hang Tung, vici-

presidenta del grup que organitza
les vigílies anuals per les víctimes
de la repressió de Tiananmen.
Segons han publicat els mitjans
xinesos, Chow està ara detinguda
per “promoure una assemblea
no autoritzada”. L’activista, com
conten els seus col·legues de les
organitzacions pro democràcia de
Hong Kong, volia anar al Victoria
Park per a encendre una espelma
pels morts de Tiananmen.
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CARTA DE L’AMPA
ALS NOSTRES SONGOKUS I SUPERWOMANS
Fa poc més d’un any que el virus
de la COVID ens va obligar a tots
a confinar-nos a les nostres cases,
donant per finalitzat el curs 2019/20
abans d’hora.
Després de passar un estiu on
ja ens van permetre sortir i realitzar
alguna activitat, aquest passat
setembre, vam retornar a les aules,
amb la imposició de noves normes
destinades a evitar la propagació
de la malaltia entre els alumnes per
les classes i la incertesa de com
transcorreria aquest curs 2020/21.
Gràcies a la gran tasca que ha
realitzat el Claustre de mestres de
l’Escola, junt amb la conscienciació
de les famílies i la bona predisposició
dels alumnes a l’hora d’adaptar-se a
aquestes noves normes, hem pogut
superar un curs que, al seu inici ens
semblava interminable, sense haver
de patir cap contagi a l’interior de
les aules i destacant, únicament, el
confinament de dues classes per
contagis externs. Un curs que ens
ha marcat la vida i que el recordarem
sempre com pel curs de la mascareta.
Durant tot aquest curs també
hem sentit, a la opinió de la gent en
general, com considerava als sanitaris
uns grans herois per la seva gran
tasca, als que se li sumaven altres
col·lectius, però per a l’AMPA, els
autèntics SonGokus i Superwomans
de tot aquest temps han estat, sens
dubte, tots els nostres fills i filles,
els quals ens han donat una lliçó
de civisme i valentia, en suportar

E S C O L A
E L
TERRALL, BALANÇ D’UN
CURS DE PANDÈMIA
El curs escolar ha acabat i fent
una mirada retrospectiva i a la vista

els tres mesos de confinament
sense poder sortir ni un sol minut
al carrer, veient com els tancaven
els seus espais de lleure i parcs,
retornant tots a l’Escola des del
primer dia, amb molt d’entusiasme
davant el temor dels seus pares i
mares, acatant sense protestar les
noves normes i essent els primers
a fer ús de la mascareta durant tota
la seva jornada a la escola, i fora
d’ella, estant mes conscienciats que
qualsevol adult present avui aquí,
per acabar essent ells els més grans
perjudicats de la pandèmia, oblidant
les seves necessitats i sense que
gairebé ningú els tingués en compte.
Avui, un any i quatre mesos més
tard del dia que ens van confinar, des
de l’AMPA, els hi dediquem aquesta
festa de fi de curs que hem realitzat
el dia 18 de juny.
Una festa més que merescuda
per a tots els nostres fills i filles que
estudien a l’Escola El Terrall de
Castellserà, amb especial atenció a

tots els alumnes de 6è que aquest
any finalitzen la seva etapa escolar a
la nostra Escola i recordant-nos dels
alumnes de 1r d’ESO que l’any passat
no la van poder gaudir.
Aquest any, totes aquestes
persones petites, algunes d’elles ja
no tan petites, ens han demostrat,
amb la seva enteresa davant la
situació que hem viscut, que realment
són unes grans persones, i els donem
les gràcies per haver pogut aprendre
d’elles.
Des de l’AMPA estem molt
orgullosos de tots vosaltres,
especialment amb els alumnes
que finalitzen la seva etapa escolar
aquest curs 2020/21, als quals els
desitgem, de tot cor, molta sort en
aquest camí que tot just heu iniciat i
que és la vida, esperant que marxeu
d’aquí amb un bon record del que va
ser el vostre pas per l’Escola El Terrall
de Castellserà.
Per a tots vosaltres, moltes
gràcies i molta sort.

de les perspectives que hi havia a
l’iniciar-lo podem dir que no ha anat
tant malament.
Les mestres vam començar
al setembre amb una cinta mètrica
a la mà i amb l’obsessió de posar
les taules separades a un metre

i mig de distància, aquestes eren
les indicacions. En el fons totes
pensàvem que els nens i nenes no
es quedarien quiets i quietes en un
mateix metre quadrat tota la jornada
escolar, a no ser que adoptéssim
mesures de la “vieja escuela’ i
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lliguéssim els infants a la cadira.
Però vam haver de presentar un
pla exhaustiu d’organització detallant
totes les actuacions i mesures que
es prenien per tal d’afrontar l’inici
de les classes amb seguretat.
Hem hagut d’adaptar el nostre pla
a les mesures i indicacions del
Departament d’Educació, mesures
que han anat canviat, que han
arribat d’un dia per l’altre i que hem
hagut d’adoptar. Grups estables
de convivència, entrades i sortides
per portes diferents, separació
als passadissos, tanques i cintes
al pati per marcar espais, serveis
separats.... Material individualitzat,
desinfecció de superfícies, i molts
punts de gel hidroalcohòlic. I
mascaretes, això sí, de tots colors,
estampats i formes, amb herois i
heroïnes, princeses i “brilli-brilli”, que
amb la pandèmia i tot, els infants
són infants.
Però els nostres nens i les
nostres nenes han estat els i les
veritables herois i heroïnes del
curs. Han afrontat els canvis i
els inconvenients que suposaven
tantes normes amb resignació, però
sense queixes i amb l’alegria de

COL·LABORACIONS
poder recuperar la seva rutina, amb
l’alegria de retrobar-se amb la seva
escola, de jugar al patí, de baixar per
l’escales i córrer pels passadissos,
això sí, amb mascareta i distància.
Algunes coses no s’han
pogut fer. No hem pogut compartir
activitats, celebracions i moments
amb els companys i companyes dels
altres grups estables i molt menys
amb els dels altres pobles de la ZER.
Això sí, hem fet videoconferències,
cantades virtuals i tenim un entorn
virtual d’aprenentatge, que vam
estrenar durant el confinament i ja
es quedarà amb nosaltres, per tal
de ser utilitzat en les activitats
d’aprenentatge. Perquè davant les
adversitats, resiliència i endavant!
Problemes n’hi ha hagut; dels
cinc grups estables que es van
constituir a l’inici del curs, un s’ha
hagut de confinar dues vegades, dos
s’han hagut de confinar una vegada
i els altres dos cap vegada. Hem
tingut docents amb covid, infants
amb covid, famílies amb covid,
confinaments preventius i una mica
de tot, com a tot arreu durant aquest
any. Però ens sentim molt orgullosos
i orgulloses de com s’han fet coses,

perquè en cap cas hi ha hagut
contagis dins del centre, cosa que
vol dir que les mesures adoptades
han estat les correctes.
També hem de parlar de
les nostres famílies, ja que han
col·laborat amb l’equip de mestres
i ha recolzat les decisions preses
i han actuat seguint els protocols.
I per acabar donem les
gracies a l’Ajuntament, pel suport
rebut, amb el reforç de la neteja
i per la bona disposició en tot
moment.
Per tant felicitem-nos, podem
dir que ho hem aconseguit!
Ara tots i totes gaudirem
de les merescudes vacances
i al setembre ens retrobarem,
esperem que amb uns nous
protocols, una mica més relaxats,
ja que això voldrà dir que la
situació està millorant. I si no,
afrontarem el proper curs amb la
mateixa capacitat de superació i
les mateixes ganes que aquest
que ja ha acabat. Això sí, ara ja
en sabem una mica més i potser
podrem deixar la cinta mètrica de
banda.
Equip directiu de l’Escola
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EL RELLOTGE DE LA JUSTÍCIA
Els indults, que ja són una
realitat, han estat una carta ben
jugada per un Executiu que no s’ha
de confondre amb l’Estat; estan ben
argumentats i molt pensats de cara
tant a reescriure la història, com a
impedir que siguin anul·lats per un
Tribunal Suprem que segueix aliè
a la realitat que l’envolta i que no
és altra que l’europea.
Ha estat una mesura valenta,
segurament molt estructurada i ben
negociada, que serveix com punt
de partida però que no pot ni ha de
ser interpretada com l’objectiu
o com el final d’un conflicte que
és molt més profund, complex i
ampli que la situació personal de 9
persones que mai haurien d’haver
estat a la presó.
La solució al conflicte no
és senzilla —o sí— però passa
per diverses fases i per diferents
escenaris que caldrà, primer,
determinar, després assumir i,
finalment, abordar. No serà un
camí de roses, però tampoc no
implica un recorregut impossible
per a qualsevol estat democràtic...
El problema serà determinar si
compta amb aquesta condició, que
és bàsica per poder avançar.
En paral·lel a la via dels
indults —que per definició són
una solució individual, personal i
intransferible—, una part essencial
dels poders de l’Estat no només
s’oposa a la gestió governamental,
sinó que, a més, està disposada a
boicotejar-la de totes les formes
possibles, com anirem veient en
les properes setmanes i mesos.
Els processos penals
segueixen el seu curs, el procés
expropiatori iniciat pel Tribunal de
Comptes també i, pitjor encara, no
sembla que existeixi predisposició
a abandonar una via clarament

Tribunal Europeu de Drets Humns
equivocada com ha estat la de la
judicialització de la política.
Tanmateix, ara, quan alguns
comencen a adonar-se que la
batalla plantejada a Europa no
era una quimera ni un festival de
focs artificials sinó l’única amb
viabilitat real, és el propi poder
concernit el que pretén deixar-se
protegir i defensar per aquell que
han subjugat durant ja massa temps.
És tot just ara, quan veuen que
han perdut la baralla europea i quan
la internacionalització del conflicte
se’ls ha escapat de les mans,
quan volen que des dels diferents
sectors de l’Estat se’ls defensi
davant d’alguna cosa que no són
capaços de comprendre: Europa.
La setmana ha estat molt dura
per als qui continuen vivint en una
realitat en blanc i negre i pretenent
configurar la societat espanyola a
imatge i semblança d’una manera
d’entendre les coses que resulta
incompatible amb l’existent en el
nostre entorn.
L’ i n f o r m e a p r o v a t p e r
l’Assemblea Parlamentària del

Consell d’Europa ha estat la cirereta
d’un pastís que ha provocat el
començament d’una escalada d’una
cosa que fa temps la periodista Elisa
Beni va definir com “fer-se bola”.
Traduït: no és cap altra cosa que
enrocar-se i que, ara, a més pren
forma de victimització.
Algunes associacions judicials
han sortit a demanar al Govern que
els protegeixi d’aquests “atacs” i el
Consell General del Poder Judicial
no ha quedat curt en la seva defensa
de l’indefensable.
Continuen sense entendre
que no es tracta d’atacs, sinó de
constatacions d’evidències que
només ells i els qui alegrement
han comprat els seus relats no
volien veure: s’havien apartat de
qualsevol indici d’interpretació
democràtica del dret en un
afany sense embuts per reprimir
l’independentisme català.
Una vegada més s’equivoquen
de diagnòstic i, també, d’enemic.
El problema no està en el Consell
d’Europa sinó en els “actes propis”
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que són la base sobre la qual ha
dictaminat el Consell, la mateixa
base sobre la qual s’han vingut
pronunciant Bèlgica, Alemanya,
Escòcia, el Grup de Treball de
Detencions Arbitràries de Nacions
Unides i el propi Tribunal de Justícia
de la Unió Europea.
La criminalització de la política
o la politització de la Justícia
tenen aquestes coses: s’aplica
el dret amb finalitats alienes a
la seva funció, es fan càlculs
fora del marc no ja de les seves
competències sinó fins i tot dels
seus coneixements i, al final, tot
són sorpreses, enutjos i ofuscació.
Quan el Tribunal Superior
de Schleswig-Holstein va dir, el
juliol de 2018, que els fets pels
quals es reclamava al president
Puigdemont no eren constitutius
de delicte, tot van ser insults i durs
atacs a un “tribunal regional” que
no podia donar lliçons al Tribunal
Suprem. Aquest i no un altre va
ser el moment en què van perdre
la batalla del relat, però, sobretot,
l’europea i no van voler veure-ho
perquè, entre altres coses, molts
dels seus portaveus continuaven
comprant-los un discurs mancat de
qualsevol base jurídica.
Han passat ja 3 anys i han
perdut moltes batalles, també la
guerra, i és ara quan alguns —els
menys obcecats— comencen a
comprendre que ja tot està perdut.
Aquests, que encara són minoria,
són els qui han de fer veure els
seus parells que el problema no
és jurídic sinó polític i que la
solució no passa, ni passava, pels
Tribunals.
Els qui s’han posat a estudiar
el panorama, els qui han començat
a comprendre’l, saben que allò del
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Consell d’Europa no és tan greu
com sembla, que el més greu
està per venir i adoptarà forma de
sentències, i que en elles es deixarà
en evidència com de malament
s’ha fet tot i com d’incompatible
és el succeït amb una autèntica
pertinença a l’Europa de les
llibertats.
Podran continuar generant
relats, podran continuar reprimint,
podran continuar queixant-se que
ningú no els comprèn, que tots els
ataquen, però arriba un moment
que ni amb tota una cort de corifeus
no s’aconsegueix apaivagar una
cosa que és fonamental: mai van
tenir raó.
Av a n ç a r e n r e s o l d r e e l
conflicte no passa pel perdó, que
ajuda, sinó per reconèixer la
naturalesa de la confrontació
i comprendre on i amb qui ha
de buscar-se la solució a tan
profunda problemàtica.
Ara, solucionat l’urgent, com
era la situació personal dels 9 presos,
toca abordar l’etiologia del problema
i, des de la claredat, la discreció,
l’honradesa
intel·lectual i
política, així
com des d’una
clara visió
d’Estat, s’ha de
buscar el mutu
reconeixement
entre
les
parts, provar
de reconstruir
la confiança

destruïda per anys de repressió i
començar a aprofundir en solucions
que siguin vàlides per a tots...
Però sense dogmatismes ni
maximalismes incompatibles amb
qualsevol sistema democràtic.
Es pot començar ara o esperar
al desenllaç de la mare de totes les
batalles: la que s’està donant en
el Tribunal de Justícia de la Unió
Europea (TJUE). En tot cas, el quan
es comença i amb qui es parteix
sí que és rellevant als efectes no
només del resultat, sinó dels costos
que impliqui l’esmentat camí.
El rellotge de la justícia, de
l’autèntica justícia que dona les
campanades a Luxemburg i no a les
Salesas, ja s’ha engegat i el temps
per a una solució consensuada
comença a delimitar-se molt més
del que alguns s’imaginen. El que
resolgui el TJUE no serà menor i
configurarà l’esdevenir de qualsevol
procés polític que després es
pretengui abordar.
Són molts els fronts oberts,
cap amb bons auguris per a aquest
recalcitrant nacionalisme
espanyol que ens ha arrossegat
fins aquí, i, per tant, el moment i el
lloc estan clars si es té en compte
que el rellotge de la justícia és
imparable i al tauler ja hem posat
totes les peces del puzle dissenyat
per reconduir un conflicte al punt del
qual mai no havia de sortir: el de la
política. En tot cas, ara ja és qüestió
d’estadistes no de polítics.

Gonzalo Boye Advocat
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Les clavegueres de l’Estat: el
poder judicial (I)

E

l poder judicial a Espanya
està format pel conjunt
de jutjats i tribunals,
integrat per jutges i magistrats.
Els Tribunals són les encarregats
d’aplicar les lleis a situacions i
conflictes concrets. Els seus titulars
són els jutges. Els tribunals estan
organitzats en distints nivells o
instàncies. D’aquesta forma els casos
poden ser revisats pels tribunals
superiors. Els magistrats són jutges
que serveixen en òrgans judicials
superiors, com les audiències
provincials, els tribunals superiors
de justícia o l’Audiència Nacional.
El poder judicial no és un poder
concentrat en un òrgan concret, sinó
que es troba en diversos òrgans, en
distints nivells jeràrquics i territorials.
Por ordre jeràrquic, els òrgans
judicials espanyols s’estructuren de
la manera següent:
Els Jutjats són els òrgans de
primera instància en les diferents
jurisdiccions. Les seves resolucions
són recurribles, bé davant l’Audiència
Provincial, bé davant el Tribunal
Superior de Justícia. Els titulars,
els jutges, de tots els Jutjats d’una
mateixa ciutat, escullen entre ells
al Jutge Degà, que els representa
a tots.
L’ A u d i è n c i a P r o v i n c i a l é s e l
màxim òrgan judicial a nivell de
cada província, però limitat a les
jurisdiccions civil i penal.
El Tribunal Superior de Justícia és
l’òrgan que culmina l’organització
jurisdiccional a cada Comunitat
Autònoma.
El Tribunal Suprem és l’òrgan
jurisdiccional suprem de tot l’Estat
espanyol. Davant d’ell es poden
recórrer determinades sentències
dictades per les Audiències
Provincials i pels Tribunals Superiors
de Justícia i l’Audiència Nacional.
L’ A u d i è n c i a N a c i o n a l é s
un tribunal d’Espanya amb seu a la

El Consell General del Poder Judicial
ciutat de Madrid que té jurisdicció
arreu de l’Estat espanyol. Les seves
decisions poden ser revocades
pel Tribunal Suprem.
Fora de l’organigrama del
poder judicial es troben el Tribunal
Constitucional d’Espanya, amb seu
a Madrid, un òrgan constitucional i
l’intèrpret suprem de la Constitució
espanyola i el Tribunal de Comptes,
un òrgan col·legiat, amb seu
a Madrid, que té la condició de
suprem òrgan fiscalitzador dels
comptes i de la gestió econòmica
de l’estat i del sector públic.
A part, trobem el Ministeri Fiscal,
una institució única per a tot el
país. Actua conforme als principis
d’unitat d’acció, jerarquia i
imparcialitat. Exerceix les seves
funcions per donar satisfacció
a l’interès social, a través de la
defensa de la legalitat i de l’interès
públic tutelat per la llei. Està
encapçalat pel el Fiscal General
de l’Estat.
En una altra variant tenim
l’Administració de Justícia. Son
òrgans administratius que recolzen
als jutges en l’exercici de les seves
funcions. Els ajuden a gestionar els
expedients, arxius i notificacions,

entre altres aspectes. Depenen del
Ministeri de Justícia.
Hi ha un altre organisme
també dins del poder judicial.
És el Consell General del Poder
Judicial. És l’òrgan de govern
autònom del poder judicial. Es crea
per a garantir-ne la independència
externa, en assegurar que les
condicions d’exercici de la funció
jurisdiccional no depenguin de
l’Executiu, o sigui del govern. El
CGPJ té competència en tot el
territori nacional espanyol i és, per
tant, òrgan de govern de tots els
jutjats i tribunals que integren el
Poder Judicial.
Aquest organigrama, que
en principi sembla força ordenat
i coherent, a l’hora de cercar
l’aplicació de la justícia, té certs
defectes de base. Quelcom que
sembla mancar és la independència
judicial. Els alts tribunals espanyols
tenen un biaix polític que, sovint
manifesten en les seves actuacions
i decisions. Anem-ho a veure.
Comencem pel Ministeri
Fiscal. La fiscalia general de l’Estat
és un dels braços de l’executiu,
ja que depèn del Ministeri de
Justícia jeràrquicament. Tenim
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doncs, que és el Govern qui proposa
el nomenament del Fiscal General
de l’Estat. El Congrés dels Diputats
supervisa la seva idoneïtat. I d’aquí
tenim ja que els fiscals actuen
seguint les instruccions del Fiscal
General. I si aquest és nomenat
pel Govern, potser anirà en contra
de les decisions del Govern? El
mateix President Pedro Sánchez
ho va dir: “¿La Fiscalía de quién
depende, del gobierno? Pues ya
está” Pedro Sánchez, va afirmar,
doncs, ben clarament que la Fiscalia
rep ordres del Gobierno de España.
O sigui, que tenim clarament
exposat que la Fiscalia General
de l’Estat depèn de l’Executiu, del
govern de torn. Des del Ministeri
Públic ja poden evidenciar la seva
“sorpresa” i “estupefacció”, ja, pel
que va dir el president. Ja pot
proclamar el president Sánchez la
“independència de les decisions” de
la fiscalia, ja. Mai s’havia presumit
d’una manera tan cristallina de com
el govern controlava la Fiscalia.
Al llarg de la història, la fiscalia
ha jugat un paper repressor. Si la
Transició es va esforçar per netejar
la imatge de la institució, des de
la recuperació del poder per part
del PP ha recobrat la vella imatge.
El fiscal José Manuel Maza, és un
dels qui va portar l’ofensiva contra
el referèndum. Ell va iniciar una
línia agressiva contra el procés que
havia iniciat el seu predecessor,
Torres-Dulce, pressionant els fiscals
del TSJC perquè adoptessin una
actitud bel·ligerant contra el Govern
i el president Artur Mas pel 9-N. La
Fiscalia és, clarament un òrgan
que actua al dictamen dels polítics.
Li manca doncs independència
judicial.
Si continuem, ens trobem
amb el Consell General del Poder
Judicial (CGPJ), l’òrgan suprem
de govern del sistema judicial
espanyol, que no dicta sentències
ni jutja cap mena de litigi, ja que
simplement governa. Aquest òrgan,
però potser també pateix de manca
d’independència judicial. I aquesta
manca d’independència es transmet
a tot el sistema judicial. Per què diem
això? Mirem-ho.
La majoria dels seus membres
són proposats pels partits polítics -i
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nomenats indefectiblement pel rei-.
Aprovats pels vots de tres cinquenes
parts del Congrés de Diputats i del
Senat -el que equival que els dos
partits majoritaris pactin els noms, els dos grans partits del règim
actual, PP i PSOE, es reparteixen
el CGPJ, la cúpula judicial de l’Estat.
El CGPJ nomena i controla la resta:
el Tribunal Suprem; l’Audiència
Nacional; les Audiències Provincials;
els Tribunals Superiors de Justícia de
les comunitats autònomes i l’Escola
Judicial, el centre de selecció i
formació de jutges i magistrats,
etc. Tot penja d’aquest CGPJ. De
tot l’entramat de la justícia, la peça
determinant és el Consell General
del Poder Judicial, l’òrgan de govern
dels jutges i el que acaba determinant
la línia del Tribunal Suprem, dels
tribunals superiors de justícia, de
les audiències provincials..., ja
que designa els seus presidents i
els magistrats del Suprem. Carlos
Lesmes, un home de la confiança
del PP, presideix el CGPJ.
El més greu és que els
nomenaments per formar part del
CGPJ no són garantia de cap tipus de
qualitat, ni professional, ni humana. El
sistema de nomenaments fixat per la
llei orgànica corresponent, corromp
la independència del poder judicial
perquè aquests nomenaments es
basen exclusivament en l’afinitat amb
els partits polítics que els proposen.
A partir d’aquí, la manipulació –a
altres llocs en diuen corrupció– està
servida. Així ha estat els darrers
quaranta anys. Els alts càrrecs així
nomenats no són independents
políticament, es deuen a qui els va
nomenar o el que és més greu, es
deuen a les idees preconcebudes
dins del marc polític del partit que

els nomena.
Tanmateix, no hem de ser
il·lusos, és clar que els membres
qualsevol cúspide judicial d’un
país poden ser conservadors o
progressistes, lògicament, però
per damunt de tot, han de ser
independents. No s’han de deure
a cap partit ni han de prevaldre
en els seus raonaments les idees
preconcebudes dins d’una tendència
política. A Espanya no passa això.
Però, com hem vist el problema no
és tant sols dels jutges del CGPJ,
sinó que deriva cap als altres òrgans
del poder judicial. Els nomenats
a tots els organismes judicials,
en estar-ho pels membres del
CGPJ, són també magistrats que
deriven cap a una determinada
tendència política. Els jutges, doncs
es nomenen a partir d’una institució
amb representants escollits per
quotes de partits.
Aquest sistema d’elecció dels
alts òrgans judicials espanyols ha
estat repetidament denunciat pel
GRECO (Grup d’Estats Contra la
Corrupció i el Crim Organitzat del
Consell d’Europa), que ha demanat
reiteradament a Espanya que es
modifiqui el nomenament dels
membres del CGPJ, ja que afavoreix
la corrupció. El darrer recordatori
del GRECO va ser el juny del
2019 i conclou textualment: “En el
momento de la visita de evaluación,
en 2013, el GRECO destacó que
cuando las estructuras de gobierno
del poder judicial no se perciben
como imparciales e independientes,
esto tiene un impacto inmediato
y negativo en la prevención de la
corrupción y en la confianza del
público en la equidad y eficacia del
sistema jurídico del país. Seis años
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después, la situación es la misma
y, por tanto, la recomendación no
puede considerarse cumplida. El
GRECO reitera su opinión de que
las autoridades políticas no deben
participar, en ningún momento, en
el proceso de selección del turno
judicial. El GRECO concluye que la
recomendación no se ha cumplido.”
Però res canvia.
En aquests moments el
Consell General del Poder Judicial
viu en provisionalitat. Ha de renovarse des del 4 de desembre del 2018,
quan va concloure el mandat de
cinc anys d’aquest organisme.
Però això no serà possible sense
el concurs del PP, ja que calen tres
cinquenes parts de les cambres per
consensuar un nou Consell.
Darrerament hi ha hagut
una polèmica a causa que el PP
bloqueja la renovació d’aquest
CGPJ, que s’havia d’haver dut a
terme ja. Però la seva composició
ja els està bé. Els nomenaments
estan prou polititzats, i ja que part
dels que hi ha ara deriven cap els
plantejaments del PP, ja que va ser
nomenats quan el PP tenia àmplia
majoria absoluta i el PP no els
vol renovar. No importa que la llei
orgànica del Poder Judicial digui
que el CGPJ s’ha de renovar cada
cinc anys. El cas és que la llei no
diu què succeeix si el bloqueig dura
tres anys -com fins ara- o mil. Pel
que sembla, aquí tot s’hi val per
degradar la justícia.
L’actual CGPJ de Carlos
Lesmes té el mandat caducat
des de fa gairebé més de dos
anys, des del desembre del 2018.
El mateix passa amb el Tribunal
Constitucional. Actualment

hi ha quatre jutges --inclòs el
president Juan José González
Rivas-- que tenen el mandat caducat
des de novembre de l’any passat.
I també és el cas del Defensor
del Poble, càrrec que ara ocupa
Francisco Fernández Marugán,
exdiputat del PSOE. L’ocupa de
forma interina des de juliol del 2017,
fa més de tres anys, després de la
dimissió de Soledad Becerril —amb
carnet del PP—, de qui era el seu
adjunt.
Però el conflicte no és només
la composició de l’òrgan de govern
dels jutges. Va més enllà. És també,
i sobretot, els nivells inferiors. Estant
en funcions, amb el mandat caducat,
el ple del Consell General del
Poder Judicial ha aprovat fins a 43
nomenaments de jutges. És el cas,
per exemple, del conservador José
Ramón Navarro, que l’any passat va
ser renovat per cinc anys més com
a president de l’Audiència Nacional.
Amb ell també va ser renovat
Manuel Marchena com a president
de la sala penal del Tribunal Suprem.
Malgrat el mandat caducat, el CGPJ
continua colonitzant les sales amb
magistrats conservadors amb plaça
vitalícia. Però, és més, encara es
desbloquegés aviat la renovació
del CGPJ, hi haurà majoria
conservadora per uns quants anys.
A diferència de les presidències
de sala, els magistrats no tenen
límit temporal. Si no hi renuncien
abans, ho són fins que es jubilen.
Segons la llei, l’edat de jubilació
es mou entre els 70 i els 72 anys,
i poden allargar excepcionalment
fins als 75.
Amb els darrers nomenaments
ja seran 56 els nomenaments del
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CGPJ amb mandat caducat. I
això no té aturador. Properament,
l’òrgan de govern dels jutges ha de
convocar vuit noves places. Poden
canviar les majories polítiques
a l’Estat, com ha passat des de
la moció de censura, però la
judicatura es mou per paràmetres i
ritmes ben diferents. Hi ha una clara
desproporció entre les majories
polítiques i les de l’òrgan de govern
dels jutges. En el present segle,
el PP i el PSOE han governat
Espanya deu anys cadascú. En
canvi, el CGPJ ha tingut majoria
progressista només durant cinc
anys i conservadora els altres 15.
L’explicació: que el bloqueig de
Pablo Casado no és nou.
Malgrat estar amb
mandat caducat, el CGPJ ha
continuat fent nomenaments.
Això és absolutament
inconstitucional. Es dóna la
paradoxa que, dels tres poders
de l’estat, el legislatiu i l’executiu,
quan estan en funcions, tenen les
competències limitades. I resulta
que el poder judicial, en funcions,
té competència absoluta. És
anòmal i contrari a la racionalitat
constitucional.
Per si no n’hi havia poc, ara,
ha succeït un altre fet. Davant
la inoperància en la renovació
dels càrrecs, el govern vol portar
al parlament una reforma de
la renovació dels càrrecs, vol
portar una iniciativa legislativa
per reformar la Llei Orgànica del
Poder Judicial (LOPJ) i evitar així
la inoperància actual en no voler
proposar els nomenaments per
part del PP. Però els magistrats no
ho accepten. Les executives de
les associacions conservadores
dels jutges, el cent per cent
dels presidents de les quals,
majoritàriament arriben a asseure’s
al Tribunal Suprem, han escrit una
carta a la vicepresidenta de la Unió
Europea de Valors i Transparència i
al comissari de Justícia, on, al seu
entendre, exposen la “situació de
risc clar de violació greu de l’Estat
de Dret a Espanya”. Diuen que es
vol afectar a la independència
judicial a Espanya. Demanen que,
si el govern fa això, que a Espanya
s’apliqui l’amenaça de l’article 7 per
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impedir que arribin els fons de la UE
per aixecar l’economia després de
la pandèmia. Aquests magistrats
no volen acceptar les normes que
emanen del Parlament. El bo és que
diuen que “està en joc la separació
de poders i la independència judicial,
que és el suport de l’Estat de Dret”.
Però no volen entendre que la
veritable independència judicial
és la que no sotmet la renovació
dels càrrecs als dictats dels partits
polítics. I és més, tampoc volen
entendre que la llei és l’expressió

OPINIONS
de la voluntat popular, base de la
sobirania nacional que resideix en
les cambres parlamentàries. Diuen
que ells només estan sotmesos a
l’imperi de la llei, però el que no
diuen és que només volen la llei que
fan els seus i la que els agrada i no
la que emana de la representació
dels representants del poble a les
cambres parlamentàries.
Com veieu, tenim un bon
exemple en les actuacions del
màxim exponent dels jutges a
Espanya. La Fiscalia i el CGPJ

no són independents i, aquest
darrer, amb l’evidència de la manca
d’imparcialitat i d’independència, ja
ha rebut seriosos advertiments des
d’Europa.
Això és un exemple d’un
país amb democràcia plena i
consolidada.
Però això no és tot. Si això
passa al CGPJ, què passa en els
altres organismes judicials? Ho
veurem en altres articles.
Ramon Català
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A l’assemblea del passat
mes de maig es va elegir una
candidatura que ha passat a
formar la nova Junta Directiva del
Club At. Castellserà. En aquesta
Junta hi ha Juli Laplana, com
a president; Jaume Noguera,
vicepresident; Carles Folguera,
secretari; Marc Prat, tresorer i
Júlia Viladrich, Marcel Eroles,
David Bringué, Roger Boncompte
i Helena Laplana, com a vocals.
Ens adrecem al president, Juli
Laplana, per parlar sobre la nova
temporada del Club At. Castellserà
- Hola Juli, molt bones,
enhorabona per aquest càrrec,
que, per cert, no ve de nou, ja
que has estat president de la
Junta en una altra ocasió, no?
Sí, ja he estat president del
Club Atlètic Castellserà a les
temporades 1985-86 i 1986-87.
Va ser en una ocasió de que no
havia futbol, o sigui, la temporada
1985-86 no hi va haver futbol
federat, i vam tornar a engegar el
futbol a Castellserà. Va ser una
col·laboració personal que vam fer
tot un grup de persones per a tornar
a reeixir el futbol a casa nostra.
Vam haver de tornar a engegar i
com aquell qui diu, a l’últim dia, a
l’últim moment, vam haver d’anar a
la federació a inscriure’ns quan ja
estaven tancades les inscripcions.
Amb el President de la Federació
Catalana de Futbol a Lleida ens
vam posar a la màquina d’escriure
i vam refer tots els calendaris de
tercera regional per poder entrar
nosaltres a participar aquell any al
futbol. Això era per la Festa Major
de Castellserà i vam arribar a casa
ja, després de sopar de la festa i
quasi, quasi durant el ball de nit.
Com a anècdota podria dir que
sóc un dels que he fet canviar tot
el calendari de tota la categoria.
L’experiència personal va estar bé
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Parlem amb Juli
Laplana el President
de la Junta Directiva
del Club At. Castellserà

perquè va ser la primera que vaig
estar en una entitat. En resum va
ser una molt bona experiència. Cal
anotar que des de llavors fins ara ha
estat el futbol funcionant.
També cal dir que, en quan al
futbol, vaig engegar els veterans al
poble i he estat fundador i 12 anys
president de l’EFU.
Ara, si t’he de ser sincer,
després de tots aquests anys pel
futbol, ja em volia dedicar al golf,
com a afecció personal. Amb tot, hi
ha una cosa que sí que em motiva
i és a veure què passa després de
la covid-19, com torna a engegar
i posar-se tot en marxa i mirar
d’agafar el que se’n diu una velocitat
de creuer una altra vegada. Hi
haurem de posar molta imaginació.
És la temptació de superar el repte
i mirar a veure si podem, amb el
futbol, tornar a la normalitat
- Primer de tot, si et sembla
bé, posa’ns en situació, quin és
l’estat actual del Club, situació
financera, socis... a resultes de
la pandèmia?
Cal dir que la situació que
tenim ara és del tot anòmala perquè
la pandèmia ha deixat la lliga parada,
pràcticament quasi dos anys i la
qüestió és ara tornar a engegar.

D’aquesta situació es pot dir que no
en tenim referències perquè, ara per
ara, tot el que es va fer abans de la
pandèmia no ens serveix. Haurem
de veure com s’ajusta el pressupost,
si podem mantenir tota la gent que
teníem, tampoc sabem si el nombre
de socis que hi havia abans de la
pandèmia seguirà essent el mateix.
Cal dir que la situació financera
és bona perquè hi ha un romanent
de 7.500 euros. Però amb tot, cal
ser realistes. Abans de la pandèmia
estàvem amb un muntant total entre
uns 130 i 140 socis. L’any passat 92
socis van pagar el carnet, amb el qual
només tindríem, aproximadament
uns 50 carnets per cobrar. Suposant
que tots els socis es donessin d’alta
i no féssim cap més altre soci, tot i
que hi ha un romanent, si tenim en
compte que el pressupost de l’any
abans de la covid-19 va ser, en quan
a despeses, d’uns 24.000 euros, tot
i els 7.500 de romanent, cal tenir
present que hem d’incrementar, com
sigui, els ingressos.
Jo espero que fem més socis
i també espero que la publicitat, a
través de cartells, de plaques, més
espònsors que puguem trobar i tota
la resta d’activitats que es fan, bar,
la cistella, més les entrades dels

a

ENTREVISTA

partits i la participació en les festes
que s’acostuma a fer, Carnaval,
Bandoler, l’ajut de l’Ajuntament i
la Federació, puguem quadrar el
pressupost. Però està clar que
haurem de demanar a la gent que
ens doni un cop de mà, incrementat
sobretot el nombre de socis. En quan
a la Federació restem a l’espera de
si compleix i revisa el tema del cost
de les fitxes de l’arbitratge per mirar
d’adequar-ho als nous moments que
estem vivint
- I en quan als socis, el
carnet de la temporada passada
tindrà alguna vigència ja que
pràcticament no es va fer servir?
Es van tornar els diners? Es
preveu alguna campanya per a
fer més socis?
Hi ha un compromís amb el
qual tots els socis que van pagar
el carnet la temporada passada,
aquest any no el pagaran. No se’ls
van tornar els diners i creiem que
la millor opció és que aquest any
continuïn essent socis sense pagar.
A la resta de socis fins arribar als
130 o 140 els guardarem el número
i esperem que aquest any continuïn
essent socis. I si algun soci, pel que
sigui, no vol continuar, si va pagar la
temporada passada i ara aquest any
no vol ser soci, li haurem de tornar
els diners.
Sí que volem fer una
campanya per a fer més socis
perquè els necessitarem. Hem
de mirar d’incrementar el nombre
de socis perquè és un element
importantíssim pel club, ja que si

calcules que estem a 140 socis
i que l’import del carnet són 60
euros, només fent números, podem
aconseguir uns 8.400 euros, i que
sobre els 24.000 euros de despesa,
ja es veu que és una aportació molt
important. Si no la podem aconseguir
tindrem un problema econòmic.
- És de suposar que ja heu
començat a treballar o que heu
tingut un canvi d’impressions
tots els membres de la Junta,
per preparar la nova temporada,
parlem d’això, com es presenta
l’activitat futbolística en relació a
la pandèmia?
En principi, si tot va com està
previst, sembla ser que aquest any
es podrà fer futbol amb condicions,
bastant, bastant normals. I sí ja hem
començat a treballar. Ja hem fet dues
reunions i aviat en farem una altra per
anar trobant solucions als problemes
que es van presentant.
- Com es preveu que restarà
l’equip en quan a la categoria?
Hem de tenir en compte que
estem a Segona Catalana i que
continuarem en aquesta categoria
perquè no hi ha ni pujades ni baixades
degut a tot el tema de la covid-19.
També és cert que ja estan dient que
la temporada vinent faran dos grups
d’onze i probablement entre els dos
grups en baixi vuit, la qual cosa, si
volem mantenir la categoria, haurem
de mirar de fer un equip competitiu.
De totes maneres l’objectiu primer és
que puguem mantenir la categoria,
però si no ho aconseguim, l’objectiu
principal és poder mantenir el futbol a
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la Castellserà, encara que sigui en
una categoria més baixa i procurar
que sigui futbol del poble pel poble,
que sigui la gent del poble, els joves
del poble els que puguin estar
jugant a futbol.
- Tens alguna cosa a dir-nos
en quan a l’entrenador?
D’entrada hem de dir que
ara per ara no tenim entrenador.
L’estem buscant i sí que és cert
que tenim tres o quatre persones en
contacte amb les que estem parlant.
També cal dir que tenim un ajut
important de l’Enric Bernat i com
que ell ha estat semi-professional,
té molts contactes i coneix molta
gent.
- I dels jugadors, com
es presenta la formació del
nou equip? Continuen tots els
jugadors? Es preveuen nous
fitxatges?
Estem fent la llista dels
possibles jugadors que podem
tenir. Evidentment, primer de tot
són els del poble, i estem parlant
que del poble en pot haver entre
8 o 11, i estem mirant a veure
si podem acabar de concretar
aquests jugadors. També estem
buscant jugadors de reforç per
l’equip. Estem mirant si podem fer
algun conveni amb el C.F Balaguer
perquè ens pogués deixar alguns
jugadors que ens faltés per poder
fer l’equip que necessitem.
- El camp i les instal·lacions
semblen estar en bon estat, no?
Sí, la veritat és que
l’Ajuntament ha continuat fet el
manteniment i sort en tenim de la
voluntat de l’Ajuntament i de forma
especial de la brigada municipal
que reguen el camp, el seguen,
netegen els vestidors... i això, la
veritat és que ara està força bé.
- Quins obstacles veieu més
dificultosos per a aconseguir fer
una bona temporada?
El primer és aconseguir un
entrenador, que ara per ara no em
preocupa massa; el segon és tenir
suficient nombre de jugadors per
poder afrontar la temporada amb
garanties i després, des del punt
de vista econòmic, mirar de que
tota la gent que ha estat participant
en publicitat, esponsoritzacions,
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socis, etc. que també hi siguin
per continuar tenint els ingressos
suficients per quadrar el pressupost.
- Hi ha previst alguna reunió
amb l’Ajuntament? Hi ha alguna
petició en concret?
Ja hem tingut un contacte amb
l’Ajuntament i ens han dit que tot
continuarà igual i que també podem
comptar amb els mateixos ajuts que
havia tingut el club fins ara. Tenim
previst fer una altra reunió amb
l’Ajuntament quan tinguem més
concretat tot el tema del projecte
del club
- Hi ha alguna cosa que ens
vols dir per a fer-nos-en ressò?
Com que el fet de retornar a la
normalitat del futbol a casa nostra
no és un projecte d’una persona ni
d’una junta sinó que és, jo crec, un
projecte de poble, perquè al final
tenir futbol a Castellserà competeix
a tots, perquè és una activitat
més que la gent agraeix, també
demanaria que la gent, ja que ens hi
hem ficat i volem tornar-ho a posar
en marxa, que la gent ens ajudés
a tirar el projecte endavant. Per
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ajudar-nos necessitem
col·laboradors ,
necessitem espònsors,
necessitem sobretot,
sobretot, sobretot
incrementar la massa
de socis. Cal que la
gent es faci soci. En
part, doncs tots hi fem
falta i a tots s’haurà
d’agrair aconseguir
aquesta fita: que hi ha
hagi de nou futbol a
Castellserà.
També vull agrair
molt a la gent que ha
volgut estar a la Junta,
que s’ha compromès
amb la seva col·laboració, molts
d’ells gent jove. Jo crec que la
gent jove al poble ha de començar
a prendre nota que ja és hora de
començar a estar a les entitats. En
aquests cas jo estic content de tenir
gent jove i ésser, com aquell que
diu, el padrí, el padrí de tots. Perquè
entre tots ho hem de fer. Hem de tirar
aquest projecte endavant.

Molt agraïts per la teva
col·laboració i et desitgem a tu i a
la Junta, tot d’encerts, així com força
èxits al Club. També us fem saber
sabedors de que teniu tot el nostre
suport per poder tirar endavant el
futbol a Castellserà en aquests
moments delicats i que A Peu de
Serra resta amb les pàgines obertes
per fer-se ressò del que ens vulgueu
comunicar. Moltes mercès per tot.
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L’església de Castellserà i el taller dels
Vernach

L

’església parroquial
de Santa Magdalena
de Castellserà té una
única nau, coberta amb quatre
trams de volta de creuria i les
seves respectives claus de volta,
mentre que a la zona del presbiteri
està cobert per un volta d’absis
semi-estrellada pentagonal. A
les parets laterals s’obren vuit
capelles (quatre a cada banda),
l’arc former d’obertura és de mig
punt aixamfranat. Cal destacar la
presència d’un campanar incrustat
dins l’estructura de la nau, cosa que
afecta lleugerament al temple, amb
un arc primer arc former més estret i
amb el descentrament de la rosassa
(en relació amb l’interior). A la zona
del cor també trobem un immens

Creuria
arc carpanell.
La torre del campanar
és hexagonal, on les obertures
es limiten als finestrals per a les
campanes, amb arcs apuntats

ogivals, que es fan ressò
del model del campanar de
Bellpuig; a cadascun dels
sis angles hi ha una gàrgola,
representant un animal o
un cos humà (poques són
antigues de forma íntegra),
i, finalment, hi ha una
balustrada feta després de
la guerra civil.
En resum, es tracta
de diferents solucions
arquitectòniques en formes
gòtiques, però que s’han
de contextualitzar en un
període tardà, en concret, en
el darrer terç del segle XVI i
primeres dècades del XVII,
cosa que quadra amb dues
dates epigràfiques (amb els

anys 1585 i 1587) que es poden llegir
en carreus de l’església (a l’alçada on
comencen els arcs).
A Linyola trobem un temple
similar, bastit entre 1587-1600 per
Bartomeu Roig II; i també l’església

de Bellpuig, realitzada entre 15681583 pels segarrencs Tomàs Gener
i el seu nebot Melcior Gener.
Bartomeu Roig II és un mestre de
cases de Barcelona força conegut
i documentat, sobretot en relació
amb el temple de Valls (1570-1583),
fet en col·laboració amb seu pare
garriguenc, amb qui compartia el
mateix nom; a Ponent se li coneix
l’obra de Linyola i està relacionat
amb les comandes de l’Espluga
Calba i de Barbens. Els Gener
també feinegen a les esglésies de
Torà (1567), Bellpuig i possiblement
la de Miralcamp (entre 1575-1582);
a partir del 1584 no tenim notícies
d’aquesta família.
Donada la rosassa, la
meva opinió és que el mestre de
cases que duria a terme l’església
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Rossassa de Castellserà
de Castellserà estaria vinculat
amb l’obra de Bellpuig, ja que el
model de la rosassa és el mateix:
quatre cercles intersecats. S’ha
d’excloure la possibilitat que l’autor
fos un membre de la família Gener,
ja que hi ha clares diferències
d’execució (tot el contrari amb el
que passa entre la rosassa de
Bellpuig i la de Miralcamp). Una
hipòtesi versemblant seria que
Antoni Vernach (o algú del seu
taller) bastís el temple castellseraní;
Vernach està documentat acabant
l’església bellpugenca l’any 1591
i, possiblement, també realitzava
la portada d’accés. Havia de ser
un mestre de cases que conegués
bé el temple de Bellpuig, no només
perquè fos una població propera
(situada a només a 15 km), sinó per
la raó que va seguir de prop el model
de la seva rosassa.
La famíla Vernach era
originària del regne de França,
com molts altres mestres de cases
actius a Catalunya en aquella
època. Al marge del citat Antoni,
es documenten altres membres:
Martí Vernach, qui l’any 1573 feia
unes reformes a l’antiga església
parroquial de Tàrrega (i podria
identificar-se amb el “mestre Martí”
que el 1582 signava la façana de
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Rossassa de Bellpuig
Cal Botes de Vilagrassa); i Marçal
Vernach altres obres classicistes
Vernach, documentat també a
del context urgellenc que foren
Bellpuig els anys 1595 i 1599. Obres
realitzades entre 1580 i 1610: la
com la portada de l’església de
finestra de Cal Roc de Belianes o
Bellpuig (cap al 1591) i Cal Botes
dos portals de Tàrrega (un al carrer
de Vilagrassa (1582) indiquen que
Lluís Folguet i l’altre conservat als
es tractava d’un taller acostumat
baixos del Museu Comarcal), així
a utilitzar models classicistes, ja
com la portada de l’ermita del Roser
sigui a partir
dels tractats
arquitectònics o
pel coneixement
d’aquestes
formes a la seva
terra natal.
A
l
marge de
les obres
esmentades i
conservades
(Bellpuig,
Vilagrassa,
Castellserà
i Bellmunt
d’Urgell –on
es reprodueix
la mateixa
rosassa, en
aquest cas
idèntica a la de
Castellserà-),
també
es
podrien vincular
al taller dels L’església cap a la década de 1960
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de Vilagrassa (datada cap al 1600,
lleugerament posterior a la resta del
temple, construït el 1561). Aquesta
obra vilagrassenca segueix unes
pautes arquitectòniques que estan
pròximes a la portada de Bellmunt
d’Urgell i també amb l’antiga
portada de Castellserà (actualment
no conserva les columnes i
l’entaulament, malgrat que es pot
visualitzar a través de fotografies
antigues): columnes acanalades,
portal voltat amb motllures i
entaulament; i, sobretot, usen
un idèntic concepte on barregen
dos tipologies de portal, posats
un sobre l’altre: un voltat ortodox
d’esperit gòtic a nivell estructural i
un de clàssic a nivell decoratiu.
En conclusió, l’obra de
Castellserà va ser duta a terme per
un taller amb personalitat definida i
pròpia, que va observar atentament
d’obra dels Gener a Bellpuig, sense
descartar hi haguessin col·laborat
de manera puntual. El model de la
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L’església a principis del segleXX
rosassa de Bellpuig i Castellserà es
va difondre a diferents parròquies
ubicades al sud del bisbat de la Seu
d’Urgell durant la primera meitat del
segle XVII (podeu resseguir aquest
model de rosassa a les esglésies
de la Portella, Mafet, Folquer,
Va l l - l l e b r e r a , M o n t m a g a s t r e ,

Rubió del Mig o Baldomar). Una
fórmula decorativa i simbòlica
que deuria agradar als promotors
d’aquests temples, realitzada per
colles d’artífexs independents
un dels altres, que transmetran,
probablement sense voler, una
mateixa tipologia.
Joan Yeguas
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APROVEM / DENUNCIEM

APROVEM
L’ A C T I V I TAT
D’APRENENTATGE
DE LA LLENGUA I DE
RELACIÓ SOCIAL
DUTA A TERME PEL
GRUP DE CATALÀ
I L’ E S C O L A E L
TERRALL

DENUNCIEM
QUE DES DE QUE S’HA
TANCAT L’ÀREA D’EMERGÈNCIA DE
LA DEIXALLERIA HI HA PERSONES
QUE TIREN LES SCOMBRERIES
PELS RACONS DEL POBLE.

LA RECEPTA / LA BIBLIOTECA PARLA
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Truita de pop a la gallega
INGREDIENTS
- 1 quilo de pop roquer (una
sola peça idealment)
- 500 g de patata blanca
- 6 ous
- 300 ml d’oli d’oliva
- Una cullerada de postres
de pebre vermell dolç
- Sal

PREPARACIÓ
Estripeu el pop (això us ho faran a la peixateria) i congeleu-lo un mínim de 48 hores.
Descongeleu-lo a la nevera i bulliu-lo 40 minuts en aigua abundant sense sal. Després, talleu-lo a rodanxes
molt fines i piqueu-les lleugerament.
Peleu i talleu les patates, primer en meitats longitudinals i després en trossos de mig centímetre. Fregiules durant 15 minuts i deixeu-les refredar sobre paper absorbent.
En un bol, bateu lleugerament els ous i afegiu el pop, les patates, un polsim de sal i de pebre vermell.
Escalfeu una paella més aviat petita i, quan estigui roent, afegiu un raig subtil d’oli que unti tota la superfície
i laterals. Afegiu-hi la barreja, removeu uns segons per quallar subtilment l’interior de la truita i doneu-li la volta
amb un tombatruites. Quan estigui cuita, ja podeu servir-la.

La cosina Rachelde Daphne du Maurier

Una obra mestra del suspens, amb una tensió psicològica que perdura
fins molt després de l’última pàgina

Orfe des de ben petit, Philip Ashley ha estat criat pel seu cosí Ambrose, un afable
terratinent de Cornualla vint anys més gran que ell, que li ha fet de pare. Fins ara,
tots dos han viscut sense neguits en un casalot isolat, seguint una rutina inamovible.
Però tot d’una l’Ambrose decideix viatjar a Itàlia per raons de salut i allà coneix una
parenta llunyana anomenada Rachel, vídua d’un comte que va morir en duel i que,
segons sembla, la va deixar endeutada de per vida. Al cap de molt poc, l’Ambrose
envia una carta a en Philip anunciant-li que ha decidit casar-s’hi i, poc després, en
Philip rep una nova missiva, aquesta vegada de la seva cosina Rachel, en què li
notifica que, per efecte d’una estranya malaltia, l’Ambrose ha mort sobtadament i
ha estat enterrat a Itàlia.
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HUMOR

HUMOR
LA CARTA DE LA PADRINA

Estimat nét,
L’altre dia vaig tenir una experiència religiosa molt bona, que vull compartir amb tu.
Vaig anar a la llibreria cristiana i allí vaig trobar un adhesiu per al cotxe que deia “TOCA LA BOTZINA SI ESTIMES
A DÉU”. Ja que havia tingut un dia molt dolent, vaig decidir comprar-lo
i empegar-lo al el para-xocs del meu cotxe.
En sortir conduint, vaig arribar a una cruïlla de dues avingudes
que estava molt complicada, amb molts cotxes. La temperatura
exterior era de 37 graus i era l’hora de sortida de les oficines. Allí em
vaig quedar parada, perquè el semàfor estava vermell, pensant en el
Senyor i com Ell n’és de bo.
No em vaig donar compte de que la llum s’havia posat de
color verd, però vaig descobrir que molts altres estimen el Senyor
perquè immediatament van començar a sonar les botzines.
La persona que estava darrere del meu cotxe era, sens
dubte molt religiosa, ja que tocava la botzina sense parar i
em cridava: “SOM-HI, PER L’AMOR DE DÉU”. Dirigits per
ell, tots feien sonar la botzina. Jo els vaig somriure i els saludava amb la mà a través de la finestreta.
Vaig veure que un altre noi em saludava d’una manera molt particular aixecant només el dit del mig de la mà. Li
vaig preguntar què volia dir aquesta salutació al Pere, que anava amb mi, el més petit dels teus cosins, que als
seus 9 anys tothom diu que és una mica entremaliat, però jo sé que té molt bon cor. Em va contestar que era
una salutació hawaiana de bona sort. Llavors jo vaig treure la meva mà per la finestreta i vaig saludar a tots de la
mateixa manera. El Pere es caragolava de riure, suposo que per la bella experiència religiosa que estava vivint.
Dos homes d’un cotxe proper, es varen baixar i van començar a caminar cap el meu cotxe, crec que per a resar
amb mi o per a preguntar-me a quina església anava. Però en aquell moment vaig veure que el semàfor estava verd.
Llavors vaig saludar a tots els meus germans i germanes i vaig passar el semàfor.
Després de creuar, vaig notar que l’únic cotxe que havia pogut passar era el meu, ja que el semàfor es va tornar
a posar en vermell, i em vaig sentir trista per haver de deixar-los allí després de tot l’amor que havíem compartit. Per
tant, vaig parar el cotxe, vaig baixar i vaig saludar a tothom amb la salutació hawaiana per darrera vegada i me’n
vaig anar.
Prego a Déu, tot poderós, per tots aquestes bones persones.
Petons.
La teva padrina.

ACUDITS
- Doctor, tinc un problema
- Vostè dirà
- Estic molt preocupada, doctor. És que tinc complex de lletja
- No és preocupi, vagi-se’n tranquil·la, que això de complex no ho és.
Una senyora està llegint, asseguda en un banc del parc.
De sobte li arriba una pilota als seus peus.
De seguida ve un nen, d’uns sis anys, a buscar la pilota.
En veure’l, la senyora no s’està d’exclamar:
- Quin nen més eixerit! Com et dius?
- Joan
- A qui t’assembles, Joan tan eixerit, a la teva mama o al teu papa?
I el nen contesta, tot decidit
- A un amic del papa!
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