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QUÈ ÉS? ON ÉS?

La solució

La Font del Boix, ara ja seca. Damunt de la Primera 
Sèquia del canal, prop del pont de Camí de Butsènit
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AMB EL SUPORT DE:

A PEU DE SERRA no assumeix la 
responsabilitat sobre les opinions 

expressades en els articles 
signats o amb pseudònim, la qual 
és exclusiva dels seus autors. La 
redacció manifesta la no obligació 
d’acceptar totes i cadascuna de 

les col·laboracions.

CONSELL 
DE REDACCIÓ

Excm. Ajuntament de 
Castellserà

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

Diputació de Lleida

Al juny del 1985 s’estrenava el nº 0 de la 
revista A Peu de Serra, perquè era la revista de 
Castellserà i Castellserà estava al peu de la serra 
d’Almenara. 

A la Biblioteca, el Centre de Lectura Valeri 
Serra i Boldú, s’hi havia reunit, ja feia dies, una 
colla d’entusiastes que, amb il·lusió, decisió i ànims 
tot barrejat amb innocència i inexpertesa, volien 
tirar endavant el que volia ser, com les campanes 
de la portada del nº 0, ressò, de les notícies, fets i veus de tot el poble i una 
eina de comunicació i cultura. 

L’Ajuntament del moment va assumir les despeses d’impremta del primer 
exemplar i els components del Consell de Redacció van fer mans i mànigues 
per tirar la revista endavant. Surt el primer número, en blanc i negre, amb 
caràcter mensual. Al juliol del 1989, amb el nº 48 s’atura.

Amb nous membres al Consell de Redacció torna a sorgir, al setembre 
de 1991, amb nou format, continuant la numeració, amb el nº 49 i s’arriba 
fins el nº 86, a l’octubre de 1994, en que resta sense sortir.

De nou, reneix a l’abril de 2006, amb un nou format, ara ja en color a les 
portades i com a 2a època, amb caràcter bimensual i de nou amb el nº 1. La 
pandèmia hi posa impediments, però la revista continua, penjada a internet 
i, al 2021 surt amb caràcter mensual, com a l’inici de tot.

I ara, octubre de 2021, surt el nº 100. 
Aquest fet, aquest centenari, és motiu de celebració, per això aquest 

extraordinari amb més pàgines del normal.
Arribats aquí, cal agrair a tots els que estan i han estat membres del 

Consell de Redacció, a tots els col·laboradors,  simpatitzants i amics i, 
especialment, a vosaltres, els lectors  que sou també els que la feu possible. 
Moltes mercès!
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GRÀCIES PER TOT
Fa poc vaig fer arribar a la 

redacció de la revista una carta, 
amb caire constructiu, per apuntar la 
possibilitat de que al nostre poble hi 
hagués gent que no entenia el català 
i per això, sense saber com van les 
normes, encara deixava les bosses 
d’escombraries en qualsevol lloc, 
i no el deixava a la porta de casa 
esperant que les recollissin.

La meva carta no era pas amb 
motiu de cap queixa ni de voler 
deixar a ningú malament. Pobra de 
mi! L’únic que volia era apuntar el 
que potser encara feia falta, per tenir 
una bona acceptació de tots els que 
convivim a la localitat.

E m  v a n  f e r  s a b e r  q u e 
l’Ajuntament, a més de les reunions 
telemàtiques i els papers repartits 
per les cases, també havia tingut 
en compte aquesta situació i ja 
havia fet reunions amb les famílies 
que poguessin tenir problemes amb 
el català. Me n’alegro que s’hagi 
s’hagués fet. 

Disculpeu si he fet malpensar 
a ningú i dono les gràcies per haver-
me fet l’aclariment.

Penso que cal fer tot el possible 
perquè el sistema de recollida a casa 
nostra sigui ben eficient.

CAMI DE MONGAI
M’agrada anar en bicicleta pel 

terme i passar, ara per un camí, 

raó del què ha passat. Potser des 
de l’actual Ajuntament algú sap què 
ha passat. Per curiositat agrairia 
que es pogués donar una raó del 
què ha passat.

DEIXEU-ME DIR LA MEVA
Amb tot el que està passant a 

Catalunya sobre la independència 
o no, jo hi veig una cosa molt clara.

Des d’Espanya, jutges i 
polítics diuen que no es pot parlar 
a la taula de diàleg, que ara just 
ha començat, de referèndum ni 
d’autodeterminació. Que això no 
ho contempla la llei, que no és 
constitucional. Encara que hi ha 
alguns entesos en lleis que diuen, 
que tot és qüestió de voluntat, ja 
que la tan anomenada constitució 
sí que ho pot permetre.

En qualsevol cas, a mi em 
sembla que tot és molt més senzill. 
A mi em sembla que tot és qüestió 
del què entenem per democràcia. 
Amb l’essència de la democràcia, 
que es fonamenta en el fet que 
ningú no té el monopoli de la 
raó i de la bondat, que posicions 
antagòniques poden ser totes 
legítimes. 

Si Espanya és una democràcia 
madura, com volen escampar a tort 
i a dret, quin problema hi ha en 
que s’escolti el què vol la gent? 
Per què no deixen que es pugui 
fer un referèndum? Serà perquè 
tenen por de que, respectant la 
decisió de la majoria, surti un SÍ a la 
independència? Si tan demòcrates 
són, seria llavors quan ho haurien 
de demostrar i tot i que no anés amb 
el seu principi “d’unitat de la pàtria” 
haurien de respectar aquesta 
decisió.

Que no parlin tant de que 
Espanya és una democràcia i que 
ens deixen fer un referèndum!.

ara per un altre. Per això anant 
d’aquí cap allà, el dia que em vaig 
proposar arribar pel Camí de Mongai 
fins a Rocafinestres, em vaig trobar 
amb la sorpresa de que el camí, 
tot just damunt del canal estava 
desaparegut, no hi era, estava 
esborrat i el terra canviat.

Quan vaig arribar a casa el 
primer que vaig fer va ser mirar el 
mapa del terme al Google i vaig 
comprovar que no hi havia camí, que 
s’acabava en arribar a la Primera 
Sèquia. 

Un altre cop vaig pujar pel Camí 
de l’Era la Pera i quan vaig arribar 
a una bassa, vaig anar cap avall a 
trobar el Camí de Mongai. Des de la 
bassa sortia una mena de desguàs 
de la bassa i hi havia com una sèquia 
de desguàs per on semblava que 
hi havia d’anar el camí. Estava tot 
transformat.

Un altre dia, parlant amb un 
veí de les finques properes, em 
va comentar que el camí s’havia 
esborrat, havia desaparegut, però 
que sí, que abans el camí continuava 
des del canal fins a trobar el camí 
que ve des de Penelles i va a 
Rocafinestres.

Vaig quedar sorprès en saber 
això. El camí evidentment no hi 
és. Tenia raó el veí i el camí s’ha 
esborrat? I aquí jo em pregunto, es 
pot esborrar un camí? Hi ha hagut 
algun Ajuntament de Castellserà 
que hagi acordat que desaparegui el 
Camí de Mongai? Si és el cas s’ha 
donat permís des de cap Ajuntament 
per transformar un camí? 

A mi em sembla que això no 
pot ser. És clar que jo no sóc ningú, 
però em sembla que parlo en nom de 
molta gent que no veurà bé que un 
camí del nostre terme desaparegui. 
Encara que només hi vagi, de tant 
en tant, algú amb bicicleta.

No sé si algú em podria donar 
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AGENDA
TELÈFONS

Ajuntament ...........................    973610005
Biblioteca Municipal ..............    973610646
Consultori Mèdic Local..........    973610056
ATS........................................    619879482
Farmàcia................................   973610741
CAP Tàrrega..........................    973310852
Generalitat Covid...................  061
Hospital Arnau de Vilanova....  973248100
Hospital Santa Maria.............  973727222
Mossos d’Esquadra Tàrrega .  973701650
Bombers Urgències...............  085
Generalitat Urgències............  112
Generalitat Atenció Ciutadà...  012

HORARI D’AUTOBUSOS
Línea 110 – Direcció Lleida - La Guàrdia d’Urgell
De dilluns a divendres: 
Surt de Lleida a 19,15 h i arriba a Castellserà a 20,26 h
Dissabte:
Surt de Lleida a 13 h i arriba a Castellserà a 14,11 h
Línea 110 – Direcció La Guàrdia d’Urgell – Lleida
De dilluns a divendres: 
Surt de Castellserà a 7,04 h i arriba a Lleida a 8,15 h
Dissabte:
Surt de Castellserà a 8,49 h i arriba a Lleida a 10 h

Línea 205 – Direcció Balaguer - Tàrrega
De dilluns a dissabtes feiners:
Surt de Balaguer a 6,50 h i arriba a Castellserà a 7,14 h. 
Arriba a Tàrrega a 7,45 h. Amb destinació a Barcelona
Surt de Balaguer a 12 h i arriba a Castellserà a 12,24 h. 
Arriba a Tàrrega a 12,55 h
Surt de Balaguer a 14 h i arriba a Castellserà a 14,24 h. 
Arriba a Tàrrega a 14,55 h
Surt de Balaguer a 19,30 h i arriba a Castellserà a 19,54 h. 
Arriba a Tàrrega a 20,25 h
De dilluns a divendres feiners:
Surt de Balaguer a 7,50 h i arriba a Castellserà a 8,14 h. 
Arriba a Tàrrega a 8,45 h
Línea 205 – Direcció Tàrrega - Balaguer
De dilluns a dissabtes feiners:
Surt de Tàrrega a 9 h i arriba a Castellserà a 9,31 h. Arriba 
a Balaguer a 9,55 h. 
Surt de Tàrrega a 13 h i arriba a Castellserà a 13,31 h. Arriba 
a Balaguer a 13,55 h. 
Surt de Tàrrega a 20,30 h i arriba a Castellserà a 21,01 h. 
Arriba a Balaguer a 21,25 h. 
L’autobús procedent de Barcelona arriba a Tàrrega a 20,50 
h, però no té parada a Castellserà. Para a Boldú a 21,10 h.

De dilluns a divendres feiners:
Surt de Tàrrega a 14,30 h i arriba a Castellserà a 
15,01 h. Arriba a Balaguer a 15,25 h
Surt de Tàrrega a 18,30 h i arriba a Castellserà a 
19,01 h. Arriba a Balaguer a 19,25 h

FENÒMENS 
ATMOSFÈRICS 
(Setembre 2021)
Pluja .......................................   19,20 l/m2

Temperatura màxima...............  25,56º C
Temperatura mínima................    4,62º C

CELEBRACIONS 
MES DE NOVEMBRE

1 de Novembre: Tots Sants. Dia Mundial del 
Veganisme
2 de Novembre: Dia de Difunts.
4 de Novembre: Dia de la UNESCO. Dia 
Internacional  contra la Violència i l’Assetjament 
Escolar.
5 de Novembre: Dia Internacional de les Persones 
Cuidadores
8 de Novembre: Dia Mundial de l’Urbanisme. Dia 
Mundial de la Radiologia.
9 de Novembre: Dia Mundial de l’Adopció
10 de Novembre: Dia Mundial de la Ciència al 
servei de la Pau i el Desenvolupament.
11 de Novembre: Dia del Solter. Dia Mundial de 
la Qualitat
12 de Novembre: Dia Mundial contra la Pneumonia
13 de Novembre: Dia Mundial de la Bondat. Dia 
de les Llibreries
14 de Novembre: Dia Mundial de la Diabetis.
15 de Novembre: Dia Mundial Sense Alcohol
16 de Novembre: Dia Internacional per a la 
Tolerància.  Dia Internacional del Patrimoni Mundial
17 de Novembre: Dia Internacional de la Lluita 
contra el Càncer de Pulmó. Dia Internacional dels 
Estudiants.
18 de Novembre: Dia Mundial de la Filosofia
19 de Novembre: Dia Internacional de l’Home
20 de Novembre: Dia Universal del Nen
22 de Novembre: Dia de la Música
23 de Novembre: Dia Europeu dels Sense Sostre
25 de Novembre: Dia d’Ació de Gràcies
26 de Novembre: Dia Mundial de l’Olivera
27 de Novembre: Dia Internacional del Professor
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AMPA

INFORMACIÓ LOCAL

Durant aquest mes d’octubre 
s’ha realitzat un ple ordinari de 
l’Ajuntament, el dia 29, recuperant 
la presencialitat a la sala de plens.

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

Tingué lloc la renúncia del 
regidor David Pradas Gené i de la 
regidora Núria Boncompte Torres. 
Tant el David com la Núria, per temes 
laborals i acadèmic,s no podien 
dedicar tot el temps que volien a 
l’Ajuntament, pel que renuncien i 
entre les dues persones que seguien 
a la llista, la Isabel i la Caterina.

Es va rat i f icar el  decret 
d’Alcaldia 87/2021. Es va demanar 
mitjançant decret una subvenció 
per la utilització d’àrid reciclat. 
Ratifiquem el decret per si de cas fes 
falta que ho sol·licités el ple.

Modificació de la OF núm. 1 
reguladora sobre l’Impost de Béns 
Immobles i modificació de la OF 
núm. 3 reguladora sobre l’Impost de 
Vehicles de Tracció Mecànica. Es 
puja l’IBI i l’IVTM un 5%, d’acord amb 
l’IPC que es preveu per aquest 2021.

Modificació de la OF núm. 7 
reguladora de la taxa pel servei de 
recollida d’escombraries. L’any vinent 
s’implantarà el porta a porta a tota la 
comarca i seguirem mirant de corregir 
el dèficit que comporta la recollida de 
la brossa. Es puja la tarifa un 10%. 
S’ampliaran també els serveis, amb 
una neteja vial periòdica al municipi.

S ’aprovà e l  ca lendar i  de 
cobrança de les taxes per a l’any 
2022.

S’aprovà la sol·licitud pels fons 
europeus Programa DUS 5000. 
S’han convocat uns primers ajuts 
dels anomenats Next Generation. 
En aquest cas, un programa per 

a municipis de menys de 5.000 
habitants per temes d’eficiència 
energètica. S’ha demanat una 
inversió de 375.000 euros per 
a renovar tot l’enllumenat del 
municipi i també una de 90.000 per 
a millorar els tancaments del pavelló 
poliesportiu.

Es va posar en coneixement 
del Ple l’aprovació del “Projecte 
executiu de senyalització de rutes 
dels Canals d’Urgell”

 Tots els punts es van aprovar 
per unanimitat dels 7 regidors 
presents excepte la pujada de 
l’IBI, que es va aprovar per majoria 
absoluta 6 a 1.

Es va preguntar sobre l’estat 
de les obres del pavelló i l’obertura 
de la residència. En els dos casos es 
va comentar que han estat afectats 
per la falta de matèria prima, però 
que les dues obres avancen amb 
normalitat.

Reunió de Joves
El dia 1 d’octubre es van 

convocar de nou els joves, a 
una reunió de jovent, aquesta 

vegada en la franja  de 15 
a 35 anys, i es va comptar 
amb la tècnica de joventut del 

Consell Comarcal per elaborar 
el Pla Local de Joventut.

L’AMPA va dur a terme la seva 
Assemblea General Ordinària, 
el passat 4 d’octubre. Des de la 
junta de l’AMPA volem fer palès 
que la participació no va ser gaire 
elevada, comparat amb els darrers 
anys, fet que ens amoïna i ens 
farà treballar per fer els possibles 
per revertit aquesta situació. En 
aquesta Assemblea també van ser 

escollits els tres nous membres 
que formaran part de la junta 
directiva de l’AMPA, que son en 
David Barbero, na María Guixé 
i en Joan Manel Moliné. Aquest 
últim va traslladar a la Junta la seva 
impossibilitat d’exercir el càrrec 
per motius personals. Així doncs 
el primer suplent que es en Josep 
Maria Sans ha entrat a formar part 

de la nova junta.
Aquest recent dia 29 d’octubre 

vam poder tornar a celebrar la 
Castanyada a l’escola després 
de molt de temps sense poder-ho 
fer, degut a la situació pandèmica 
que estàvem vivint. Això ens ha fet 
molt feliços ja que ens ha permès 
recuperar el contacte tant amb 
l’alumnat com amb tot el professorat. 
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La festa es va realitzar al pati de 
l’escola de Castellserà, els alumnes 
des d’infantil fins a 6è van ballar 
unes danses que havien treballat 
de valent i en acabar les danses 
els membres de la junta de l’AMPA, 
vestits per a l’ocasió, van repartir 
castanyes a tothom.

Des de la nova junta de l’AMPA, 
volem aprofitar aquest espai per 
dir-vos que estem a la disposició 
de totes les famílies per qualsevol 
cosa en la que us puguem ajudar, 
i també oberts a col·laborar amb la 
resta d’entitats del municipi per mirar 
de fer de Castellserà un poble més 
dinàmic i fer que tots ens en puguem 
sentir partícips.

ASSOCIACIÓ DE DONES
Al mes d’Octubre han començat 

les activitats anuals de Manualitats, 
ioga i pintura.

Cal remarcar també que en 
aquest mes s’han realitzat dues 
xerrades, adreçades a les sòcies. 
La primera el dia 4 a càrrec de 
Montse Vall (Neuròpata) i Teresa Vall 
(Terapeuta) que ens van parlar de 
les PLANTES MEDICINALS: utilitat, 
propietats, preparació  i fins i tot vam 
poder provar una infusió molt bona. 

El dia 22 la fisioterapeuta 
Isaura Moyà del Centre Integralium 
Linyola, sota el títol “SÒL PELVIÀ, 
RECUPERA EL CONTROL DEL 
TEU COS”, ens va explicar que és 
el sòl pelvià, les seves funcions i 
disfuncions i va aprofundir en la 

incont inència 
urinària: tipus, 
t r ac tamen t  i 
reeducació.

V a n 
s e r  d u e s 
xerrades molt 
interessants i 
entenedores. 
Des de la Junta 
vo lem agra i r 
l’assistència.

A f i n a l s 
d’Octubre ens 
h e m  r e u n i t 
d e  n o u  p e r 
planificar noves 
activitats per al 
proper mes.

ESCOLA DE 

MÚSICA
AGRUPACIÓ CORAL 

FLORS D’URGELL
L’ alegria i les ganes musicals que porten els 

nous i antics alumnes de l’ Escola de Música fan 
possible iniciar el nou curs amb bon peu.

Com cada any va començar el curs aquest 
passat mes d’Octubre, amb un bon nombre de 
matrícula, el qual es va repartir entre els quatre 
professors, el Ramon, l’Àlex, la Júlia i la Laura.

Els alumnes, adults i nens escollen l’ instrument 
segons la seva preferència.

Ara només cal posar-hi esforç i voluntat per 
aprendre les melodies que ressonaran en el seu 
primer Concert, que oferiran als pares per Nadal.

L’octubre ha començat, i malgrat continuem en situació 
de pandèmia, els cantaires de la Coral Flors d’ Urgell afrontem 
la tornada d’ un nou curs amb moltes ganes de cantar, ja que 
cantar és del tot possible si es manté la distància, l’ús de la 
mascareta i ventilació a la sala.

Així doncs com ja és costum tots els dijous s’assaja 
amb la nostra directora, la Sílvia, amb molt d’ entusiasme, 
preparant les Nadales I moltes altres peces, això sí val a dir-
ho, amb l’esperança de tornar a la normalitat.
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ESCOLA EL 

TERRALL
L’octubre és mes de castanyes 

i panellets i a l’escola ho hem 
celebrat. Tot i que aquest curs la 
pandèmia encara impedeix que es 
puguin realitzar totes les activitats 
amb normalitat, aquest any sí que 
hem pogut celebrar la castanyada 
de forma conjunta al pati.

Les setmanes prèvies tot 
l’alumnat havia de portar a l’escola 
un brik retallat a uns 10 cm de la 
base per tal de poder confeccionar 
el recipient “portacastanyes”. La 
setmana de la castanyada cada 
grup va confeccionar el seu recipient 
ut i l i tzant di ferents tècniques 
plàstiques.

El divendres dia 29, a la tarda 
va començar la celebració. Tots i 
totes vam anar a l’escola disfressats 
de castanyers i castanyeres i ens 

vam reunir tots i totes al pati 
del davant i vam començar la 
celebració amb l’explicació, una 
mica teatralitzada, del conte de 
la castanyera. Tot seguit cada 
cicle va ballar la dansa que havia 
preparat a la classe de música. A 
continuació els pares i les mares 
de l’AMPA, també convenientment 
disfressats i disfressades, van 

repartir castanyes per tothom. 
En acabar vam jugar de manera 
col·laborativa amb el paracaigudes 
gegant.

Els pares i les mares van poder 
observar tota la celebració des de 
fora, però va venir molta gent.

Quin goig poder tornar a fer 
celebracions tots junts!

C. AT. CASTELLSERÀ
Aquests han estat els partits 

disputats durant el mes d’octubre.
C. At. Castellserà 3 – 2 C F Linyola

Tercer partit i tercera victòria. 
L’equip arrenca amb força després 
de 3 partits! Una primera part 
brillant va permetre, amb gols de 
Marcel Eroles, Planes i Joan Sala, 
aconseguir el 3-0, però el Linyola va 
prémer de valent a la segona part i 
va posar nervis, amb dos gols, fins 
a la fi del partit.
C. E. Artesa de Segre 3 – 1 C. At. 
Castellserà 
Primera part on es va arribar al 
descans amb 0-0 tot i ser els locals 
clars dominadors del joc. Ja en la 
segona part, els locals van estar 
dominadors del joc i s’avençaren al 
marcador. Els nostres, amb gol de  
van empatar al minut 77, després 
d’una falta lateral. Els locals, però 
van seguir buscant el gol i acabaren 
posant el 3-1 final.
C. At. Castellserà  2 – 1  C F 
Angularia

Tres punts més a casa! Tot 

i no fer un partit brillant, ens hem 
sobreposat al 0-1 en contra i hem 
remuntat amb gols de Pros i Marcel 
Eroles. A la segona part hem aguantat 
el resultat davant un rival ben plantat.
C. F. Organyà 1 – 2 C. At. Castellserà 

Després d’una mala primera 
part, al segon temps del partit hem 
fet el que tocava i, amb gols de 

Pablo Ariel i Pros, hem remuntat el 
partit gràcies principalment al domini 
del joc. Una gran victòria que ens 
uneix i ens fa forts!

Després de 6 partits jugats 
sumem 15 punts i ens trobem amb 
triple empat amb el CF Balaguer i el 
CE Artesa de Segre. Un inici de lliga 
sensacional! 
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CLUB DE BITLLES S. SEBASTIÀ
Després de més de 18 mesos d’aturada degut al Covid-19, 

aquest passat mes d’octubre ha tornat la competició bitllaire per als 
nostres tiradors tant en la Lliga Catalana com en la Lliga de Lleida.

LLIGA CATALANA - 1ª DIVISIÓ
La Lliga Catalana enguany estrena un nou format de competició, 

en el que per establir la classificació prevaldrà la mitjana de puntuació 
de cada equip per establir la classificació de la competició, els 
equips estaran formats per 4 jugadors i cada jornada es juga per 
concentració de 6 equips.

El nostre equip pels mèrits aconseguits en les darreres 
competicions de la Lliga Catalana ha estat enquadrat a la 1ª Divisió, 
a la màxima categoria bitllaire catalana, a on lluitarà amb els 20 
millors equips de tot Catalunya, i dels quals baixaran a 2ª Divisió els 
3 darrers classificats. Els nostres jugadors han notat el llarg temps 
d’inactivitat i han començat la competició de forma dubitativa, 
però no dubtem que en les properes jornades milloraran les 
seves mitjanes i pujaran a la classificació.

LLIGA CATALANA  - 1ª DIVISIÓ
JORNADA 1 : IVARS D’URGELL - 278 (20) – 281 (20) 
JORNADA 2 : TÀRREGA - 264 (19) - 303 (25)
LLIGA LLEIDA
La Lliga Lleida també ha estrenat un nou format de 

competició. Ara es juga amb les antigues regles de la Lliga 
Catalana: 2 partides per jornada amb equips de 5 jugadors. 
A la Lliga de Lleida no hi ha divisions de categories, però 
si tres grups en el que es troben els equips de la província. 
El nostre club juga al grup B, i així li han anat les partides:

LLIGA LLEIDA – GRUP B
Jornada 1
CB ANGLESOLA 367 (31)/315 (23) - CB ST SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ  347 (26)/ 298 (18)
Jornada 2 
CB ST SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ  285 (17)/309 (19) - CB VERGÓS “A” 317 (20)/287 (18)
Jornada 3
CB LOS DEL HUERTO 361 (27)/344 (24) - CB ST SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ 297 (21)/270 (16)
Jornada 4
CB ST SEBASTIÀ DE CASTELLSERÀ  327 (24)/358 (28) - CB OS DE BALAGUER  338 (22)/336 (24)
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NOTÍCIES BREUS
REUNIÓ DE JOVENT
El dia 1 d’octubre es va convocar de nou una Reunió de Jovent, amb joves de 15 a 35 i es va comptar 

amb la tècnica de joventut del Consell per elaborar el Pla Local de Joventut.
OBRES AL CAMÍ DE LINYOLA
- A primers de mes va restar tallat l’accés al camí de Linyola des del nucli urbà a la zona del carrer 

Coral Flors d’Urgell per obres. Es va procedir a canviar l’antiga canonada de la sèquia, que passa per 
sota del camp de conreu, des del final de l’Av. de l’esport fins al Camí de Linyola, per tal de posar tubs de 
la mateixa mida que els que hi ha al clavegueram del carrer.

DENUNCIA PER UNA BROMA DEL MAG LARI
- La Fiscalia de Barcelona ha obert una investigació a TV3 arran d’una denúncia de l’associació 

“Hablamos Español” per una broma sobre el castellà que va fer el Mag Lari al programa “L’au pair”.
MANTENIMENT DE CAMINS
- Durant la primera quinzena d’aquest mes s’han realitzat treballs de manteniment dels camins, allisant 

el ferm i refent clots i bonys.
MANTENIMENT DE CARRERS
- Durant la primera quinzena d’aquest mes s’han realitzat treballs de manteniment dels carrers de 

terra que encara resten a la localitat, allisant el ferm i refent clots i bonys.
SESSIONS INFORMATIVES AJUTS LEADER 2021
- L’Ajuntament s’ha fet ressò i ha divulgat la convocatòria de les sessions informatives presencials i  

les sessions informatives virtuals, de la presentació de la nova convocatòria d’ajuts LEADER
FINALISTES EN ELS PREMIS BUTACA
- La companyia teatral de Castellserà CAMPI QUI PUGUI optarà a guanyar un dels Premis Butaca 

del teatre català, per la seva obra Camí de l’escola, ja que és un dels quatre finalistes al premi al millor 
muntatge de teatre familiar.

ITV MÒBIL
- S’ha realitzat la Inspecció Tècnica de Vehicles agrícoles i de motocicletes
CURSET DE BALL
- Els dies 21 i 28 s’han realitzat dues sessions de Salsa i Bachata a la Fonda
DONES RURALS, DONES DE LLEIDA
- En el projecte de l’Institut Català de les Dones, Generalitat de Catalunya, “Dones rurals, dones de 

Lleida”, que pretén visualitzar aquelles dones referents del nostre territori, Castellserà hi és present amb 
la castellseranina Aurèlia Pijoan Querol, metgessa i política.

https://www.ara.cat/media/famosos-catalans-cuidaran-criatures-energiques-dimarts-nit-tv3_1_4071318.html
https://www.facebook.com/icdones/?__cft__%5b0%5d=AZWEUZc0aTncMu5-hNfgyLYZ3kUyQ9tqjTKw_IL4xhLyJwu2jpmIyvXQ20ULGRgRny_Y3lF4eddw7jnQ8a4S40w7y27RHDPU3092XJgswRFd6eAhwX_xfCi3AgirPBDyyedFXC9Vt6ITIcfTYkZkR9Zt&__tn__=kK-R
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VAS I VÉNS  (Octubre 2021)
MATRIMONIS

NAIXEMENTS

DEFUNCIONS

PADRÓ MUNICIPAL

Cap

Cap A 31 d’octubre de 2021: 966 habitants

1- Josep Oliva Tarragó (02-10-2021)
2- Raimunda Mill Pons (25-10-2021)  

VAS I VÉNS
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actualitat: El Coronavirus 
Covid-19

1 d’octubre
- La davallada de la covid 

s’estanca a Catalunya: Sembla 
que la pandèmia entra en una 
fase d’estabilitat després de deixar 
enrere la cinquena onada. Ja no 
s’experimenten grans canvis en el 
nombre de contagis diaris, o en la 
circulació del virus, sinó que xifres 
similars es repeteixen dia rere dia. 

- Un nou fàrmac gairebé 
elimina el risc de morir de covid. 
Merck i Ridgeback presenten un 
antiviral prometedor i sol·licitaran 
l’autorització d’ús d’emergència. La 
seva pastilla antiviral experimental, 
el molnupiravir, redueix el risc 
d’hospitalització en aproximadament 
un 50% entre contagiats de covid i 
pràcticament n’elimina el risc de 
mort.

4 d’octubre
- L’Argentina comença a 

vacunar contra la Covid els menors 
a partir de 3 anys. El govern argentí 
vol vacunar en tres mesos 6 milions 
de nens i nenes

- Els majors de 70 anys rebran 
la tercera dosi a finals d’octubre. 
La vacuna es podrà administrar sis 
mesos després de la segona dosi

- Les discoteques reobriran 
divendres amb certificat covid i 
s’hi podrà ballar. El Govern confia 
en el passaport per fer els locals 
més segurs mentre els contagis 
s’estanquen

7 d’octubre
- Demostren que la Covid pot 

afectar la placenta i en algun cas 
provocar la mort fetal

- Gairebé 1.000 nous contagis 
declarats a Catalunya en les 
últimes 24 hores. Els ingressos 
pugen, però continuen per sota 
dels 400. La majoria d’indicadors, 
però, mantenen la tendència a la 
baixa.  

 13 d’octubre
- El Govern eliminarà divendres 

gairebé totes les restriccions per 
covid, a excepció de la mascareta. 
L’hostaleria, on no hi haurà límit de 

persones per taula; la cultura i 
l’esport a l’aire lliure recuperaran 
el 100% d’aforament permès 

- La si tuació Covid de 
Catalunya i Espanya, la millor 
d’Europa un cop superada la 5a 
onada. A Catalunya la taxa de 
contagi a 7 dies és de 0,80. Hi ha 
hagut en 7 dies 11 defuncions. 
el risc de rebrot a 14 dies és de 
43,48. La incidència cumulada a 
14 dies és de 56,08. Hi ha 76,9 % 
de vacunats amb la  primera dosi, 
un 65,9% amb la segona dosi i un 
74,1% amb la pauta completa.

15 d’octubre
- A Israel i Bahrain el certificat 

verd del covid tindrà una validesa 
de sis mesos després que la 
persona hagi rebut una segona 
dosi. Per renovar el certificat caldrà 
una tercera dosi, 

 -  En  aques ta  da ta  a 
Castellserà, des dels darrers 14 
dies hi ha hagut 2 positius i 2 els 
darrers 7 dies, amb un risc alt. En 
les localitats més properes, els 
diagnosticats positius han estat: 
Penelles: 0 en els darrers 14 dies 
i 0 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc molt baix; Bellmunt: 
0 en els darrers 14 dies i 0 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de 
risc molt baix; Agramunt: 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; Fuliola: 2 en els darrers 
14 dies i 2 en els darrers 7 dies, 
amb un índex de risc mitjà; Tàrrega: 
10 en els darrers 14 dies i 7 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 
mitjà ; Bellcaire: 9 en els darrers 14 
dies i 5 en els darrers 7 dies, amb 
un risc molt alt; Balaguer 14, en els 
darrers 14 dies i 9 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc alt; Ivars 
d’Urgell: 0 en els darrers 14 dies i 0 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc molt baix; Linyola: 1 en els 
darrers 14 dies i 1 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 

Bellpuig: 2 en els darrers 14 dies i 2 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc baix; Mollerussa: 29 en els 
darrers 14 dies i 15 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt alt 
i Lleida: 114 en els darrers 14 dies 
i 47 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc baix.
20 d’octubre

- A Catalunya la taxa de 
contagi a 7 dies ha pujat a 1,02. Hi 
ha hagut en 7 dies 13 defuncions. 
el risc de rebrot a 14 dies ha pujat 
a 44,98. La incidència cumulada a 
14 dies és de 45,67. Hi ha 77,1 % 
de vacunats amb la  primera dosi, 
un 66,3% amb la segona dosi i 
un 74,5% amb la pauta completa. 
Els contagis notificats superen la 
barrera dels 600

-  Una nova var iant  del 
coronavirus està circulant pel 
Regne Unit. Ja representa el 6% 
dels casos de covid al país. És més 
contagiosa que la variant delta i es 
troba en trajectòria ascendent.

- Una nova investigació ha 
suggerit que les persones que no 
s’han vacunat poden reinfectar-se 
en una mitjana de 16 mesos. És a 
dir, cada 16 mesos, una persona es 
pot reinfectar de coronavirus.

- La covid està desbocada a 
Rússia i circula sense aturador. El 
país torna a trencar rècords. Aquest 
dimecres s’han registrat les pitjors 
dades oficials des de l’inici de la 
pandèmia: 1028 morts i 34.073 
positius en 24 hores.  

- El Procicat i el govern 
català han anat anunciant una 

ACTUALITAT
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flexibilització progressiva de les 
mesures, la darrera de les quals ha 
estat recuperar més aforament, amb 
un 80% per a l’oci nocturn, a l’esport, 
amb un 100% als gimnasos i als 
restaurants i botigues. A banda, bars 
i restaurants ja no tenen límits 
horaris.

- El TSJC avala el relaxament 
de les restriccions i l’exigència del 
certificat Covid per a concerts amb 
públic a peu dret o d’oci nocturn amb ball

25 d’octubre
- Arrenca la doble campanya de 

vacunació: contra la grip en un braç 
i en l’altre la tercera dosi contra el 
covid. Salut administrarà les vacunes 
de forma simultània als majors de 
70 anys davant la incògnita del 
comportament dels virus

- L’índex de reproducció del 
virus (Rt) es manté en 1,16. El risc 
de rebrot també s’estabilitza en 52 
després de dies de pujada, segons 
xifres de la Conselleria de Salut. 
El nombre d’ingressats en ucis 
s’incrementa: n’hi ha tres més 
(90) i també hi ha més persones 
ingressades en total (353). A més, 

Salut també ha notificat 149 nous 
contagis confirmats per PCR o TA 
i no s’ha notificat cap mort en les 
darreres hores

- Hi ha zones d’Europa on 
els casos de covid augmenten 
espectacularment: Regne Unit: 
44.587 casos nous de mitjana cada 
dia, un 73% de pic i pujant. Irlanda: 
2.147 nous contagi de mitjana cada 
dia, un 33% de pic i pujant. Rússia: 
36.080 casos i pujant. Ucraïna: 
19.906 casos i pujant. Rumania: 
14.816 casos de mitjana, un 99% de 
pic i pujant. 

28 d’octubre                                                                                                                                         
- Al consultori mèdic de Castellserà 
s’ha començat a posar, majors de 
70 anys, la 3a dosi de la vacuna de 
la Covid i la vacuna de la grip.

31 d’octubre
- 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 de risc molt baix; Agramunt: 
14, en els darrers 14 dies i 5 en els 
darrers 7 dies, amb un índex de risc 
molt alt; Preixens: 0 en els darrers 
14 dies i 0 en els darrers 7 dies, 
amb un risc molt baix; Fuliola: 2 en 
els darrers 14 dies i 0 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc molt 
baix; Tàrrega: 32 en els darrers 14 
dies i 29 en els darrers 7 dies, amb 
un índex de risc molt alt ; Bellcaire: 
0 en els darrers 14 dies i 0 en els 
darrers 7 dies, amb un risc molt baix; 
Balaguer 9, en els darrers 14 dies i 4 
en els darrers 7 dies, amb un índex 
de risc baix; Ivars d’Urgell: 1 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; Bellpuig: 2 en els 
darrers 14 dies i 2 en els darrers 7 
dies, amb un índex de risc molt baix; 
Mollerussa: 32 en els darrers 14 dies 
i 15 en els darrers 7 dies, amb un 
índex de risc alt i Lleida: 142 en els 
darrers 14 dies i 81 en els darrers 
7 dies, amb un índex de risc mitjà.

https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/romania/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/romania/
https://graphics.reuters.com/world-coronavirus-tracker-and-maps/es/countries-and-territories/romania/
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L’1 d’Octubre
L’1 d’Octubre va de 

democràcia 
Han passat quatre anys des 

d’aquell 2017 quan a l’1 d’Octubre 
gairebé tres milions de persones 
a Catalunya van sortir al carrer a 
expressar una opinió. 

La resposta amb la que es van 
trobat va ser les bastonades i les 
agressions de la policia espanyola. 
Una actitud que crec, a dia d’avui, 
no s’ha esborrat de la memòria de 
molts i moltes malgrat que des del 
govern de Mariano Rajoy van intentar 
fer entendre que aquelles imatges de 
violència, aquells caps oberts, aquelles 
agressions tan brutals, havien estat un 
invent per part de l’independentisme 
català.

El temps em sembla que ho 
posa tot en el seu lloc, encara no ho 
hem vist tot, però no cal dir que n’hem 
tingut prou ja per a entendre que la 
resposta per part de l’Estat espanyol 
va ser, segurament, desproporcionada. 
Desproporc ionada perquè,  en 
definitiva, del que s’està parlant aquí 
és d’un dret a poder opinar, d’un dret 
a poder debatre, d’un dret a poder 
investigar altres vies de participació 
democràtica. 

I jo em pregunto, si a dia d’avui 
és possible que a l’Estat espanyol 
h i  hag i  fo rmac ions  po l í t iques 
independentistes, si és possible que 
aquestes formacions es presentin 
a les eleccions amb un programa 
electoral en el que es comprometen 
a portar a terme una consulta que 
després possiblement pugui donar 
lloc, o no, a un procés sobiranista, si 
tot això és possible, per què després 
es persegueix això que precisament 

era ja conegut per tots i perfectament 
emparat pel sistema democràtic i 
legal?

A què està jugant la democràcia 
espanyola en voler semblar molt 
democràtica, però a l’hora dels 
fets es posi a reprimir qualsevol 
plantejament que vagi possiblement 
en contra de l’opinió i de la línia 
ideològica d’uns quants? No hem 
despertat encara a la democràcia, a 
la democràcia moderna em refereixo, 
no a la de cartró pedra, sinó a la de 
veritat a aquesta que no té por a 
preguntar i a respondre i a servir 
al sentir de la seva ciutadania? 
Per què no estem encara intentant 
entendre què és el que ha succeït 
per a portar els catalans a haver 
de posar les urnes als carrers? El 
propi president del govern  actual ha 
reconegut que, davant la crida per 
part del govern de la Generalitat, al 
diàleg amb l’estat espanyol sempre 
van trobar la porta tancada. És 
això una actitud democràtica? És 
democràtic i és comprensible el cop 
de porta com a resposta continua 
davant d’una qüestió política que 
s’hauria de debatre? O és que no és 
cert que en una democràcia es pot 
debatre de tot? 

Ens ho dirà Europa, això encara 
no ha acabat, però per si no anem 
entenent els missatges que ens 
van arribant, possiblement, alguns 
jutges, en algun moment haurien 
de donar algun tipus d’explicació. 
Sobre com han interpretat el dret, en 
un moment en que es va treure del 
codi penal el delicte d’organització 
d’un referèndum il·legal. Com és 

possible que un fet que ja no està 
contemplat com a delicte en el codi 
penal s’hagi volgut fer passar com un 
fet moltíssim més greu que tindria a 
veure amb armes, que tindria a veure 
amb violència, que no es va donar?

Com és possible que quatre anys 
després encara hi hagi ciutadania que 
continuï creient que per haver posat 
urnes als carrers es pugui condemnar 
a tantíssimes persones a una situació 
de presó i d’absoluta desconnexió amb 
la realitat? 

Crec que fins que a Espanya 
no ens plantegem aquest debat 
amb honestedat, amb autocrítica i 
reconeixent les trampes i els tripijocs 
que han fet per a tractar d’encaixar una 
cosa que no ha tingut lloc, crec que 
fins que no arribi aquest moment, no 
podrem començar a plantejar-nos que 
vivim, més o menys, en alguna cosa 
semblant a una democràcia.

Bea Talgón
El Nacional.cat

1-O, la victoria i la 
memoria de la gent

Un dia adquireix dimensió 
històrica quan records i vivències 
perduren amb el pas del temps i es 
tornen inesborrables a la memòria de 
cadascú. L’1 d’octubre de 2017 és, 
sens dubte, el més emblemàtic de tots 
ells per als catalans. Sens dubte, per 
als que en un percentatge altíssim, 
més de 2,3 milions, van anar a votar 
en unes condicions extraordinàriament 
difícils en el referèndum sobre la 

independència de Catalunya 
convocat pel Govern. Ho van fer 
perdent la por d’un estat opressor 
que aquell dia va escriure una 
de les pàgines més negres de la 
seva immadura democràcia i va 
protagonitzar unes imatges d’una 
violència policial extrema que 
van escandalitzar el món sencer. 
Però també va ser un dia històric 
per als que des de la seva legítima 
adscripció política contrària a la 
sobirania de Catalunya van prendre 

consciència que només amb l’ús de 
la força es podria impedir, llavors 
i en el futur, una votació sobre la 
independència.

Quatre anys han passat des 
d’aquella jornada inoblidable en què la 
ciutadania va adquirir un protagonisme 
especial i es va convertir en motor 
d’una fita històrica. Hi va haver un 
president, un Govern i unes entitats. 
Esclar que sí. I, a més, van pagar 
amb l’exili -que encara perdura- i amb 
la presó -avui, per sort, indultats per 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/1-o-arribar-urnes-referendum-catalunya_651107_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/fotos-historiques-1-o-2017_651662_102.html
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la pressió internacional- la revenja 
d’una Espanya humiliada en la seva 
incompetència a l’hora de trobar les 
urnes i atrapada en la falta de resposta 
a qualsevol plantejament democràtic 
d’independència. Però hi va haver un 
poble aixecat democràticament en 
actitud d’insubornable resistència i de 
suport als seus governants.

Aquella il·lusió s’ha transformat 
en nostàlgia. Aquell coratge, en 
cautela. Aquella unitat, en divisió. 
Aquell objectiu, en un laberint. Aquella 
pressa, en paciència. Els actors 
polítics es mouen més que mai sobre 

l’abisme entre el que diuen i el que 
fan. O, per ser més precisos, el que 
poden fer amb un estat espanyol 
clarament en contra i sense 
haver abandonat la repressió, 
com a única estratègia per provar 
de domar l’independentisme català.

La novetat, la gran novetat, 
per a sorpresa d’uns i inquietud 
d’altres és que la gent segueix allà. 
Tossudament alçada, com un bloc 
granític impedint que hi hagi més 
passos enrere dels imprescindibles. 
Per això, la resistència pacífica 
està fent miques les anàlisis de tots 

aquells que precipitadament volen 
eliminar qualsevol oposició. Per 
això, l’independentisme continua 
ocupant la centralitat del tauler 
polític a Catalunya. Per això, el 
camí continua atapeït d’obstacles 
però l’horitzó continua intacte. 
Per això, sempre hi haurà partit 
mentre la gent no abaixi els braços, 
mantingui el seu compromís i no 
torni a casa seva. Aquesta és 
l’ensenyança de l’1-O.

Josep Antich  El Nacional.
cat

ACTUALITAT

https://www.elnacional.cat/ca/politica/govern-conjura-culminar-1-o-no-dialeg-renunciar-res_651803_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/govern-conjura-culminar-1-o-no-dialeg-renunciar-res_651803_102.html
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- El llegat judicial de l’1-O: 44 
casos i 3.500 represaliats: Hi ha 44 
condemnats, 6 exiliats, 56 investigats pel 
Tribunal de Comptes, 32 alts càrrecs de la 
Generalitat investigats pel referèndum, 18 
investigats per la creació i gestió de 
webs, 24 bombers investigats, 18 
mestres investigats amb la causa 
arxivada i 712 alcaldes sota el punt de 
mira de la Fiscalia, dels quals només 
12 continuen amb les causes obertes i 
només a un se l’ha condemnat, l’alcalde 
d’Agramunt i exconseller, Bernat Solé.

- La pandèmia enfonsa la detecció 
de diabetis, càncers i colesterol. La pèrdua 
de visites presencials als CAP redueix en 
un 40% els diagnòstics d’una trentena de 
malalties cròniques i freqüents.

- Puigdemont guanya el nou 
pols contra Llarena a Itàlia. El tribunal 
de Sàsser suspèn el procediment de 
l’expresident a l’espera de Luxemburg

- 26.000 famílies a Catalunya en 
risc de desnonament pel final imminent 
de la moratòria d’habitatge. El Parlament 
treballa en la llei catalana d’habitatge per 
recuperar l’obligació dels grans tenidors 
d’oferir un lloguer social a les famílies 
vulnerables.

- Tenir el nivell B2 d’una llengua 
estrangera ja no serà imprescindible 
per obtenir el títol universitari. Així ho 
ha aprovat el govern en un decret 
llei que modifica la llei 2/2014 i que 
preveu flexibilitzar els criteris i les vies 
d’acreditació del nivell B2 en terceres 
llengües en els estudis universitaris de 
grau a Catalunya. 

- El govern anuncia que pagarà el 
80% del cost de les escoles bressol rurals. 
A Catalunya ara hi ha 75 centres per a 
nens i nenes d’1 i 2 anys als municipis 
de menys de 2.500 habitants i se’n volen 
afegir més.

- Un atac informàtic deixa la UAB 
una setmana sense internet. Es demana 
als estudiants, docents i personal que no 
facin servir els seus ordinadors personals

- El Tribunal de Comptes tomba 
l’aval de l’ICF i embarga els investigats. 
Clam contra aquesta decisió que es 
considera un embargament polític 
La Generalitat hi presentarà recurs, 
defensant uns avals que cap jutge ha 
tombat, i tornarà a buscar que els bancs 
s’impliquin en les fiances

- Catalunya serà el nou punt 
d’intercanvi de dades de l’alemanya DE-
CIX. La companyia posa en marxa amb 
1 M€ un node d’interconnexió a través de 
tres centres a Barcelona i Sant Boi

- Detinguts quatre mossos per 
robatori amb força, suborn i revelació 
de secrets. La Divisió d’Afers Interns no 
descarta fer noves detencions

- Un de cada quatre catalans i 
catalanes està en situació de pobresa 
o exclusió social, i 850.000 en pobresa 
severa, és a dir, que sobreviuen amb 
menys de 535 euros al mes 

- 270.000 catalans tenen 
problemes per comprar la medicació 
prescrita. La pandèmia dispara en un 
30% la població que pateix l’anomenada 
pobresa farmacèutica

- Una anàlisi de sang ajudarà a 
detectar l’Alzheimer en fases inicials. 
Investigadors del centre de recerca de la 
Fundació Pasqual Maragall i el Barcelona 
βeta Brain Research Center (BBRC), 
identifiquen un nou biomarcador per al 
diagnòstic precoç de la malaltia

-  F e r r o c a r r i l s  d e  l a 
Generalitat gestionarà la línia de 
tren Lleida-Manresa a partir del 2024, 
en comptes de Renfe, que ho fa ara. El 
govern ho ha adjudicat aquest dimarts i 
es compromet a doblar freqüències en 
aquest tram. 

- Aragonès reclama la “protecció” 

del català a l’audiovisual abans de 
tramitar els pressupostos de l’Estat. El 
president subratlla la necessitat d’un 
“acord favorable” sobre la llei per poder 
“encarar” el debat dels comptes

- Peatges reconvertits en plantes 
fotovoltaiques. El Govern pretén utilitzar 
l’espai, ara lliure, per instal·lar-hi plaques 
i fer autosuficient la xarxa de carreteres

- El català ha perdut mig milió de 
parlants en 15 anys. Vuit de cada deu 
catalanoparlants canvien de llengua quan 
algú els parla en castellà per “respecte” o 

- L’Estat executa un 13% de 
la inversió a Catalunya i un 40% a 
Madrid durant el primer semestre. 
Fins al juny, les comunitats van 
rebre de mitjana el 18% de la 
inversió pressupostada per a aquest 
any

- El balanç catastròfic causat 
pel volcà creix: més de 980 
edificacions destruïdes a La Palma.

- La Fiscalia renuncia a part 
de la informació que Suïssa té 
sobre Joan Carles I. Segons ‘El 
Confidencial’, en una comissió 
rogatòria només va sol·l icitar 
documentació d’entre el 2016 i el 
2019

- El preu de la llum arriba al 
màxim històric i supera, per primer 
cop, els 200 euros.

- La destrucció a La Palma 
augmenta amb dues noves colades 
de lava. Els tretze dies d’erupció 
volcànica expulsen 80 milions 
cúbics de magma i fan guanyar al 

https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2049718-el-catala-ha-perdut-mig-milio-de-parlants-en-15-anys.html
https://www.elpuntavui.cat/societat/article/5-societat/2049718-el-catala-ha-perdut-mig-milio-de-parlants-en-15-anys.html
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mar gairebé mig quilòmetre al delta 
marítim

- Segons publica el diari Abc, 
l ’actual ministra de Defensa, 
Margarita Robles, hauria lliurat 
60 milions de pessetes anuals 
en metàl·lic provinents dels fons 
reservats de l’Estat a la Casa 
del Rei mentre va ser la número 
2 del ministeri de l’Interior, entre 
els anys 1994 i 1996, amb Felipe 
González com a president del 
govern espanyol. 

- Ajuda mensual de 250 euros 
per als joves i rebaixa dels lloguers: 
les mesures de l’Estat en habitatge. 
La nova norma estatal obligarà 
alguns grans propietaris a adaptar 
els preus a l’índex de referencia

- La pandèmia enfonsa en 
la pobresa dos milions més de 
persones a Espanya. Càritas 
adverteix que el panorama és 
“desolador” perquè augmenta 
la desigualtat i el risc d’exclusió 
social, que afecta un de cada cinc 
ciutadans

- El Tribunal Constitucional 
avala la presó permanent revisable. 
La mesura es va aprovar durant 
el govern de Rajoy per a delictes 
d’assassinat i violacions múltiples

- Sánchez anuncia un “bo 
cultural” de 400 euros per als joves 
quan arriben als 18 anys. És un bo 
de 400 euros per donar als joves 
que fan 18 anys perquè se’l gastin 
en bens culturals, com literatura, 
teatre, cinema o concerts de música.

- S’enfonsa tota la cara nord del 
volcà de La Palma. L’ensorrament 
d’una part del vessant a la matinada 
ja havia generat noves colades de 
lava. La lava arriba a pics d’1,5 
quilòmetres d’amplada i obliga a 
confinar 3.000 persones

- Villarejo s’enfronta a 110 
anys de presó pel cas que esquitxa 
l’establishment espanyol. El judici 
a l ’ex-comissari ha començat 
a  l ’Aud iènc ia  Nac iona l ;  un 
trencaclosques dins una macro-
causa que situa al banc dels acusats 
una trentena de persones

- Acord per renovar el Tribunal 
Constitucional i el Tribunal de 
Comptes. El Consell General del 
Poder Judicial queda al marge del 
pacte entre el PP i el PSOE

- L’encariment de l’energia 

apunta a l’economia familiar i 
productiva. La inflació pot provocar 
una pujada del tipus d’interès i una 
frenada del consum.

- Martín Villa, processat a 
l’Argentina. La jutgessa Servini 
imputa homicidis i  tortures a 
l’exministre franquista

- Otegi, a les víctimes d’ETA: 
“Sentim el seu dolor. No s’hauria 
d’haver produït mai”. El l íder 
abertzale recorda els deu anys 
de la conferència de pau prèvia al 
cessament de la violència

 - Llum verda a la reforma que 
permetrà tenir papers a 5.300 joves 
migrats sols a Catalunya. El Consell 
de Ministres aprova la reforma del 
reglament d’estrangeria que una 
pugna entre Migracions i Interior ha 
endarrerit

- Tot el grup municipal de 
Rita Barberá i el PP, processats 
per blanqueig en el cas Taula. 
Regidors, assessors i membres del 
PP haurien ingressat 1.000 euros 
al grup municipal que, segons el 
jutge, els eren retornats de fons de 
presumptes comissions il·legals

- Manifestació a favor dels 
drets dels presos d’ETA i el seu 
acostament al País Basc

- El TC també tomba la pròrroga 
de sis mesos de l’estat d’alarma 
decretada l’octubre de l’any passat. 
Dona la raó a Vox per tercera 
vegada i declara inconstitucionals 
les mesures del segon confinament

- El TC anul·la la fórmula per 
calcular la plusvàlua, la segona font 
d’ingressos per als ajuntaments.

- La fi dels anuncis de galetes 
i begudes ensucrades infantils. El 
ministeri de Consum prohibirà la 
publicitat d’aliments no saludables 
a la televisió, la ràdio, les xarxes 
socials, les webs, les aplis, el cinema 
i els mitjans impresos.

- Els alumnes podran tenir 
el batxillerat i presentar-se a la 
selectivitat amb una assignatura 
suspesa. L’esborrany del nou decret 
espanyol inclou propostes que fa 
temps que es fan a Catalunya, com 
el batxillerat de tres anys

 -  L’Aud iènc ia  Nac iona l 
condemna Bárcenas i el PP per les 
obres en negre de la seu de Génova. 
La sala imposa dos anys de presó a 
l’extresorer i 123.669 euros al partit 

com a responsable civil subsidiari
- L’electricitat, el gas i els 

combustibles disparen la inflació al 
5,5%. L’IPC arriba als nivells més 
alts des del 2002 amb un creixement 
intermensual del 2%

  

- Segona condemna per a 
Sarkozy: un any de presó per 
f i n a n ç a m e n t  i l · l e g a l  d ’ u n a 
campanya. El jutge considera que 
va superar els límits de despesa en 
una campanya electoral que marca 
la llei a través d’un sistema de doble 
comptabilitat

-  Manca de subministrament 
de gasol ina i  a l iments,  amb 
prestatges buits als supermercats, 
al Regne Unit, causats pel Brexit, ja 
que els camions procedents de la 
Unió Europea ja no poden travessar 
lliurement les fronteres, sinó que 
han de passar molts tràmits de 
duana i, per altra banda, amb les 
lleis migratòries més restringides, 
manquen treballadors en sectors 
com la restauració i el transport.
- Els ciutadans de la Unió Europea ja 
no poden entrar al Regne Unit amb 
el DNI. A partir d’aquest octubre, 
els ciutadans de la Unió Europea 
hauran de portar el passaport 
per entrar al Regne Unit com a 
conseqüència del Brexit.

- França congela el preu del 
gas i limita al 4% l’augment del rebut 
de la llum. L’escalada de preus de 
l’energia també s’ha notat al país, 
que ha registrar l’augment més 
elevat dels últims 8 anys.
- Vuit morts en estavellar-se un avió 
privat contra un edifici prop de Milà. 
L’aparell s’ha precipitat al buit i ha 
acabat topant contra un pàrquing 
de dos pisos prop d’una estació de 
metro.

https://www.abc.es/espana/abci-margarita-robles-daba-fondos-reservados-casa-metalico-para-no-dejar-rastro-202110040230_noticia.html
https://www.abc.es/espana/abci-margarita-robles-daba-fondos-reservados-casa-metalico-para-no-dejar-rastro-202110040230_noticia.html
https://www.ara.cat/societat/colada-lava-pics-d-1-5-quilometres-d-amplada_1_4145226.html
https://www.ara.cat/societat/colada-lava-pics-d-1-5-quilometres-d-amplada_1_4145226.html
https://www.ara.cat/societat/colada-lava-pics-d-1-5-quilometres-d-amplada_1_4145226.html
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- Els papers de Pandora, 
revelen les societats offshore  i 
deixa al descobert la riquesa sense 
declarar i els negocis secrets de 
diverses personalitats mundials, 
com l’ex primer ministre britànic 
Toni Blair, el rei Abdul·lah de 
Jordània, persones del cercle íntim 
del president rus, Vladímir Putin, 
cantants, Julio Iglesias, Shakira, 
Elton John o els entrenadors 
de futbol Carlo Ancelotti i Pep 
Guardiola, entre d’altres.

- França, en estat de xoc: 330.000 
infants han sigut víctimes d’abusos 
sexuals a l’Església catòlica. La 
comissió independent revela que hi 
ha hagut almenys 3.000 sacerdots 
pederastes des del 1950 i adverteix 
que el drama persisteix
- França i el Regne Unit, en peu de 
guerra per la pesca en aigües del 
Canal. París amenaça amb tallar 
l’electricitat de l’illa de Jersey si 
Londres no concedeix més llicències 
a la flota.
- El Tribunal Constitucional de 
Polònia ha dictaminat que la 
constitució del país està per sobre 
del dret de la Unió Europea. L’alt 
tribunal ha declarat inconstitucional 
les disposicions dels tractats 
europeus, qüestionant la primacia 
de les normes de la UE per sobre 
de les legislacions dels estats 
membres. Amb aquesta decisió 
judicial, el govern polonès es veu 
legitimat en el seu enfrontament 
amb les institucions europees, 
que des de fa anys li retreuen els 
atacs a la independència judicial, la 
llibertat de premsa i els drets LGBT, 
i obre la porta que no compleixin les 
sentències de la justícia europea.
- El primer ministre britànic, Boris 
Johnson, ja ha derogat de manera 
uni la tera l  en t res ocas ions, 
el Protocol del Brexit sobre Irlanda 
del Nord, pel qual la frontera entre 
Irlanda del Nord i la República 
d’Irlanda segueixi sent invisible, 
la qual cosa porta a una via cada 
vegada més conflictiva amb la Unió 
Europea (UE).
- Moscou apadrina la primera gran 
cimera amb els talibans. Rússia 
pressiona els extremistes per un 
govern inclusiu i els EUA no hi 
assisteixen.
- Turquia aixeca murs per frenar els 
refugiats de l’Afganistan. Ankara 
amplia la paret de formigó a la 
frontera amb l’Iran
- Europa corre el risc de viure una 
gran crisi energètica aquest hivern 
amb el gas com a protagonista. Tot 
dependrà de les temperatures: si 
l’hivern és fred la crisi està servida
- La industria europea, en alerta 
per l’escassedat de subministres. 
El sector creix a fort ritme, però 
preocupen les matèries primes i la 

inflació.
- La crisi de l’AdBlue, un 

nou cop al dièsel que amenaça 
amb aturar Europa. Els principals 
fabricants anuncien aturades en la 
producció d’aquest compost químic, 
un element indispensable per fer 
funcionar les mecàniques dièsel-
- Àustria alerta d’una possible 
apagada de la llum a Europa. 
La ministra de Defensa del país, 
Klaudia Tanner, alerta que es tracta 
d’un “perill real”
- La justícia europea imposa una 
multa diària d’un milió d’euros a 
Polònia. El TJUE exigeix aquesta 
sanció fins que el govern polonès 
no compleixi amb les mesures 
dictades al juliol per protegir la 
independència judicial.
- El Tribunal Constitucional de 
Bèlgica tomba la llei d’injúries a la 
Corona arran del cas Valtònyc. La 
resposta ha de servir al Tribunal de 
Gant per decidir sobre l’extradició 
del raper mallorquí el 24 de 
novembre.
- Dinamarca deixarà d’extreure 
petroli el 2050. És el primer país 
productor que posa data a la fi dels 
combustibles fòssils
 

- La princesa Mako trenca la tradició 
al Japó: deixa la casa imperial i es 
casa amb un plebeu
- Brasil, el país més poblat de 
l’Amèrica Llatina viu una crisi 
econòmica i social sense precedents, 
durament agreujada per la pandèmia 
i la inflació, l’índex interanual de la 
qual, aquest mes d’agost, va arribar 
al 10,4%. 
- La Xina intimida Taiwan amb una 
onada d’incursions aèries. Pequín 
desafia Washington després de la 
seva aliança militar amb Austràlia
- Llum verda a la vacuna de la 
malària que salvarà milers de 
nadons i infants. L’OMS recomana 
l’ús de Mosquirix a gran escala 
després de mostrar-se eficaç per 
prevenir el 40% de les infeccions
- Etiòpia va utilitzar vols comercials 
per transportar armes. El primer 
ministre Abiy Ahmed va fer arribar 
armament al Tigre amb avions 
d’Ethiopian Airlines
- Més de 5.000 migrants reclosos en 
centres a Líbia sotmesos a abusos 
i maltractaments. Metges Sense 
Fronteres alerta de l’increment 
sobtat de les detencions en els 
últims cinc dies
- Massacre de l’Estat Islàmic en 
una mesquita xiïta de l’Afganistan. 
Almenys 80 morts i un centenar de 
ferits en el pitjor atemptat des de la 
retirada dels Estats Units
- 136 països, -entre ells Irlanda, 
Estònia, Hongria, Luxemburg, 
els Estats Units, la Xina i l’Índia-
acorden aplicar una ‘taxa Google’ 
global del 15% a les multinacionals. 
L’OCDE anuncia un principi d’acord 
internacional perquè les grans 
empreses paguin impostos allà on 
generen ingressos.
- La pandèmia dispara l’ansietat i la 
depressió greu a tot el món, sobretot 
en dones i joves. Un estudi publicat a 
“The Lancet” xifra en 53 milions més 
les persones amb depressió severa 
a tot el món i 76 milions més les que 
tenen ansietat arran de la pandemia
- Gairebé 2 milions d’afectats per 
inundacions a la Xina. La pluja 
torrencial obliga a tancar 60 mines 
de carbó i agreuja la crisi energètica
- Un equip d’experts de la Universitat 
de Queensland, a Austràlia, ha 
relacionat en una investigació l’ús 

https://www.elnacional.cat/ca/internacional/ue-carrega-londres-infringir-protocol-irlandes-brexit_592280_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/internacional/ue-carrega-londres-infringir-protocol-irlandes-brexit_592280_102.html
https://www.mdpi.com/1660-4601/18/19/10249
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del malatió, un pesticida que 
s’utilitza àmpliament per acabar amb 
els insectes en l’agricultura, als 
productes emmagatzemats, en 
jardins, en camps de golf i fins i 
tot per matar polls en solucions 
tòpiques, amb un risc més gran de 
tenir la malaltia renal crónica, una 
afecció que fa malbé els ronyons 
- La Xina es queda sense llum. 
Almenys 20 províncies pateixen 
talls o racionament d’energia. 
L’escassetat energètica colpeja 
Pequín, que vol salvar-se abans de 
l’hivern
- A part i r  d’ara, el  metro de 
Moscou es pagarà amb la cara. 
S’ha instal· lat un sistema de 
reconeixement facial als accessos 
de les 240 estacions de la xarxa que 
permeten, vinculant la fotografia, 
targeta bancària i targeta de metro 
al servei mitjançant una aplicació 
móvil, pagar el viatge amb una 
simple mirada a càmera. 
- Corea del Nord posa a prova el 
diàleg amb els EUA a cop de míssil. 

Pyongyang fa un llançament des 
d’un submarí, en un nou test sobre 
el mar del Japó
- La recerca feta per la Universitat 
de Groningen, als Països Baixos, 
publicada a la revista Nature 
confirma que els vikings ja eren 
al continent americà abans que 
arribés Cristòfol Colom. Així es 
demostra que els europeus ja 
eren actius al continent des de 
l’any 1021 d.C. 
- Cirurgians de Nova York han 
realitzat el primer trasplantament 
d’un òrgan de porc a una persona 
en una operació experimental, 
un ronyó que ha funcionat 
correctament sense que es 
produeixi rebuig
- El president Biden diu que els 
EUA defensaran Taiwan si la Xina 
ataca l’illa
- Israel lliura la batalla demogràfica 
amb reproducció assistida. El país 
és líder mundial en fertilització ‘in 
vitro’ i té la taxa de natalitat més 
alta de l’OCDE. Israel és l’únic 

país del món on l’estat finança la 
fertilització in vitro (FIV) en dones de 
fins a 45 anys i, en els casos en què 
es fa mitjançant la donació d’òvuls, 
de fins a 54 anys. 
- Algunes zones de l’Amazònia ja 
han passat d’absorbir gasos d’efecte 
hivernacle a emetre’n. Un informe 
de l’Organització Meteorològica 
Mundial adverteix que els nivells de 
CO₂ a l’atmosfera no paren de pujar
- Cop d’estat al Sudan contra el 
govern de transició. L’exèrcit ha 
detingut el primer ministre i diversos 
membres civils del govern i ha 
decretat l’estat d’emergència
- Dissenyen un fàrmac per alentir 
l’envelliment i prevenir malalties 
associades a l’edat. Un equip de la 
Universitat de Leicester, liderat pel 
català Salvador Macip, dissenya 
una nova estratègia per eliminar 
les cèl·lules que s’acumulen a 
l’organisme durant l’envelliment i que 
afavoreixen malalties degeneratives
-  Acord del  G20 perquè les 
multinacionals paguin un impost 
mínim global del 15%

HA ESTAT NOTÍCIA
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El dret europeu o el 
dret nacional de 
cada Estat

El Tribunal Constitucional 
de Polònia ha dictaminat que la 
constitució del país està per sobre 
del dret de la Unió Europea. L’alt 
tribunal ha declarat inconstitucional 
les disposicions dels tractats 
europeus, qüestionant la primacia 
de les normes de la UE per sobre 
de les legislacions dels estats 
membres. La sentència s’ha aprovat 
amb una majoria de vots i dues 
opinions discrepants entre els 14 
jutges de la sala, segons informa la 
premsa polonesa. 

Amb aquesta decisió judicial, 
el govern polonès es veu legitimat 
en el seu enfrontament amb les 
institucions europees, que des de 
fa anys li retreuen els atacs a la 
independència judicial, la llibertat 
de premsa i els drets LGBT, i obre 
la porta que no compleixin les 
sentències de la justícia europea.

Per què aquesta decisió? Aquí 
hi veiem que la política hi té alguna 
cosa a veure. El govern polonès 
manté discrepàncies amb la UE 
sobre la seva sobirania judicial i 
la dels seus tribunals. Aquest país 
considera que la seva particular 
aplicació de la llei en els afers interns 
està per sobre de la legislació 
comunitària i que Europa no és ningú 
per dir-li quines decisions ha de 
prendre. Considera que no l’afecten 
les sentències dels Tribunals de 
Justícia de la Unió Europea i que 
la seva manera de resoldre les 
qüestions relacionades amb els 
drets i les llibertats no està subjecta a 
esmena per cap jurisdicció superior. 
També defensa que decisions com 
la seva particular gestió del govern 
dels jutges són internes i no poden 
ser qüestionades per la UE perquè 
“ataquen l’estabilitat del seu sistema 
legal”.

Doncs bé, davant d’aquesta 
situació, el govern polonès va 
presentar un recurs davant del seu 
propi Tribunal Constitucional. O sigui, 
va considerar que la decisió sobre 
la legalitat o no de les decisions 
de la Unió Europea correspon a la 

El Tribunal Constitucional polonès

seva justícia. 
I, potser com era d’esperar el 

TC polonès diu que hi ha articles 
del Tractat de la UE que “són 
inconstitucionals”, que “les lleis 
europees no estan per sobre de les 
nacionals” i que com que la constitució 
de Polònia “té preeminència sobre 
les l leis europees” declara la 
seva “desvinculació judicial” de la 
legislació europea.

El president del Parlament 
Europeu, David Sassoli ,  ha 
reaccionat a Twitter a la decisió i 
ha instat a la Comissió Europea 
de prendre mesures: “El veredicte 
de Polònia no pot quedar sense 
conseqüències. La primacia del 
dret europeu no es pot disputar. 
Violar-la suposa desafiar un dels 
principis fundacionals de la Unió 
Europea. Demanem a la Comissió 
Europea que prengui les mesures 
necessàries.”
Per contra, el portaveu del govern 
polonès, Piotr Müller, ha dit: “La 
primacia del dret constitucional 
sobre altres fonts del dret prové 
directament de la Constitució de 
la República de Polònia. Avui, un 
cop més, això ha estat confirmat 
pel Tribunal Constitucional.” La 
sentència del Constitucional polonès 
respon a una petició del primer 
ministre, Mateusz Morawiecki, 
arran de la sentència del Tribunal 

de Justícia de la Unió Europea 
(TJUE) que va determinar que 
les reformes judicials del govern 
polonès podien suposar una violació 
de les lleis comunitàries. Ara, el 
Constitucional ha dictaminat que 
són les regulacions europees les 
que no encaixen amb la constitució 
de Polònia.
La  sen tènc ia  de l  Tr i buna l 
Constitucional polonès agreuja 
encara més el xoc entre Brussel·les i 
Varsòvia pels problemes polonesos 
amb l’Estat de Dret i, en particular, 
la independència judicial, que li 
han valgut l’obertura de diversos 
expedients comunitaris.
El 2017 la Unió Europea va activar 
un procediment sancionador contra 
Polònia perquè, segons la Comissió 
Europea, la reforma judicial del 
govern ultraconservador  vulnerava 
la separació de poders i posava 
en risc l’estat de dret. Tanmateix, 
l’executiu de Morawiecki no ha 
fet marxa enrere i acumula una 
sèrie de condemnes del Tribunal 
de Justícia de la UE i del Tribunal 
Europeu de Drets Humans per la 
intervenció política en la judicatura. 
Al setembre, Brussel·les va elevar 
el to contra Varsòvia per no acatar 
les decisions del TJUE i va exigir 
al mateix tribunal amb seu a 
Luxemburg que imposés al país 
una multa diària fins que ho fes. 

https://www.vilaweb.cat/noticies/multa-diaria-polonia-comissio-europea-tjue/
https://www.vilaweb.cat/noticies/multa-diaria-polonia-comissio-europea-tjue/
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La presidenta de la Comissió Europea, Úrsula von der Leyen

Al juliol, el TC polonès va declarar 
inconstitucionals unes mesures 
cautelars del TJUE per suspendre 
el règim disciplinari del Tribunal 
Suprem polonès. Brussel· les 
qüestiona la independència d’aquest 
tribunal perquè el govern va canviar 
les lleis per col·locar-hi nous jutges.
La presidenta de la Comissió Europea, 
Ursula von der Leyen, ha avisat que 
utilitzarà “tots els poders” al seu 
abast per garantir que Polònia 
respecta la supremacia del dret de 
la Unió Europea. Un dia després que 
el Tribunal Constitucional d’aquest 
país dictaminés que la seva Carta 
Magna està per sobre de les lleis de 
la UE, la cap de l’executiu europeu 
va fer un comunicat per expressar 
la seva “profunda preocupació” per 
aquesta decisió. Von der Leyen ha 
encarregat als seus serveis que 
s’analitzi “a fons i amb rapidesa” 
la sentència per decidir com 
reaccionaran. Ha deixat clar que el 
dret europeu està “per sobre de les 
disposicions constitucionals”.
“La nostra màxima prioritat és 
garantir que els drets dels ciutadans 
polonesos estiguin protegits i que 
els ciutadans polonesos gaudeixin 
dels avantatges que proporciona la 
pertinença a la Unió Europea, igual 
que tots els ciutadans de la UE”, ha 
avançat Von der Leyen. Igualment, 
ha avisat que les companyies 
europees necessiten “certesa legal” 
sobre si Polònia aplicarà les lleis de 
la UE.
La presidenta ha insistit que els 
Tractats europeus són “molt clars” 
en el fet que les sentències de 

Tribunal de Justícia de la UE són 
vinculants per a les autoritats de 
tots els Estats membres, inclosos 
els tribunals nacionals, i que “el dret 
de la UE té primacia sobre el dret 
nacional, incloses les disposicions 
constitucionals”.
“Això és el que tots els Estats 
membres de la UE han signat com 
a membres de la Unió Europea. 
Utilitzarem tots els poders que tenim 
en virtut dels Tractats per garantir-
ho”, va afirmar.
Von der Leyen ha incidit en la 
seva declaració en què tant els 
c iutadans europeus com les 
empreses que fan negocis a 
Polònia “necessiten la seguretat 
jurídica que les normes de la UE, 
incloses les sentències del Tribunal 
de Justícia de les Comunitats 
Europees, s’apliquen plenament en 
Polònia”. “Defensarem els principis 
fundadors de l’ordenament jurídic 
de la nostra Unió. Els 450 milions 
d’europeus confien en això”, ha 
afirmat.
L’endemà de fer-se pública la 
sentència del  Const i tucional 
polonès, el govern alemany ja 
n’ha discrepat obertament. Heiko 
Maas, ministre d’Afers Exteriors, ha 
defensat que “si un país decideix ser 
part de la UE, ha de preocupar-se 
que les regles acordades s’apliquin 
completament” al seu territori. I que 
ser soci comunitari, a banda de 
“gaudir d’un mercat intern sòlid”, 
també significa “compartir uns 
valors comuns”.
E l  p o r t a v e u  d e l  g o v e r n 
alemany, Steffen Seibert, ha afegit 

que correspon a la Comissió 
Europea vetllar pel compliment del 
dret de la UE.

El Tribunal de Justícia de 
la Unió Europea (TJUE) es va 
crear l’any 1952. La seva funció és 
garantir que la legislació de la UE 
s’interpreta i aplica de la mateixa 
manera a cada un dels països 
membres i garantir que els països 
membres i les institucions europees 
compleixen la legislació de la UE.

Les sentències del TJUE tenen 
caràcter vinculant en els Estats 
membres de la UE i és el garant d’un 
ordenament jurídic propi que es veu 
assistit i aplicat també pels sistemes 
jurídics nacionals. A més, confereix 
drets i imposa obligacions directes 
tant a les institucions comunitàries 
com als estats membres i als seus 
ciutadans, en el marc del denominat 
efecte directe del Dret comunitari.

Si el Dret Comunitari ha 
aconseguit implementar-se  de 
manera tan profunda en la realitat 
jurídica dels Estats membres, 
ha estat perquè s’ha concebut, 
interpretat i aplicat com a normativa 
uniforme per les administracions i 
els òrgans jurisdiccionals de tots els 
Estats membres.

La resposta de la Comissió 
Europea davant d’aquesta situació té 
diverses opcions:
La primera opció, la més pragmàtica 
i amb possibles resultats a curt 
termini seria bloquejar els milions que 
pertoquen a Polònia del Fons Europeu 
de Recuperació aprovat per donar aire 
als estats membres després de la crisi 
postpandèmia. 
Una segona opció seria recórrer 
als articles 258 i 260 del Tractat de 
Funcionament de la UE, que permeten 
obrir procediments d’infracció als 
estats membres que incompleixin les 
lleis europees.
Aquest mecanisme acostuma a portar 
associats paquets sancionadors, 
que, en aquest cas, tractant-se 
d’una actitud que dinamita pilars 
fonamentals del projecte europeu, 
podrien ser sancions milionàries.
La tercera opció seria més a llarg 
termini i passaria per anar deixant 
d’aplicar progressivament els tractats 
europeus a Polònia. A la pràctica, 
això suposaria deslligar Varsòvia de 
les relacions legals, econòmiques, 
polítiques i socials que la vinculen amb 
la Unió Europea.

21AL FONS DE LA NOTÍCIA
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Actualment, mentre  la tensió 
entre Varsòvia i Brussel·les va a l’alça, 
la Comissió Europea manté l’amenaça 
del blocatge l’arribada de 36.000 
milions d’euros que corresponen a 
Polònia del fons de recuperació de la 
covid perquè estaven condicionats a 
un respecte de la normativa europea 
i els drets humans. 

L’escenari que ha obert la decisió 
del Tribunal Constitucional polonès 
és incert i de conseqüències difícils 
de preveure, però no són poques 
les veus que insinuen que Polònia 
hauria de marxar del club comunitari 
o que, fins i tot, se l’hauria d’expulsar, 
com ja va insinuar en el seu moment 
però pensant en Hongria, el primer 
ministre neerlandès, Mark Rutte. La 
qüestió és que això no és possible. 
La UE no pot expulsar un dels seus 
membres, sinó que ha de ser aquest 
qui ho sol·liciti, tal com va fer el Regne 
Unit en el seu moment. De fet, Polònia 
no ha dit mai que vulgui marxar de 
la Unió Europea, com tampoc ho ha 
dit Hongria, l’altre estat europeu que 
manté un enfrontament directe i obert 
amb les institucions comunitàries. 

El primer ministre polonès, 
Mateusz Morawiecki, confirmava que 
no té cap mena d’intenció d’encaminar 
Polònia a una sortida formal de la UE 
com va fer el Regne Unit: “El lloc de 
Polònia és i serà a la família europea 
de nacions”, ha piulat.

En la mateixa l ínia es va 
pronunciar en el seu moment la 
ministra de Justícia hongaresa, Judit 
Varga, en resposta a la insinuació de 
Rutte: “Hongria no vol sortir de la UE, 
sinó salvar-la dels hipòcrites”, va dir 
en declaracions recollides per Efe. 
Tots dos països, tot i que Polònia 
més, són grans beneficiaris dels fons 
europeus, i des de la seva entrada a 
la UE (el 2004) han vist disparar el 
seu PIB per càpita més del doble en 
el cas de Polònia i un 54% en el cas 
d’Hongria, segons les dades que recull 
el Banc Mundial.

El Govern d’Hongria s’ha afanyat 
a recolzar a Polònia després de la 
decisió del Tribunal Constitucional 
polonès. El decret del govern hongarès 
ha deixat clar que, “saluda la decisió 
del TC polonès que va determinar 
que el dret comunitari no és superior 
al nacional”. I és que, segons el 
decret del Govern hongarès del 
primer ministre ultranacionalista, 
Viktor Orbán, “la supremacia del dret 
comunitari només existeix en el cas 
dels assumptes on la UE compta amb 

El primer ministre hongarès, Viktor Orban

competències determinades pels 
Tractats Europeus”.

El decret firmat per Orbán, 
gran aliat del Govern nacionalista 
conservador polonès, subratlla que 
la decisió del TC polonès va ser per 
“la mala pràctica de les institucions 
europees”, que proven de reduir 
les competències nacionals “d’una 
manera sigil·losa”.

I, per si no n’hi havia prou, 
ara sembla que també el Tribunal 
Constitucional d’Espanya s’adhereix 
a aquesta postura dissident de la 
doctrina europea. El TC avala la 
vigència de les euroordres de Llarena 
sobre els exiliats independentistes, 
malgrat els revessos europeus.
Els magistrats resolen per unanimitat 
contra el criteri expressat el juliol pel 
Tribunal General de la Unió Europea. 
L’endemà de l’enèsim fracàs de la 
justícia espanyola per a extradir 
el president Carles Puigdemont, 
el Tribunal Constitucional ha 

aprovat una resolució amb què 
avala la vigència de les euro ordres 
contra Puigdemont i contra els també 
eurodiputats Toni Comín i Clara 
Ponsatí. Ha desestimat una demanda 
de mesures cautelars i un recurs de 
súplica demanats per la defensa dels 
exiliats, atesa la resolució del Tribunal 
General de la Unió Europea del 30 
de juliol que deia que les euro ordres 
havien estat suspeses d’ençà de la 
presentació d’una qüestió pre-judicial 
al TJUE per part del jutge Pablo 
Llarena. Els magistrats diuen que es 
basen en la doctrina constitucional 
per a no suspendre la vigència de les 
euro ordres,

La solució que s’adopti deixarà 
precedent. Arreu hi ha la mirada 
posada sobre aquesta situació perquè 
la forma com la UE respongui i actuï 
davant d’aquesta crisi, marcarà el 
futur de la Unió. La seva autoritat i 
credibilitat estan en joc.

L’expresident Puigdemont a l’arribada al tribunal de Sàsser, a Sardenya
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DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE LA DETENCIÓ DE JOSEP COS-
TA

Si els nostres electes 
n o  p o d e n  t r a c t a r  d e 
l’autodeterminació o de la 
monarquia, és que tenim una 
democràcia vigilada, tutelada. 
I això és inadmissible. Perquè, 
a més a més, de democràcia 
tutelada en tenim per molt de 
temps. Ja han vist el tipus de 
pacte a què han arribat PSOE 
i PP per renovar el TC

D e  q u è  e s t e m  p a r l a n t 
quan parlem de la detenció i 
poster ior posada en l l ibertat 
de l’exvicepresident primer del 
Parlament Josep Costa? Val la pena 
que ho recordem, perquè fa tant de 
temps que la política d’aquest país 
passa pels jutjats que és fàcil que 
ens perdem, i fins i tot, que ja no hi 
donem importància.

Aquest és Josep Costa, ahir, a 
les portes del Tribunal Superior de 
Justícia de Catalunya, a Barcelona. 
Aparentment, la notícia és que els 
Mossos els van detenir per ordre 
de la jutge, perquè havia estat citat 
a declarar i no s’hi havia volgut 
presentar. Si algú no es presenta 
quan el jutge l’ordena és normal 
que el vagin a detenir. El que passa 
és que la jutge el va cridar el 15 de 
setembre i ahir era 27 d’octubre. Ha 
passat un mes i mig, gairebé. En 
tot aquest temps, Costa ha agafat 
un munt d’avions i no ha tingut 
problemes amb la policia a cap 
aeroport. Què passava ahir? Que 
era 27 d’octubre, quart aniversari de 
la proclamació de la independència. 
I no hi ha casualitats. La justícia 
envia un missatge.

Però anem més al fons de 
l’assumpte. Per què Costa no es volia 
presentar davant la jutge? Perquè 

diu que no reconeix la competència 
del tribunal per jutjar-lo. Algú pot 
dir “Molt bé, però t’agradi o no t’ha 
tocat aquest tribunal”. I aquí és on 
cal recuperar l’origen de tot plegat. A 
Josep Costa el citen a declarar com 
a membre de la mesa del Parlament 
de l’anterior legislatura, la que 
presidia Roger Torrent, per haver 
permès que el Parlament tramités 
l’any 2019 diverses resolucions a 
favor de l’autodeterminació i de la 
reprovació de la monarquia. És a dir, 
al Parlament, els polítics no poden 
aprovar resolucions a favor del dret 
que Catalunya decideixi si vol ser 
un estat independent o condemnant 
la monarquia espanyola. Si no 
és al Parlament, o al Congrés, 
on es pot fer això, a Espanya? 
Si els nostres electes no poden 
tractar de l’autodeterminació o de 
la monarquia,  és que tenim una 
democràcia vigilada, tutelada. I això 
és inadmissible. Per més que no ens 
vingui de nou el cas de Josep Costa, 
és inadmissible.

Perquè, a més a més, de 

democràcia tutelada en tenim per 
molt de temps. Que l’hi preguntin 
a la presidenta del Congrés, 
Meritxell Batet, no independentista, 
que ha corregut a retirar l’escó a 
un diputat de Podem encausat 
sobreinterpretant una resolució 
del jutge Marchena, del Tribunal 
Suprem.

La democràcia continuarà 
estant tutelada a Espanya. Ja han 
vist el tipus de pacte a què han 
arribat PSOE i PP per renovar el 
TC, el Tribunal Constitucional: hi 
han posat Concepción Espejel, una 
magistrada amiga íntima de María 
Dolores de Cospedal, Concha “de 
toda la vida”, tan íntima que la van 
haver d’apartar del cas Gürtel de 
corrupció que afectava el PP. Hi van 
posar Enrique Arnaldo, home que 
està gravat en una conversa dient 
que maquinava perquè posessin 
algú afí al PP com a fiscal general 
de l’Estat, i que ha col·laborat amb 
la FAES, la fundació d’idees del PP. 

Amb una majoria com aquesta, 
el Tribunal Constitucional no serà 

JOSEP COSTA

https://www.ara.cat/politica/tsjc-dete-josep-costa-causa-desobediencia-afecta-l-anterior-mesa_1_4162999.html
https://www.ara.cat/politica/tsjc-dete-josep-costa-causa-desobediencia-afecta-l-anterior-mesa_1_4162999.html
https://www.ara.cat/politica/tsjc-dete-josep-costa-causa-desobediencia-afecta-l-anterior-mesa_1_4162999.html
https://www.ara.cat/politica/tsjc-dete-josep-costa-causa-desobediencia-afecta-l-anterior-mesa_1_4162999.html
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aquell tipus de tribunal de qui tothom 
espera què resoldrà perquè és 
un grup de juristes independents 
que vetllen pels nostres drets. Al 

contrari, serà un tribunal previsible 
i, probablement, de part. Si fa uns 
anys tot era ETA, ara moltes coses 

són delicte o són inconstitucionals. 
Això és el que hi ha.
Antoni Bassas      Ara.cat

Bárbara Rey als anys 70

Els escàndols de la Casa 
Reial espanyola tenen a veure 
amb dos motors del món: el 
sexe i els diners. En el cas 
del rei Joan Carles es barregen 
contínuament. La f iscalia 
suïssa no és tan dòcil com 
l’espanyola i es nega a arxivar 
les investigacions sobre l’amant 
Corinna i  el  c iutadà Juan 
Carlos de Borbón pels milions 
defraudats, evadits i d’origen 
fosc.

L a  t r a d i c i ó  v e  d e 
lluny. Joan Carles ha tingut 
sempre incontinència sexual i 
l’amant més coneguda durant 
anys va ser la vedet, casada amb 
un domador de lleons, Bárbara 
Rey.

Ara un llibre imprescindible 
de Roca Editorial en dona les 
claus: El jefe de los espías. El 
volum treu a la llum l’arxiu secret 
d’Emilio Manglano, conseller 
del rei i director del CESID 
durant 14 anys. Era el cap 
de l’espionatge, l’home més 
informat d’Espanya. Ho sabia tot. 
I ho va documentar tot.

B á r b a r a  R e y  f e i a 
xantatge  a l  seu amant  i 
aleshores cap de l’Estat amb 
unes cintes de vídeo gravades 
a casa seva. En tenia arreu, una 
dins el monitor de la tele, una 
altra a l’habitació enfocant el llit.

El rei Joan Carles explica a 
Manglano: “Fui a almorzar con 
la Parienta, Bárbara Rey. Tuve 
algún gesto con ella. Le toqué 
un pecho. Una semana después 
llamó a Zarzuela diciendo que 
tiene fotos de eso. Pide 100.000 
dólares”

L ’ a d m i n i s t r a d o r  d e 
Zarzuela passa comptes amb 
el cap de la Intel·l igència, 

EXTORSIÓ MILIONÀRIA AL REI PELS VÍDEOS DE JOAN CARLES I 
BÁRBARA REY AL LLIT

Manglano, i li confessa que paga 
l’extorsió: l’equivalent a 150 mil 
euros de l’època: “He dado 25 
millones de pesetas a Bárbara 
Rey. Le daré más. Tenemos que 
ocuparnos de su contrato en TVE. El 
acuerdo con Bárbara tiene el OK de 
la jefatura del Estado y del presidente 
del Gobierno, Felipe González”.

La vedet acaba tenint programa 
a TVE, pagat també per l’Estat, i uns 
emissaris de Mario Conde i Javier de 
la Rosa, amics íntims del monarca, 
li ofereixen aleshores a l’amant 
del rei 24 milions d’euros: “4000 
millones de pesetas y residencia en 
el extranjero”.

Bárbara Rey estava en mala 
situació econòmica i la seva modista 
Hortensia era la inductora: “Tiene 3 
vídeos  tomados en su casa, 
cámaras ocultas en el comedor y 
dos en la cama. Se oye todo. Para 
Juan Carlos Bárbara pasa a ser la 
Pariente, en alusión a su apellido 
coincide con el jefe del Estado. La 
prensa sensata está controlada”.

“Mario Conde tiene la cinta, se 
publicará en una revista alemana 
y luego en El Mundo de Pedro 
J. Ramírez”. Finalment s’arriba a 
un nou acord amb la vedet: “100 
millones de entrada y 50 al año 
en porciones mensuales durante 
10 años. Lo paga el CESID”. Total 
600 milions de pessetes de 1997 
amb Aznar a Moncloa, 3,6 milions 
d’euros.

Manglano ho sabia tot. El rei 
Joan Carles sobre els gendres: “Mi 
yerno Marichalar es un gilipollas. El 
novio de Cristina bien. Se casan en 
Barcelona. Ha habido que cambiar 
la homilia del obispo Ricard Maria 
Carles, hablaba de la identidad 
catalana”.

Un llibre demolidor contra la 
Corona, devaluada fins al ridícul. Una 
casa de barrets i sense mestressa. 
només ho explica al premsa “no 
sensata”.

Marc Villanueva   El 
Nacional.cat

https://www.ara.cat/firmes/antoni_bassas/
https://www.elnacional.cat/enblau/ca/casa-reial/infanta-cristina-inaki-urdangarin-hotel-barcelona_662408_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/ca/casa-reial/infanta-cristina-inaki-urdangarin-hotel-barcelona_662408_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/ca/casa-reial/joan-carles-barbara-rey-llibre-pilar-eyre_559056_102.html
https://www.elnacional.cat/enblau/ca/casa-reial/joan-carles-barbara-rey-llibre-pilar-eyre_559056_102.html
https://www.amazon.es/jefe-los-esp%C3%ADas-Consejero-felipismo/dp/8418870052
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Les clavegueres de l’Estat: 

L’Audiència Ncional (I)

En un article anterior parlàvem de 
l’Audiència Nacional. Dèiem que, 
des d’un primer moment, tot i que 
ha anat assumint delictes sobre 
criminalitat i justícia universal,  
va recollir les facultats del TOP 
per jutjar els delictes contra el 
terrorisme, la Corona i les altes 
instàncies de l’Estat.

En quan a casos declarats 
i acusats com de terrorisme, en 
vam veure alguns que havien 
portat certa polèmica com foren 
l’Operació Dixan, el cas Egunkaria, 
el cas Pandora i els titellaires, 
entre altres.

Hi ha casos discutibles 
perquè freguen, com a mínim, els 
drets fonamentals. Hi ha casos 
en que els acusats per terrorisme, 
rebel·lió i sedició sembla que s’han 
bast en una simple conjectura, 
sense cap rigor ni respectant 
la més mínima presumpció 
d’innocència.

Això porta a pensar si les 
altes instàncies jurisdiccionals no 
estan ideologitzades i, esdevenen, 
per tant, parcials.

Mariona Llobet Universitat 
Pompeu Fabra, també deixa 
evident que “Hi ha casos on 
es delata que l’Audiència actua 
com un tribunal que castiga la 
dissidència política”. Segons 
Llobet, “la denúncia de sedició 
con t ra  les  concen t rac ions 
sobiranistes s’inscriu en la mateixa 
línia”.

Anem a  veu re  a lguns 
d’aquests casos.

El regidor de Vic
Al 2016, el regidor de Vic Joan 

Coma, investigat per l’Audiència 
Nacional, va ser detingut i imputat 
per sedició. “Per fer la truita 
primer s’ha de trencar els ous”, 
són les paraules que Coma va 
pronunciar en el marc d’un ple 
municipal que va aprovar una 

moció de suport a la declaració 
de ruptura del Parlament del 9 
de novembre de 2015. Aquesta 
expressió és la que va dur la 
Fiscalia a acusar-lo i a convertir-lo 
en el primer regidor independentista 
investigat per aquest delicte, a 
partir d’una denúncia del regidor 
d’ultradreta, Josep Anglada.  Coma 
apel·lava a la desobediència als 
tribunals espanyols. El cas va ser 
finalment arxivat.

Es va castigar la dissidència 
política per part del tribunal quan 
la jutgessa de l’Audiència Nacional 
Carmen Lamela d’enviar al 2017 a la 
presó sense fiança el vicepresident 
Oriol Junqueras i set consellers 
més que han declarat avui per 
rebel·lió, sedició i malversació?

Es va castigar la dissidència 
política per part del tribunal quan 
la jutgessa de l’Audiència Nacional 
Carmen Lamela va acceptar la 
denúncia de la fiscalia per sedició 
contra les mobilitzacions de protesta 
per les detencions i registres, 
especialment la que es va fer davant 
el departament d’Economia?

El cas Tamara Carrasco
El 10 d’abri l  del 2018 la 

Guàrdia Civil detenia una persona 
vinculada als CDR i n’anunciava 

la recerca d’una altra, en el marc 
d’investigacions per terrorisme, 
sedició i rebel·lió. Eren Tamara 
Carrasco -que va ser traslladada 
directament de Viladecans als 
calabossos de l’Audiència Nacional, 
a Madrid- i Adrià Carrasco -que va 
exiliar-se a Bèlgica per temor a les 
represàlies-. L’Audiència els acusava 
de participar en l’organització de 
talls de carretera i sabotejar peatges 
durant la Setmana Santa, i sostenia 
l’acusació en un àudio difós a les 
xarxes socials en el qual s’apuntava 
la voluntat de fer una aturada general 
d’una setmana per prendre el control 
de Mercarbarna i el Port. Durant el 
registre van requisar un xiulet groc, 
una careta de Jordi Cuixart i una 
papereta de l’1-O.

D e s p r é s  d ’ o r d e n a r  e l 
confinament de Tamara Carrasco 
al seu municipi, el novembre del 
mateix any -set mesos després de la 
detenció-, l’alt tribunal va recular en la 
seva acusació. S’havia detingut una 
persona per un delicte que no tenia 
fonament. Així, l’Audiència Nacional 
es retirava de la causa i assumia que 
no hi havia ni terrorisme, ni tampoc 
rebel·lió o sedició. El cas de Carrasco, 
però, no quedava net, sinó que es 
traslladava als jutjats ordinaris, que 

https://www.naciodigital.cat/noticia/132976/15-j/1977/cinc/mites/falsos/primeres/eleccions/postfranquistes
https://www.naciodigital.cat/noticia/132976/15-j/1977/cinc/mites/falsos/primeres/eleccions/postfranquistes
https://www.naciodigital.cat/noticia/132976/15-j/1977/cinc/mites/falsos/primeres/eleccions/postfranquistes
https://www.naciodigital.cat/noticia/132976/15-j/1977/cinc/mites/falsos/primeres/eleccions/postfranquistes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A8ncia_Nacional
https://ca.wikipedia.org/wiki/Audi%C3%A8ncia_Nacional
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/48800/dos/regidors/unio/vic/es/desmarquen/desconnexio/amb/estat/espanyol
https://www.naciodigital.cat/noticia/97797/parlament/catalunya/aprova/iniciar/proc/ruptura/amb/espanya
https://www.naciodigital.cat/noticia/97797/parlament/catalunya/aprova/iniciar/proc/ruptura/amb/espanya
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/49962/fiscalia/vol/investigar/joan/coma/capgirem/vic/incitar/sedicio
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/49519/denuncia/anglada/guardia/civil/activa/investigacio/audiencia/ajuntament/vic
https://www.naciodigital.cat/osona/noticia/49519/denuncia/anglada/guardia/civil/activa/investigacio/audiencia/ajuntament/vic
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/141879/govern/catalunya/preso
https://www.naciodigital.cat/noticia/139237/audiencia/nacional/accepta/causa/sedicio
https://www.naciodigital.cat/noticia/139237/audiencia/nacional/accepta/causa/sedicio
https://www.naciodigital.cat/noticia/139237/audiencia/nacional/accepta/causa/sedicio
https://www.naciodigital.cat/noticia/139237/audiencia/nacional/accepta/causa/sedicio
https://www.naciodigital.cat/noticia/139237/audiencia/nacional/accepta/causa/sedicio
https://www.naciodigital.cat/noticia/152358/operacio/guardia/civil/contra/cdr/terrorisme/rebellio
https://www.naciodigital.cat/noticia/152358/operacio/guardia/civil/contra/cdr/terrorisme/rebellio
https://www.naciodigital.cat/noticia/152358/operacio/guardia/civil/contra/cdr/terrorisme/rebellio
https://www.naciodigital.cat/noticia/152358/operacio/guardia/civil/contra/cdr/terrorisme/rebellio
https://www.naciodigital.cat/noticia/152358/operacio/guardia/civil/contra/cdr/terrorisme/rebellio
https://www.naciodigital.cat/noticia/166345/audiencia/nacional/deixa/investigar/tamara/carrasco/adria/carrasco
https://www.naciodigital.cat/noticia/166345/audiencia/nacional/deixa/investigar/tamara/carrasco/adria/carrasco
https://www.naciodigital.cat/noticia/166345/audiencia/nacional/deixa/investigar/tamara/carrasco/adria/carrasco
https://www.naciodigital.cat/noticia/166345/audiencia/nacional/deixa/investigar/tamara/carrasco/adria/carrasco
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finalment -més d’un any després de 
la detenció- aixecaven la mesura 
de confinament per considerar-lo 
«desproporcionat». Se la seguiria 
invest igant ,  però només per 
desordres públics.

L’Operació Judes
El  setembre del  2019 a 

Catalunya, nou persones són 
detingudes. La Guàrdia Civi l 
confisca una olla i substàncies 
“susceptibles” de ser usades per 
crear explosius. Compostos que 
s’utilitzen en jardineria o treballs de 
soldadura. No tenen cap arsenal 
de guerra, però no són unionistes, 
són independentistes. Set d’ells són 
empresonats, denuncien vulneració 
del dret de defensa i la fiscalia els 
acusa de terrorisme.

Cinc mesos i mig després 
que sortissin en llibertat sota fiança, 
l’Audiència Nacional va decidir 
ampliar la causa citant a declarar sis 
persones més, a les quals la Fiscalia 
acusa de pertinença a organització 
terrorista. Per tant, són 13 les 
persones investigades en la causa.
El passat 20 d’agost, la Fiscalia de 
l’Audiència Nacional fa fer públic 
que mantenia l’acusació de pertànyer 
a una organització terrorista als 
membres dels CDR detinguts. 
E l  mag is t ra t  de  l ’Aud iènc ia 
Nacional Manuel García-Castellón, 
asseurà al banc dels acusats a 
tots ells per organització terrorista. 
En l’escrit de processament, el 
magistrat considera que aquest 
grup formava l’anomenat Equip de 
Resposta Tàctica (ERT) dins dels 
CDR, una cèl·lula integrada pels 
investigats constituïda per un grup 
reduït d’individus de diferents CDR 
que “evidencien una gran radicalitat”. 
El jutge considera que “els membres 
de l’ERT han tingut participació 
activa en la materialització d’algunes 
de les accions més contundents” 
que s’han dut a terme pels CDR. 
En l’escrit, es posa com a exemple 
els talls de carretera o el vessament 
d’oli a la C-55 per on havia de passar 
la comitiva que traslladava els presos 
independentistes des de la presó de 
Lledoners, o també l’aixecament de 
barreres dels peatges.
Cal tenir en copte que ni a Tamara 
Carrasco ni a cap dels 13 acusats 
de l’Operació Judes se’ls ha trobat 

armes, però a tots ells se’ls acusa 
de terrorisme.
Anem a veure ara altres casos.

Any 2005, operació “Panzer”. 
El grup d’ideologia nazi Frente 
Anti Sistema (FAS) és descobert 
amb un arsenal de desenes de 
pistoles, subfusells d’assalt, armes 
blanques i un llançagranades. 
Entre els integrants del grup hi ha 
membres de l’exèrcit espanyol i 
Pedro Cuevas, l’assassí de Guillem 
Agulló. Planejaven atemptats contra 
immigrants, militants de partits 
d’esquerres i independentistes. 
La secció quarta de la Audiència 
de València va absoldre tots els 
encausats. 
Al 2018 els Mossos troben armes de 
guerra, fins i tot un fusell de llarga 
distància amb mira telescòpica. 
També un bon feix d’explosius. 
Aquest imponent arsenal estava en 
mans d’un unionista, Manuel Murillo, 
un militant d’extrema dreta, tirador 
professional, i fill de l’exalcalde 
franquista de Rubí. Tenia com a 
objectiu, confés, assassinar el 
president del govern espanyol per 
les suposades simpaties de Pedro 
Sánchez amb l’independentisme 
i en venjança per l’exhumació de 
Franco del Valle de los Caídos. 
Acusat pels delictes d’homicidi en 
grau de proposició amb gravant 
d’autoritat, conspiració per a 
atemptar contra l’autoritat amb ús 
d’arma, tinença il·lícita d’armes, 
delicte d’odi i amenaces greus, 
va romandre a la presó de Brians 
(Barcelona) dos anys, però al 2020, 
la fiscalia de l’Audiència Nacional va 
descartar acusar-lo del delicte de 

terrorisme. 
Al desembre del 2010 esclata el 
cas del xat dels militars retirats que 
enviaven cartes al Rei i parlaven 
d’afusellar 26 milions d’espanyols 
(26 milions de “fills de puta”). 
Van ser secundats per militars en 
actius. Però també va acabar arxivat, 
en aquesta ocasió per la mateixa 
Fiscalia, que va primar la “llibertat 
d’expressió”. I deia que no es pot 
inferir que volguessin “promoure, 
fomentar o incitar l’odi, hostilitat 
o violència a cap col·lectiu” quan 
parlaven d’afusellar la meitat dels 
espanyols.

Aquests són només alguns 
casos, però no direu que no és ben 
curiós que l’Audiència Nacional 
no encausi com a terroristes o 
que la justícia espanyola actuï 
amb benevolència amb gent que 
posseeix un arsenal d’armes, o 
si són d’extrema dreta o si s’és 
militar, i per contra, crea un relat de 
terrorisme si ets independentista? 
On és la imparcialitat?

A més a més ens deixem 
casos, que és clar, no són propis 
de l’Audiència Nacional, però sí 
de la justícia, com el cas més 
paradigmàtic dels ultres que van 
assaltar la llibreria Blanquerna 
el 2013. Ja fa vuit anys que van 
irrompre violentament a la delegació 
de la Generalitat a Madrid per a 
sabotejar la Diada. I ja fa un any que 
tenen sentència ferma i condemna 
de presó del Tribunal Suprem, que el 
Tribunal Constitucional va obligar a 
rebaixar perquè no hi veia “agreujant 
de discriminació ideològica”. Però 
encara no han passat ni una sola 

Tamara Carrasco anant a judici

https://www.naciodigital.cat/noticia/180921/aixequen/confinament/tamara/carrasco/viladecans
https://www.naciodigital.cat/noticia/180921/aixequen/confinament/tamara/carrasco/viladecans
https://www.publico.es/public/repressio-l-audiencia-nacional-decreta-llibertat-sota-fianca-pels-darrers-cdr-empresonats.html
https://www.ccma.cat/324/fiscalia-insisteix-a-acusar-de-terrorisme-els-cdr-detinguts-en-loperacio-judes/noticia/3114974/
https://www.ccma.cat/324/fiscalia-insisteix-a-acusar-de-terrorisme-els-cdr-detinguts-en-loperacio-judes/noticia/3114974/
https://www.ccma.cat/324/fiscalia-insisteix-a-acusar-de-terrorisme-els-cdr-detinguts-en-loperacio-judes/noticia/3114974/
https://www.elnacional.cat/ca/politica/fiscalia-arxiva-cas-xat-volien-afusellar-26-milions_588405_102.html


a       de serra2ª época
27OPINIONS

El xat dels militars

nit entre reixes, des que el febrer 
del 2016 va haver-hi el primer dels 
quatre pronunciaments judicials de 
condemna en contra seva. Gener del 
2016. Compteu quant fa! El tribunal 
sentenciador va creure pertinent 
paralitzar l’ingrés a la presó perquè 
alguns havien demanat l’indult. Per 
cert, n’hi ha dos que es troben en 
cerca i captura des de fa mesos.

Q u è  p o d e m  p e n s a r  d e 
situacions com aquestes? Algun 
pot arribar a opinar que la detenció 
i acusació de la Tamara Carrasco 
no és sinó una demostració de fins 
on pot arribar l’ànim de revenja de 
l’Estat contra l’independentisme 
pel referèndum de l’1 d’octubre 
del 2017? O no es pot creure que 
la Guàrdia Civil i la Fiscalia, per la 
via de l’Audiència Nacional, el que 
realment han volgut fer és convertir 
el legítim i legal exercici del dret de 
reunió en un delicte construït sobre 
el no res?

S e m b l a  q u e  a m b 
l’independentisme tot s’hi val. Si 
després la cosa queda en no res, 
com a mínim s’haurà aconseguit 
escampar un clima de por. Algú pot 
dubtar de que hom pensi que en 
més d’un cas en que s’ha acusat 
de terrorisme, sembli que en lloc 
de la clàssica impunitat del crim, el 
que s’ha produït és una lamentable 
impunitat de l’acusació, sense cap 
rigor ni respectant la més mínima 
presumpció d’innocència? No hi ha 
hagut un abús de poder, en aquest 
cas judicial, que finalment ha quedat 
al descobert?

En el  cas de la Tamara 
Carrasco, tal com ha reconegut 
la sentència, s’ha demostrat que 
no hi havia absolutament la més 
mínima prova que se la impliqués en 
suposats disturbis ni encara menys 
en una delirant activitat terrorista. 
L’arbitrarietat de l’acusació s’ha 
desfet com un bolado. El jutjat penal 
25 de Barcelona ha conclòs que ni 
l’acusació de la Guàrdia Civil, ni els 
arguments del ministeri fiscal no 
s’aguanten de cap de les maneres. 
La jutge considera increïble que 
l’acusació del cos policial -ni més 
ni menys que per terrorisme, 
rebel·lió i sedició- es basés en un 
simple missatge de WhatsApp, 
que no se sap d’on va sortir. I a la 

Fiscalia li retreu que no aportés cap 
prova sobre els suposats delictes 
d’alteració de l’ordre públic. És a 
dir, tot va ser un bluf, un invent 
amb conseqüències personals 
gravíssimes per a una ciutadana 
indefensa. No em direu que aquesta 
sentència d’absolució no fa més 
evident la persecució policial i 
judicial contra l’independentisme? 
El de Tamara no és l’únic en què 
l’ombra del delicte de terrorisme 
recau sobre els investigats, malgrat 
la inexistència de proves o, en tot 
cas, proves encara pendents de 
confirmació. És tan difícil d’entendre 
que la protesta és un dret?

En més d’un cas, els advocats 
defensors es queixen: “S’ha fet una 
instrucció amb proves que no han 
estat vistes per les defenses. Això 
genera indefensió perquè no tenim 
el total de la prova existent contra 
ells”. En aquest sentit, asseguren 
que  es tracta de “sorpreses” que es 
van trobant a poc a poc i que deixen 
al marge les defenses. Aquests 
indicis han derivat, critiquen, de 
les “elucubracions de la Guàrdia 
Civil” i de “fets inconnexos” que van 
quedar reflectits en l’atestat policial. 
“El jutge de l’Audiència Nacional 
ha copiat el que deia el fiscal, que 
al seu torn copiava i fins i tot amb 
faltes d’ortografia els atestats de la 
Guàrdia Civil, que estan fets basats 
en fabulacions”, 
El més terrible, a part del dany 
personal que li han fet a Tamara 
Carrasco, és que no passarà res. 

De res. Ningú repararà el mal 
personal ni a la imatge que li han 
produït. Ni afrontaran els efectes 
que això ha tingut.

Ara bé, el que queda clar és 
que la justícia espanyola actua 
amb benevolència i fins i tot màniga 
ampla si tens arsenals d’armes 
però ets unionista, i crea relats 
inversemblants de terrorisme si ets 
independentista. La comparació 
dels casos ho diu tot. Aquestes 
institucions de ’Estat ha decidit 
l’estratègia a seguir. I no és la del 
diàleg. Al País Basc es va utilitzar 
el terrorisme d’estat i a Catalunya 
s’intenta crear un estat de terror. 
Pel camí, alguns mil ions de 
persones han perdut tota confiança 
en l’actuació dels alts tribunals i les 
forces policials espanyoles. I això 
potser és suportable per l’Estat, 
però no per la democràcia.

De vegades, quan no pots 
condemnar algú pels seus fets, 
intentes condemnar-lo per les seves 
intencions. Els fets necessiten ser 
provats i són en ells mateixos 
objectius: les coses o han passat 
o no han passat. En canvi les 
intencions són suposicions i no cal 
provar-les. En llenguatge jurídic 
parlar d’un judici d’intencions és 
una manera de desqualificar-lo. En 
un estat de dret no s’hi val. Però 
una cosa és el llenguatge jurídic i 
una altra el judici mediàtic. 

Amb aquestes actuacions 
s’està produint un veritable judici 
d’intencions a l’independentisme. 

https://www.elnacional.cat/ca/politica/justicia-atura-ingres-preso-ultres-blanquerna-fuig_598880_102.html
https://www.elnacional.cat/ca/politica/justicia-atura-ingres-preso-ultres-blanquerna-fuig_598880_102.html
https://www.ara.cat/politica/tamara-carrasco-absolta-desordres-terrorisme_0_2540146086.html
https://www.ara.cat/politica/tamara-carrasco-absolta-desordres-terrorisme_0_2540146086.html
https://www.ara.cat/politica/tamara-carrasco-absolta-desordres-terrorisme_0_2540146086.html
https://www.ara.cat/politica/tamara-carrasco-absolta-desordres-terrorisme_0_2540146086.html
https://www.ara.cat/politica/tamara-carrasco-absolta-desordres-terrorisme_0_2540146086.html
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Titulars carregats de verbs que 
parlen d’ intencions: “vol ien”, 
“planejaven”, “preparaven”... Com 
que no s’ha pogut provar que 
l’independentisme fes servir la 
violència, se l’acusa d’haver tingut 
la intenció de fer-la servir. Davant 
dels possibles indults i davant de 
la possible rebregada europea a la 
sentència del Suprem, algú li està 
dient a l’opinió pública espanyola (i 
no són només els mitjans): potser 
els independentistes no van fer res 
de violent o d’antidemocràtic, però 
nosaltres sabem que volien fer 
coses terribles, i que encara volen 

fer-ne. Com que amb els fets no 
n’hi ha prou per a tanta repressió, 
justifiquem-la amb les intencions. 
Perquè, per a ells, el veritable pecat 
són les intencions.

Algú pot pensar que en més 
d’una ocasió no hagi estat l’acusació 
de terrorisme una l’eina de l’Estat 
per perseguir la dissidència? No són 
aquests casos alguns exemples que 
poden aclarir la desconfiança sobre 
la imparcialitat de l’Audiència 
Nacional? 

És curiós de veure la transició 
de l  Tr ibuna l  d ’Ordre  Púb l ic 
franquista, que va passar a ser 

l’Audiència Nacional democràtica de 
la nit al dia. Fins i tot van conservar 
la mateixa seu. I, per descomptat, 
el mateix personal. Com si res, 
jutges i institució van passar el filtre 
de la Transició. De la dictadura a la 
democràcia. Podem imaginar-nos 
si va passar el mateix a Alemanya, 
amb els jutges i institucions de la 
dictadura de Hitler i la posterior 
democràcia? No n’hi ha per tenir-ne 
desconfiança? Amb tots aquests 
antecedents es pot evitar que algú 
pensi que, a vegades, l’Audiència 
Nacional fa evident que hi ha 
clavegueres de l’Estat?

OPINIONS
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Parlem amb Judit 
Olid del Gimnàs Im-

puls

29ENTREVISTA

El dia 6 de març es va celebrar 
la inauguració del gimnàs Impuls a 
Castellserà. De la seva promotora, 
la Judith Olid, de la seva simpatia, 
amabilitat i bon tracte i de la 
seva relació amb l’activitat física, 
tothom n’ha sentit a parlar. Són 
nombroses les activitats que 
ha portat a terme i fabulosos 
han estat els festivals on ens ha 
mostrat el seu bon saber fer.

Per conèixer quelcom més 
d’ella i del seu món envers 
l’activitat física, li adrecem unes 
quantes preguntes

1. -  Hola  Judi t ,  com et 
definiries? Una monitora d’activitat 
física, una animadora esportiva, 
una entrenadora personal…?

Jo em defineixo com a monitora 
d’activitats dirigides.

2.- Quins esports has anat 
practicant al llarg de la teva vida?

Va i g  c o m e n ç a r  a m b  l a 
gimnàstica rítmica, i desprès més 
que practicar-ne algun en concret, 
m’he dedicat al món de l’esport 
professionalment.

3.- Quan va començar tot? 
De sempre t’ha agradat l’activitat 
física?

Després de deixar els estudis i 

començar en el món laboral, vaig 
tenir clar que havia de treballar en 
algun camp que em motivés, i als 
20 anys em vaig treure el primer 
títol de monitora d’aeròbic. 

Sí,  sempre m’han agradat 
els esports i se m’han donat bé, 
i  el meu pas per la  rítmica  va 
ser la motivació per dedicar-me 
professionalment  en el món de 
l’ esport.

4.- Quina formació has anat 
adquirint?

Curs darrera curs (aeròbic, 

spinning, tonificació, Pilates, steps, 
aiguagim, monitora de natació , 
natació per a nadons, hipopressius, 
etc...). A l’any 2012 vam poder 
validar tota aquesta formació com 
a estudis de grau mitjà. 

Però la millor  formació l’he 
adquirida amb l’experiència al llarg 
de tots aquests anys.

5.-Quan et vas dedicar ja 
professionalment a aquesta 
activitat? Per què vas elegir 
fer de l’activitat física la teva 
professió?
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Tot just tret el meu primer títol 
d’aeròbic vaig començar a treballar 
al gimnàs de Ponts, Aigua Esport. 

Com he comentat abans, crec 
que per gaudir del teu treball és 
important que t’agradi i que et 
motivi, i a mi el fet de dirigir un grup 
de persones, ja sigui al ritme de la 
música o a nivell de força, em motiva 
moltíssim. 

6.- Sabem de tota la gamma 
d’activitat, cursets, classes, 
festivals... que has anat realitzant 
al llarg dels anys, però, ens la 
podries relacionar indicant tipus 
d’activitat?

Sempre m’he dedicat a les 
classes dirigides per persones, però 
desprès del meu pas per l’Escola de 
dansa Montse Esteve de Guissona, 
em vaig introduir al món de la dansa 
urbana mes dirigit a alumnes de P3 
fins a batxillerat.

7.- Destacaries algun tipus 
d’èxit aconseguit en la teva 
activitat? 

El meu èxit és poder viure 
del que m’agrada, i com no, també 
poder porta a terme un projecte com 
Impuls.

8 . -  L a  t e v a  a c t i v i t a t 
professional  requereix  fer 
sacrificis?

Com la majoria de feines 
requereix dedicació, implicació i 
formació.

9.- En els mals moments, 
l’esport t’ajuda o et beneficia?

L’esport sempre ajuda, en els 
mals i en els bons moments.

10.- Quin és el millor moment 

que has viscut en la teva activitat 
com a esportista? I el pitjor?

Tinc molt bon record del meu 
pas per la rítmica i la competició. 
Però fins al dia d’avui tota la meva 
carrera professional ha estat molt 
gratificant. 

De mals moments, per sort, 
no tinc per explicar-ne. 

11.- La música i l’exercici 
físic es complementen?

Per mi, la música no és un 
complement sinó un element 
indispensable pel bon funcionament 
d’una classe. Inclús crec que una 
classe mediocre s’arregla amb 
bona música, he, he, he!

12.- Quina és la teva visió 
sobre el món de l’activitat física 
i en concret sobre el que tu fas?

La meva visió es trobar salut 

pel qui la necessita, diversió pel qui 
la busca i teràpia pel qui la necessita.

13.- Quin tipus de persones 
creus que necessiten de la teva 
aportació?

Tothom es pot beneficiar del 
treball físic, ja que hi ha gran varietat 
d’activitats per a totes les edats, tots 
els nivells i tots els gustos i al gimnàs 
Impuls oferim tot aquest gran ventall 
de possibilitats.

 
14.- Què és el més important 

per a realitzar un bon exercici?
Jo diria que la motivació és 

molt important, tot i això crec que 
la disciplina ho és molt més, ja que 
si la motivació algun cop ens falla, 
la disciplina no. I com no, un bon 
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assessorament per part d’un bon 
professional.

15.- Quina és la teva millor 
recomanació?

Provar diferents activitats fins 
trobar l’ideal per a tu.

16.-  Explica’ns alguna 
anècdota o curiositat que t’hagi 
ocorregut

Com a anècdota fa gràcia 
que, a vegades, quan realitzes una 
classe, la gent està tan acostumada 
a seguir-te que inclús, si et rasques 
el cap, hi ha algú que també ho fa.

17.- A qui admires en aquest 
món de l’esport?

El meu referent, sens dubte, 
és la directora de l’ Escola de dansa 
Montse Esteve. L’admiro com a 
professional, com a persona, com 
a mare, com a emprenedora..... No 
és una persona mediàtica,  però si 
el meu referent.

18.- Observant-te des de fora 
sembles totalment incansable, 

es neix essent esportista? Què 
és més necessari resistència o 

agilitat?
Es pot néixer tenint  més 

predisposició física per ser un bon 
esportista, però arriba un moment 
que si no tens disciplina no et servirà.

Depenent del teu objectiu 
necessitaràs més resistència, o més 

agilitat, o totes dues.
19.- Avui en dia l’activitat 

física és un culte al cos?
Per sort, cada vegada menys, 

actualment la majoria practiquem 
l’esport per salut, per diversió o 
inclús com a superació.

20.- Tothom pot practicar 
esport o fer activitat física?

Tothom hauria de practicar 
esport, la quantitat de beneficis 
que aporta, ja siguin psíquics o 
físics, són una garantia d’una vida 
saludable.

21.- La inauguració del 
Gimnàs és una fita?

Naturalment ho és, i crec que 
també per Castellserà, ja que els 
seus habitants poden gaudir d’unes 
instal·lacions esportives de qualitat 
sense desplaçar-se.

22.- I ara què? Què voldries 
aconseguir en aquest camp en 
un futur?

Tinc varis projectes que encara 
és molt aviat per poder-ne parlar.

23.- Voldries afegir alguna 
cosa més?

Animar a tothom a que practiqui 
salut i benestar. I agrair a tothom que 
fa possible que Impuls sigui una 
realitat i no un projecte. També a 
vosaltres per pensar amb mi i donar-
me l’oportunitat d’expressar-me.

Moltes mercès Judith per 
la teva amabilitat. Desitgem un 
futur ple d’èxits i que tots els 
teus somnis es facin realitat. 
Actuacions com la teva ens 
omplen d’orgull i ens fa valorar 
encara més la gent que tenim al 
nostre voltant. Castellserà n’està 
orgullós de tu. Moltes mercès.
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El futbol a Cas-
tellserà (I I)

Un dels millors moments del futbol
El Futbol II Etapa (1940-

1954)
Acabada la guerra, tot i la 

recessió econòmica i el sacrifici 
per tirar endavant, a mesura que 
s’anaren, lentament, estabilitzant 
les condicions de vida, retornaren 
les ganes de lleure i de gaudir del 
moment. Ja, el mateix 1939, es 
va fer la festa major, al primer 
diumenge d’octubre, a la plaça 
Sitjar, amb un envelat. Al 1940 la 
festa es va fer ja al primer dissabte 
de setembre, també amb un 
envelat, a la mateixa plaça Sitjar. 

Fou el mateix 1940, quan les 
ganes, la il·lusió i el record dels 
partits jugats abans de la guerra, 
va fer que retornés el futbol a 
Castellserà. L’1 de setembre de 
1940, Segundo Boldú, Amadeu 
Castellví, Jaume Giribet, Josep 
Torres, Mateu Guixé i Jaume 
Marsinyach, varen fundar la 
Unión Deportiva Castellserà i, 
aquell mateix any, es va donar 
d’alta per primer cop . 

La primera junta directiva es 
va formar amb Josep Torres com 
a president i Amadeu Castellví, 
Segon Boldú, Mateu Guixé i 
Francesc Ginestà, com a vocals.
Després, en altres moments, 
també en foren presidents 
Amadeo Castellví, Segundo 
Boldú i Ramon Novell de ca 
l’Anguilé. Passaren per la Junta 
Directiva Santiago Torres, Pere 
Torres, Salvador Vila, Santiago 
Folguera, Josep Miró, Pere 
Enseñat, Blas Palou, Blas Canela, 

Miquel Marsiñach, Joan Añé, 
entre altres.

Com a equip federat jugava 
a segona regional catalana. Els 
jugadors jugaven per afecció i 
ningú cobrava res. Alguns dels 
jugadors havien ja format part 
de l’equip d’abans de la guerra, 
com el el Modesto Pujol, de ca 
la Virgília; el Pere Torres de cal 
Tomaset; el Josep Ma Badia, 
que feia de barber, el “Ràbia” 
(li vingué aquest renom perquè 
jugava de defensa i sempre 
arengava als seus companys 
dient: “Ràbia! Una mica més de 
ràbia!”; l’Àngel Utgés, de cal 
Cabrer; el Josep Utgés, de cal 
Vicentó... altres foren de nova 
incorporació com el Joan Farràs, 
el pastisser; el Josep Pijuan 
de cal Bep Viudo; l’Alejandro 
Borda, dels Forns; el Ramon 
Daniel, de cal Pagès; el Rosendo 

Utgés, de cal Cabrer; el Francisco 
Badia, de cal Tret;el Rosell; 
el Ramon Vilapriñó; el Rafael 
Llobet; el Josep Hernández, de ca 
l’Aragonés; el Josep Fité de cal 
Pubill del Pere; el Francesc Vila, 
de ca l’Andreuta; el Rosendo 
Montserrat; el Serra; el Graells; 
el Queral; el Gabriel Alsina de ca 
l’Aiguader; el Rafael Bernaus, de 
cal Pedrer; el Salvador Vila; el 
Rosendo Regué, de ca l’Inglés; 
l’Àngel Fusté, de cal Cabrer; el 
Pere Perera i el seu germà, de ca 
l’Estanc; el Raimundo Pedrós de 
ca la Laia; el Melcior Ginestà, de 
cal Mansió; el Francisco Oromí, 
de cal Tarrida; el Francesc Utgés, 
de cal Cabrer; el Fabregat de ca 
la Melitina, el cabaler, el germà 
del pare del Ramon i el Josep 
Fabregat; el Boldú; el Josep 
Cercós de ca la Crescència; el 
Flequé; el Giribet; el Díaz; el 

Carnet de jugador
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Josep Flotats; el Pere Pocurull; 
el Pere Casals, el Joan Farràs, el 
Josep Pijuan, de cal Bep Viudo; 
el Josep Borda, de cal Fidèlio, 
el Mingo de ca l’Andrea i altres.

Alguns jugadors eren de 
fora. Hi havia el Miquel Serra 
de La Sentiu, el Josep Sellart 
del Poal; el Díaz de Tàrrega, el 
Pubill de Castellnou de Seana, 
el Torres de Lleida, el Duart i el 
Bonjorn de Linyola, el Tarrides 
de Balaguer, R. Utgés de La 
Fuliola, el Carrrea, el Navau, el 
Masoteres, de Bellcaire, el Daniel 
de Boldú... També alguns dels 
jugadors venien de Bellmunt, 
de manera que festejaren aquí i 
aquí es casaren: Ramon Sàries, 
de cal Polònio, que es va casar 
amb la Magdalena Pujol, de ca la 
Virgília; el Rosendo Montserrat, 
que es va casar amb la Rosita 
Regué, la pastissera, i l’Antonio 
Planes, de Bellmunt, que es va 
casar amb la Maria Llobet de cal 
Rafael, ferrer. 

A m b  a q u e s t a  m u n i ó 
de jugadors, es podia fer un 
equip federat, que jugava les 
competicions oficials i  un 
segon equip que jugava partits 
amistosos.

Els jugadors no s’entrenaven. 
N’hi havia molts que, durant el 

Any 1940. Primer equip després de la guerra

matí llauraven i a la tarda anaven 
a jugar.
E l  camp de  fu tbo l  e ra  a 
l’anomenada finca de la família 
Pijuan, de cal Sac, on ara hi ha 
al principi del carrer Ponent 
i Camí de Butsènit, una finca 
privada, que no es cultivava. El 
camp estava tancat amb xisques 
No hi havia ni casetes, ni aigua. 
Els jugadors s’equipaven a casa 
seva i baixaven al camp amb 
una tovallola penjada al coll. 
A la mitja part, la canalla els 
guardàvem les tovalloles perquè 
s’eixuguessin la suor i llavors 
es feien un glopet de gasosa. 
L’àrbitre es canviava a casa d’un 
jugador, a ca la Crescència. El 

Unió Deportiva Castellserà. Temporada 1948-1949

jugadors que venien de fora 
també s’equipaven allí o bé al 
davant de la Casa de la Vila, al 
Sindicat.
Alguns dels equips, ja que 
ells tenien els seus camps 
tancats amb paret, amb els seus 
vestuaris i les seves dutxes, quan 
arribaven i veien el camp, tancat 
amb canyes i sense vestuaris, 
es quedaven sorpresos, però 
més sorpresos quedaven quan 
havien de marxar amb una 
derrota.
Més endavant la Federació va 
obligar el Club a construir els 
vestuaris. Es van construir a 
jova, amb els totxos regalats 
per la Bòvila del Jaume Badia, 
el material per Yesos Borda 
i tothom hi va aportar el seu 
treball, tant per anar a buscar 
la grava a Bellpuig com per fer 
de paletes i peons. Els vestidors 
tenien dutxes, perquè tenien a 
dalt, uns dipòsits que s’havien 
d’omplir amb galledes. 
S’havia de pagar entrada per 
veure els partits, per això, 
aprofitant que allí hi havia 
un desguàs ple de xops, molt 
jovent pujava dalt d’un xop per 
poder veure els partits o fins i 
tot s’espiava per entremig de 
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Anant cap el camp a jugar un partit

Espectadors i espectadores al camp de futbol

les xisques. 
S’anava a jugar afora amb el 
camió de ca l’Estanc, que feia 
d’ordinari cap a Tàrrega, a dalt 
del remolc que duia una vela. 
També amb el camió del Pelean o 
del Belda. Al remolc s’hi posava 
un parell de bancs de l’església 
per poder seure.
L’Alejandro de cal Pere Mut era 
qui s’encarregava de marcar el 
camp i d’agafar les entrades a la 
taquilla, per un forat que es feia 
a la xisca.
El 26 de juny de 1949, la Unión 
Deportiva Castellserà va passar a 
primera regional. Aquell mateix 
any, al desembre, es va jugar un 
partit en homenatge al president 
Josep Torres. 

En el Campionat de Primera 
Regional B, Temporada 1949-
1950, integraven el segon 
Sector els equips d’Amposta, 
Borges Blanques, Castellserà, 
Cervera, Gavà, Gracia, Iberia 
de Barcelona, La Cava, La 
Flora, Martorell, Molinense, 
Mollerussa, Poble Sec, Santboià, 
San Carles de la Ràpita i Sitges. 
El primer partit de la temporada 
49/50 fou contra el Borges 
Blanques
Entre els anys 49,50 i 51 es 

pot dir que, com a equip de 
futbol, després del Lleida venia 
el Castellserà. La Unió Deportiva 
Castellserà jugava amb equips de 
poblacions més grans com podien 

ser Sant Carles de la Ràpita, Sant 
Cugat, Poble-sec, Poble Nou, 
Amposta, Martorell i altres.

Fins al 1952 es jugà a 
Primera Regional. Aquells anys 
es defineixen com uns dels 
millors moments del futbol a 
Castellserà. 
Al 1953 potser s’acusa l’esforç 
d’estar a primera i l’equip 
descendeix a segona regional. 
Però els efectes negatius, 

amb problemes econòmics, 
continuaren i, a partir del 1954, 
ja no hi va haver futbol de 
competició. Amb tot hi va 
continuar havent futbol a la 
localitat ja que es jugaven 
diferents partits amistosos. 
Quan la  Unió Deport iva 
Castellserà es va enretirar, 
va continuar el campionat la 
població de la Fuliola amb el 
nom de UD Castellserà. En 
acabar el campionat van deixar 
un deute a la federació i això va 
tenir conseqüències.
Quan es va deixar de jugar el 
futbol de competició, la manca 
d’equip va anar afeblint la 
pràctica d’aquest esport i poc a 
poc s’anà deixant, de tal manera 

que va arribar un moment en 
que, el que havia estat el camp 
de competició, es va llaurar per 
a cultiu i semblava que ja no hi 
hauria més futbol a casa nostra, 
però...
Amb agraïment a Magí Cercós 
(ACS).
Algunes notes han estat extretes 
del Treball de Recerca “El 
Futbol a Castellserà” de Pau 
Alsina Sió 

PARLEM DE CASTELLSERÀ
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EL COGNOM 
BADIA (II)

Jaume Badia Alsina

Anem a veure altres branques 
del cognom Badia.

A part de la branca de cal 
Coron, una altra de les altres 
branques del cognom Badia 
és la que fa referència a Jacint 
Badia, anomenat de Cal Sant. 
Les dues branques semblen no 
tenir cap relació, però no es 
pot excloure que, en un temps 
passat tinguessin una mateixa 
ascendència.

El Jacint Badia, de Cal Sant, 
es va casar amb Maria Reig 
d’Anglesola. El matrimoni ens 
consta que, al 1857 va tenir un 
fill: Pau Badia Reig.

Pau Badia Reig, de Cal Sant, 
es va casar amb Teresa Civit de 
Linyola. El matrimoni va tenir 
tres fills: (I) Jacint, al 1888, (II) 
la Maria, al 1890 i (III) el Magí, 
al 1893.

El (I) Jacint Badia Civit, de 
Cal Sant, es va casar, al 1913, 
amb Roser Alsina. El Jacint 
va ser president del Sindicat i 
alcalde de Castellserà, abans de 
la guerra. El matrimoni va tenir 
4 fills: la Carme Badia Alsina, 
al 1917, que va morir als tres 
anys; el Magí Badia Alsina, al 
1918, que va morir en néixer; 
la Maria Badia Alsina, que es 
va casar, al 1940 amb Ramon 
Borda, dels Forns, i que vivien al 
Carrer Major, i que no van tenir 
fills, i,  el Santiago Badia Alsina, 
encara que tot i tenir aquest nom 
de bateig, tothom el coneixia 
com a Jaume. El Jaume Badia 
Alsina, doncs, propietari de la 

bòbila, també va ser alcalde de 
Castellserà, després de la guerra. 
Es va casar amb Maria Balasch i 
el matrimoni tampoc va tenir fills, 
acabant-se per aquesta banda el 
cognom Badia.

La (II) Maria Badia Civit, 
es va casar, al 1913, amb Gaspar 
Llordés, de Cal Borrellet. El 
matrimoni va tenir dos fills: el 
(a) Josep i (b) l’Antònia

El (a) Josep Llordés Badia, 
de Cal Borrellet, va néixer 
al 1914. Va tenir estudis de 
músic, per això tocava l’òrgan a 
l’església i va ser director de la 
Coral Flors d’Urgell des del 1943 
fins el 1950. Cal anotar que va 
escriure el llibre ”Al 
dejar el fusil” en el 
que relatava les seves 
memòries a la Guerra 
Civil. Al 1945 es va 
casar amb Rosalia 
Novell, establint-se a 
la casa a la Plaça de 
la Sardana. 

L’(b) Antònia 
L l o r d é s  B a d i a , 
nascuda el 1917, es 
va casar amb Joan 
Farràs, el pastisser, 
i  t en ien  casa  a l 
C a r r e r  M u r a l l a . 
Aquí s’acaba també 
el cognom Badia per 
aquesta banda.

El (III) Magí 
Badia Civit, de Cal 
Magí del Sant, es va 
casar, al 1919, amb 
Cecília Borrell. El 

matrimoni va tenir dos fills: el (1) 
Pau i el (2) Josep.

El (1) Pau Badia Borrell es 
va casar, al 1952, amb Ma Lluïsa 
Brufau, de Cal Marianet. Vivien 
al xalet del Mariano Brufau, el 
pare de la Ma Lluïsa, d’aquí el 
renom de la casa. El matrimoni va 
tenir 3 fills: el (A) Jaume, el (B) 
Ramon i el (C) Josep Ma.

El (A) Jaume Badia Brufau, 
de Cal Marianet, es va casar amb 
Antonieta Fusté, amb casa a l’Av. 
Sant Sebastià i tenen tres fills: el 
(a) Jaume, la (b) Gemma i la (c) 
Núria.

El Jaume Badia Fusté, casat 
amb Núria Casanelles i amb els 
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Pau Badia Borrell-Mª Lluïsa Brufau

fills Valentina i Guerau, viu a Es 
Bordes (Vall d’Aran).

La Gemma Badia Fusté, casada 
amb Joan Gomà, de Penelles i amb 
els fills Conrad, Quirze i Olau, viu 
al Carrer Major.

La Núria Badia Fusté, casada 
amb Adrià Eres i amb el fill Pau, viu 
al Carrer Llibertat.

El (B) Ramon Badia Brufau, 
casat amb  Victòria Vives i amb els 
fills Oriol i Ona viu a Barcelona. 

El (C) Josep Ma Badia Brufau, 
casat amb Elisabet Serra i amb 
les filles, Elena i Andrea, viuen a 
Mollerussa

El (2) Josep Badia Borrell es 
va casar, al 1947, amb Antònia 
Ginestà Badia, de Ca l’Antonieta 
del Tret. Amb aquest casament es 
van emparentar dues branques del 
mateix cognom Badia, la de cal 
Coron i la de cal Sant. El matrimoni 
va tenir una filla: L’Antònia Badia 
Ginestà.

L’Antònia Badia Ginestà, 
es va casar amb Abili Allué. El 
matrimoni, primer va viure a 
Castellserà i després a Bellpuig i 
finalment a Andorra.  Van tenir 4 
fills: la Marta Allué Badia, que viu 
a Bellpuig;  l’Abili Allué Badia que 
viu a Bellpuig; l’Anna Allué Badia, 

que viu a Andorra i el Narcís 
Allué Badia, que viu a Andorra. 
Aquí s’acaba el cognom Badia per 
aquesta banda.

Aquesta branca del cognom 
Badia té a veure amb els renoms 
de cases de Cal Sant, Cal Borrellet, 
Cal Farràs, Cal Marianet i Ca 
l’Antonieta del Tret.

A LT R E S  C O G N O M S 
BADIA

A Castellserà trobem altre 
persones que, vinguts de fora, han 
aportat també el cognom Badia 
a la localitat i, evidentment, no 
tenen res a veure amb els Badia 
anteriors. Podem parlar d’un 
Badia, originari de Benavarri i un 
Badia, originari d’Ivars d’Urgell.

A.-  Antonio Badia ,  de 
Benavarri, es va casar amb Maria 
Andalé, de Bellcaire. El matrimoni, 
primer va residir a Bellcaire i ens 
consta que va tenir dos fills, la 
(I) Cecília i el (II) Josep. Ja amb 
els dos fills, la família va venir a 
residir a Castellserà.

La (I) Cecília Badia Andalé 
es va casar amb Jaume Marsiñach 
de Cal Cabaler Ramonet. El 
matrimoni va tenir dos fills, la 
Maria Marsiñach Badia, que va 

anar a residir a Vallverd i el Jaume 
Marsiñach Badia, anomenat de Cal 
Sereno, que vivia al Carrer Eres. 
Amb ells es va acabar el cognom 
Badia per aquesta banda.

El (II) Josep Badia Andalé, 
anomenat de Cal Pastor del Raig, 
es va casar amb Maria Reñé 
de Vallfogona de Balaguer. El 
matrimoni va tenir tres fills, la (1) 
Maria, el (2) Jaume i la (3) Núria.

La (1) Maria Badia Reñé va 
morir als 14 anys.

El (2) Jaume Badia Reñé, de 
Cal Raig, es va casar amb Josefa 
Pallerola, amb casa al Carrer Eres, 
i va tenir una filla, la Maria Badia 
Pallerola, que va morir als pocs dies 
de néixer. 

La (3) Núria Badia Reñé, 
de Cal Raig, es va casar amb 
Francisco Trullols de Térmens. 
El matrimoni, que va tenia casa 
al Carrer Raig, va tenir una filla, 
la Lourdes Trullols Badia, que va 
anar a viure a Barcelona, casant-
se allí amb Josep Barbero i, en 
enviudar, va tornar a Castellserà, al 
Carrer Raig, on viu. Aquí s’acaba el 
cognom Badia per aquesta banda.

B.- També tenim a Josep Ma 
Badia Lluelles, d’Ivars d’Urgell, 
que havia estat jugador de l’equip 
de futbol de la U.E Castellserà. 
Es va casar amb Maria Ricart de 
Castellserà i van establir casa al 
Carrer Libertat. El matrimoni va 
tenir una filla, la  Teresa Badia 
Ricart. Més tard van anar a viure a 
Barcelona i allí, la seva filla es va 
casar amb Emili Vallés, residint a 
Barcelona, però que també venien 
a Castellserà, de tant en tant, a 
la seva casa del Carrer Llibertat. 
El matrimoni ha tingut dos fills: 
l’Emili Vallés Badia i la Ma Teresa 
Vallés Badia, acabant-se amb ells 
aquesta branca del cognom.

Fins aquí la relació de la 
Nissaga Badia.
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EL TRIST
El tr ist  (Cist icola juncidis) 
és  una  espèc ie  d ’ oce l l  de 
l’ordre dels passeriformes, el nom 
vulgar del qual en català fa al·lusió al 
curt cant emès en vol, que coincideix 
amb un espasme ascendent cada 
cop que llança el seu xiscle: “trist”, 
“trist”.
Mesura 10 cm de llargària. Per 
sobre és de color marró rogenc amb 
ratlles negres i blanques; per sota té 
tonalitats blanquinoses, groguenques 
i marronoses, la gola és clara. 
El bec és fi, allargat i una mica 
corbat cap avall. La cua és curta i 
arrodonida i de color negre i blanc.. 
Destaca el seu capet ratllat de negre. 
No hi ha grans diferències entre 
ambdós sexes. Menja insectes, 
aranyes i també llavors. El seu cant 
és monòton.
Ocupa ambients humits i àrids 
indiferentment, per això viu a les 
jonqueres dels aiguamolls litorals 
i als conreus de cereals de les 
àrees mediterrànies planes. És 
comú als Països Catalans. La 
seua població es veu molt afectada 
pels hiverns freds a causa que no 
migra i a la seua feblesa intrínseca, 
per aquest motiu el nombre total de 
tristos pot oscil·lar molt segons els 

anys. És sedentari a Europa. 
E ls  masc les  són  po l ígams. 
Mascle i femella participen en les 
tasques reproductives. Al març-
agost preparen un niu ovalat 
perfecte, amb una entrada pel 
costat, emprant teranyines per 
reforçar les fulles de què consta 
el cau i es troba suspès entre la 
brossa densa. La femella pon 4-6 
ous de color variable (blancs, rosats, 
verdosos, blavosos) amb la closca 
molt fina i amb moltes taques i punts 
foscos. Els ous són incubats per la 
femella durant uns 12 dies; després 
neixen els pollets que surten del 

niu al cap d’unes 2 setmanes. Fa 
dues cries cada any. Pot viure uns 
5 anys.

Nidif ica a la totali tat de 
les zones humides dels Països 
Catalans. Viu en aiguamolls i zones 
humides, tot i que se’l pot veure 
en conreus i zones arbustives. 
S’amaga de seguida entre la 
vegetació en ser descobert.

Pel terme de Castellserà el 
podrem veure vora les sèquies 
enmig de les xisques, on nidifica. 
En passar pel camí, de seguida 
surt, volant com a empentes, i emet 
el seu cant característic.

NATURA

https://ca.wikipedia.org/wiki/Esp%C3%A8cie
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ocell
https://ca.wikipedia.org/wiki/Ordre
https://ca.wikipedia.org/wiki/Passeriformes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Catal%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cant
https://ca.wikipedia.org/wiki/Espasme
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cua_(anatomia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Insectes
https://ca.wikipedia.org/wiki/Aiguamoll
https://ca.wikipedia.org/wiki/Conreu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Cereals
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Poblaci%C3%B3
https://ca.wikipedia.org/wiki/Hivern
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mascle_(biologia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mascle_(biologia)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Femella
https://ca.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A7
https://ca.wikipedia.org/wiki/Agost
https://ca.wikipedia.org/wiki/Niu
https://ca.wikipedia.org/wiki/Teranyina
https://ca.wikipedia.org/wiki/Fulla
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans
https://ca.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%AFsos_Catalans
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Nit d’amor

C om recordo aquella nit d’amor serena.
Tu tenies a la falda un infantó. 
Jo et besava i t’apressava amb la cadena 
de mos braços, i em moria d’il·lusió! 

A cada bes que jo et donava, el nin somreia, 
com si entendre pogués ell la nostra acció;
 i sa ingènua rialla tant li esqueia, 
que a l’ensems tots dos li donàvem un petó. 

Com recordo aquella nit d’amor ardent... 
L’estany restava als nostres peus com toll

i la lluna se filtrava macilenta de plors; 
per les fulles, per les branques i les flors. 

A ton pit, arraulidet, el nin dormia, 
i en mirar-lo, fins enveja li tenia 
per poder estar en lloc tant preferit... 
I tu, que mon foll desig vares comprendre, 
la testa gentilment me vares prendre, 
i com altre nin, l’acostares al teu pit. 

RAFAEL MASSIP TARRAGÓ    Castellserà  
setembre 1921 (Crònica Targarina 8-10-1921)
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RETALLS DE 
PREMSA
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APROVEMAPROVEM

DENUNCIEMDENUNCIEM

ELS TREBALLS 
DE MANTENIMENT I 
ARRANJAMENT DE 
DIFERENTS CAMINS 
DEL TERME

LA DESAPARICIÓ, 
AL CAMÍ DE MONGAI, 
DE LA PART DE MÉS 
AMUNT DEL CANAL 
QUE CONNECTA AMB 
ROCAFINESTRES I LA 
RESTA DE CAMÍ.
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INGREDIENTS (Per a 4 persones)

PREPARACIÓ

Bolets de tota mena amb bocinets de xai

- 125 g de rovellons
- 125 g de pinetells
-  125 g de carn xai (idealment cuixa)
-  25 ml d’oli d’oliva verge extra
-  1 dent d’all
-  Anet fresc o deshidratat
-  Sal

Piqueu l’all ben picat.
Poliu la carn de xai de manera que no quedi greix ni rastres de pell adherida (això també podeu demanar-

ho a la carnisseria). Després, talleu-la a daus petits de la mida d’una avellana.
Netegeu els bolets. Recordeu que el millor moment per fer-ho és just en collir-los, raspallant-los amb un 

pinzell. Si, per altra banda, els heu comprat, netegeu-los amb els dits sota un rajolí molt prim d’aigua freda.
Aboqueu l’oli, els bolets i un pessic generós de sal en una olla o paella amb tapa, i escalfeu-la a foc moderat. 

Al cap de 2 o 3 minuts veureu que els bolets hauran deixat anar la seva aigua i, seguidament, la tornaran a absorbir 
(és important que no obriu la tapa). En aquest moment tireu el gra d’all ben picat i els bocins de xai salpebrats.

Deixeu-ho coure entre 1 i 2 minuts fins que els bocins de xai hagin agafat color, però segueixin tendres a 
l’interior. Si us passeu de cocció, la carn quedarà dura.

Serviu immediatament i perfumeu amb un pessic d’anet fresc o bé en pols.

EL DIA QUE VAIG MARXAR d’Albert Om
A caval l  ent re e ls  records de la  in fantesa a Taradel l  i 

la crònica del present del periodista de prestigi, aquest és un text 
deliciós, hedonista, senzill i sofisticat alhora, amarat de tendresa. 
A prop de fer 50 anys, un dia l’autor decideix que vol «desaparèixer d’ell 
mateix», deixar-ho tot i marxar un temps a França, a aprendre francès, la 
llengua que quan era petit significava per als seus pares la del país de la 
llibertat i que ara havia estat arraconada per l’omnipresent anglès. I se’n va uns 
mesos a Aix-en-Provence, on es troba amb ell mateix i amb el plaer de viure 
amb calma. Compleix així un somni que molts tenim: el de fer un canvi de vida. 
«(...) volia asseure’m a la terrassa d’un bar, demanar un Pastís, treure la 
llibreta i transcriure lletres de cançons en francès de Serge Gainsbourg, de La 
Grande Sophie, de Benjamin Biolay o de Dominique A, i fer el que fem tots, 
subratllar aquelles frases que sembla que ens donin la raó en les decisions 
que acabem de prendre: marxar un temps a França quan tens els 50 anys a 
tocar, quan veus que els teus pares comencen el camí d’anar-se’n i tu, que 
no tens fills, decideixes anar-te’n abans, per lleugeresa, per por o potser per 
reunir una mica de coratge pels anys que vindran: «la vie n’est pas finie, la 
vie n’est pas passé». Ho cantava Dominique A i ho subratllava jo: la vida no 
s’havia acabat. Aquell temps, a França, ho volia fer tot cada dia i no sabia per on començar.»
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HUMORHUMOR

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES
 

L’ample de via dels ferrocarrils dels Estats Units és de 4 
peus i 8,5 polzades. És un nombre bastant estrany. 

Per què s’usa precisament aquesta amplada? Doncs 
perquè així és com es fa a Gran Bretanya, i les vies 
americanes foren construïdes per anglesos expatriats. 

Per què els anglesos usaven aquesta amplada? 
Perquè els primers ferrocarrils foren construïts per les 
mateixes persones que havien construït els antics tramvies 
i aquesta és l’amplada que usaven. 

I por que ells usaven aquesta xifra? Perquè utilitzaven 
les mateixes plantilles i eines que s’usaven per a construir carruatges, que usaven aquest espai entre rodes. 

Bé. I per què els carruatges usaven aquesta estranya xifra d’espai entre rodes? Perquè si haguessin usat 
una altra qualsevulla, s’hagués trencat alguna roda en algun vell camí anglès, ja que aquesta és la distància entre 
les roderes.

Així doncs, qui va construir aquests vells camins amb roderes? Les primeres carreteres de llarga distància a 
Europa (i a Anglaterra) foren construïdes per l’Imperi Romà per a les seves 
legions i han estat usades des de llavors. 

I les roderes d’aquests camins? Els carros de guerra de les legions 
romanes formaren les roderes inicials, que qualsevol altre carro, havia d’imitar 
per por a destruir les rodes dels seus carruatges. 

Ja que els carros foren fets per a (o per) l’Imperi Romà, eren tots iguals 
en quan a espai entre rodes. L’ample de via estàndard als USA, doncs, de 
4 peus i 8,5 polzades deriva de les especificacions originals per a un carro 
de guerra romà. 

Especificacions i burocràcies que viuen per sempre. Així doncs, la 
propera vegada que et donin unes especificacions i et preguntis quin cul de 
ruc les va pensar, pot ser que estigues exactament encertat, ja que els carros 
de guerra romans es van fer amb l’amplada justa per a acomodar el cul de 
dos cavalls. Amb la qual cosa ja tenim la resposta a la pregunta original. 
I ara un pas més enllà... Hi ha un interessant afegit a la història sobre els 
amples de via i culs de cavall. Quan veiem una Llançadora Espacial a 
la seva rampa de llançament, notarem dos grans coets units als costats 
del principal tanc de combustible. Són els anomenats SRB (Solid Rocket 
Boosters) i són construïts per Thiokol a la seva fàbrica d’Utah. Els enginyers 
que els dissenyaren haurien preferit fer-los una mica més amples, però els 
SRB han de ser enviats per tren des de la fàbrica fins el lloc de llançament. 
La línia fèrria passa per un túnel a les muntanyes i els SRB han de cabre a 
través d’aquest túnel, el qual és lleugerament més ample que el propi ample de la via, la qual és, aproximadament 
de l’ample de dos culs de cavall. Així doncs, el disseny dels coets impulsors, del més avençat sistema de transport 
del món, fou determinat, fa dos mil anys, per l’ample del cul d’un cavall.

ACUDITS

- Avi, per què estàs davant de l’ordinador amb 
els ulls tancats?

- És que Windows m’ha dit que tanqui les 
pestanyes.

- Quant costa llogar un cotxe?
- Depèn del temps
- Doncs, posem que plou! 
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