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elque hem pogui conslatar. Vilaplana no éstan drfe¡ént
delsaltres pobes de lacomarcade Ba xCar¡p. Malgrat
serun poblede l'interiorino ser un delriturístic, sembla
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que FngLany se ns ha encona_¿l una r (d
I'ensop rnent i a crisi turist ca que es nostres
que d'altres anys, o que els carrers estaven més quiets ? Qu
noha notatque, en genera, les niis han esiat més tranqui .es
i menys sorolloses? els actes es festes de pob e, no eren
més en famíia?
Tan de bo que aquesta mena d'ensop ment s gu només el
reflex delque ha passat a a resta d e contrades de Catalu nya
La Festa ¡/aior d'octubre está a punt de comenqar seria bo
que la població d aquest,
nostre poble, prengués part de
per
poder
la festa
fru r-ne tots plegats,
poble
Donar vida al
ha de ser per a tots nosaltres un orgull i
una sat sfacció, ha de ser saber-se part d'un nuclide perso-
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nes que treba len e s uns per als altres, ha de ser sentir-se
d'aqui i viure aqui.
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. Lo somni d'una donzeltá
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lJequip de Lo Pedrís us desitja
molt bona Festa Major

de

govern municjpat de

comarques han sofert.
Oui no s'ha adonat que el pob e semb ava més bu t de gent

¡

AGUSTí FERRÉ OBIOLS (1932)

entrevista

"No has de fer les coses perqué et valorin sinó perqué ho sents,
amb illusió, amb ganes de servei. Amb act¡tud de serve¡ al pobte,;
Durant dtvujt anys que li acuparen c¡nc teg¡statures, t,AgustiFeffé ab¡ats (1g32) va
regn emb tol-añnc¡a, hanestedat j sentit comú t'Ajuntanent de VtaDtana. Va s;r et

a'n-- a éné dema- rd¡tc detpoote oospté o-me5ae¿Odntsdeali_taoúatt.n
qui.-¿

A

ñé

oub/ls de drcL),¿t ota\tnc-at p", con.",qe" ," ,
Untó, de v¡ce-pres¡dent det Canse Camarcat ¡ tambe n¡htá a Un¡ó de page;s
Up),

des .l'an fou des¡gnat pr¡mer detegat comarcat. Et és def¡neix con a ;abbnisra ¡
llberal- Malgrat els cárrecs púbtics ¡ta¡ngenttasca queaquestas comparten en quan
aler,ps i ded¡cac¡ó, l'Agusti de catMattotsempre s'ha est¡mat ¡ha defensat taL.;a ¡
oa-se. Dc, ¿no md nd ctét\¿l de cutti\aita . , ont ¿ ban o¿gé. de soc" ¿/.e/ qu.
es.

Quins van ser els teus

inicis?

La rnevatrajectdna pública comenga a

Unió de Pagesos. Jo vaig ser et
delegat

comarcal.

a

primer

De qu¡ns anys eslem parlant?
De s primers anys setanta, quan Franco
encara era viu i no hi hava dret a re|nirnos com a slndlcatistes. Ho féiem de tor
r¡a clandest na. S'escar¡pávem per les
esg es es i e s monest rs. per tot arreu.

Ouines funcions realitzaves a la Up?
Al;va;g íer una abormoi rnpoia¡i cer

qué va g velrre q,re h r-rav a un ca iu. que
lá genl te¡ a qanes ce que es cañv és a gLrna cosa aqLe e g-..:. e s cagescs.

anave¡ de óo.a:e. ere. molta qert. Hi
hav a asser¡b,ees

a¡O 3.000 oersones.

Encara recordes aquells pr¡mers atiliats que esjugaven la peilper defensar
els interessos dels pagesos?
SÍ. i iant. Va ser una abor de molts ho
Tnes com e Valent de I'Aleixat. el
Nubloles. el 8ástardes... Aquí a Baix
Camp, al principl, vam arribar a tenirSOO
afiliais ialSegriá que és la comárca que té
r¡és pagesia. en ten a tres-cents. Becordo
que quan anava a Barcelona el delegat
nacional em deiai "Óstia"l Ferré com és
possrbequeaneu tan aldavanfl ljo I dela:
La geni hiha entrat amb molta empenta i
l.lus¡ó.

A ¡a UP tots éreu pagesos o també hi
havia estudiants i d,altres obrers?
Tots érem pagesos iei que no era pagés,

era enginyer o perit agrdnom.

I les vostres inqu¡etuds només anaven
enfocades al tema de la pagesia des
det punt de vista sindicat o t-amt¡é era

a nivelt polít¡c?
La Un ó de Pagesos era un sindicat unitari, democráiic iindependent. Oue es
basavaloi ar¡b assembees. La gent iva
enlrar arnb moiia ernpenta. Jo recordo
que a qualsevol p¡esentac ó que fes la
Un ó de Pagesos no s'hicabia. Era.ou.
era e comengar¡ent. Eren unes gernac
ons terr b es. A parti. d aqui. és quan et

comence¡ a conerxer e s po it cs

aqJests büscue. geni que cfldr a més
ge¡t nova per tentr oocons de vot. Lárors a m er¡ van dir si vola entrar e¡

ca presentar me cor¡ ajcalde pel
pob e. i,4 ho van drr tots ets partits i amb
po ii

Quin any era iconcreta a quins partits

A

76, lany de Ies primeres eteccions
democrátiques, Els que em van oleri¡
mésvan serels socialistes que m,oferiren
el número dos de Tarragona a [,1adrid.
Peró jo francameni, llavors ara, per damunl de tot, isempre ho hed t:sóc catalanista i liberal. I aquests dos trets foná
rnentals van fer que optés per enrolar-me
a les fi es de Convergéncia.

Peró, el catalanisme

iel

t¡berat¡sme

són exclusius de Converg¿nc¡a?
Pel catalanisme, pe iberatisme, pet que
fos. Jo en aque ls mornenls com alcat.je
era una persona púb ica itampoc m'interessava massa que em posés en un extrem o a l'alire per captar més gent_ I jo

vaig cons derarque Convergéncta podia
ser el rnilor Convergéncla em va ofe¡ir

ser dipuiat prov nc at, perd jo et que
me¡ys rn rava eren els diñers perqué llavors un dlputai no cobrava res, només
d etes com ssions. de sou ni un duro_
Quanl vas formar l'equip de Govern a
les pr¡meres elecc¡ons democrátiques
del76, després de 40 anys de dictadu-

ra franquista, eñ qu¡n model de govern vas pensar ien qu¡na gent vas
comptar?
Vaig lntentar fer un equip de gent d,aquí
del poble: e David, l'A bert Soía, e

Cób¡t,

e Canti,l'Ernest.

Oue hi hagués

una mica de gent de tota ma¡era.

Com van anar les primeres eleccions ¡
corñ va ser l'entrada a aquell nou model
democrat¡c pel qual s,havia l¡u¡tattant?
No es va presenlar n ngú més

ivar¡ sor-

tir amb moltes abstencions a gun escrit
que deiai "No us volem". És a dit que at
guns ño volen democrácia. Obrir t,Ajuntar¡ent va seruna m ca alló de la novétai
Trobar els comptes, no d¡c que els tro
béssim malament perqué no els vam ni
mirar. Hihavia un efectiu, mo[ poc, fe na
railNo daven un duro. Perpagar elSáns,

Subm¡n¡stroment

i e5.r¡ptori
.
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VILAPLANA

el secretar , molts mesos havier¡ de firmar elCób,l i jo un crédit a la Cooperativa, perqué no n'hi havia eleciiu.

Quines són ies primeres coses que
La p¡mera obra va ser la psta de ciment
que hi ha a les esco es, Feta voluntária
ment, com poster orment apiscna el
casa. Jo no em vullposargalons ila gent
ia iuilará o dirá el que I sembli, peró les
infráestruciures més s gn¡ficat ves
d'aquest pob e van sortir quanlo va g ser
alcalde, Totes: a caret-Ára d Aforja a a
Seva s'aprováquan jo eraalcalde, a Pade la B ba, e d pósit de 'aigua, el carrer Dr ¡,4arch, els desguassos de poble,
el cenrentiri, l'Ajuntar¡ent nou.
Qa

A nivell d'iñfraestructures, el Casal, la
carretera d'Alforja a la Selva han rebut

crítiques d'altres grups. No hagués es-

tat millor aprovar-ho amb el consens
de la gent?
En aquells anys les coses es feen com
es podien. Jo ho respecto tot, Quan vag
ser acalde vag fer les coses amb humihonestedat. I toi. no és o més ido-

liat
n

per toihorn, com la P aqa de la Biba

que no és el més adequai per a guns.
Poiser si. Perd bé. les coses es fan i el
queva aldávant ha de tenir les idees ben
clares s nó sempre divagará ino fará mai

res, Perqué, fes o que vulguis que de
pegues sef¡pre te'n troben. Pelcasa, en
aquells momenis, no h havia possib liiats
i es va fer el que es va creure més ade

quat. El "Carletes" ia ho deia: "Ura
barraqueta' . fal fel gtácies a a gent de
En aquella primera etapa de la demo-

crác¡a, vas témer per algun moment
que sorgissin de nou els vells fantasmes de la dictadufa ?
No especia ment. Perd recordo el dia del
lruskai cop militar 23-F. Tot just aquelldla
es va morir el Crr,¿o, vaig anar al Bosari

i la gent em mirava amt¡ una cara de
compassió, vo ent d r: On t'has fot¿./¡!
Perqué ara tothom és bo, la cosa está
consoldada perd llavors no ho vulgueu
saberl

Ps.

A n¡vellde poble vautrobar molta opos¡ció de la gent d'esquerres, dretes o

independents?
H va haver algú que quan es va morir

Des d'algun sector, s'ha cr¡t¡cat que
cediss¡s l'alcald¡a alcap del PSC de
Vilaplana? Ho tornaries a fér?
La gent poi pensar el que vulgui peró

I'Abdullah va ven'r a casa d eni-me que

I'Ernest és un homeque óbviar¡ent ha de

no estava batejat i que no podla enirar al
cementir. I no se' pod a enterrar, I jo li

menjar, pero té inieres pel pob e. A les
últimes eeccions va passar que a po ít ca és bruta isempre hi ha pactes, Els resu iats van ser3 per Convergéncia,2 per
PSC i2 per EBC. Jo havia de Dactaramb
aigú. Amb ERC no. li vaig dir a I Ernest
perqué I ten a r¡és confianQa.

vaiq coniestar:Situ fosss alcalde potser
si, peró ho sóc
aquí on h d u:
"Cementer¡o Católica de V¡laplana", no
tardará ga re que h¡d rá "Cerrenliri Municipalde Viaplana" icom que és del mun cipi, s hienteralothom. Nosaltres amb
bona fe iamb febal vam anarlent elque

jo

Quants anys vas fer d'alcalde ?
H valg ser 18 anys, Van ser 5 legis atlr

Et vas séntir poc valorat o se't van fer
pesats tants anys de mandat?
No has de fer les coses perqué et va or n
s nó perqué ho sents, amb l.lusió, amb
ganes de servei. Amb acttud de serveial
poble, No esperar maiqLre la gent et vinguia agralr la feina feia. S'han de fer fa-

vors sense mirar

ler quel res endavanl económ cament el
refug de la Mussara. Jo era el president
de a comissió d'Agricultura, de la comis
s ó de Sánitat i Serveis Soc a s. Per com ss ó et donaven dos o tres mi pesse-

I

al Consell Comarcal?

A la iercera egislatura hivaig entrar com

n

pau. Posteriorment es va anar consoli
dant. Jo va g tenir la sai slaccjó que a
tota a geñt que els hi vaig dir per ser de
'Ajuntament em van dir quesi, menys un
que no iva g dir jo directameni sinó que

Sabem que dejove vas anar a estudiar a Madrid. Durant quant de temps i
vas estar i eñ qu¡n lloc vascursarestuclis?

Vag ser a f\,4adrid un any so. Estud ava
en una académ a que li deieñ coe o i
anava á éxáminá'm a "El lnst¡tuto de san
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n blancs, ni negres,

Als primers anys s'havia de bLrscar a

le_l-a-llr-i-s3j3/-!---.

IXÍURA

res.

Quan vas entrar a la Diputació?
Hi vaig cor¡en9ar a anar a a segona legis aiura. La Dipuiac ó ienia una quant
iat de "calers" que fea esparverar. Va g

.
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/sldro". Allí hi feia taquigraf a, mecanografla, comptabiiiat iban.a I ámb tot lreia notable i éx.ellent

Com és que en aquella época vas anar a Madrid?
Perqué jo hi ten a uns oncles qLre ereñ mo t grans. Ell va ger
eaixer de la RENFE. no ten en f¡lls i em van d r si hi volia anar.
Joienia 14 anys, En aquestaAcadémia un dla va venir un home
que volia un noi per enirar d'ajudant de compiable a la seva
empresa, que era eIGERPLEX. I eldirecior li va dir:"Siqu¡ere un
ch¡co aquí solo hay el catalán, ahora s¡ qu¡ere chicas hay cuatro o
clrco". Les noies ho feieñ més bé que jo peró els nois no.

Com és que vas tornar tan aviat sit'anava tan bé?
El meu pare va caure malalt, io tenia 14 anys i ma germe 12,

vaig iornar peraludar. A més a mila terra sempre r¡'haagradat
molt. A casa teníem moltes terres ijo com a filgran no les po-

Per acabar, qu¡n balanQ fas del poble després de

deixartu

l'alca¡dia?
Penso que com a poble d'uns 600 hab tants hi ha una bona
convivéncia i la polÍIca la gent la ié en un segon terme. Si a mi
m'haguess n dit que un que no va ma a missa pogués fer la
botifarra o la manillaamb elmossén ihauriad t que s'ha tornat
bo g- Caldirque eñ aquest poble han ajudat molt elscapellans:
el Dalmau i eld'ara, e Josep l\,4usté.
DOLORS JOANPERE I PITXI

l) Qu¡nes mesures creus que s'haur¡en de len¡r en compte per qu¿ no es perd¡n
del tot les r€stes del nucl¡ de la Mussara?

qüestionari

2) A nivell personal, penses que s'h¡ podr¡a fer alguna cosa o no?

JOSEP JUANPEBE

MARIA HUGUET

1) La

milornranera perqué
no es perdin les resles de

1-Esiara bé posar tan-

Mlssaraés que s gúiun
lloc delqualens en sentim
oroullosos de com ho te-

ques a les runes iconser
var- es. ara aixó está de

la

n m, ¡
v sitar

qle vingu de glrsi
Algunes de es ac-

tuac ons que es podrien
portaraterme podrien ser:

. Mirard'ósegurard'a gu

ra manera e que

encára
q'reda drel perqué no aca-

.

Revisar que no hi haSi
álgun lloc pe llós per possibles desprenimenls de
pedres o d'a guna paret.
. lvlantenir nel de males
herbes i tol t pus de bruli

ca cor¡ papers, llaunes,
eic... . Delimitar uns cami

nas arnb una barana de
fusta al votant de iot el
nuclidel poble alres zones properes d'interés.

.

Posar a l' e¡trada del
pobe un gran pránol del

poble la com eE abans i
un escrit explicant la his'

tória del pob e (fundació,
habiianis, sistemes de

MAcIÁ JUANPEBE
Esiaria molt bé que
no s'acabés de perdre
dellot, malgrat que totes

'1.

moda. També estar a bé
posaFhi un cadell expli-

les cases són a terra

catiu, at tud, hab tants
que tenia o havia UngLrt,

uen quedar les quatre
pareis de l església i e

e seu Patró, de quévivi

campanar que anrb prou

en, eic. AixÍ conservarÍem

le nes s'aguanta.

.

Em sembla que ara de-

NEUs FERBÉ
1)És llástinra que es
d¡

MONTSEBBAT ANGUERA

per

laMussaradeltot perd

lambé seria una llástima
fer-hi quelcom que els
"gamberos' destrossen

2. Sé que seria molt difi
cilreconsfuir I'esq ésia i
elcement ri, perd estaria

em faria molta il.lusió que

descendents estarien

s'hiJes aguna cosa,encara que només s'arre
glés 'esglés a is fes una
ermiteta. Seria una bon
ca rnanera de conservar

una pari del poble on la
gent hi podria arar i no
irobar ho tot abandonat.
SOLUCIONS ALS PASSATE[¡ PS:

'ereuoqEq EUop ru Er
€uorupe€sec ru'Rr€r sp dod durpc rN :u!.n¿Od v|tc
CIUPÚOU :S']VICIN

vidá, caLrses de la desapa-

I

2)Sempre es poi ier algu-

i

que en I nguessin cura
per ial que poguessin
.óñéixer tóies les .osés
maques que ens estem

2. A mi , padicu arment,

destrossen tot... sempre
h¡són. Jo penso que els

está, si pot ser més net

2)Elmeu pensares de no
gastar-h massa per por

una mica e que va ésser

2.Jo penso q're com que
a bassa eslá arreg ada.
plantar uns quanls arbres
a la plaqa I fer h un pa
re I de bancs de pedres.
podria ser un loc d'arribada bon c de v¡sitar.
Cosa de no massa des
pesa pequ¿ els que ho

l. M'agradar¡a que ho
conservessin tal com

EuoN q

rEdeC-l9r..6ds!
eadv n pu6¡uEt,\¡-0 ropErqo-¿ e^Eürpuoa-l

construccions

JOAN MESTRE SL
C. Major,

32-3r . 43380 VIIAPIANA
Iel. 977 S1 51 73
VILAPLANA

el racó de la llar
ENYOBANQA DOLOROSA
i bé és ceñ que en aquest espai

de la revista Lo Pedrís us va g
inforrnant

de es activitats

més

rellevants que porta a terme
l'Assoclació de Jubilats i Pensio
nistes de Vrlaplana, aquesta ve

gada, amb molt de dol, he d'informar
d'uns aco nteixer¡ents que s'han esde
vingut últimameni ique han estat són
encara causa del més profund sent meni.
Efectivament, eldia 23 de ma q passai
várem tenir la dissort de perdre una de
les perso¡es que més han col laborat
en les act vitats, fesies i aconieixernents que han donat vida a a nostra
associació des de lasevafundació. Em
refereixo, com la heu suposat, a en
Sebastiá [¡estre i Cardona, conegut
amicalment com el "Tiá Gor ".
Durant els dos últims anys havia detentat elc¿rrec de comptable a la Junta Directiva i sempre i en tot moment
estava disposat a participar i prendre
part en les excurslons. les festes i els
actes que fossin programats dintre de
l'Associació.
Elseu tarannáalegre, la seva conversa
franca, la seva obertura de carácter, la
seva afabilitat amb tothom, el feien
aprec ar per totes les persones que el

fassemblea del dia 18 de febrer de 200T.

cia em va consternar i durant a resta
deldia vaig partic parcorn un autdmat
en els acies programats per aquella
diada. Totes es notes musicals que
arrlbaven a les meves oldes. tots els

coneixlen. Tothom sérvará un grat feliq record de la seva persona única.
lcom es diu isucceeix que les desgrácies mai venen soles, el passat 6 de

fragments de les interpretacions de les

juliol vaig rebre la trista nova que el
nostre benvolgut i preuat amic Alfons
N¡oreno i G nés havia mort a l'Hospital
Joan XXlll de Tarragona. Aquesta
malaurada notíciaer¡ va arribardes de
Landau, una poblacló alemanya on,
amb l'Associació INTEB BAIX CAMP

marxa fúnebre de FredericChopin. L,na

havla anat amb ia Banda de N4úsica de

la Selva del Camp a realitzar un intercanvl cultural amb a banda de r¡úsica
d'aquella poblac ó. La colpdora notí-

bandes de r¡ús ca d'ambdós pai'sos
(Catalunya i Alemanya) em sonaven
com si es tractés de fragments de la
profunda tristesa envalá la meva ánlma reforQant encara més el dolor que

perqué era aixi certament.

fAlfons Moreno va detentar el cárrec
de President de l'Associació de Jubi
lats de Vilaplana durant prop de 10
anys, gairebé des de la seva fundació,
ies pot ben dir que es preocupava sobremanera de desenvolupar es tasques que tenia encomanades al seu
cárrec. També va ser membre del Consell Consultiu Comarcalde la Gent Gran
i de la seva Comissió Executiva, i participá en el2n. Congrés de la Geñt Gran

havia experimentat per la mort delmeu

de Catalunya.

germá Sebastiá.
LAlfons i el Sebastiá ienien molts irets
comuns, compartien molt bones qualtats: taranná alegre, conversa franca,
oberiura de carácte[ afabilitai ... Eren
amics de tothom. Podríem dir dels dos
conjuntament "amb tothom se es han",

Als benvolguts lectors d'aquesta revis-

ta, Lo Pedrís, els agrairia que servessin un grat recoTd d'aquestesdues persones entranyables,
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NOTA DE PREMSA DE
PEQUIP DE GOVERN MUNICIPAL DE VILAPLANA
laimplantació desdel'l de juliol deiarecollida se ectiva de a fraccló orgáñica
com a fnesura per reduir a faciura de les

I dlvendres 27 d'agost, l'Ajuntament de Vilap ana va convocar els
velhs a la Casa de Cu tura per fer
balanQ de les actuacions rea ilza-

escombraries, que és una despesa important. Bigona va deta laFne ladifer-Ánciade
preu entre tipus de recollldes: el cost de la
recollida d'escombraries que van a l'abocador o a incineració és de 115,76€ per
tona; el cost de la fracció orgánica és de
30€ per tona.

des durant aquesi any explicar
els proiectes de futur que marcapresent
ran la
leqislatura, alquns dels
quals rebran subvencloñs de PUOSC
2004-2007 idelPAIvl. Es tracta d una altra
de les reun¡ons periódiques que ha estabiert l'Ajuntament per informar laciutada-

Lalcalde, Tor¡ás Biqora, va fer una expo
sició detailadadel pressupost d'enguany
marcai per la liquidació de les despeses
contretes no liquidades d'exercicis anter ors,lde l'estatde comptes. Elbatlle també va explicar els resu tats de t'nforme

"La clau está en seleccionar bé les es
combfaries a cada casa, reduint la producció d'escombraries a incinerar i per
tant s'auqmentará la produccióde la fracció orgáñica i baixare a despesa", va argumeniar l'a calde. En aquest punt,
Tomás Bigorra va der¡añar als veins la
máx ma imp icacló icol.laboració.

sobre el diagndstic econór¡ic financer
sol.licitai per l'Ajuntar¡ent i de I'informe

...

d'intervenció del secretari sobre lesfacturcs pendents de pagament d anys anieriors per un irnpod de 103-479 €.
També ha renrarcat que l'esforQ delprirner
any de mandat s'ha centrat en el manieniment iles millores en el servei d'aigües,
i l'enrajolai de les voreres de la rotonda.
Tomás B gorava destacar l'arranlament i
millora de la Plaga de Catalunya amb un
pressupost de 42.000 €. Lobra ha consistit en la substitució col.locació de tots
es serve s soterrats (desguás, aigua, gas,
lelefonia, contra - incendis) i la pavimenlació amb formigó illambordes a l'estiltra-

dicional del poble. Aciualment l'obra es
iroba pendent d'acabar a fata de neteja
de les llambordes. col.ocació del rnobii
ari urbá i lajardineria. A més, els informes
técnics sol.iicitats per l'Ajuntameni desa-

conse len aixecar el paviment, ja que el
pas de persones ivehicles ajudaráamillorar ne l'aspecte, la que l'acabat presenta
kregularitats ño ha estat l'esperat.

falcalde de Vilapana també va destacar

Projectes futurs de l'Ajuntament
Quant a es próxir¡es inverslons, l'Ajuntamentté previst que l'anyv n6nt s'iniciin les
obres d'urbanització dels carrers Angel
Guimerá, JacintVerdagueri DoctorMallafré amb un pressupost de 303.000 euros,
amb una subvenció de 234.000€ del Pla

únic d'obres de la Generalitat de
Catalunya (PUOSC 2004 2007)- queté un
78olo més de subvenció respecte a l'úliim
quadrienni. Els velhs van poderconsultar

iois els servers soterrais ila pavimentació
en tois elscanersamb llambordes. amb la
qua cosa es co¡serva el carácter trad icional d'aquests carers del nuc antic,
Tarnbéesvan donar a coné xer e s poec
tes que l'Ajuntament ié previstde presentar a la convocatdria alPla d'Acció Muñi
clpal(PAL,|)de la Diputació de Tarragona.
Vilaplana té una subvenció de 170.708€,

el doble que el quad¡ enni anterior. Els
projectes seran: la millorade l'área devouminosos, miliora de l'accés, terrassa i
tancament de les piscines municipals ila
urbanització de la Pla§a de laVila icarer

Benidonn,I I (ctrrt Peniscob)
Te|97775 05 3) -1(1205 RR s
C. de

falcalde, Tomás Bigorra, va aprofitar la
trobada amb el velhs per expllcar-los les

actuacions pfevistes de la Generalitat a la !
carretera de Vilaplana a Reus fI-704), oue:
s'iñiciaran en 'últim trimeslle c,'enguany i '
canviaran substancralment les condicions
de la carreiera. Les obres es divideixen en
un tram que va de l\,4aspulols a l'Aleixar
amb un pressupost de600.000€ iunaaltre
tram de l'Aleixar a Vilaplana amb un pressupost de2.000.000€. L alcalde reput¡ii

cá manifesiava la seva saiisfaccló per
uña millora de la carretera tan desitjada,
que encara quedará pendent eltram

tot

que va de f\laspujols a la carretera
fAcalde va avanQar altres projectes, tot i
que es troben en una fase molt incipieni,
com són: el so uc onar els problemes
d'abastament d'aiguaque pateix la població durant els estius secs amb la consirucció d'un embassament per l'aproftament d'aigua durant la primaveraj l'encárrec d un esludi pel desenvolupament rura
de la [,1ussara;i la creació delParc Natural de les Muntanyes de Prades prev st
per I'any2005, segons ha informat la Generalitat de Catalunya.

el projecte que preveu la col.locació de

iZtanpnRRs

w?tk:a

Sant Sebasti¿.

Tomás Bigorra, com alcalde i president de

l'Organisr¡e Autónom de les lVuntanyes
del Baix Camp, va insstira explicarelpo-

tencial i la situació privilegiada que té
Vilapana pera la implantació idesenvolupameñt d'activtats económtques de turs
me rural, encara més amb la creació del
Parc Natural. Per tani, vaencoratjaresvelhs a qué s'ho creguin ia que siguin valents,
espec alment els joves, Bigora va encoratjarlos a emprendre iniciatives, tot recordant
als veins l'éxit que hatingut el Resiaurant

de Ca la Peirona, "per a aprof tar les aju
des que hi han de fons europeus, ja que
és una lásiima que no les gaudim".

s.»As[

.

o lo vostro'
llisto... i col lococió GRATUITAII
o Pqntolles o mido
o fots els estils
r ll.luminoció de
Preus especiols per
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ELS "MONUMENTS» DE VILAPLANA
quest de la foiograf a no és'únc,
els v¡aplanencs ja ho sabem, en

tenim més. Beflex onant sobre
1

aquesis «monuments», no siacaba
d'exp icar El que sies pot deduir

és que són deguls a

l
l

a
que
rnandataris
dels
tenim
"inteloliSéncia"
en cadá moñrent. Els máñdatáris cánvien.
'aparelladorés e matex peró éstan inlust
elquefa Lrna njLrstícla com e que, podenta evitar, la consent.
Pes que no ho s¿rpigue¡, icom a recordaiori, els dné algun d'aquesis "monu
menis" que sense pensar gane em venen
aia memória: La depuradora ecológica (toi
un éxit), el passeig de a L4ussara (quina

p an licac ól). igual que a pla9a de
Catalunya. Vilaplanencs, heu vst la plaQa
de CatalLrnya? Espero que la resta de s
cataans no a vlnguin a veure. Ouina vergonya de plaQall
Jo aleo a veu per a suplicar: No toqueu rcs mésllElcamíde lesTosques esiá
més ben deixat. sense projectes ni plánolsl Perd sífet amb gent de casa inomés
amb a voluntat de deixaFho "arresladei,',
com es feien les coses abans, sense ne
cessiiat de tants iécnics peró a consc én-

. I qué em dieu de la plaqa de la Riba?
Es més fonda que el pla del carrer. Alxó
només demostra una ñent mo t oberta
perqué quelcom gnorant ho haur a fet al
revés. I el pis del mig? Ouin talenil Fei a
dilerent nivel te¡ nt una uu itat ¡un aproftamenl quenomés calanar a miat a qualsevol hora, la geniada que hl ha sempre i

esfestes que s hifan. lioi a¡xd pelmódic
prer.r de noranta milions de les antigues
pessetes (aixó dilren que és elque ha cos
tai). Barat, oi?
I aquests no són tois, doncs també
podria d¡r: fabeurado( elpoñt de lacaneiera iun llarg eic., etc., etc., que potserno
s'a.ábáriá Está¡ treient les voreres i els
vianants hem de passarcorn podem, normalment pelm g delcarer Diuen que treuen es voreres perqué els carers són eslrets, peró és que a s caners amples fan el
mateix calpeñsarque pereslret que sigui
un carrer, a vorera és sempre una proiecc ó iant pelque passa cor¡ pelque surt de

Josen Ig:.,,,*,,,
Dr M.rll.rtie ll

Tnnusoonts
'

iTel. 977 8l 50 87
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"Monunent" a la tossudeia ¡ al poti-poti o rñala llet.
casa seva- I als carrers amb espai? Els
cotxes esian estac¡onats arrambats a la
paret de les cases deixant més espai per
passar colxes. El carrer está tot donat al
Han demanai consentiment al pob e
per a transformarlo així? E poble no és
des que tenen cárrecs a l'Aiuntame¡1. El
pobe és de tots els viiata¡s, Pero aquestes coses només les veuen des de l'oposlció iquan arriben a daltja no se'n recorden de res del que han dii. Perden a memór a: són uns desmemorlats (quan vo
len).

lels pregons? Saben, des de fa anys,
que no se senten de tot el poble, peró,
penseu que ho arreg aran? Aixó ni pensaments; mentre se sentin de I'Ajuntameni
de les seves cases, ja en tenen proul I s
els ho dius. fan es desentesos ies queden
bocabadats com si fos la pr¡mera vegada
que ho senten dir, toi ¡ haverho escoltai
milveqades, iani de dat com de baix. lel
més anecdótc és que quan fan un pregó
es queden tan convenQuis, que s algú es

que¡xa, e ls mateixos diuen: nosaltres la
hem avisat. Peró quan els nteressa de
verliat que la qent s'assabenti d'alquna

cosa, passen unaoclaveta casa percasa,
ljo, aleshores, em pregunto, per qué no
fan un pregó?
Els mandataris d'un pobie haurien de
ser per damunt d'ldeologies, elsdefensors
des v latans i del municip davant es ad
minisfacions. I a¡xd és e que ensvolen fer
creure que fan quan en realitat sóñ recapiadors d'impostos en contra del poble a
favor de les adm nistracions i dels seus
¡nteressos només se'n recorden delpobe
a l'hora de es eecc ons, Després peden
No penseu que tois els mandataris
són guals. Nonrés parlo de la majoria.
lper acabar, vilaplanencs, penso que
ioihom,
sl la maioria, vodrier¡ fobar
sinó
en algunes eleccions

de es properes (per-

qué a les passades ja henr vist e quél)
algú amb ganes de treballar pel poble,
peró de verltal no només de paraula. I
queles persones com lo que anem a grans
(o la ho sonr) poguem viure esperant que
aquest lulur no massa lunyá sigui m llor

quee passai que hem viscut.lmés denrocrátcl
Tois higuanyarernl
JAUME JUANPEBE (S¡quito)

lina royo,
joaquim royo abelló
arquitectes
1.1. I,al. l¿.
BARCELONA
Tel. i Lx 933 186 291

C/ Pass¡uge de la Pau.
OSOO]

tioyo@co¡c.net qroyo@coac.net

Aquest epartát votdria se una mirada histórica det nostre pobte. Per aquest motiu, si teniu
álguna fotografiá d'interés históric, u5 demanem que us poseu e¡ contacte amb quatsevol
m€mbre de lá revista

ELS AIGUATS DEL

7994

fototeca

Foio: |,4ARIA CASANoVA LoZANo

&
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uan [a cotlita d'avettanes del 94, encara no estava desada amb ptenitud a les guaridores goLfes, va tenir itoc
un dets aiguats més abu¡dosos que hom recorda a [a
comarca.
Recordo qLre justar¡ent fattaven dos dies per celebrar [a Festa lvlajor d'octubre local. I\4entiria si afirmés que va

ptoure durant quaranta dies i quaranta nits, com quan ets cronistes bíbtics relaten que les aigües van negar la terra j esdevingué e[ mític dituvi universat, és clar. Exageraria també, si
en aquest recordatorj apuntés que aqueltes poderoses aigües
van desbordar eLs nostres ponts i es van enfitar amunt i amunt
peb teulats de les nostres lLars.
Tanmateix , eL que no s'altunya gaire de la reatitat, al
menys segons la percepció que tinc de ltavors, és que un poderós núvol negre, més fosc que [a gota d'un [[op, va descaregar
amb tota [a seva forea una gran tromba d'aigua que els seus
estralls encara se'n recorden, de ben segur, a Vjtaptana, a Atforja, i molt probabtement a mottes vites del Baix Camp. En poc
temps, menys d'unes hores, j en un espai ro gaire ampü d'aquesta sefialada olmussorenca, ets experts meteorólegs locats afirmen que als cingtes i a [a r¡untanya van caure prop de cinc
cents Litres per metre quadrat.
Totjust quan faurora havja de despuntar a[ ce[, i no podia
ferho per [a negror que ltsfereldora tormenta pintava en el
firmament, les aigües dels barrancs de les Tosques, de les Valts
i dels Garrigots van comenear a créjxer i créixer de forma espectacutar. La for(a i e[ poder de ['aigua era de tal magnitud

9
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que devastava tot e[ que [i barrava e[ pas. Res podia resistjr e[
seu poderós embat. Pedres, arbres, arbustos. rames, avetlanes,
arxius, documents, fonts, casetes edifi.ades a La vora del riu ...
eren engolides i transportades ats seus ltoms corrent aval[ fins
a morir a [e5 satades ¿jgües de [a mar. Fins j tot, més d'un
afirma haver üst com les caixes mortuóries destinades als nostres futurs difunts, navegaven com a desbattestats vaixetts.
A[ cap de poc temps, com sempre succeeix després d'una
gran tormenta, esdeüngué fapaivagadora catma. I amb [a catma, vam poder comprovar, anb certa tristesa, que part del
paisatge i part det patrimoni municipaI havia variat o desaparegut com per art d'encantament. És e[ cas, per exempte, de
conreus ubicats a les VaiLs que foren derruits i soterati; o de
llombrlvola i bonica font deI Marjó, que va ser engotida per [a
forsa devastadora de les aigües; o d'antics, potsosos i vatuosos
documents, que formaven part de ['arxiu municipal, j que esdevinqueren improvisats vajxetts de paper; o d'un dels reltotges
de corda més antjcs de [a comarca, que formava part emblemática det patrimoni tocal, i que també passá a formar part del
gran boti conquerjt per faigua. I així fins un [arg etcétera que
vosaltres mateixos podeu rememorar, evocant aquelts fets.
Ara queja fa deu anys d'aquetls ajguats j que s'acosta de nou

ta Festa lvlajor d'octubre, esperem que ta cotUta d'avettanes del
2004 i tot et que pugui estar a lábast de qualsevol mateiida i capritxosa tormenta ho posem, amb moLta cura, en lloc ben segur.
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REPERCUSSIONS, A LA MUSSARA, DEL CAS -PATACO,
iverses persones f lles de la
Mussara
lavors res derts
-perd
a Viap ana o a l'Aleixar- i una
altrá que h residia perd no n'era

Pár¡ es, havia nascut a Capafonts e 1 908,
havia ánat a escola i residia al mas d'en
Grau. Era v uda de Salvador Magrané
J uanpere
doncs, delSebastiá

filla. van seracusadesde partic paramb la banda dels Patacons,
que era formada per Rámon Ro g
Recasens, el pare Patacó, fi lde lMonlra,
que el 1 946 tenia c¡nquania-vuit anys. e s
seus fills Ferran Roq Suñé, nat á Alcover

Magrané de qualtambé es paflará- ite
nia tres fils. Va ingressar a la presó de
farragona a s irenta-sis anys, procedent
de la Se va. e dia l2 d'agost de T94,1
pero a vigi adeNadald'aque any maieix
va soriir en llbertai. Tanr¡aiex, tres anys
més iard h va tornara i¡gressara instánc es de a guárd a c v I d'A cover i. poc

el 1922, i Ramon I Antoni, tar¡bé nats a
Alcove¡, sense daia coneguda. Tañrbé en
valormar part Josep L,ladín Menéndez (aJ
Capitá Pipes, fil de Taragona procedeni
de l'exércit, que va comenqaresseni co¡fident de la guárd¡a civil¡que, després. es
va aluntar arnb els Patácons.
Va ser una bandá .le málf¿.iors sensevlnculacons po Ítiques. Es ded¡caven a
robar, sobretot per les mLrntanyes delBaix
Camp, per sobreviure. I es van rodejar de
cohlaboradors forqats i coaccionais, pagesos o pastors d'aqLrells termes per on
ells habitaveñ: es ar¡enaqaven de mort si
no e s dulen proveÍr¡ents almentaris o
d'altra mena, Les relacions ar¡b doñes
van desembocar en amistanQaments.
Aquesies dones van ser Engrác a
EstivillEsteve, que havanascut a mas de
I\,4orenet l'any T895, que viv a al carrer de
IVlig de

l'Aeixai ten acinquaniaanys i era

viuda, amb c nc fills, quan la van empresonar, el d a 9 d'abril de 1945, acusada
d'encobridora. Al cap de dos mesos, va
ser delxada en llibertat; perd, vuit mesos
després, en virtut d'un suplicatori de la

-cunyada,

abans de Nadal d aque I 1947, se la va
sotmetre a conse lde guerra amb resu lat
de condemna a sis mesos i un dia de p¿r
dua de llberiat. per rebel.lió. E cás|g se
i va acabar al cap de quatre mesos, el
d abril de 1948, per áplcació d'un indu i.
Va ten r un fi I amb el Ferran, fi I de Paia-

I

Els tres homes eren tots tres de

a N¡ussara. No se'ls vacomenqar a dete
nir fiñs el 1946, nou mesos després de la

detenc ó de l'últ¡ma dona. Josep Estivill
R Lrs va néixer

a r¡as del Pou. el 1 905. Era

pagés, sense instrucció escolar, casai

qu¿ he padat abans. Va ingressara la presó el dia 13 de febrer de 1946. acusai de
presumpte de icte de rebel lió. També se'l

1948.

press ons crÍpt ques per voer dir que els
afeciats eren condults as soterranis de a
pol¡cia
loc d'env¡ar-los a la presoper ser sotmesos a nterrogators ar¡b la
ui ltzació de procediments vlolenis per als
quals aquella po ic aesiava especialmeni

Sebasti¿ fi¡aqrané Juanpere havia nascut 'úliim any del segle XlX, era

S'havia amistanQál amb el Patácó pare-

casat amb Maria Nadal Robert, i resid a a
Vilap ana. El valg conéixer i cap al 19571958 em va ajudar-ben desinteressadament- sol.licitat a causa del bon con-"ixement que elLten a del territori, En el curs
de les llargues coñverses que hiváig sos
teni¡ maino van allorar les peripécies que
l'havien afiigit, a padirde 27 de generde
1946, quan va iñgressar a la presó, per suposat delicte de rebe lió, un concepieque
resulia vague. Semblaqueiambé va pai¡r

sotera, sense instrucció escolai tenlavint
anys, iva estar a a presó també dues vegades en dates coincidenls amb es que
hi va estar l'Engrácia Estivill, que es pot
suposar que era sa mare. Es dlu que la
Rosa va tenir relacions amb el Ramon

L'alira dona. Francesca Cabré

de carrer de lvlig de
'Aleixa¡ potser oncle de la Rosa Rius de

dent al núm. 30

amb Maria Rius, tenia sis fi ls i va ser acusat de cómp¡ice de la bánda, Quañ va ln
gressar a la presó, el9 defebrerde 1946,
ten a quaranta-un anys. Deduexo que va
ser maltractal, segurar¡ent per obtenir-ne
rnés nformació de la que realment podia
donar. Per l'ociubre de 1947. un consel
de guerra el va co¡demnaT a sis rnesos
un d a. Va quedar all berat e I d'abri de

guárdia civ lde Viap ana, va ingressar
novamenl a la presó de Tarragona, d'on
va ser alliberada tres mesos més tard,

També nascuda al mas de
lvorenet pel gener de 1925, h va haver
Bosa Bius Estivil, res deni igualment a
caner de Mig de I'Aleixar- Deviaserfila de
l'anterioi acusada del materx delicte, Era

El tercer va ser lvlanuel Rius i
Morenet el 1885, pastor, soter, sense ¡nstrucció escolar, resiL4as, nat al mas de

pastor, no havia anat a escola, s'hav a

interrogatoris agressius, durant els vuit
mesos que va estar iancat, f ns a '16 de
setembre d'aque I any.

devia violentar durant els inierrogatoris,
perd va sodiren I bertat provisional al cap
de tres r¡esos, el dia 5 de maig de 1946.

ss se' s va ap icar ald que
"Cump iendo período" i

A tots

en

de

en

"Conformidad Flegistro lndice", unes ex-

-en

Devien compartir domicill, al car-

de l'Aleixar, Engrácia Estivil,
Rosa Fius ¡ Manuel Bius, que suposem
emparentats enfe e ls,
He obi ngut tota aquesta infor
r¡ac ó per gent esa de Josep Recasens i
Llorl, d'un libre en preparacó, que es iirer del

N,4ig

iulará La repress ó franqu sta a Baix
Camp (la ciutai de Reus exc osa), que

esperá veure pLrblicat I any 2005.
RAMON AM|GÓ

iberCoio
LO PEDRIS
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ELS OUATRE EVANGELIS
SANT MATEU - Pr¡mer Evangeli
lv4aieu era un dels dotze apósioLs, natura de Cafarnaum.
de
lá seva taula de recaptador de s impostors de l'imperi
Des
romá, va ser cridat per Jesus. l\lateu és rad¡ciona ment ldenti
f cat per tMaieu Levi.
Va escriure l'evangel¡e¡ arameu,la llenguade sjueus més
tard fou traduil alqrec. És 'evangel més llarg, té 28 capÍtols. Una
antiga tradició diLr que va escriLrre l'evangeli probablernent a a
ciuiat d'Antioquia de Sír¡a als volls de I'any 80
L'obieciiu del seu evangeli és presentar que "JesÚs és
1'acor¡plimeñt de les esperances d'lsrael, esperances que van
més enLlá del propi lsrae ".
Venerat com a sant. a seva lesta se celebra el dia 21 de

Seier¡bre.

SANT MARo - Segon Evangeli
Ivarc (o Joan I/arc) no ós delgrup delsdotze apdstols slnó
!n.léixeb e de Jesús. És de Galilea, cosíde Bernabé. Primerfou
deixeble de Joan Bapt sta. Era conegut enire es primers cristi
ans de Jerusalem, que es reunlen a la casa de la seva mare.
E lcomposá la seva obra (ellen diu EVANGELI)vers els anys
70 recollint unes tradicions venerables sobre JesÚs de Natzaret
rebudes dels primers iestimonis dels fets i paraules del lvlestrePer lvarc, Jesús és elFillde Déu eLpresenta "com un home
delpoblei no pertany a cap nuclide pivleglais en el sent t eco_
nómic, politic o religiós".
Company de missió de Pau, elseu cosiBernabé imés tard
de Pere en els diversos viatqes apostólics.
Aquest evangeli de Marc és e més breu (16 capítols) i moli
probablement el més aniic dels quatre.
Véñerat per l'Església com a sant, la seva festa se celebra
el 2s d'Abril.

Evangeli

SANT LLuC - Tercer
Ltuc naturat d,Anuoqui;, no era apóstoti era pagá i de
tura grega, metge de proiessió. Tradicions bizañtines diuen

culque

era pintor if¡ns iiot iatr buexe¡r lcones sobre Jesús i N4ar a
Fou deixebie company de vialqe de Sant Pau.
Escr u l'Evanqel després de lvlarc I de la destrucc ó de
Jerusalem (70 dC)ise so situar a cornposció de 'obra entre els

anys 80 i 85.

fobjectiu de l obra llucana és oferira Tedfilialtres crlst¡ans
d'ambient pagá, una garaniia que la prax I l'ensenyament de
l Església s'arela en e min sier¡ de Jesús. Es 'Evangeli més sln_
gulardels quaire, pensai pe seLr auior com a pr mera pañ d una
obra en dos volums, el re at de toi el que JesÚs va ler i va dir
coniinuat per la narració (ELS FETS)del que van dir ¡ van fer els
testimonis després de Pasqua.

Sembla segur que va morir als 80 anys a Tebas, capltal
d'Egiptei el sarcófag de les seves restes es troba a Pádua a la
Basílica de Sania Just na.
Els meIgFs rels arlrsies el le.e1 oér oálro
Com a Sant la seva festa se celebra el 18 d'Octubre.

SANT JOAN - Quart Evangel¡
Joan fou un deLs dotze apdsiols de JesÚs; nasqué segons
sembla a Betsaida de GaliLeai germ¿ de Jaume if lldezebedeu
i Salomé, eren pescadors I companys de Pere iAndreuJesús des de la creu i deixa la seva mare, i e l, Joan, es
queda a Jerusalem per ienir cura d'ella i també amb Pere i
Jaume, dirigeix la coñuñitat de l'Església. Els romans el van
depodar a l'illa de Patmos: alli, a principis del segle ll, va morir
a una edat molt avangada.
Veiem sovini l'apóstolJoan representat amb una copa a a
má: és la que, segons la llegenda, i va oferir, plena de verÍ' el
sacerdot Aristoder¡ d'Efes.
Lobjectiu d'aquest evangeli és "envigorir i aprofuñdir la
confessió de lafe cristiana de les comuniiats primitives".
Consta de 21 capíto s. Acaba l'obra dient: "Aquesi és el
deixeble que dóna tesiimoni d'aixó. Ellho haescrit, isabem que
elseu testimoni és digne de crédit"'
La seva festa se celebra des del segle lV el dia 27 de Desembre.
MOSSEN
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VITAPLANA

EL DIDAL

MIREM AMUNT
vegades tenim la belesa tan a
prop que eñs passa desaperce
budaEls v¡ aplanencs som uns
privileq ats.
Tenim lag¡an sort de levar
nos al matí deleitar-nos amb la serrala-

da que ens recull, I és que som dignes
d'enveja, doncs no
tothom té la gran ior
tunade sortirde casa
i fer una passelada
f ns a barranc de les

I és peraquest rnoilu que fa aproximadament un any escás vam venir a viure a
Vllaplana. Amanis de la natura e senderisme, elpodersov nlejard a a dia elcontacte
amb l'entorn, el gaudir d'aquest conjunt
r¡untanyenc que tenim atocar encara ei lli-

ga més amb e medique ens envolta.
Sense anar més lluny aquest est u vam

o de qualsevólmetall
que ens posarem a dit,
semprc que volguem cosir
Com sifos una sabata,
he de ser de m da éxacla.
O et caurá a cada momeni,

que e didal s lra de posar

Tosques, Campañi-

llesoGarrigotsiaturar-nos, si ens vé de

a esmorzaf en
un bon racó d'ombrá
de bosc d'alz nar o
de pio continuar f ns

gust,

la

N,4

No en sap res de cap parrl.
Es només percosir amb comodlat
Oue ¡o et quedield t majorforadat...

ussara i vagar per

ies c ngleres- Axd sí,
un cop estem als cin-

Perempényer'agullafác nrent
¡len rho loi cosit fan un morñe¡t.

gles hem d'aturarnos a adm rar el pai-

satgeúnclmpressi
onant de la panorámca, on en un dia
clar veurem tots els pobles sota munianya.

l-l hatreba s que requereixen

ma arde vacances alaGarrotxa. Arnb tots
els respectes i adm¡ració per la zona i l'excursióquevam fera SaltdelBru . quan vám
torñár a casa tot comparant fotografies amb
les nostres r¡untanyes, elmeu marit ilo vam
coincidir que el nostre conluni de seres no
ié res aenveiarad'aires iquefatemps que
haurien d'ésser declarades parc natural,
Tenim a l'abast tantes posslb litais mirant cap arnunt. Les munianyes de Prades
comparteixen, amb els ar¡ants d'aqLresta
serraada, boscos, fonts on agafar agua
gorgs on banyar-nos, arbres fnonumenia s
pousde gel, ermites, coves pervis tar.. inf nitat de poss billiats de fácil accés que he
de coñiessar que tot ique sé que molts ndrels són forga coneguis per hom sóc recelosa de compai(ir per por a que s'enamofn iagredeix n a natura,
Així doncs vilaplanencs , nosallres no
tenim els Pirineus, ni cap cim que faci tres
r¡ilmetres peró s una encisadora serra ada
amb ndrets paradisiacs que hem d'est r¡ar
perqué formen part del nostre ámbit per
poder gaudir ialQar la vlsia sempre amunt.

de l'Olla. Farena

EB

N»

ri
Rl
Ei

A!¡
U§

que pieguen es olives,

Es

pe¡.ó marmetres

es ung es
p€r proteq tsse els d ts,
usen u¡ d da de lialrna,
que és moil

út

amo

!.

cúrs dda d or

Siveus agú que ntent

sastre. rnod sta.
s,ro erenl u¡ babaul

No és
és

No cus s señse dLdar.
no ¡as cas de qué et dic,
ha!rás de passar a setma¡a

S
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.

OCTUBRE 2OO4

mol peit.

No se qLré será pljor:
Q!e es o..ces€s nó clrsin
o que ho;ac n. co.. anlany,

YOLANDA MARTINEZ

o+
tO PEDRÍS

que treba a amb e slsiemaariesá,
se n posa un d'especla

¡ crar

*iffi

LO SOMNI D'UNA DONZELLA
DE MUNTANYA DEL SEGLE PASSAT
l\lare. deixeu m'hi anár
Aliorja a plegar aveltanes,
que aixípodré guanyar
pel brasalet i aracades,
que no m heu poqut comprar
per les males anyades.
a

f\rare. deixeu-rir'hi anar
a Alforja a plegar avettañes,

que coneixeré molls fadrins
que saben molt de ballar
ibeuré agua de a Boelta
quefa molt ben parlar

Ilare. delxeu-m'hi arar
a Alforia a plegar avelanes,

que són més riques que I or
ime'¡ guardaré u¡ grapadet,
per fer-me un co laret
Per a llu¡r almeu escol.
Mare, deixeLr-¡¡'hi anar
a Alloria a plegar avellanes,
que la qent ens iracta bé.
i

sitinc aquesia sort

de que hifloreixi 'amor

SALVADOF JUANPEBE ESTIVILL

MENÚ DE FESTA MAJOR
Aquest menú ens permet assjstir a üs els actes de la
Festa, ja que la major part es pot preparar ta vigítia.
Primer plat: Ous farc¡ts de pe¡x acompanyats de
musclos, llagostirs ¡ pésols,
lngrcd¡ents: ous, llet, p¿sols , ttagosüns, ñusctos,

llue, far¡na. maionesa

Preparac¡ó: Es fan ous durs i quan són freds es
paneixen per la meitat, 6s separen els rovells i és guarda un rovell separat dels attres. Es fegeix et uQ (no
massa ,egit) i amb el mateix oti es fa una beixamet
espessela, siafegeix ellfue esmicolat iels rovellsdels
ous trinxals amb la forquilla, s'hi dóna un tomb alfoc
totjunt ies posaa refredar S'omplen els ousfent una
mica de munianya de manera que quedila forma d,un
ou sencer i aixi, de cada ou en surten dos,
Es bullen els llagostins uns 2 o 3 minuts i
s escorren, s obren els musclos, es bullen els
pésols i s'esconen.
La preseñtació es fa amb una plata i si posen al
mig els pésols, al vollant els ous posant-hi a cada
un una mica de maionesa itirant-hi peldamunt,
ralllat, el rovellque hem reservat ialvoltant dels
ous els llagostins i els musclos.
Segon plat:Vedetta farc¡da.
De la vedetta -el tall que es
pela", pésols, aus, lla¡Eonissa, pebrot
escalivat, ceba , alls, pastanaga, llorer
i herbes

lngred¡ents:

REPASSANT MOMENTS FELIQOS
UNA TARDA D'ESTIU
Ouins són els lnstanis r¡és fetiQos dets humans?
l'lnfanl es troba mamant det pit de ta seva nrare?
-Quan
aconsegueix mantenir-se dret donar ets primers passos?
-Quan

-Ouan

per primera vegada pot ienir nrott a prop una acotor da

se sent més proteqit

des seus?
-Ouan pot
super
els companys que t,envotien?
-Quan
és acceptat?
-Ouan
--Ouan creu que és admirai?
iorna amb salut d uná guerra?
creu o té coniianqa en et maieix?
-Quan
áconsegueix quecom que liha cosiai molt?
-Ouan r¡irant
a uns a tres utts, creu que t,estimen?
-Ouan,
s'adona que s'ha enamorat és correspost?
-Quañ

-ouan

es casa amb

amor?
-Quan
té elprimerfillsa bo?
-Quan creL¡ que
ha superai una dotensa?
-Ouan
creu que se'n va ¡ es queda?
-Ouan

BALTASAR JUANPERE ESTIVILL

EXCAVACIONS I
TRANSPORTS

Preparació: Es compra "el tatt que es peta" de la
vedella i el mateix carnissér ens l,obrirá per pla, que
quedi obert com uña capQana o tovalló.
Es fa una truita amb pésols i es posa damunt del ta
obert. de llarg a lrarg. si posa un tal de langonissa
crua i unes tires de pebrot escalivat, Es cargola com
sl fos un braQ de gitano ies lliga com un tal rodó. Es
rosteix com un tallde vedel,a normalamb: cot¡a, alls,

pastañaga iilorer(isies vol, altres hey'oes) iquan está
cuit es treu el tall i es de¡x refredar. Després es treuen
el llorer i les herbes i la resta (ceba, alls i pastanaga)
junt amb elsuc del rostit es passa pélcotado¿
Es serveix calent posant eltall a rodanxes en una plata
de forn i tirani ]a salsá pel damunt. Es pot acompanyar
amb puré de patata.
Postres: Els postres a gust del cuiner Pel meu gust,
crema catalana acompanyada d'avellanes toíades, a
ser Possible de Vilaplana.
Bon profii.ll

MAR|A JÚLIA

MIRALLES

JOSEP M. MARINE MIRALLES, S.L.

No És Arxó coMpANys, No És Atxó

VILAPLANA ESTRENA
REVISTA ESPORTIVA
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CIAC]O DE MARES I PABES
DEL CEIP TEBESA SALVAT
LLAUBADÓ cle 'Alerxai peF
qué sé que el mlssatge que
vull transnretre arribará a ¡es
persones adequades.
A final del mes de ju¡y det 2004. t,Atu¡tameni de t,Ale¡xar ens va fer aribar ¡a cóp a d.una
cartaque havla rebui de la Direcció ceneratde Carreieres de ta cenerattat amb se! a Reus e¡ la
qLrals'indicavaqueun grup de veins de Vitaptana s,havien queixai per la nstal.lacó d unes ba¡des
rugoses a la carretera comarcal T - 1 4 a seu pas per t,Ateixar.
En aquesta carta s'i¡siava a t'Ajuniament de l,Atexar a reurar les esmenrades bandes ruoo
ses el res dvi¿r pors,ble
que presidexo fa ga rebé c nc añys que va comensar a fer gestions per aconseguir
.L'entitai
que l'Aluntamenti a ceneralrtat es iéss n cárrecdetper I que suposava pei ats viarants que jan
a
traspassen la carretera i'excessiva veoctat a la quatcircuten els veh cles oue hitrañsiten
En áqúes_ selnr. v¿m uomercar a ,e'esc.irs de oe1ún¿ia a ta Dr?.cro celeratde Careleres,
vam demanar el supod del nostre Ajuntament lins i tot vam aconsegu r que pLrgés un per¡odtsta
del DIABI DE TARRAGONA a constarar "in stu", ta necessirar d,instat.iar mesirres de controt I
preventives pef iald evtar accidenls.
Finalment, l'any 2003 i després d,un articte pLrb cat at DtARt DE TARRAGONA on es denu¡

ciaven aquests feis, l'Aiuntament de t'Alexar va decidir fernos cosrat i va tnstat.tar tes bandes
rugoses objecte de les queixes d'aquests veins invisibtes de Vitaptana.
Nosabem niqu són, nicom esdiuen aquestes personesque voenr¡eure es bandesruooses
es pe. ¿r\o que ers adrecea ¿ ettFs a trdves oe tes paqines de LO oEDq,S.
La nosfa intenció seria ta de par ar amb aquest€s persones, d¡atogar, fer tos_hi veure i enten_
dre que aquestes bandes rugoses no s'han instat.tat per fer ta punyeta, sinó per una estncta I
simpe qúestió de seguretat. De fet, d,enqáde ta seva cot.tocació, ta vetocitai deis veh ctes que h
circulen ha baixal en picat.
LAleixarfa ga¡rebéquinzeanysquevacomensarun crexernent urbanístca,atrabandade
la carretera que, amb el pas deltemps, ha determinat que ta carretera pass¡ gairebé pe mig det
poble, amb el conseqüeni increment del tránsir de vianants que viuen a es cases q ue
s,nan cions,
Sia tot aixd hiafegim que a t'altra bandade ta carretera ra¡¡bé hiha tes escotes. etconsutror
medic ies pisc nes, és fácil imaginar que et votum de vianants que circuten per aquesta zona és
considerable Es per a xo nomes per arró qLre ¡ecessiiávem una mesura correctora d aquest

Pertant, les bandes rugoses no hisón perqué si, niper fer a gu¡iza a a gent de Viaptana, nl

per caffegar-se a suspensió dels nostres estimats cotxes i de les nostres meraveloses motos. I
tampoc és unaqüestió que no es puguinegoc¡ar, és a dir, sita ceñeratitat proposés itirés endavánt
atres solucions (semáfors, bandes rugoses menys gru xudes, etc.), també serien acceptádes.
En poques paraules, no és una qüestió de bandes rugoses per nassos, és una qüestió de
seniit comú per tal d'acorseguir l'apiicació d unes mesu€s adequades pera sotucionar un probte_
ma evdent, ja ho he d t abans, de seguretal viária.
Per acabar, una reflexió ben simpte: és una qüestió de principis. pensem que no és més
mportant un coixe o una moto que tavida ita tnlegritatd,una persona queésmitortaprevencio
que s'ha adoptat ara que la llágrima iellamenl de ta desgrácia d,un possibte accdeni de demá.

JOAN MIQUEL VENTóS BODRIGUEZ
CIIP'EqESA SAIVA- -LA-PADO

PTESdENI AT,4PA

. MOQUETES
. PINTURES
. ESMALTS
. VERNISSOS
. COLES
. PAPERS PINTAIS
. BROTXES
LO PEDRÍS
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octuBRr zoo¿

oia el nom

de

CBONOSPORT
properanreni apareixerá

el primer número d'una
nova revisia dedlcada ex-

clusivament a cobrir tota
la informació esportiva local.
Aquesta rev sta té la vo untat

deferarribar als seus lectors una
ámplia idetaliada inforrnació de
tots els esdevenimenis espo¡tius
relacionats amb la gent o elpob e
De moment, la seva aparició
será trimestral i es repartirá con
juniament amb LO PEDFiS.

Des de LO PEDRíS volem
fe cilara tot l'equipquelará poss ble aquesta nova iniciaUva peri-

odística, ja que ben sequr lois
gaudirem molt quan la podrem
fullejar
Per molts anys.

LA BEDACCIó

Soluc ó a la sopa de lletres de

etaualo 'do[ 'tEplPd loÁurssor

eu
i93rPl nrprad 'sg lndtnd
aurEo
'arqa 'er6r¡ e^ec ,sob
'le6 'tEE luElate ?zuedlurx
'nEdrr6'oxio¡ !l6uosc./od
'Eqrtq lEuadlEr,upr!rec
'Snrlsa'eDuarE

eomrercia.f,
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SET I

Mlc (H¡stória)

LO CINEMA A LA
FRESCA ALS

questa és la

h storia de com va
comen9arlol peró, no pát u, que
no h¡ha massa perexp icar
Fa molls anys 'Aberi r e
Gerard els hi va agaf com una

lal.lera

perteni

"coLEs"
questestiu lo Grup

nat a organ¡izar un

un grup de músÉ

ca en caialá i tocar per tots es
"puestus". Peró a idea no va conrenaaf a
tenir cos fins que van arribar e bateria
(l'Anto¡io) i el bax (e Gu [em) pare I t.
Després d'un ter¡ps van incorporar el
Francesc (elieclista guitanero) van bate,
larse conr a Clng e Rog. Es van presenlar
olicialmeni el 13 d'octubre det 2000 a
Viaplana, duranl la Fesra t\lajor at arg de
I'any van anar a tocar pels pobtes det vo!
tant com Feus i Vila-seca. fany 2OOl. en
dexar e orup l'Antonio van haver de bLscar Lrn nou bateria, ives per on, van trobar
el Ferran, de Nlaspujols. Llvan dir: ,,d,aquÍ
a tres selmanes ten¡m un concert al Molar", r ell vá d r "bueno..", van incorporar
dos versions ska a repedori. A[ó només
vaserun indicide que les coses cor¡enQa
De iot aixd en vá sortk ta necessitat
de buscar vents que donessin nousáires a
grup, i llavors van recórrer a lá parentela.
Van enredar a la Núr¡a i at Cartes (saxo i
irompeta) per fer un concert a tes escotes
deVi/aplana, i'onze de maig de 2002. Grácles a aquest conceri alagentquevave
nir, ara tenim una tau a de so próp a que
ens permet assaiar en cond cions,..
Després d'aquesis primers vents en
va.rr necessitar uns altres, pefo no va ser
massa difici jaque a l\,1 reia estava per at á
i es va animar a locar el saxo_ Ella ens va
portar el Hamon, el irombó de vares, i així
va comenQaratenirforma la ¡dea d,un gfup
queioqués rock, ska, reaqqe iio quésé. E
seu primerconcert va ser a les piscines de

l'est u de]2002.
foctubre d'aque I matex any la Roser va pujar a cantar a l'jescenar en un a tre
coñcert de Festa Maloi només un parel
de canQoñs, peró diriem que ta cosaia ana
N,4aspujols,

Llavors vam dir-nos que aquesi canvi

necessiiava uñ altre nom. lvam ler tlistes i
llisles de noms, i votac ons I votacions de
les voiacions. Toial, que ens vam quedar
ámb e de Set imiq, perqué era idea del
Francesc, ¡ anrb lo guapo que és, resutia
dificrl dir- i que no.

juliol il'agost, el
pati de es Escoles s'haomplert degeni, tant petiis com
/bvens o grans. Aquest any,
mes o menys, hem fet to
maleix: abans de comeñ9ar
i a la milja part de la pel.licula, hl havla la protecció
Amb el canv de nom hi vam ncloure ta obl¡gació
(moral, a aquesies aiQades) de comptir amb nosatlres
mateixos i amb la gent que e¡s segLeix gravant una ma-

oJÉl¿. Ld vam q'av¿r LJr drLfénge. ctrr cdn\ors ¿ totd
leL. ¿s eslJdrs Noosa'I de TCN. l\/rguF rtvacc,. e,
técr.c de .o. elLdra daL recorddr ta p 1ra qJe ferem, d,
enl roJp ñ¿v.e- persar oe grdvá 7 La,co1s.. Be. ¿t
nral. vd resülr¿r oJe er.dr¿ v¿m ao.eldré aq ,na .os¿
vamgravar5 ca¡Qons(Tu érefs, Esiadio Ch¡te, Ladarrera
esperan9a, lmagina r i [,4ira a] leu vottart) i en vam sortir
amb un CD a les mans, anome¡at Comencem de zero.
de qualvar¡ fe¡250 cópies q ue han desaparegut_ Bueno,
nou persones al grlrp, és forqa fácit colocar u¡ CD a 3
Aquell2003, va ser u¡ any mott prolífc pe que fa a
co¡certs, ta que des de t'agost fins á finats d,ociubre la

en portaven 10: Vilalloñga, Atexai ¡/aspujots, Rtudoms,
Vinaixa, Vilaplana, la semifinat del camarock a Reus,...
Grácies a l'experiéncta d'aquests concerts, iats catés ar
replegats (si, vam fer encenedors, saf¡arretes i coses, peró
aixó no dónatant conr sembta)e¡s vam proposargravar
el mes de nover¡bre ats esrudts ,,Notosé,,t amb et Macc i
Fl lerndndo. La rntFncio e.a r.eJre ¿qJnd Los¿ ro!¿ ,
que sonés bé, per aixó vam invertn-hi més temps, peró
inev tab ement, menys canqons. Et resuttatr dues cangons
que no her¡ arr bat aeditarcom amaqueia, potseresperant incoure-les en ta próxima maqueta, perd que mentresta¡i han visi a llum en recopil.tatoris de concursos, l
I

quédird'aquesi2004? Doncsqueestemfentvarls

concei(s per lazona, passant-nos ho mott bé ifent balar
a la gent una mica. i tanrbé hern estat seteccionais per
tocar en semiinas de concursos a n vel de Cata unvá:
fabar¿c¿'l .F.gLe esr E.c ¿t ,Bega). -lganx¿'t Lpeus).
i EbreMus 11 fiortosa).
A\ o-e a l-o telr ror. som L- grJp qJe co-er§¿
oe'o ore ro l'o r¿ der de lero. rqtre esra a t'e^pect¿nvaj

amb ganes ¡i. usó.
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de fotografies de paisatges
de Vilaplana i la l\,4ussará, o
de fotografios dels ./óvers,

aPart, també teníem uña
barrade baron hiveniem lla-

minadures. fruils secs.

pátaque§, felrescos icom a
novetai f/a,ios de gel per a
Ia cañalla... per a refresca¡
més la nitl.
Les pel licules que vam
fer van seri "Buscardo a
Neno". 'ltalian Job" , ',The
Firg (La Seria0 i conr a éxii
de geñt va ser "¿os p/rc¡as
del Caibe" - Pe( acabat la
temporada 2004 de cinema
també un gran éxit o, mittor
dit novetai cinematográf ica,
va ser la pel.lícula de dibui-

xos "Sreck 2" a més d'un
vídeo de foiografies amb
música delGrup de Jdve,s.
Ara, fins que ño tornia
venir la cálorcta de l'estiu de
l'ányqueve, no tindrem més

cinerna á la fresca, bé, de
ciñema poiser en tiñdrem
algun dia a l'h veñ, així no
es fará tan pesat esperar lo
prdxim estiul
Lestiu que ve, tenim
Previstes ñoves pmjeccions
de fotos ide pef.lícules-..
I aixó sí, volem donar
moltes grácies a tota la genr

que ha passat per Les Es
coles al cinoma a la fres.á
i...us osperem l'any que vel

ABELGUARDlA

C. Casal. 3
Tel. 977 81 56 52
43380 VILAPLANA (Baix Camp)

YItAPtANA
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coNTrNUActó DEL coNTE

MEI SALVAT

EL GRILL I EL LLEó
El

griles va posar a dlr
iot el qLre havia passat
amb aque I leó rna vat
iols ll van di que si.

Que sols contés a la h siória
es desgracres i es sorls
que es bairen a nrort
fins aconsegulr la vlctórra.
Van quedar per 'eñdemá

iot aque I munt de quitxaia
peracomenQar a batala
comPtant molt segur de guanyar

Aldia següent d aixó
com eren basianl formáls
tots aquells grans an mais
vañ ten r reLrnió
Per a presum r el cu¡ro
hr havia un gat mesquer
junt ar¡b un gos perdiguer
uñ bou, un ligre I un burro.
Una cabra, unaguineu,
un lop itambé un moltó
e porc tocino i bacó
i dels aLires. nou o deu.
El lleó es posá a bramar
com aquel que voltoss r
ide seguida es posá a dir
sense saber com comenqar
Hola xics, som puñtuals
sabreu que en aquesia ierra
s'ha declarat la gran guerra
als més grossos anima s,
No hi ha por de cap perill
perqu¿ no són caQadors
els que volen ser traldors
tot és quitxa la i un grill.
Aquest és e capitá
d'aquesta revolucló
i us dic a fe de lleó
que I'haur¿ de pagar.
Com quejo desitjo sa varvos
perqué jo us est mo massa
aniré amb molta catxassa
quedant-me sempre al darrere.
I compte el qu tremo i
s gui bou o siguimula
perqué e pr mer que recula
ja pol d r que ha begut o i.
Elgat ñesquer que s'avanci
a descobrir l'enemic
i si sent cantar ric ric
envest r-lo fins que es cansi.

Apa nois tots caminant
units que és el més segur

ü

I

ló ptonfs

. oeTuBrE e004

no doneu quañer a nrngú
qLreels lampoc us en donaran.
Tens la ba¡ya preparada
1u bolr qLre vas ben armat
a que vegis espa¡tat
c ava i a cul ia banya
Tu. muia. que ets bona mossa
ets bona per lugar a iu i
al que veg s qlre recull
pega i una bona gurtza,
Els demés elque pugueu
heu de fer sense reparar
¡ side cas lralció hi ha
ho pagará la guineu.
Vul que tots sigueu va enis
n'hi ha que són grans bestotes
el qui no puguiamb les potes
que es giriamb es dents,
Lexplcació ia us l'he iet,
anem a buscar la glória
tots hem de quedar en victória,
apa, r¡arxem,lirem a drei,
Abans ells no varen ser
prop del cornbai preparat
ja veieñ venir espantai
e tal vaent gat mesquer
Ten a tres mosques d'ase
juñtes a no poder més
aferrades sota el ses...
fugia com aquellque se'n va de casa.
E veurás turmenlat
señse poder assossegar
mig mort i desesperat
dintre un riu es va llenQar.
Els altres veient aixó
els uns as altres es miraven
jo no sé si s'espantaven
o és que tenien por
El lleó, tot enfadat,
rabiós i decidit
a moment es doná un crii
d ent-lis ¿qul s'ha espantat?
f ireu endavant covards.

siha fuqit elgat mesquer
vosaltres qué n'heu de fet
ganduls, dropos, més que farts.
E qui ho ha fet, ja ho pagará
us dic a Ie de leó
que siell us volferagafar por
no s'alabeu d'escoltar
I van seguir elseu camí
va veure aquesta iornada
tots amb la boca badada
al punt de volgué envestir.
Al moment un gran broglt

Josep Juanpere ¡
Andrea Juanpere
de mosoues de mosquils
la r¡e'is va derxar atord ts
i se'ls acabava ei pLt.
Surten les vespes abe les,
e s tavans. rates-p nyades
sense parar de donar picades
as morros, cul i ore les.
Allí el gran desespero
de guitzes, crits i grinyo s
que álíen deu minuts tani sols
tothorn ba láva el bolero.
Una vespa de fibló
es va posar al ¡as d'un Tuc
aixó explcar-ho no puc
perqué no té explicacló.
De gu izes en va tirar,
de brams i pets en va fer
que fins els seLrs va ler malbé

sense poder assossegar.

Els luerts I ratollns
van pensar en una ocasó
es orelles de leó
són buides, f quem-s'hi dins.
LJna serp de cascavell
que es béstia que amb la po¡ mata
va serv r-l de corbata
cargolanlse pel coll d'ell.

Pobre leó com plorava
mentre botava un pollí
deia ireu-me axó d'aqui
que quasi no puc dirfava.
Per aquí, tothom fugia
no havent-se pogut assossegar
per acabar-ho aviat
van deixar a companyra.
Elgr lltot sat sfei
d'aquell combat tan gloriós
va pujar dalt d'un terrds
i va dir, escolta lleó ia ho veus.
Com més grars més rucs,
ja pois ten r a la memdria
que hem aconseguit la victdra
els animals més porucsEl lleó ple de f blades
en va tocar pirandó
i¡ives qui ho diria que un leó
no es pogués girar a mossadesll!
I

d'aquellcas tan bonic
que el grillja mai r¡és s'espanta
i per aixó sempre canta

ric, ric. ric, ric.,,,.
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Buscar 25 nom d,animals
a la sopa de lletres
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PAULAJT]ANPEFE BEFNAI

VITAPLANA

I
CONSELLS PEB AL PActENT AL.LÉRGtc
oUÉ ÉS ÜAL.LÉBGIA o ATÓPIA?
L al érgia o atópa és una tendéncia de l'organlsme (dels¡s

temadedefensaoimmunitar)areaccionarambrespostesexagerades a algLrna/es substáncies nhalades, injectades, ngerides o
tocades, les quals no provoquen cap reacció a a matora de per-

OUINES SUBSTANCIES PROVOOUEN UNA REACCIO

AL.

LÉBGICA?

. Tenir poca, ocap, decoracióales habtacions i ev tar les cort¡nes
iels tapissos. No posar moqueies.

. Retirar les logu¡nes de pelulx els poslers.
. No tenir prestalges amb llibres a 'habitacó.
. lüi or no tenir an¡mals de pé o ploma a casa.
. Evtar a máxnr l'ús de su bsiánc es ar¡ b olor iorta, inseclicdes,

.
.

l¡olies subsiáncies poden produir

Lrna reacció al.lérg¡ca:
bstánc es reben elnom d'al.lergens o a .lergoge¡s. Els
al.lergens r¡és freqüents són:e po.le¡delespantes arbres. es
ácars (insectes molt petits) de la pols de les cases, e pdl ta caspa
dels animas, es fongs dels locs hum ts, alguns a menls I med
caments i les picades de certs irsectes.
aq uestes su

COM ES MANIFESTA I]AL.LiBGIA?
Depenent d'on actui 'allergen, 'al-lérgia pot man festar-se
en laformade dilerents malaliies: riniiiso rinoconjunt v¡iis at.lérg ca
en les seves formes estac onal o perenne, asma bronquial, derma
t t s de contacte, dermatitis atópica urricár a. De vegades pot provocar trastorns digest us o bé donar lloc a reaccions generalitza
des molis graus que és diuen reaccions a¡afiáctiques.
COM ES TRACTA L'AL.LÉRGh?
Básicameni amb med canrenls, a m,Ás, en pacients seeccio
nats s'uiiltza un tractameni anomenai inrmunoterápa (de mecan smesim ara les vacunes). No obstani, elpr rirerque s'ha defer
en tot traclafneni antial.lérg¡c és ap
unes mesures d'evitar
l'algen. Són conse ls i actuacions que ienen com a i nalitat evtar
que s¡ent en contacte amb la substáncia que produeix l'at érgta.
Aquesies r.esures seran d ferenis en func ó deliipus d allergen.

ic

"o"31,t"t",

.

*,..,nr" "" ".'

4t

llit les fundes de mataassos a 65oC.
Utilitzar acar¡c des en e s mataassos, sofás ¡catifes (que iambé
caleviiar en eldormiior de a persona a lérgica).
Reniar a¡obade

S es té una segona casa:
. A retar ve¡t ar'habtacóquans'arlb.
. Neteiar lhabitació ifere t e dia d aríbada amb

la roba que es

Al.érgies a pés /caspa d'an ma s.

. Que l'animd estigu fora de

.
.

la casa o en una habitació el sol.
Que maiestiguia l'habiiació de I'al.Lérgic.
Ten¡r un llit per a la béstia i no permeire que domi fora d'ell.
Reniar la roba d'on dorm cada setmana.
l, slés poss¡ble, no tenir ne.

.

A.lérgies a les picades d'insectes:
No sort r al camp duranl la prirnavera estiu.

.
.

.
.
.
.

.
.
.
.
.

_C@

'%.

Si no és evitab e:
No ut¡ tzar perflrnrs quan es surti.
No uiiltzar roba de coors br llants iflorejats.
No tocar al¡rnenis ensucrats,
No reco irfru tes de terra.
I\rantenk el menjar tapat.
No anar descalq, millor sabata tancada.
Mantenir els cubels de es escombrares ben tancais.
No espantar insectes prdxims a nosaltres.
En cas de picada d abela aliunyatsse del loc on s'ha produll.

Ilanten¡r es linesralancades per la nii per preven r qLre entr el
a casa. Si h¡ ha ake condic orat utiitza¡a recondic-

po.le¡ dins

. Bedu rlesactivilalsa 'airel

.

.

ure a pri'nera hora

Al.lérgies alinrentáries:

de

matÍ, entreles
iambé cap alvespre, de 19 -22 h,

5ies10,(emissiódepo.len)
(desce¡s de po.len des de l'atmosfera alrefredar-se).

Quan es viaija amb cotxe tenir les fineslres tancades.
Els dles de major conce¡trac¡ó d ens, romandre el máxim de
temps d¡ns de casa. No soriir es d es de vent.

.

Conéixer

.

Teñir cura amb les ei¡quetes des a irnents.
Prendre moliaprecauc ó en siiuacions de risc: casanrents, men-

.

ieviiar 'ali,¡ent que produeix a.lérgia.

jadors escolars, gelater¡es, estades de vacances...

. Sodirdevacancesdurantel periode liuredepol.lintzacóauna
zona l¡ure de pol en (patl€/mar).
. No tallar la Sespa no posar-se a prop de la gespa tallada recenl

. Noassecar

a roba a l'exterorqLran h hagi la máxima concentac¡ó de po.len. El pol.len i e muguet es poden posar en la roba.
. Posar-se ulleres de solalsod r alcarer

***
Ouan h al.lérgia as ácars de la pols:

.

Fer neteges mot sovint

a dormltor aioia

a casaamb 'asp ra

. M¿rie,rir eldorTl lo veltilal, evtrart la l^ rmrr¿t.
. No util tzar roba de ll¡i de I ana plomes, utilitzar-la

de fibra sintéiica (polluretá).
. Recobrir ar¡b fundes no permeables als ecars el mata ás ¡el

lo p¡onÍs .
I

ocruBRE 2oo4

. Hunriiej diáriameri

a pellamb banys quecontingu¡n substáncies olioses i/o extractes de civada (avena).
. Aplcar una crema hidratant o emol.lient després de bany.
. Lii¡ tár al máxlm l'ús de sabons que desengreixen la pell.
. No uiil tzar roba de ana o teixits s nlétics. utilitzar roba de cotó.
. No s'aconse len els canvs sobtats de tenrperatura id'humitat.
. Cl¡ma iemperat i humitat relativa són dptims per la maloria de

.
.

La suor produex
Lá llum

picor agreuia a malaltia.

de sol l'aguasaadasón benelciosos peramolts pacM. TERESA HUGUET IVILELLA
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VIOLÉNCIA MASCLISTA
as v o'Árc es conl.¿ les oones. .o-tesFe pe < (
or
odnys iñLir¡s oe se¡e n¿scr t. ¿rroen a dt-nerS ons al.

lucinanls. Entre es causes de r¡ori de les dones

d'edats compreses entre els 16I 44 anys, les brutalitats
d,' - de les Darets don--rouP, ro. les c¿poava- e.e.

derós astao §t quóc a L-.ooa. pe. soD,a de s ¿cc.d-rrs
de fáfic r de cáncer. En dependéncia de s pá sos. e s percen tatges de les dones víciir¡es de les tortures varia del25 a quasi
el 50 o/0. A Portuga, per exemple, es ctones que declaren
haver pat t violéncia per part del mar i, amani o ex, són e
E2_B a/a;
aAemanya, cada any es clenuncien quas 300 casos rie dones
assassinades pels seus cor¡panys: ires vici r¡es ca.la quatre
diesi al Regne un i et cor¡pte és d una caoa tres d es i es de
núnces de maltractes una cada m nui: a Fra¡ca cada r¡es sis
do
- una r ¿da , .n. otéS. or oa. tes vio e...ac o. ,a -or¡e
'p5
drns r¿ ¡.a.: L' -e,. aoJ rv.i¿o--.
-. d .€ t-.Q r¿laoe< d .to ar
é
Te5 da
a't es¡td, q-rdoes o ¿oa.i:)aoe,. a E.oa-rd
(50.090 denúncies t'any 2003J una cada quatre d
es. és a ; r,
unes 100 a l'any, també de tes maieixes r¡aneres. més aolrná

fo.

'F.Cao, oe o¿lco o-ropat¿da o c,emdda ¡vEtperfildels agressors sovint no cofespon a les dees
més d foses sobre aquest trtst tema. per deformació deotóg ,
ca, mots r r¡oltes atribueixen es tendéncies homicides a in¿i_

vidus d'escassa instrucc ó, procedents de les classes social§
més desafavordes, perd no és cert. En un informe delConse
I
d FJropd leg n : . es diaa. ¡,ns r iot. oue lo r'rctdFrc d oe rá v oe,l.rd dor¡ést,L¿ a-qn"elrd 41 prooorcio d .6ct¿ ¿ ra renoa i
at
nivelt d,instrucc ó" (Estrasburg, setembre de 2002) i subrallta
que a Hoanda
"quasita meitat deis autors d.actes devioténciá
contra les dones tenen un títotd,estud s de nive universitari,.

A I r¿r qa. segor" les e<tadisLrolles. . s ag,e5so,5 so. é, l¿
sóv¿
f¡ato1a Fones oLe ¡ere.r un .ei pooe. Terces d l¿ seüa
srlr
aclo profecs,o_al. Fnüe aquesls tobelr Jna popo..ro r.-olt ee
vad¿ de o eLrrs t67 oo). oe p,ofessior¿t< o.¿rrb.t san.rar, r2S
0;). r o'of c a s de l¿ pot.ca
o de, e.ercrt.
A Espanya, segons Nlonlserrat Comas d'Argem r, presi_
denta de l'Observato¿ en contra de tavioténcia doméstica ide
génere, haurem d'esperar enca¡a uns mesos per ienir
dades
detallades sobre aquests aspectes. Anuncia que una de les
pr r¡eres mesures que ha pres l,obserrr'atori ha estai
endegar
una investigació exhausUva de 12.000 senténcieslud
c ats dlclades soore dquesr drg-.rÉ,lt Lr¿ \eg¿o¿ es t I g- - res , o )( LSTO1S eS ra.¿n pJb toLes. Ta-noe es c¡ea.¿ .r ,eo,srre ! .a¡l'¿l d'an-b t n¿( 'onal oe nesures cort,á t¿ r o É tCra;ores,
.a
per protegir millor les vÍctimes.
un atre tópic: es creu que als páisos ,, rnascl stes del
"
sud d'Europa les violéncies sexistes són més freqüents qLre als
palsos del nord. També aquícalfer un aclar r¡ent. De
fei, sembla que entre els palsos europeus Romania és on la v oléncia
contra les dones és més greu, amb i2,62 casos de fem cid s
'añy per m lló de c utadanes, de dones. peró, paradoxa r¡ent.

en aquesta relacó sintstre, després de Bomania venen Dat.sos
o r els drelg oe ec do-es so.r drDt¿rré1t €coneguls
on te\

polÍtiques d'iguaitat la molts anys que functonent Fintándia

(8,65), Norueqa (6,58), Luxenrburq (5,56), D ñamarca (5,42)
Suécia (4,59). ltátia, Espanya, portugal i trtanda estan. en can
vr, as darrers locs.
Des de fa molt deier¡ps es moviments feministes llui
ten per_aconseguir l'aienció dels goverñants vers aquest pro_
b -n¿. D-roJ. no S r.cee
rores¿Fu,oDo.pp.oLesto,dgno.

r

.to.rer b- e,' osó\¡ a-loó¡¿oó. oreoo.^sr p.oo,en¿j aoi¿
d ¿v_. ó- t 2004 seoLe.\ éerert a¡ ¡¿rat, p,ooarr¿ oa ¡,¿1,

95, quan a la conleréncia mundta de cJones qLre es va cetebrar
a Pequin l'any 95. pro¡¡ogucta per la ONU, es va deftnrr aou-Ásl
ps done . , oT a cr .r
l^ es .o-,to,os
a vegada, més e¡cobert i rnés genera iizat al rnó¡. Ha
as

''rñ oe d v.olp. .t.t corl¿
i,

a

sord 'er(daol¿nera..¿unl¿ roó, cleo.d\et¿.qLe ..ar oó
co dé.o. oe ra< f ¿:or) ,.o o. o- dp,c orÉis oé i¿ oe son-

10p,a- pr b".
f ¡e- oré qeró,.., .ó. jes vtc.t-1é\ pal. \p'l dqLónes
\oó-. e<d asdLd.onit-'
¿.t\\é1e,d oe q.a¡¿¿,e.

autorltats, una fácl excusa per rentar-se es r¡ans quatficant,esfera prvada".
les de
reforcant a xita
"p¡obler.es nherents a
-drgnd.t ooble r,or¿' oJ,oas¿ a res oe co ,sti.L,.r
L,lo 1,po. .esia escandalosa. Ara, després d,anys de reivindicacio¡s
femi_
' sles. 5aoern q-ó e or vd'eSpuLr,c.IqredouestIpJsopvo e_c,d es él re¡re\ d Llna d.s.gra,¡ar 'lrstor c¿ a, e< retar
ons
de poder entre honres dones, cleguda essenctalment al patriarcat: un sistema fonamentat sobre la idea d una
"infer¡oritát
natural" de la dona id,una «supremacia btológtca" de l,home.
Es des d'aquest sisterna oñ ne¡x a vio éncia,
Les feministes continuem febaltant, denunciant, exigint,
sense feva. La Marxa mundial de tes dones al Fórur¡ soct,
de

Porio Alegre, a gener de 2002, preseniá dues reivindicacions:
l'eliminacló de ia pobresa il.etiminació de ta violénciacontra
les
dones. En el punt 3 es diu:
"Que ets Estats implementin plans
d'accló, progranres iprojectes efic enis amb recursos financers
i mesures adequades per a posar fi a les violénc es vers ies
dones. Aquests pans d'acció han d'incloure en particular els
een'e,lls sóqLenls: pre/etcro sensrol U¿cro delpJDlic. segLF
ment judicial,.,iraciar¡ent, dels agressors, nvestigacions
i-es_
iadÍstiques sobre la vioténcta, cura i protecció de tes viclr¡es,
educació no sexista, accés fácil al procecl ment pena, fofiTtació de jutqes i po|rcles".
No podern baixar a guárd¡a, et probter¡a és un probter¡a
socia. és un problema de tots riotes, n,her¡ de serconscients.
Flns tot caldr a denranar un tr bunal internacional permanent
per les vloiénc es ¡nflig des a es dones,

COBAL CUADRADA,
coordinadora delGRÉC (génere, raQa, étnia ictassei

9OTTGA
COOPERAI¡VA DE TA[E IXAR

eu¡ditla, 58 4338t rALE|XAR
frl.911 u5 290
oficir.: 9?7 815 5E4 - 977 8r5 loj

C/ de

Lk

Hi t¡obaris la mil¡or eel¿cc¡ó d¿ productes n¿tur.ls d¿ la t¿rr..
0li, vins icaves anb D0.0r.r v.r¡etrt d¿ fru¡ts ss¿!.
A més, producle! d€ quel¡ht ehborats r¡i0sanrlmoit.
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a 2 id illuns

VII-APLANA

l'estiu o vilaplana
QUE VOLEM FER DES DE LA CASA DE CULTURA
lrant es primers mesos de 'any, un nou grup de
persones vam prendre e re leu de La CASA DE CUL-

s nfants d sfrutaren ar¡b e grup iorlosi "CALAIX
TRE" amb e s contes de a Fran 1,,4 ró.
E

DE SAS

TURA. Elcompror¡is que des d'u r bon comencament
volern dur a terrne és oferir toi u¡ segu i d'actes oe

(¿

i. lé' ' e'\'.a' o''e e' e> e\!o-

on

Ca d r quelns a aquest,¡or¡ent. a part c oac ó de'a gent
ha estat en a quns casos ioraa pos t va. La nosira aciuacró

va comencar

a r¡es rl abri

. Arnb la preseniac ó a la SALA

PARROOUIAL de Iexposic ó "EL PA GUANYAT DIA A D A"
a cárrec de 'arxrvera ih sioriadora Carrno PLryol Pocs d es
.lesprés r arllb rnot u de la d ada de SANT JORD , la N4'Te'
resa Va lver.ln va de e¡tar a un bon rombre .l' nfa.is an b
e s setrs co¡tes. L escr ptor a forgcnc, M qLre Sa vador
Jassa¡s, va ser el ¡ostre perso¡atge co¡v dat de mes de
ma q. Co nc d .t amb a l-esta dc la GfNT GFAN. va presentar c scu I bre "EL SECRET DELS PEFGA[4iNS
CAIARS,

E grup de teaire r€usenc, TEBAC, va ser I'encarreoai dLirant
asegonaqu nzenadeluny, defernosgaud rd unes ectures
carr€gades di] bon humor molia ro¡la
L ástima que només h ass st ssin qu nze personesl

mes de ju io , les Jornacles Culiu¡ais van
pre¡dre el protagonisme com cada ány. ComenQárem ar¡b
Pel que relereix

a

tl.

un concert de mÚs ca tradic o¡al al pati de es escoLes.
L'Anton IUas. amb lesseves historiestan p eñes d'ánécdotes
d vertides,

vaferqueelpúb lc assistent qauclís d'u¡aestona

ben agradab e.

lo p¡onÍs.

ocruBRE 2oo4
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Cai ressaitar la conferéncia que la lvana i la Rosa van fer
sobre "ELTRACTE AMB ELS CAVALLS', a Sata parroquial,
es va omp ir de gom a gom.

Per acabar l'advocat Jordi Salvat protagoniizá una xerrada
sobre "SUCCESSTONS I HEBÉNClES" i et senyor Atbert
l\,4anent conclogué lesiornades parlantde "NONIS DE LLOC
DE VILAPLANA I LA MUSSARA'

A partird'aquí, pensem que Ies properes Jornades Culturals
s'han de m llorar Es per aixó, que els membres de la CASA

DE CULTUBA desitgem que els viaptanencs sortiu. que
PartrcipeLr i que opineu.

JORDI MATEU
President de a Casa de Cultura

La Bevista LO PEDBÍS orqanlüá e V|LAPLANA BESSONA04.

ñÉ
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tut':
SOPAR A LA FRESCA
FESTA HOMENATGE A LA GENT GRAN
30 de ma¡g de 2004

I

cJissabte 28 d'agost la Casa de Cultu ra va organttzar

un sopara la fresca

E

al pat de

es

Després de sopar
acorapanyats d'una mica
de pluja vam gaudir d'un
concert del nicaragüenc
Richard Loza. que ens oferí
"Un recor do por la geografia musical Lat¡noamer¡ca-

CTLnPETRoNA
RESTAU RAN.-T
Calrer d

Guinrcri.
^ngel
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Tel¡fbn 977
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VILAPI-ANA

Loza és el compositor i
l' ntérpret de la banda so-

nora del

doc u rn enia I
'MAQUILADORAS'i aparegué a la pe.tícuta de Ken Loach,
Carld's Song.
LA REDAcctó

VILAPTANA

GRACIES

I 19 d'agost de 1954 va
come,TQar la historia
d'amor del Josep ila
L4ontserrat que, corn podeu veureen aimatge, ha
crescut is'ha multiplicat amb els
anys i és r¡és viva que mai,
Volem donar les grácies a toia
la famílra i amics que, amb les
vostres mostres de suport afec

te ens váreu ajudar a

fer

d'or una jor

d'aquestes noces
nada plena d'emocions,

FAMíLIA AYMAMí.BIDÓ

rii¡
RETROSPECTIVA DELS NOSTBES NUVIS

mb aquesta petita refospeciiva hem volgut fer un peiii
repás a a nostra história. Sobrelot als proiagonistes: les

A llarg des anys les parelies han fet tot iipus de
casaments, luxosos els que menys i bastanl casolans i
lrugas els que més (fins beñ entrats els anys 60)
Amb molts acompanyants o com en diem aquí, només amb
els prop s.

Casant se álmig dia ieni lor9a festa iun gran convii, de bon
máti, o per allá a es set per ño haver de convda¡ (atés que a
maioria no s'ho podien perriretre)
També en circumstancies de doli/o, fins hltot, en casaments
afanjats o en segones núpcies. En aquest últim cas els nuvis, al
vespre, rebien un tractament especia per pañ dellovent de po_
be. Els feien e que s'anor¡enava 'les noces", qLre consisua en
cantar ifergresca a la porta o sota les finesiresdelnou malimoni
fins que soriien iconvidaven aiothom a coca o bunyo s, avellanes
torrades i beu re el que fos (absenta, vi ranci o moscatell)la qüestió
era fer forqa gresca úo encara enr recordo de L'últ nra: a aquell
nuvi, sortosament, encara liqueden mo tes coses per explicaFños)
Quant als vestits, sobretoi els de les núves, han anai canvi
anttambé al I arg des anys ide les circumstáncies, tant famliars,
socia s com ecoñómiques.
A l'época de les nostres ávies (pesvolts dels anys 20 i30)la
majoria de les noies es casaven arnb un vestit de carrer, fosc.
Básicament, suposo, que per poder-lo aprofitar després (e negle
sempre ha servit per alotaocasó). Les noies de casa bona, peró,
síque es casaven amb el que eñlenern tots com vestit de nÚvia.
Aixd va durarfins a comenQaments dels anys 60. lestavatant
arrelat aquest costum que estáva malvistque una noiaque no fos,
diguem-ne, "de poss bles", es casésd'altra maneraque nofos de
negre.

VIALMA, SAI

Els homes, perallrabanda, no han canvialmassaal larg dels
anys norma mentdefosc i r¡és o nrenys eleganis. enfuñció de les
possib litats. Afinals de segle XIX icomenQaments dely\X, només
portaven corbaia es anor¡enats "senyors".
Elviatge de noces tarirbé ha evolucionat molt- Durant molts
anys elmés lluny quo s'arribava era a Barcelona ialguns a Girona
lnrots, segurament, perqué hitenien algun parenl o conegut) Els
holels i les fondes només se'ls podien perrnetre quafe gats ...
Una altracosa eren lesfotografies, que és elque ara ens ocu_
pa. Pocs es podien permetre contractar un fotógraf per a 'ocasió
i, és cla¡ pocs aparells fotográfics particulars hl havia per es ca_

Aleshores ( fins ara fa uns 40 anys) aprofitant el viatge de
noces a c uiat o fent una anada a Reus, es prenien la roba del
casameñt, anaven a cal retratista, es canviaven i es leien la fotografia. Em consta, peró, que notots els nuvis portaven en aquesta
foto a roba que tocava, sempre h i ha algun despistát o poc previBé, la gran majoria de vosatres, estimats lectors, us deveu
preguniar perqué exp ico iot alxó queconeixeu tan bé ide prir¡e_
ra má, pero és que, pelsquisom una r¡lca més ioves toies aquestes hisidries són bones de recordár, encara que només sigu per
fer una mica de contrapés envers la majoria de bodes aciuas, a
les quals sembla q ue e! concepie "prou" s'haglde¡xat una mica de
banda (tot i que hem de reconéixer que avui dia les pare les de
nuvis fan moltíssim més gog)
Confiem que aquesta exposició, que enlre tols ens heu aju
dat a rnuntar, us entret ngui, diverteixi i aconsegue xi fer vosrecor
dar motes persones o monrents més o r¡enys llunyans.
Moltes grác es.
TERESA SERBA

Genis Torres Aymamí, S' L

Esclofolladora d'avellanes

CONSTBUCCIONS

I

OBRES

Jaume Salvat Sah,at

C. Majo¡ 14 . 43380 VILAPLANA
T¿1. 977 8l 50 13
c-e salsa@maptel.es
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Carrer [,4aior, 60
Tel. 977 81 51
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pqssstemps
En aquesta graella us sortirá una dita popular catalana que aconsella sobre camps,
cases i dones:

I

)

3

4

5

6

7

8

9

10

l1

12

Pr¡mer heu de trobar les paraules corresponents a aquestes definicions i després traslladar
cada lletra a Ia casella corresponent :

'l

-

Murmurará queixañt-se ilrobará molles

-

Taulell, lloc on algú fa un lreball manual.

pegues a tot.

2

3 - Els donava els aliments necessaris per
v¡ure, per exemplé a lés cr¡atures.
4

-

Ballada de sardanes.

5

-

Noia petita.

83 CS

E2

6 - El que el fan a Hisenda quan el demanen lots
els papers.
7

-

Tallar alló que no sona a algú.

A4

D3 A9 C3
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PASCAL PELLICE MARINE

TECPERVAL

Elect¡icitat - calefacció
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camíde lAleixar, núm.42.
Carrer Major, 40
Tel.977 A1 53 2A
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