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Els lectors i lectores de la revista 
Lo Clarí de La Granadella tro-
bareu, a partir d’aquest número 
79, que tant l'estructura com el 
disseny han canviat. Després 
de més de vint anys d’aparició 
ininterrompuda del magazín, un 
nou equip de veïns i veïnes pre-
nem el relleu del projecte. 
Les modificacions formen part 
de la nostra aposta per aquesta 
nova etapa, la qual no pot arren-
car sense un agraïment profund 
a totes les persones que fins ara 
han format part de la família Lo 
Clarí. N’hi ha que hi han publicat 
textos i fotografies, n’hi ha que 
han permés contactes i han ge-
nerat noves seccions. D’altres 

que, per la seva banda, han de-
fensat una pàgina d’aquesta re-
vista des de l'inici, o que han fet 
tasques de gestió i coordinació, 
sempre cansades i generalment 
poc visibles i reconegudes. A 
tothom, moltíssimes gràcies!  
D'ara endavant, Lo Clarí tindrà 
un dossier central que ocuparà 
entre un terç i la meitat de les pà-
gines. En aquest hi parlarem de 
forma monogràfica, des de tots 
els punts de vista que puguem 
i utilitzant totes les formes que 
ens atrevim a explorar, d'allò 
que ens envolta i interpel·la. Vo-
lem generar continguts de valor 
per a tots els públics i crear una 
revista que no només reculli allò 

que ha passat a La Granadella, 
sinó que també abordi des del 
poble debats vius, presents i 
futurs. Una publicació que miri 
endins, enfora i al voltant. 
A la segona part, i deprés del 
"Safareig", hi trobareu la secció 
de "Cultura", on tenim la sort de 
mantenir col·laboracions històri-
ques, però també d'estrenar-ne 
de noves. Segueix "Salut i Cuina" 
i recuperem l'espai de les enti-
tats. A més, també tindrem es-
pai per l'opinió de veïns i veïnes. 
Esperem que us engresqui la 
proposta, que ens perdoneu els 
errors inicials i que ens feu con-
fiança. Tindrem la porta oberta a 
tots els vostres comentaris.

DESTAQUEM 

Les noves formes de Lo Clarí
EDITORIAL

La bomba de La Granadella
Les primeres paraules que el nou equip de 
Lo Clarí volem dedicar als lectors i lectores 
d'aquesta revista són d'agraïment. Gràcies 
per acostar-vos a les nostres pàgines i dedi-
car-hi una estona. Gràcies, també, a tothom 
que al llarg dels darrers mesos ens ha animat 
en aquesta nova etapa. Estrenem una nova 
forma de fer Lo Clarí, amb voluntat que se-
gueixi sent, com ha estat al llarg dels darrers 
vint anys, un punt de trobada de la gent de 
La Granadella. Volem que ho sigui a través 
de la publicació de continguts d'anàlisi, amb 
peces culturals, d'història i d'opinió, entre 
d'altres. I pretenem aconseguir que tothom 
que passi les pàgines i repassi amb la seva 
mirada els diferents articles i fotografies, hi 
pugui trobar elements d'interès. Si no és així, 
esperem que ens aviseu tan aviat com pu-
gueu, per tal que puguem construir conjun-
tament aquest nou espai, amb noves veus i 
enfocaments. Us necessitem!
Arrenquem engrescats, delerosos de posar 
en marxa la maquinària i poder compartir 
continguts que ens permetin aprendre i ens 
enriqueixin. Alhora, som que conscients que 
el repte és singular. Per això deixem anota-
des, d'entrada, les següents consideracions: 
la revista no pretén amagar-se sota l'apoli-
ticisme, perquè en aquesta vida tot és polí-
tica. I, qui digui que no, és que vol imposar 
el seu relat sota l'aparença de falsa neutra-
litat; d'igual manera, hem d'avisar que tam-
poc podrem assolir l'objectivitat, malgrat ho 
intentarem, perquè no existeix. Ara bé, el 
nostre treball tendirà des del principi a la im-

parcialitat, i vol ser honest en tots els seus 
plantejaments. En definitiva, el que es bus-
carà en tot moment serà l'intercanvi fluïd que 
ens doni noves eines per pensar el poble, les 
Garrigues Altes, la comarca, Ponent i els fe-
nòmens que tenen lloc al món.
També volem oferir Lo Clarí, si algú ho desit-
ja, com a plataforma de proves on confrontar 
debats vius i necessaris, on fomentar l'opinió 
serena i la crítica constructiva. Pensem en 
disputes com va ser el cas, aquest passat 
estiu, de la polèmica entorn del punt infor-
matiu sobre el bombardeig de La Granadella 
del Nadal del 1938, que va sacsejar el poble. 
Es tracta d'un nou desencontre en què les 
formes van condemnat el diàleg. Segons el 
llibre Tenien nom. Víctimes de la repressió 
franquista a les terres de Lleida (1938-1963) 
fins a 56 persones van patir persecució, judi-
cis polítics o militars, execucions o deporta-
cions al poble. No s'hi compten, per contra, 
les cases ensorrades, les famílies exiliades 
dins el propi país o les que van haver de tra-
vessar les fronteres. 
Com a poble, per tant, tenim molt camp per 
recórrer si ens centrem en la memòria his-
tòrica, de la mateixa manera que en models 
econòmics, formes de participació o els rep-
tes de futur, per citar-ne alguns. Amb els 
dossiers, esperem poder abordar aspectes 
d'interès general que ens enriqueixin. A l'es-
pai d'opinió estarem amatents a les vostres 
paraules. Pensem, però, que La Granadella 
s'ha convertit en una bomba de rellotgeria. Si 
acaba petant, ho lamentarem.

Redacció: Montse Méndez, Oriol 
Martín, Rosa Olivé, Ari Cervelló, 
Judith Pardell, Marta Franch, 
Xavier Franch. 

Col·laboracions: Carla Barrull, 
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Salinas, Miquel Mª Gibert, Gem-
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Correcions: Maria Gibert i Jordi Pujol
Capçalera: David Simó
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revistaloclari@gmail.com
Edició: Aj. de La Granadella 
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Impressió: Molino Arts Gràfiques 
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L'equip de Lo Clarí

TEMPS ERA TEMPS Per Ramon Farré
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LO CLARÍ 79 Tres tocs de clarí
La revista local de La Granadella, Lo Clarí, tal com la coneixem avui, va néixer l’any 1999. El seu 
títol va ser pres com a homenatge a la publicació homònima Clarí, apareguda entre els anys 1933 
i 1934 i que portava com a subtítol “Portaveu de les Garrigues”. Fem un repàs de la publicació i el 
lligam que s’ha establert entre les diferents èpoques del Clarí. 

La revista quinzenal Clarí va reu-
nir a les seves pàgines joves de 
La Granadella, Bellaguarda, Ma-
ials i Bovera entre d’altres, que 
s’havien marcat l’objectiu de fer 
avançar el territori i generar opi-
nió sobre tots aquells aspectes 
que influïen i afectaven els pobles 
de les Garrigues. Amb la cultura 
com a bandera, els redactors del 
Clarí van parlar de catalanisme i 
de la situació del país, d’agricul-
tura, d’ensenyament, de turisme, 
polítiques territorials i poesia. 
Entre 1933 i 1934, van llençar 
17 números d’unes 14 pàgines 
cadascun, que costaven 20 cèn-
tims de pesseta. El setembre de 
1933, tot aprofitant la Festa Major 
de La Granadella, va sortir el pe-
núltim número, dedicat precisa-
ment al poble. El darrer no es va 
publicar fins un any després. Els 
autors hi acomiadaven la revista 
perquè no la podien continuar. 

La Festa Major de La Granadella 
del 1999 va tenir com a sorpresa 
l’aparició del número 0 de la re-
vista Lo Clarí. Un grup de joves 
van impulsar-lo amb el suport 
de l’Ajuntament. En els primers 
números fins i tot es discutia qui 
havia fet més per fer-lo realitat, 
si la societat civil o el consistori. 
L’aparició del Clarí completa el 
renaixement cultural de La Gra-
nadella, que havia començat a 
principis dels anys 80, i que ha-
via generat grups de teatre, gra-
llers, gegants i fins i tot una altra 
revista, que malauradament no 
va tenir més de dos números, Pa-
rasol. Lo Clarí va néixer amb un 
disseny marcat per la il·lustració 
i volent establir un vincle amb la 
publicació anterior, de qui prenia 
el nom.
Va crear seccions populars com 
"Safareig" o l'"Heràldica" i van vin-
cular molts veïns i veïnes. 

La tercera època del Clarí co-
mença amb aquest número, i ho 
fa amb una aposta decidida pels 
continguts i per aprofitar tot el ta-
lent del poble. La Granadella es 
troba en una nova fase de creixe-
ment cultural i gràcies a l'impuls 
del Centre de la Cultura de l’Oli 
de Catalunya que apropa l’art i la 
cultura als veïns i veïnes del po-
ble, de les Garrigues Altes i de la 
resta de Ponent que el visiten, i 
amb l’aparició de noves entitats 
i col·lectius, com l'Aula d’Exten-
sió Universitària. Amb l’objectiu 
de respectar l’essència del Clarí, 
però presentar-la ben sacsejada, 
obrim una nova època. Imaginem 
Lo Clarí  com un espai obert a 
tothom, una àgora pel diàleg i 
l’intercanvi, pel coneixement, pel 
debat polític argumentat i res-
pectuós. Un projecte de poble 
que ens vinculi entre nosaltres i 
ens permeti aprendre. 
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50 Granadelles
Retrat del nostre poble
Un poble el conformen les seves cases i els seus carrers, la seva es-
tructura bàsica, juntament a les edificacions culturals i patrimonials, 
comercials, agràries i industrials, entre d'altres. Ara bé, més enllà del 
fet arquitectònic, qui dota de sentit aquesta unió de construccions són 
les persones que hi viuen, les que hi treballen i les que hi passen part 
del seu temps. La consciència individual de cadascuna d'elles parteix 
i relliga amb el poble, alhora que es vincula a una identitat col·lectiva 
que abraça la gent, els edificis, l'entorn natural i que arriba a tots els 
racons. Sense això, un poble no és més que la marca d'un indret de 
convivència. Amb les persones, es converteix en el testimoni de cen-
tenars d'històries particulars i col·lectives vinculades entre elles. 

Per inaugurar aquesta nova època de la revista Lo Clarí, hem cregut 
interessant posar el focus en el propi poble de La Granadella. Per 
aquest primer dossier central hem entrevistat 50 persones amb dife-
rents vinculacions amb el poble, des de persones que hi han nascut i 
viscut tota la vida, a d'altres que n'han marxat, o que hi ha tornat, però 
també aquelles que hi han arribat de joves o adultes. N'hem parlat 
amb infants, joves, persones adultes i gent gran per conèixer com ve-
uen i viuen La Granadella.  D'aquesta manera, volíem captar quines 
eren les sensacions que dominaven, els elements que relacionem 
amb el poble, els elements de trobada i de desacord.

Recollim, per tant, 50 punts de vista, 50 Granadadelles que en formen 
una. Segur que no hi són totes. Ara bé, no es tractava tant de fixar 
una imatge definitiva, sinó de ressaltar impressions que existeixen 
a dia d'avui i que aquesta primera fotografia ens serveixi de punt de 
partida. Les coincidències temàtiques, les observacions compartides 
o contradictòries ens fan creure que és una aproximació interessant 
per seguir pensant el poble. Gent de La Granadella, gent de tota la 
vida i forasters. Locals i persones importades han fixat amb les ser-
ves respostes un perfil del poble compartit. Observareu que s'hi bar-
regen aspectes emotius amb d'altres temes molt més pragmàtics i 
operatius. L'enquesta era oberta i no establia prerequisits. Així, els 
elements que en sobresurten és perquè han estat compartits per més 
d'una persona, cosa que els posa en valor i en reforça el sentit.  
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Població

Alumnat resident que estudia
al mateix municipi

74,4% 728 
Persones censades

8,2
Habitants per km2

A totes les Garrigues hi ha tres centres que ofer-
ten l'ESO: dos a Les Borges Blanques i el tercer 
al poble. Així, malgrat una població menor que 
molts altres municipis, compta amb un servei va-

luós. El curs 2019/2020 l'institut ha baixat, però, 
de 79 alumnes al 66 per culpa la demografia. 
Ensenyament vol afavorir que alumnes de Maials 
s'incriguin a L'Olivera per mitigar aquest efecte.

Ensenyament

43
Alumnat Escola La Granadella - 

ZER Elaia - Curs 2019/2020 

66
Alumnat INS L'Olivera

Curs 2019/2020

Tranquil·litat i bons aliments 

La marca del primer record del poble

El núvol de paraules superior conté 57 paraules. 
Són les que han expressat les persones enques-
tades quan els hem preguntat què els venia al 
cap al pensar en La Granadella. Tant les perso-
nes que hi fan vida tot l'any com les persones que 
només hi passen el cap de setmana o les vacan-

ces assimilen el poble amb la calma i la pau. Se 
suma a aquest element la proximitat amb la gent 
i la  convivència:«de sobte et pots trobar parlant 
de la vida amb algú amb qui no havies parlat 
mai». L'entorn natural i els productes de la terra, així 
com els vincles d'amistat i familiars, sobresurten.

La sospita serveix de primera benvinguda

El 
p o b l e 
en flames 
durant els 
bombardejos  
del 1938. Córrer 
i jugar pels carrers 
sense asfaltar. Veu-
re ramats i mules. Molts 
nens a la plaça. Aprendre a 
anar amb bici. El camp de fut-
bol. Ser lliure. Pujar a la creu de 
terme i caure'n. Córrer cap a casa 
quan les campanes tocaven les vuit, i 
arribar amb l'últim toc. Sortir a la fresca. 
Voltar de nit amb la colla. Jugar al pati. La 
guarderia. El parvulari. Anar d'excursió a Sant 
Antoni i als masos propers. Cantar. Un prat de 
roselles. Treballar al camp per ajudar a casa. Collir 
ametlles. Collir olives. Quarteraires als porxos de la Co-
operativa. Marxar, ben jove, per la sequera. La carrossa 
de gitanos. Carnaval. La Festa Major de La Granadella. El 
Casino i les seves escales. L'envelat ple a l'hora del ball. Jo 
amb els pares. Trobar-hi gent que després tornaria a veure a l'ins-
titut. Començar l'ESO a l'INS L'Olivera. Pujar amb bici fins a La Gra-
nadella. El so dels grills com a banda sonora de fons. L’accent de Llei-
da. La conversa dels grans. Els padrins. La padrina. El padrí. Anar al cine. 
Anar a veure la primera televisió. El Cafè Picot. Els canelobres penjant de 
les teulades  a l'hivern. Els llums de Nadal. La secla de la Vall dels Horts plena. 
Veure baixar la vall. Les cases degradades. «On m'he posat?». El pla i l'església. 
Un poble on m'esperava la persona estimada. El cel ple d'estels. Trobar-m'hi a casa.

«Per ser considerat de La Granadella i ser acceptat com un veí o una veïna més, només 
fa falta tenir-hi una casa o treballar-hi, vincular-s'hi, i participar de les activitats i dels 

diversos espais. Des del primer dia, la persona serà considerada de La Granadella 
si vol sumar-s'hi. No ens podem permetre prescindir de ningú i, per tant, tothom 

hi és benvingut». A grans trets, aquesta és la resposta que dona la gran ma-
joria de les persones enquestades al ser preguntades sobre què ha de 

passar perquè una persona nascuda fora sigui veïna de ple dret. «És 
del poble aquell a qui et creues, per exemple, a Lleida i dius "mira, 

aquest és de La Granadella"». Malgrat que en la majoria dels casos 
és així, i la participació és fluïda des del primer moment, hi ha 

veus que també hi incorporen un matís final: és necessari que 
t'acceptin. Així, algunes de les persones preguntades tam-

bé creuen que malgrat la bona recepció, «n'hi ha que 
encara et veuen de fora». I és així tan si provens d'un 

poble proper, com d'una ciutat mitjana o gran dels 
Països Catalans, com d'altres països. La sospita 

inicial serveix com a primera benvinguda. Es 
fixa, per dir-ho en paraules d'alguns dels 

entrevistats, una "presumpció de culpa-
bilitat fins que es demostri el contrari" 

que marca els primers temps de 
convivència. Sobre la població 

migrant i racialitzada, pot ser 
que l'estigma s'estengui 

tota la vida, per culpa 
del racisme: «Enca-

ra que visqui aquí 
durant quaranta 

anys, jo sem-
pre seré un 

moro». 
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Habitatge i renda

50/60
Xifra de cases buides 

a La Granadella

1.244.921€
Pressupost 2019 de 

l'Aj. de La Granadella 

Per combatre la manca d'habitatge, l'Ajuntament 
va aprofitar els fons provinents dels molins, entre 
un 20% i un 25% del pressupost, per promoure 
el pla "Viu i Treballa a La Granadella". Es tracta 

d'ajuts per la recuperació d'edificis deshabitats, 
principalment al nucli antic, per generar habitat-
ge disponible i sota un lloguer social. També es 
van crear un ajuts per autònoms.

Col·laboradors

La plaça: Punt de trobada i relació. S'aprecia 
la bellesa de l'església, així com els bars. 
Centre 1-O: Contrast entre qui en valora l'ús, 
servei i bona atenció i qui en critica l'estruc-
tura i que no s'hagi acabat. 

CCOC i MuOC: Les en-
questes donen gran valor 
a amdues instal·lacions.  

Ermita de Sant Antoni: Malgrat 
l'estima dels veïns, pensen 
que s'hi haurien fer millores. 

Coll de Bovera: Principal valor 
paisatgístic. Observen que 
hi queden deixalles de quan 
havia estat un abocador.

Centre de Serveis: Ha con-
vençut fins i tot qui deia que 
no hi aniria mai.

Les piscines: Algunes per-
sones apunten que cal una 
reforma dels seus espais.
Zona esportiva: Caldria 
repensar-ne els usos i el 
profit que se'n pot extreure.

Agrada Necessita millorar

Escoles i Institut: Vital, 
però cal protegir el 
servei de llar d'infants.

Pista motocross: Alguns 
dels enquestats aposten 
per recuperar-la.

La Cooperativa: Farà 
100 anys el 2020. Se 
li reconeix la bona 
feina en l'impuls de 
l'oleocultura junt amb 
l'Ajuntament.

La centralitat de La Granadella dins les Garrigues 
Altes la privilegia i enriqueix pel que fa a serveis

Espais que agraden i que 
canviarien els enquestats 

En el mapa de la pàgina anterior 
hem remarcat els espais físics 
que més agraden a les persones 
entrevistades, així com aquells 
que, per una raó o altra, voldrien 
canviar. Per afinar el retrat dels 
trets positius, però, val la pena 
aturar-se a valorar altres aspec-
tes que és més complicat dibui-
xar sobre el plànol.
D'entrada, cal apuntar unes ide-
es que ja apareixien en el núvol 
de paraules de la pàgina 9: la 
gent i la proximitat, la conversa 
fàcil amb uns i altres, sumada a 
la pau i tranquil·litat del poble, 
l'entorn natural i un cel net (per 
gaudir de capvespres i estrelles) 
s'enduen les màximes valoraci-
ons. Són característiques que 
marquen el dia a dia i la qualitat 
de vida a La Granadella.
Ara bé, no es pot analitzar el ben-
estar sense tenir en compte els 
serveis de què disposa el poble. 
De la mateixa manera que el Pla 
de la Vila ocupa un espai central, 
La Granadella es troba en una 
posició de privilegi dins les Gar-
rigues Altes que l'afavoreix, i que 
l'ha posicionat com un pol de re-
ferència pels propis habitants i 
pels de l'entorn. La vila té CAP, 
llar d'infants, escola, institut, cen-
tre de serveis per la gent gran, 

tanatori, parc de bombers i bibli-
oteca. La Granadella capitaleja i 
agrupa els recursos d'una zona 
extensa de territori amb pocs ha-
bitants. Tota aquesta cobertura, 
juntament amb espais ja menci-
onats com el CCOC i el MuOC, 
són molt ben valorats. 

En el camp privat, les persones 
enquestades també apunten que 
el teixit comercial permet tenir-ho 
tot a prop, i no haver d'agafar el 
cotxe per fer les compres. Fins i 
tot a nivell agro-industrial disposa 
de bona representació. La Gra-
nadella acull dues trencadores 
de les quatre que hi ha a Ponent, 

Es tracta d'un poble viu, amb 
un teixit associatiu fort i que 
organitza moltes activitats els 
caps de setmana i festius

La Granadella compta amb 
dues trencadores de les qua-
tre que hi ha a Ponent, i de 
les set a tot Catalunya

La participació del jovent és 
qüestionada: hi ha qui pen-
sa que els falta compromís, 
altres que els falten activitats  

i de les set a tot Catalunya. Per 
la seva banda, el president de 
la Cooperativa, Ramon Barrull, 
és el president del Clúster Oleí-
cola de Catalunya, que reuneix 
empreses i institucions del país 
relacionades amb la producció i 
comercilització d'oli d'oliva. 
En tercer lloc, cal mencionar les 
activitats i festes que tenen lloc 
al poble. La Granadella compta 
amb un gran dinamisme associa-
tiu i cultural. Els caps de setmana 
es dispara l'oferta. Com a con-
trapunt, algunes de les persones 
creuen que durant la setmana 
l'activitat és molt més pobra, i 
que caigut el sol, a l'hivern, cos-
ta molt trobar gent pels carrers. 
No és així a l'estiu, quan la mari-
nada arrossega tothom a la pla-
ça. L'estiu tanca amb una Festa 
Major ben valorada, tot i que hi 
ha persones que proposen allar-
gar-la, canviar-la de data per 
apropar-la al bon temps, o modi-
ficar-ne el format. 
Per tancar, una breu menció al 
jovent, "que manté viu el poble". 
En el seu cas, la participació és 
qüestionada: hi ha qui pensa que 
els falta compromís, mentre que 
d'altres opinen que falten activi-
tats dirigides a aquest col·lectiu, 
més enllà de la festa.
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Em fa molt feliç poder-vos adreçar aquesta salu-
tació amical des de Brussel·les, dos anys després 
d'iniciar el meu exili forçat, atès que em permet de 
recordar un contacte primerenc amb la vostra vila i 
amb un territori, les Garrigues, però també, per ex-
tensió, amb les comarques de Ponent, que conec 
bé i estimo des de pràcticament tota una vida. 
La meva primera visita a casa vostra la va propi-
ciar una passió, la música, que sé especialment 
compartida en el vostre cas. Va ser a recer d'una 
actuació amb els Ministrils del Raval, formació amb 
la qual vam portar la música d'arrel arreu del País -i 
fins i tot més enllà. En aquest context vaig conèixer 
la tasca de recuperació (i, per tant, d'amor) exerci-
da pel Consell pastoral de l'església de La Grana-
della per preservar i divulgar una festa local com 
és la del Desclavament de la Creu per Setmana 
Santa, concretament durant la jornada de Diven-
dres Sant. Una tradició estudiada i documentada 
amb no poc esforç que afortunadament, durant la 
meva etapa al capdavant de la direcció general de 
Cultura Popular i Associacionisme Cultural, vam 
poder reconèixer amb el merescudíssim títol de 
Festa Nacional d'Intères Cultural. 
Com passa sovint amb les festes tradicionals que 
arrelen en fons orals, la recerca no va ser cosa 
fàcil. Però és gràcies a la perseverança i l'estima 
envers la nostra cultura i les nostres tradicions que 
vau poder documentar aquesta acció de manera 
rigorosa, fins al punt d'obtenir el reconeixement 
nacional i, per tant, la catalogació que se'n deriva. 
La Granadella es va situar, d'aquesta manera, com 
a enclau i referència en la preservació d'una tra-
dició de gran rellevància a Catalunya com és el 

teatre medieval de caràcter religiós (que enllaça 
amb les moltes i molt notables representacions de 
misteris i passions que encara avui perduren). Re-
cordo que vam celebrar plegats, l'any posterior a 
la Declaració, aquesta festa i avui, en recordar-ho, 
m'emociona sentir-vos a prop i convençuts que la 
cultura és un element clau de construcció nacional 
i d'estima entre els pobles. 
També vull destacar com, a la mirada envers el 
passat, hi sumeu la projecció cap al present i al 
futur, gràcies a iniciatives com el vostre festival folk 
que és avui una referència a nivell català i que ha 
permès a molts artistes excel·lents presentar les 
seves propostes artístiques a La Granadella i ge-
nerar un moviment musical i cultural singular, viu i 
d'una gran potència. Us en felicito també i us espe-
rono a continuar en aquesta línia de treball sostin-
gut, d'aposta per difondre i preservar allò passat, 
que ens defineix, però que no oblida, que inverteix 
i que creu en les iniciatives de present i de futur, 
en el nostre jovent i en la música com a eina de 
transformació social.
En aquest camí de treball constant i que fa pòsit 
m'hi trobareu, sempre, al vostre costat. I també en 
el record d'un municipi i de la seva gent que con-
servo per sempre més amb mi. Sigui on sigui que 
em porti el present i el futur.

Gràcies per ser-hi. 
Amb estima, 

Lluís Puig i Gordi
Conseller de Cultura a l'exili
Brussel·les, a 31 d'octubre de 2019

La Granadella ens marca el compàs 
CARTA DES DE BRUSSEL·LES

232 
Pensions contributives
de la Seguretat Social 

696,72€
Pensió mitjana a 
La Granadella

D'acord a les dades publicades per l'IDESCAT el 
desembre de 2018, la pensió mitjana que reben 
les persones jubilades de La Granadella és 
51,21€ més baixa que la mitjana de la comarca. 

La distància és major si es compara amb la xifra 
a nivell de Catalunya, que és de 1.007,89€. Per 
tant, els pensionistes de La Granadella estan fins 
a 311,17€ per sota de la mitjana del país.

Un pensionista pot cobrar una o més pensions 
de diferent naturalesa (de jubilació i viduïtat, de 
règim general i de règim especial de treballadors 
autònoms, etc.). A La Granadella és visible la di-
ferència entre homes i dones. Darrere d'aquest 

fenòmen s'hi troba el fet que les dones tradicio-
nalment han fet tasques de cures, no remunera-
des, per contra de les feines remunerades de la 
majoria dels homes. No hi ha dades desglossa-
des de la pensió mitjana per gènere. 

Usuaris del Centre de 
Serveis de les Garrigues

25200
Nombre total de 

pensionistes

Envelliment i pensions

Cristina Teixidó. Directora del  
Centre de Serveis Integrals per 
la Gran Gran de les Garrigues. 
La idea de crear el Centre de Ser-
veis Integrals per la Gent gran de 
les Garrigues (CSIGG) va sorgir 
quan des del Consell Comarcal 
de les Garrigues es va detectar 
la necessitat d’aquest recurs. 
Les persones grans de la nostra 
zona no tenien cap recurs diürn 
pròxim, i fins aleshores s’havien 
de desplaçar en vehicle adaptat 
fins a Juneda o les Borges Blan-
ques, i havien de fer trajectes de 
fins a una hora i mitja. S’havia de 
trobar la manera de donar servei, 

ja que tothom havia de poder te-
nir un recurs de què gaudir a la 
vora. 
Es va arribar a un acord amb 
els ajuntaments dels set pobles 
d’influència a què dona servei el 
centre (Bovera, La Granadella, el 
Soleràs, Granyena de les Garri-
gues, Juncosa, Bellaguarda i els 
Torms) i, tot i que el poble del 
Soleràs estava molt ben situat 
pel que fa a distàncies, finalment 
es va decidir que el recurs s’ubi-
qués a La Granadella, entre d’al-
tres motius perquè té CAP, bom-
bers i d’altres serveis més que la 
resta de poblacions. 

Aquest mes de juny va fer 8 anys 
que es va inaugurar el Centre de 
Serveis per la Gent Gran de les 
Garrigues (CSIGG), un recurs 
que ajuda les persones grans a 
poder continuar la seva vida a 
casa, a mantenir-se actives i al 
més autònomes possible, i on les 
seves famílies troben el suport 
que necessiten.
És una gran sort per a la gent 
de La Granadella que el centre 
estigui ubicat aquí, perquè te-
nen més facilitats per accedir als 
serveis de tallers, de menjador o 
d’estada de matí o de tarda, sen-
se dependre del transport.

El Centre de Serveis Integrals de les Garrigues i La Granadella

Concert del cor del 
Centre de Serveis dins 
el Festival de la Música 
Popular i Tradicional 
Catalana d'aquest any. 
Foto: R.MASIP
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Jennifer Vidal.- Com alguns de 
vosaltres deveu saber, fa uns 
mesos que viatjo per l'Àsia. En 
aquest espai intentaré durant 
uns instants fer-vos viatjar amb 
mi relacionant el que veig i el que 
visc amb el tema central de la 
nostra revista. Avui us porto fins 
a Kompong Luong, un poble flo-
tant situat al llac Sap (Tonlé Sap), 
a Cambodja, on fa unes setma-
nes vaig tenir la sort de passar-hi 
un dia i una nit. 
Kompong Luong és un lloc d’exi-
li. Per una banda, hi ha una gran 
comunitat vietnamita, que va 
buscar refugi en aquesta zona 
fugint de la guerra dels anys 
70. I de l’altra, els cambodjans, 
que varen instal·lar-s’hi després 
d’haver sobreviscut a la massa-
cre dels Khmers Rouges. Dos 
pobles, dos cultures, que viuen 
actualment en harmonia.
Venint d’un poble de secà, com 
és La Granadella, la vida aquí no 
pot ser més diferent. El metge, 
l’escola, la perruqueria o inclús 
l’església es troben a uns metres 
en barca. Efectivament la barca 
és l’únic mitjà per desplaçar-se; 
els infants i tot, des de ben petits, 
l’utilitzen tot sols per anar i tornar 
de l’escola. L’aigua del llac juga 
un paper essencial en la vida 
del poble: hi renten la vaixella, la 
roba, serveix com banyera i tam-
bé com a inodor. Malauradament 
també hi tiren totes les escom-
braries. Com podeu imaginar, les 
condicions higièniques són dub-
toses i les malalties freqüents.                                                                                                                                       
Tot i les condicions difícils, la 
felicitat sembla ben present i 
l’amabilitat dels habitants és re-
marcable. Passejant-me en bar-
ca pel poble, tothom em saluda-
va amb un gran somriure i dos 
famílies em varen convidar a be-
renar. Un intercanvi únic. 

La Granadella 
des d'un poble 
enmig de l'aigua

Col·laboradors

Els reptes del despoblament i de 
l'envelliment amoïnen el veïnatL'altra cara dels encerts mostrats fins ara queden recollits en la següent llista de deu aspectes que les 

persones enquestades apunten que no els agraden i que canviarien.  Destaquem les que generen més 
consens, però també cal mencionar, per la seva rellevància, el masclisme i el racisme encara existents, 
la manca d'accessibilitat d'alguns carrers i espais, i la falta d'oportunitats pel jovent. 

La tensió política uneix les persones enquestades

1. La divisió política. La meitat de les persones enquestades es mostren descontentes amb la polarit-
zació i la crispació política. Així, hi ha veus que apel·len a recuperar l'esperit de la Transició al poble, o 
al que es va el passat estiu durant l'incendi de la Ribera d'Ebre, fruit d'una major unitat d'acció. 

3. El nucli antic. La brutícia del casc antic se suma al desig que es cuidin millor els espais 
ajardinats i parcs, i els entorns naturals. També preocupa la degradació del patrimoni, i 
sobretot de les cases tancades, que impedeix obrir nous habitatges per d'instalar-s'hi.

2. El despoblament. La pèrdua de veïns i veïnes i l'envelliment de la població desagrada 
i preocupa perquè suposa avançar cap a un poble molt més buit i apagat en el dia a dia.  

4. La xafarderia. La rapidesa amb què circulen les informacions personals dels veïns i 
les veïnes i l'ús malintencionat que se'n fa més d'una vegada són característiques que les 
persones enquestades assenyalen com a pròpies del poble però incòmodes i revisables. 
5. La falta de transport. La baixa freqüència de transport públic i la man-
ca d'alternatives més flexibles i àgils reforça el vehicle privat. Hi ha gaire-
bé el mateix nombre d'automòbils i motos (512) que persones amb edat 
de conduir (624). Gairebé un cotxe per persona, més d'un per família. Es 
denuncia també la falta de comunicació dins la pròpia comarca.

7. Les Festes Majors. El seu disseny, per excés o defecte 
reuneix un darrer grup. Repensar la Festa Major, per tant, 
sorgeig com a proposta d'algunes veus.   

6. Els parcs eòlics. El soroll, l'impacte paisatgístic, els efectes 
en la televisió o la sensació que ha faltat transparència en la seva 
instal·lació, són efectes que molesten part de les enquestades.  

8. Senyalística del carrer. Les marques per ordenar la 
circulació generen conflicte entre qui les creu inneces-
sàries i qui en demana el compliment ferm. 
9. Serveis. La pèrdua de la gasolinera, 
restaurant i l'hotel han debilitat un po-
ble per altra banda molt ben equipat. 
10. Instal·lacions. En falten algunes 
(fibra òptica, gas, etc.) que enriquirien 
més el poble i la seva vida.

La pregunta era senzilla però el 
rerefons complicat: com creus 
que serà La Granadella d'aquí 
deu anys? Les respostes han 
estat directes i clares: la majoria 
entonen formes pessimistes. En 
general no s'esperen grans can-
vis. Del "seguirà com fins ara", 
que es repeteix bastantes vega-
des, avançen cap a la idea d'una 
vila "despoblada", "un poble de 
vells" o "una gran residència de 
la tercera edat". 
Malgrat tot, els entrevistats man-
tenen un punt d'esperança i, de 
vegades, d'optimisme. La con-
signa majoritària és que el més 
important és aconseguir que els 
joves no hagin de marxar del po-
ble a treballar fora. Destaquen 
que s'han de trobar opcions per 
facilitar feina i habitatge, un altre 
problema greu. Hi ha moltes ca-
ses buides i abandonades, que 
s'haurien de rehabilitar per tal 
de poder posar-les al mercat. A 
més, afegeixen que s'haurien de 
millorar les comunicacions i l'ac-
cés a noves tecnologies, ja que 
si, per exemple, arribés la fibra 
òptica molta gent podria treballar 
des de casa o potser es podrien 

instal·lar al poble empreses de 
serveis que no requereixen de 
res més i que podrien generar 
noves oportunitats laborals. Pen-
sen, també, que el fet de tenir 
molins i altres energies renova-
bles com les plaques solars hau-
ria de revertir en majors benefi-
cis pels habitants, com rebaixant 
el preu del llum, i que si es po-
gués fer seria un incentiu. D'al-
tra banda, els sap molt de greu 
que l'agricultura vagi a la baixa, 
perquè hi ha pocs pagesos jo-
ves que es puguin encarregar 
de portar els camps i seguir en-
davant, i conclouen que "el camp 
no dona". Destaquen que és im-
portant mantenir els serveis que 
ara tenim, perquè "si a un poble 
tanca l'escola, el poble es mor". 
Creuen que, en el futur, hi haurà 
més població migrada, però que 
si aquests no poden guanyar-se 
la vida aquí, n'acabaran marxant 
a buscar noves oportunitats. 
En definitiva, les veus consulta-
des apunten que s'ha de treba-
llar conscients de l'envelliment, 
que és normal, per fixar joves 
que donin vida al poble les pròxi-
mes generacions.

L'habitatge: Batalla 
que cal bregar per 
oferir oportunitats 
a locals i forasters i 
mantenir la població.

Feina: Les persones 
actives requereixen 
de bones instal·laci-
ons per diversificar 
l'economia. 

Serveis: Garantia de  
la salut del poble. 
És vital no perdre'ls 
per no accelerar el 
despoblament.



SAFAREIG. 1) Mural de Lily Brik al 
MuOC. 2, 3, 4 i 5) Festa de la Primera 
Premsada, amb participació de la Consel-
lera Teresa Jordà. 6, 7 i 8) Festa Major: 
Grantukada DSK, l'Anònima i correfocs. 
9) Dia Internacional contra la Violència 
Masclista. 10 i 11) L'incendi de la Rib-
era. 12) Acte del Centre d'Estudis de les 
Garrigues pel 40è aniversari dels primers 
ajuntaments democràtics. 13) Festival de 
la Música Popular i Tradicional Catalana. 
14) Classes de català a la Biblioteca. 15 i 
16) El poble respon a la sentència del Su-
prem contra líders independentistes.
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Morts els pares, em va agafar a poc la dèria de 
fullejar el diari després de dinar. Pot semblar una 
cosa sense gaire importància, però, en realitat, 
com qualsevol altra afició no en  pots prescindir de 
cap manera si deixes que posi arrels ben endins 
teu. Fins i tot en un cas com el meu, el d’un home 
d’edat respectable i amb molt poc tirat a interes-
sar-se per res. En principi. Perquè no vaig vigilar 
prou, i em vaig trobar al cap d’una temporada que 
no podia passar sense entretenir-me amb el dia-
ri, i mig llegia el que deia de la guerra de kl’Iraq, 
el debat i votació sobre el salari mínim al Congrés 
de Diputats i la captura de l’atracador de Badalo-
na que portava acumulades trenta-set detencions. 
Quan em vaig adonar que era una afició autènti-
ca, vaig començar a trobar-hi perills greus. Un dia, 
de sobte, se’m va acudir  que jo, en el fons, era 
un d’aquells criminals que mataven una persona 
darrere una altra perquè s’havien aficionat a matar, 
en mataven moltes, i per l’afició, ja no se’n podien 
estar, i la policia els havia d’aturar de molt mala 
manera. Ara tothom els diu psicòpates, però són 
pobres aficionats que no saben dir prou a l’hora de 
passar-s’ho bé. Després, pensant-hi una mica més 
en tot això, em vaig tranquil·litzar bastant perquè 
vaig veure que tot era qüestió de no anar més enllà 
del que indica la prudència. I en les coses de l’afi-
ció, de qualsevol afició, també.
I a més, la senyora Victòria, una veïna de casa, 
molt carregada de romanços i molt bona persona, 
va tenir un gran encert per llevar-me el neguit de 
l’ànima: em va regalar un gat de dues setmanes 
perquè em fes companyia i jo, com que jo l’havia 
d’alimentar de llet, tingués alguna cosa de bo per 
fer en aquesta vida. Em va costar una mica ac-
ceptar aquell regal en aparença tan dubtós, fins 
que, afortunadament, em vaig adonar que podia 
servir-me’n, i molt, per fer minvar l’afició pel diari 
després de dinar. Encara que fos estant pendent 
del gat tot el dia durant una temporada.  
A partir de llavors deixava estar sovint el diari i 

m’entretenia  estones jugant amb el gat, fent-li moi-
xaines, donant-li un biberó que jo mateix m’havia 
hagut d’engiponar.  I així, a poc a poc, em vaig 
descobrir una altra afició, sí, però que em compen-
sava de la primera i evitava que jo me n’anés mas-
sa lluny pel camí de l’altra.
No sé ben bé quan, un dia vaig llegir al diari –a la 
secció de Cosmos i Vida Natural– que hi ha dos o 
tres dies l’any, d’atmosfera diàfana, que just abans 
de pondre’s, l’últim raig de sol el veiem verd, un 
raig fugaç que pocs, molt pocs, tenen la sort de 
veure perquè massa sovint estan distrets, gairebé 
sempre. Aviat vaig adonar-me que això molta gent 
ja ho sabia, però jo, no, ho reconec. Ara, que ningú 
dels que ja ho sabien em va dir que havia vist mai 
el raig verd. Des d’aleshores vaig mirar d’estar molt 
atent a l’hora de la posta. Descomptats els dies nú-
vols i de boira, que no són pas pocs, diria que no 
hi va haver cap dia d’aquells extraordinaris durant 
ben bé quatre mesos.
Una tarda el gat, enjogassat, em va saltar a la falda: 
jo li vaig fer pessigolles i ell em va clavar les dents 
als dits com a suposada mostra d’afecte, d’alegria 
i de no sé què més. Finalment, em vaig inclinar per 
deixar-lo a terra suaument, tot acaronant-li el cap i 
el llom. I va ser llavors: em va semblar que, de reüll, 
veia una llum verda intensa. Em vaig incorporar de 
cop i vaig mirar amb ansietat cap al sol ponent. 
Però ja només hi vaig veure una taca rogenca i uns 
núvols morts que l’envoltaven.
Des d’aquell dia i hora vaig deixar de fullejar el dia-
ri. I ara sí que puc dir que estic tranquil, perquè no 
faig res de res. Ni ombra, no faig. I el gat, el vaig 
tornar a la senyora Victòria, que no el volia perquè 
ja li fa companyia el marit. Però jo li vaig dir  que 
més companyia li farien dos animals domèstics 
que no pas un. I ella es veu que no va saber què 
contestar-me. Per cert, el gat era negre. I ho deu 
ser encara si no ha canviat de color.   
    
Robert Marquilles, desocupat.

La vída frívola 
Publico la segona part d’un relat que em va arribar com a resposta a la invitació que vaig fer a di-
versos coneguts. La primera va aparèixer en el número 78.       
 
                                                                                                                                        Miquel M. Gibert
MÉS VAL VOLUNTAT QUE INTEL·LIGÈNCIA 

CULTURA 

Hombres desnudos
Alicia Giménez Bartlett
Planeta

Carla Barrull. L’enllaç de dues vides paral·leles 
ens endinsa en un univers quotidià; quin camí els 
espera a en Javier, un professor de literatura a 
l’atur, i a la Irene, una empresària de renom que 
ha de gestionar l’abandonament del seu marit?
L’autora fa una anàlisi exhaustiva de la societat 
actual a partir d’aquests dos perfils i ens permet, 
als lectors i lectores, qüestionar-nos el què, el com 
i el perquè de la vida. Gràcies a aquestes experi-
ències, els protagonistes descobreixen valors fins 
aleshores ocults: la generositat, l’empatia, el po-
der de l’amistat.
Una novel·la entusiasta, trepidant, provocadora.

La prestatgeria del fons

Kurdistan. El poble del sol, una his-
tòria política
Jordi Vàzquez
Tigre de Paper

Carla Roca. Es diu que el Kurdistan és la nació 
sense estat més gran del món. Situada a l'Orient 
Mitjà, s'estima que la seua població  té prop de 46 
milions de persones, repartides dins les fronteres 
de Turquia, l’Iraq, l’Iran i Síria. Des de fa unes set-
manes, aquest poble torna a estar al punt de mira. 
En concret, la zona kurda del nord de Síria, que 
pateix una controvertida ofensiva militar engega-
da per l'estat turc. A través d'aquest llibre podreu 
conèixer la història del poble kurd, la seua com-
plexa composició ètnica i religiosa, així com les 
lluites que ha hagut d'encapçalar contra els paï-
sos que el sotmeten. 
Un treball exhaustiu de Jordi Vàzquez per enten-
dre, de manera crítica, el mal anomenat 'conflicte 
kurd' i aproximar-nos a la que, probablement, és 
la proposta democràtica municipalista, feminista i 
ecologista més potent de l’actualitat.

El petit lladre d'ombres
Marc Levy
La butxaca - Grup 62 

Josep Pinyol. Josep Pinyol. El petit lladre d'om-
bres va sobre la vida d’un noi que arriba a un nou 
poble i a una escola nova després que el seu pare 
els  hagi abandonat a ell i a la seva mare. El prota-
gonista és un noi tímid però que té un do especial: 
pot robar les ombres d'altres persones, i les om-
bres li poden confessar els secrets, pensaments 
i desitjos d’aquestes persones. Ell utilitza aquest 
poder per ajudar la gent que estima a ser feliços.
El llibre ajuda a reflexionar sobre quin és el signifi-
cat de l’amor, sobre com mostrem el nostre afecte 
als altres ajudant-los, i a la vegada podem estimar 
a altres persones i no ser-ne conscients. La novel-
la, de 240 pàgines, és molt fàcil de llegir, gairebé 
com un conte, i absorbeix molt fàcilment el lector; 
recomanable per a tots tipus de públic.

Detall d'una acció rutinària
Manuel de Pedrolo
Edicions 62

Xavier Franch. Darrere la repressió hi ha sem-
pre persones que signen les detencions, tortures 
i morts des d'una oficina. Manuel de Pedrolo re-
construeix en aquesta novel·la les persecucions 
d'un  règim totalitari servint-se de les notes fredes 
i impersonals dels buròcrates i cossos de segure-
tat. Formula, així, la banalitat del mal, i la capaci-
tat de les persones d'evadir el deure moral pel fet 
d'estar seguint ordres. Recomanable per l'exercici 
d'estil i la forçosa reflexió a què ens condueix.

El pots trobar a Biblioteca Emili Pujol de La Granadella 

El pots trobar a Biblioteca Emili Pujol de La Granadella 

El pots trobar a Biblioteca Pública de Lleida 

El pots trobar a Biblioteca Pública de Lleida 

Recomana l'últim llibre que has llegit. Envia'ns el teu text a l'adreça revistaloclari@gmail.com
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Gemma Pes.
Bibliotecària.
- La lectura és un hàbit, i per això, 
es pot entrenar i fomentar. Per què 
no ampliem els clubs de lectura i 
en fem un d’infantil?
- ENDAVANT! EN TOT EL QUE 
FOMENTI LA CULTURA HI TENS 
EL NOSTRE SUPORT! 
Aquest va ésser el tret de sortida 

que em  va donar el que en aquell 
moment era l’alcalde, el Carlos Gi-
bert, en aquest projecte i que ac-
tualment segueix tenint el suport 
de l’Ajuntament.
Així neixen els tres clubs de lectu-
ra infantils que la Biblioteca Emili 
Pujol va inaugurar al setembre de 
2017!!!  On fins ara tots els nens i 
nenes hi tenen cabuda, i que per 

cert, està essent molt exitós. 
L’amor per la lectura és un dels re-
gals més bonics que podem oferir 
a la nostra canalla. En aquesta 
secció us recomanaré llibres que 
a més de divertits ens duen mis-
satges carregats de valors que fan 
reflexionar els més menuts i els 
adults, més enllà de la història del 
propi conte. 

Estarem d’acord en que els estereotips de gène-
re  limiten les potencialitats dels infants, doncs 
bé, la Rinxols d’ós, trenca amb tot, us assegu-
ro que disfrutareu d’una lectura molt divertida. I 
que me’n dieu de que els nostres joves prenguin 
consciència del nostre patrimoni natural i dels 
nostres paisatges? ARRAïLADES; 

Un projecte d'Arbres en Peu de Vida, Graëllsia 
i  Salvem lo Montsià. En un món accelerat on 
tot canvia sense que ens n’adonem, allò que he-
retem dels nostres avantpassats ens connecta 
amb la nostra història i ens arraïla a la vida, al 
present. Un conte carregat de sentiments  que 
no us deixarà indiferents!!!

Arraïlades
Graëllsia i Salvem 
lo Montsià
Projecte Arbres en 
peu de vida

Rínxols d'Ós
Stéphane Servant i 
Lætitia Le Saux
Editorial Joventut

La biblioteca Emili Pujol compta amb fins a 6 grups de lectura

La Granadella, poble lector C.S.I. Les Velles: La desaparició
Montse Méndez.
Les sis i dos minuts. El campanar 
acabava de tocar per segona ve-
gada, i la Teresa va tornar a mirar 
per la finestra.
–rDeu estar a punt d'arribar, no 
pateixis tant –va dir la Ramona, 
mentre seguia fent ganxet asse-
guda a la butaca.
–És que començarà aviat, i 
m'hauré d'aixecar a obrir, i segur 
que em perdo alguna cosa de
l'Horatio –va respondre la Teresa 
enfadada.
–No cal que t'enfadis, saps que 
sempre és puntual. No li  deu ha-
ver passat res, oi? –digué la Ra-
mona amb preocupació.
Just en aquell moment va sonar 
el timbre. La Teresa ja anava cap 
a la porta, i quan va obrir, la Car-
meta va entrar com una exhala-
ció, mig ofegada de tant córrer.
–Ai, Déu meu! –va dir esbufe-
gant–. No us creureu el que ha 
passat! Ramona, aigua!
–Seu aquí mateix! –va dir la Te-
resa–. Respira que encara et mo-
riràs! Sembles un peix quan el 
treuen del riu... Ramona, porta-li 
l'aigua, no et quedis aquí para-
da! Coi de dona, sempre igual.... 
–va remugar.

La Ramona va tornar de la cuina 
i la Carmeta es va beure tota l'ai-
gua sense respirar. A la pantalla 
de la tele, l'Horatio investigava 
amb el seu equip de CSI, però 
no li feien ni cas.
–Va, ara ja estàs hidratada. Co-
mença a parlar –va dir la Teresa 
mentre seia al sofà del davant.
–Ha passat una cosa mooolt 
grossa! La Conxita de Cal Pixo-
ta... –i la Carmeta es va inclinar 
per dir fluixet– ha desaparegut!
–Com que desaparegut? Què 
vols dir? –va preguntar la Ramo-
na.
–Coi Ramona, que no hi és. De 
veritat que de vegades sembles 
tonta –va respondre la Teresa–. 
A veure, explica't –va dir tom-
bant-se cap a la Carmeta.
–Acabava de sortir de casa per 
venir tranquil·lament al nostre 
club, i he passat pel Carrer Major 
en lloc de...
–Deixa't de rotllos i ves a lo im-
portant! Mare de Déu, quina 
creu! –va dir la Teresa.
–Sí, sí. Lo important. Que davant 
de casa la Conxita hi havia una 
ambulància i un cotxe dels mos-
sos. I els típics tafaners del po-
ble. En fi, que es veu que la Mari, 

la seva veïna del costat, feia dies 
que sentia la tele dia i nit, li havia 
trucat al timbre però res, i ho va 
anar a comentar a l'Ajuntament. 
D'allà van trucar la policia i han 
vingut per si havia tingut un acci-
dent, per això l'ambulància. I re-
sulta que quan han obert la por-
ta, la tele estava posada, hi havia 
una tassa
amb una infusió freda a mig beu-
re, pero de la Conxita ni ras-tre 
-va acabar la Carmeta.
–Crec que això és un cas per al 
nostre CSI.! -va dir excitada la 
Teresa-. Per fi!
–Jo també ho he pensat quan 
venia. Per això m'he entretingut. 
Resulta que l'ultim cop que la 
van veure va ser fa tres dies, i 
va comentar al forn que es volia 
acostar caminant a Sant Antoni. 
Voto per anar cap allà a veure si 
ha deixat alguna pista o hi tro-
bem algun rastre.
–Jo penso que hauríem de co-
mençar per anar a casa seva, a 
buscar pistes- va dir la Teresa.
–Tu què dius, Ramona? Va, que 
desempates.
–Ai, no ho sé. On vulgueu. Tot 
això em fa por.

Suma't a la sèrie "C.S.I. Les Velles". Tu pots decidir com continua la història i ser protagonista. 
Ajuda a la Sole a desempatar. On vols que vagin primer? Vota a les nostres xarxes socials! 

LoClari loclari

Col·laboradors

Col·laboradors
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Equip de Lo Clarí. 
Repassar el modest i més aviat 
magre arxiu de la revista Lo Clarí 
és un pou de sorpreses. Textos 
manuscrits, disquets, CDs, algu-
nes fotografies antigues, cartells 
polítics, entre d’altres. Una de 
les coses que sorprèn, però, és 
veure el treball en brut de l’es-
timat Pere Àngel Sunyer per la 
seva secció d’heràldica. En un 
sobre marronós s’hi troben de-
senes d’escuts representatius 
dels cognoms de La Granade-

lla, i adjunta a aquestes il·lustra-
cions fetes a mà, mitjançant un 
clip, l’explicació manuscrita del 
seu origen i significat. En Pere 
Àngel treballava amb dedica-
ció per tal que tothom tingués el 
seu cognom visible i explicat, i 
en Carlos Gibert va mantenir les 
seves publicacions fins i tot quan 
ell ja no enviava nous cognoms. 
Tenint en compte l’evolució de Lo 
Clarí, i l’edat del Pere Àngel, la 
secció “Heràldica dels cognoms 
de La Granadella” desaparei-

xerà. No volíem, però, tancar la 
paradeta sense retre homenat-
ge al pintor del Carrer Ruera. 
Pacient, dedicat i compromès, 
en Pere Àngel va fer una tasca 
ingent com a col·laborador del 
Clarí, i va ser també un actiu de 
la publicació durant anys. Gràci-
es de part de tot l’equip, per una 
secció que durant molts anys 
ha atret curiosos per saber d’on 
procedia el seu cognom. Gràcies 
per haver-nos despertat la curio-
sitat sobre nosaltres mateixos. 

Heràldica de proximitat

Equip de Lo Clarí. 
El 9 d’agost, La Granadella va in-
augurar al Coll de Bovera dues 
escultures amb què s’estrenava 
el mirador de les Terres de l’Ebre 
com a passeig escultòric a l’aire 
lliure. La instal·lació de les obres 

Punts suspensius…, de Ser-
gi Quiñonero, i Connexions, de 
Cristian Gil, tancaven el projecte 
Oliverart 2019. Menys d’un mes 
després, lamentàvem un atac 
vandàlic contra ambudes peces. 
L’art és un punt de trobada de 
sensibilitats i percepcions. I totes 
les peces proposen una finestra 
oberta a aquella persona que 
l’observa i hi interactua. Formu-
len preguntes, suggereixen re-

flexions i transformen la realitat. 
En un temps de fosques realitats, 
l’art és fonamental. I, davant d’un 
atac com el de l'agost a l’art i a la 
cultura, La Granadella ha de dir 
no. Històricament, l’art ha estat 
una expressió censurada i ata-
cada pels elements més intole-
rants. No podem permetre que, 
sigui quin sigui el pretext, es pro-
dueixin aquest tipus d'actes al 
nostre poble. 

En un temps de 
fosques realitats 
l’art és fonamental

CINEMA

D&N. Film basat en la lluita per a la igual-
tat que va encapçalar la llegendària te-
nista Billie Jean King l’any 1973. La pel·lí-
cula se centra en la visió que es tenia del 
tennis femení i les dones en la dècada 
dels 70 i la lluita d’aquesta esportista per 
trencar esquemes en el tennis i lluitar per 
al canvi social. Amb aquest rerefons del 
moviment d’alliberació de les dones,  va 
tenir lloc el gran partit de la seva carrera, 
en el qual s’enfrontà amb un campió de 
Wimbeldon retirat que afirmava que qual-
sevol home podia guanyar una dona en 
l’esport. Paral·lelament, Billie dirigeix la 
lluita feminista d'un grup de dones que 
volen ser reconegudes com a jugado-
res professionals de tenis, i d’aquí neix 
la WTA (Associació Femenina de Tenis), 
creada per la mateixa Billie Jean King. 
Actualment, el tema continua vigent al 
nostre país amb les jugadores de futbol 
que no tenen igualtat de salaris respecte 
els seus companys masculins ni recone-
guts alguns dels seus drets més bàsics.

Battle of the Sexes: molt més que un simple partit de tenis

Film comercial, música pobra. In-
tenta arribar a tots els públics i els 
grans moments queden fluixos

Tracta un tema d’actualitat, amb 
bona interpretació dels actors, 
vestuari i ambientació

Fotografia dels 
actes previs al 
partit que es va 
celebrar el 1973 
entre la tenista 
Billie Jean King i 
Bobby Riggs. 

Col·laboradors
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Maria Pes Mateu.
Dietista-Nutricionista. 
Cada vegada s'aposta més 
temps per a la salut. Un canvi 
en les tendències de consum 
d'aliments cap a una vida més 
saludable fa que ens trobem da-
vant d'aliments que fins fa poc 
no estaven en el nostre vocabu-
lari. Segur que moltes vegades 
heu sentit a parlar dels superali-

ments, també anomenats super-
foods. La llista de superaliments 
per a una òptima salut i una vida 
saludable s'engrandeix any rere 
any, aportant propietats i bene-
ficis per a combatre diferents 
malalties. 
Prometen canviar la vida de les 
persones que els consumeixen, 
i ens diuen que són capaços de 
millorar pràcticament qualsevol 
problema de salut que s'escai-
gui, sigui del tipus que sigui. 
Aquests superaliments, fins ara 
desconeguts per a nosaltres, es 
consumeixen des de fa cente-
nars d'anys en diferents regions 
del món i neixen en d’altres on el 
seu consum no forma part de la 
tradició i la història.
Aquests aliments estan catalo-

gats amb el prefix 'súper-' ja que 
el potencial nutritiu o valor nutri-
cional els fa molt interessants per 
a la salut i per la seva alta con-
centració d'antioxidants, greixos 
saludables o vitamines. Us so-
nen la quinoa, les llavors de xia, 
la cúrcuma, la col kale, les baies 
de goji, l’espirulina...? Doncs són 
alguns d’ells, però n’hi ha moltís-
sims més.

 Us posaré dos exemples 
d’aquests aliments, la quinoa i la 
col kale.

Quinoa
La quinoa és un pseudo-cereal 
i ha estat l'aliment bàsic dels in-
ques durant milers d'anys.
Quins beneficis i propietats ase li 
donen? Es recomana menjar qui-
noa per millorar la salut, perdre 
pes, guanyar massa muscular i 
prevenir la diabetis i el càncer. 
Quines substàncies i nutrients 
conté? Conté proteïnes d'alt va-
lor biològic, hidrats de carboni, 
fibra, calci, fòsfor, ferro, mag-
nesi, vitamina C, E, B1, B2 i B3.
Què és el que realment fa per a 
la salut? És un aliment molt com-
plet, que aporta proteïna equiva-

lent a la de la carn i, per tant, ens 
pot ajudar a reduir-ne el consum 
amb els beneficis que això com-
porta. Com tots els aliments rics 
en fibra, beneficia el trànsit intes-
tinal i és un factor de prevenció 
del càncer de còlon. No conté 
gluten, per tant, la poden con-
sumir els celíacs i persones amb 
intolerància al gluten. La podríem 
comparar nutricionalment amb 

els llegums com la soja, les llen-
ties, els cigrons i les mongetes 
blanques.

Col kale
La col kale és una varietat de col, 
de la mateixa família que el brò-
quil, la coliflor i les cols de Brus-
sel·les, que s'ha posat molt de 
moda als EUA.
Quins beneficis i propietats ase 
li donen? Ens diuen que és una 
font de nutrients, que ajuda a 
depurar el cos, que té un gran 
poder anticancerigen i antiin-
flamatori. Quines substàncies i 
nutrients conté? Aporta poques 
calories, fibra, ferro, calci, vita-
mina C, A, K i fitonutrients amb 
propietats antioxidants.
Què és el que realment fa per a 

Els superaliments
CUINA I SALUT 

la salut? És una verdura tan be-
neficiosa com la resta de verdu-
res de la mateixa família. Consu-
mir verdures és vital per tenir una 
bona salut i prevenir múltiples 
malalties.
Què hi ha de dolent en consumir 
aquest tipus d'aliments? Res, si 
tens clars dos conceptes clau: 
primer, el concepte de dieta glo-
bal com a única eina per millorar 
el teu estat de salut; el segon, 
que no existeix cap aliment aïllat 
que per si mateix sigui capaç de 
generar canvis en el teu organis-
me.El problema sorgeix quan les 
empreses llancen aquesta mera-
vella d'aliments disfressats amb 
processos de mercantilització 
tan grans, que són capaços de 
fer-te creure que  és necessari 
tenir-los al rebost si vols gaudir 
d'una salut de ferro. No hi ha ab-
solutament cap aliment que per 

si sol et faci aprimar, engreixar o 
et curi, és simplement el conjunt 
de tot el que fas el que et farà 
avançar, tinguis la meta que tin-
guis.

Conclusió
És cert que molts d’aquests ali-
ments catalogats com a supera-
liments són rics en substàncies 
bioactives o en fitoquímics que 
estan en el focus d’investigaci-
ons, com són els flavonoides, ca-
rotens, compostos fenòlics, etc., 
però molts aliments formen part 
de la dieta mediterrània com ara 
l'oli d'oliva verge extra, encara 
que moltes vegades el consumi-
dor no l’identifica com un supera-
liment quan en realitat sí que ho 
és. 
La visió general d'una dieta equi-
librada és la que farà que cada 
pas que donis t'acosti on vols 

ser. Menjar saludable en base 
als teus requeriments, fer exerci-
ci i dormir bé, res més. Igual que 
la teva salut no se’n va en orris 
quan et menges una pizza, tam-
poc no soluciones la teva vida 
prenent un batut verd en dejú.
Com en tot, no cal donar-hi tants 
tombs: el primordial és prioritzar 
el menjar local, al qual tingueu 
accés ràpid i que pugueu acon-
seguir de manera lfácil. Obser-
veu el color variat de la pell de 
les fruites i el de les verdures; si 
us hi pareu a pensar, creieu que 
en mengeu una gran varietat? O 
sempre agafeu la mateixa peça 
de les prestatgeries de la botiga? 
La varietat en polifenols és una 
gran font de salut i els aliments 
sans són abundants en el nostre 
entorn habitual; per tant, no cal 
buscar-los a l'altra banda del 
món. 

La recepta de la Sissi Salinas
Postres de Quinoa 

Col·laboradors

Per la massa necessitem:
 • 2 tasses de quinoa
 • 1 litre de llet sencera
 • 1 cullerada de sucre
 • 1 rama de canyella
 • Llet condensada al gust
 • Canyella en pols al gust 
Pel puré de poma necessitem:
 • 4 pomes i 1 rama de canyella

Primer de tot, prepararem el puré de poma. Per fer-
ho, pelem les pomes, els hi traiem el cor i les tallem 
a trossets. En una olla fiquem els trossets de poma 
i hi afegim aigua fins a cobrir la poma. Hi posem 

també una rama de canyella. Quan l’aigua comen-
ça a bullir hem de deixar que es cuini la poma uns 
minuts. Seguidament apaguem el foc i tapem l’olla 
fins que la poma s'hagi estovat. Per últim ho pas-
sem per la liquadora, ho colem i ho deixem en un 
recipient apartat per després. 
Seguidament procedim a preparar la quinoa. El 
primer que hem de fer és rentar la quinoa amb un 
colador mentre fem bullir la llet amb una rama de 
canyella. Quan comenci a bullir hi afegim la qui-
noa. Quan la llet hagi minvat, ho retirem del foc i 
esperem que es refredi. Per últim, hi afegim el puré 
de poma i ho barregem tot. Per acompanyar les 
postres, podem afegir-hi també, si ens agrada, llet 
condensada i ho podem empolsar amb canyella.
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L’Associació de Dones “El Roure”, dins de totes 
les activitats que ha portat a terme aquest 2019, 
ha tingut l’honor d’acollir, el passat dia 19 d’aquest 
mes d’octubre, el 5è Concurs de Relats Breus del 
Pla d’Urgell i de les Garrigues, “Tast de Cultura en 
Femení”. Aquest certamen literari es fa cada any 
i és organitzat per la Federació de dones de les 
Garrigues i del Pla d’Urgell, amb què la nostra as-
sociació està federada. Promou i promociona la 
dona donant valor al seu art, en aquest cas literari.
La nostra associació participa i col•labora sempre 
que pot en les trobades i activitats en l’àmbit co-
marcal. També creiem que la cultura és el millor 
exponent d’un poble i d’un país, i treballem en tots 
els aspectes que podem per fer que el context fe-
mení evolucioni. Així que hem organitzat l’entrega 

de premis al Centre Cívic. Va ser una vetllada molt 
especial en què vam poder gaudir dels parlaments 
de les diverses institucions, d’una xerrada a càrrec 
de Judit Flix sobre el paper de la dona a la Coo-
perativa de La Granadella, de la lectura dels relats 
premiats, i tot acompanyats per la música i la veu 
preciosa d’Heura Gaya. Se’ns ha felicitat a nivell 
de comarca molt especialment tant per l’organit-
zació com per la familiaritat i el tracte amb tothom. 
L’Associació fa extensives les gràcies a totes les 
dones escriptores, que, com en d’altres aspectes 
artístics,  s’han vist al llarg de la història eclipsades 
per un món d’homes. Tenim la sensibilitat i la crea-
tivitat necessàries per transmetre aquest art.
Ara ve La Marató de TV3, en què l’associació té un 
paper destacat i actiu. Us hi esperem!

ASSOCIACIÓ DE DONES EL ROURE

El Col·lectiu Feminista l'Espona es crea l'octubre de 
l'any 2018, amb quatre membres. Neix amb la inten-
ció d'esdevenir un grup de reflexió i acció reivindi-
cativa sobre els aspectes que afecten la societat en 
general i, en especial, les dones.
Ens vam unir perquè, d'una manera o d'una altra, 
teníem la convicció que el feminisme, com a movi-
ment social i polític, ens podia donar les eines per 
construir entorns de vida justos, dignes i segurs per 
a totes.
Som, abans de res, un grup de confiança entre 
dones d’orígens, edats i trajectòries diversos, que 
hem decidit treballar des de la sororitat per pren-
dre consciència i combatre juntes totes les formes 
d’opressió, dominació i explotació que ens infligeix 
el sistema capitalista i patriarcal des de fa segles.

Al llarg d'aquest any, hem anat trobant-nos, conei-
xent-nos, llegint, debatent... Hem teixit vincles sin-
cers i forts, i continuem fent-ho possible. Hem estat 
capaces de crear un espai que ens és còmode i ne-
cessari, que constantment acull noves companyes, 
noves idees, noves formes de fer i de veure el món.
El nostre col·lectiu vol continuar treballant des de la 
radicalitat i la transversalitat que els feminismes ens 
ofereixen: de la cosa local a la cosa global; des del 
dret al propi cos fins a la sobirania del nostre territori 
o el col·lapse ecològic. 
Una tasca ambiciosa que, amb la col·laboració i el 
compromís d'altres grups d'afinitat, entitats del nos-
tre poble i d'arreu i, sobretot, de les generacions 
més joves, acreixerà el seu sentit transformador.

COL·LECTIU FEMINISTA L'ESPONA

Entrega de premis del 5è concurs de Relats breus del Pla 
d'Urgell i les Garrgues. A la dreta, acte del Col·lectiu l'Espona.

LES ENTITATS DE LA GRANADELLA
A començaments de l’any 1954 es formalitzava la 
creació d’una nova entitat, el Casino de La Grana-
della, amb molts esforços i molta il·lusió per part 
d’uns joves que volien dinamitzar i organitzar activi-
tats per a la gent jove i, per extensió, aportar cultura 
i dinamisme al nostre poble en uns temps difícils.
Ara, 65 anys després, la mirada enrere és molt llar-
ga. 65 anys de vida d’una entitat no és poca cosa, al 
contrari, el món associatiu ha passat per molts alts 
i baixos, i posar en valor el fet de viure i de fer viure 
la cultura durant més de sis dècades val la pena 
celebrar-ho!
Es fa molt difícil resumir en poques línies el que han 
estat aquests 65 anys. Cadascú i cadascuna de 
nosaltres guardem molts records d’aquell entranya-

ble local que va ser un espai de cohesió i unió d’un 
poble, i que culturalment i associativa ha estat un 
referent a la nostra comarca. Teatre, ball, cinema, 
concerts, reunions, discoteca, celebracions, festes 
de cultura popular… Malgrat que ara no té un local 
propi, encara hi ha molta essència de Casino. 
Que aquests 65 anys siguin un homenatge a totes 
aquelles persones que al llarg d’aquest temps han 
crescut i han ajudat a fer créixer una entitat amb uns 
valors de cohesió, de cultura i, en definitiva, de po-
ble i de país.
La història de La Granadella va de la mà de la his-
tòria del Casino, i que per molts anys seguim fent 
aquest camí plegats.
              La Junta

EL CASINO DE LA GRANADELLA

Col·laboradors
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L'equip del Clarí sabem que aquest primer número de la nova 

etapa surt una miqueteta tard, o almenys una miqueteta més 

tard del que voldríem. No ens porteu gaire carbó... 

Hem treballat molt per publicar la revista: hem parlat amb 

molta gent, ens hem esforçat per fer-ho de forma honesta i 

sincera, i entre els membres de l'equip ens em conegut millor... 

En resum, creiem que ens hem portat bé... 

Per tot això us voldríem demanar que ens porteu algunes 

cosetes, com ara, nous temes d'interès, diversió i aprenen-

tatges, temps per poder fer fotografies pròpies, també se-

ria genial tenir més textos de les entitats, participació de 

les veïnes i veïns, més anunciants amb ganes d'implicar-s'hi, 

poder col·laborar amb d'altres pobles i revistes, donatius in-

dependents i, amb tot, plegat una vida llarga a aquesta nova 

etapa. Però sobretot, sobretot, que aconseguim fer Lo Clarí que 

mereix el poble de La Granadella.

Equip de Lo Clarí

Estimats Reixos, 


