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Av. Guillem Graell, 38
La Seu d’Urgell

Tel. 973 35 54 38
Fax. 973 35 54 39

www.centresodontologiaintegrada.com

Equip d’odontòlegs
i metges especialistes
∙ Implants
∙ Pròtesis immediates
∙ Ortodòncia
∙ Estètica Dental i blanquejament

Pressupostos sense compromís.  
Consulti com finançar 

el seu tractament
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18 d’abril 
Botigues al carrer
La Pobla de Segur 

23 d’abril 
Celebració de Sant Jordi

Formatges i làctics a Alp

 El dia 20 d’abril el poble 
d’Alp celebra la III Mostra de 
Formatges i Productes Làc-
tics de la Cerdanya 
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Petits museus amb encant

 Sembrarem i plantarem carbassons, toma-
tes, escaroles, espinacs, melons, cogom-
bres, raves, síndries i cebes. Esclarirem el 
planter de tomates i albergínies. Sembra de 
mongetes primerenques. 

Els carbassons i els cogombres s’ha de sembrar per Setma-
na Santa. Caldrà fer clots, posar-hi fems vells, terra fina, les 
granes de carbassó (4 o 5) i terra fina per tapar. Les granes 
de cogombre s’hauran de nasprar, igual que les dels pèsols 
per a què facin una bona producció.

Març ventós i abril plujós, 
fan ser el pagès orgullós

Museu Picasso, Gósol
////////////////////////////////////////////////////////////////////
NÚRIA BOLTÀ · Gósol

A poc més d’una hora de cotxe des de Puigcer-
dà, passant pel túnel del Cadí, podrem visitar 
aquest inesperat i interessantíssim museu de-

dicat a Picasso, ubicat al bell mig del pintoresc poble 
de Gósol, al Berguedà. Sabem que Picasso va trepitjar 
Bellver i Puigcerdà en el seu retorn a París i pensem 
que aquesta pot ser una bona proposta per fer-hi una 
visita.

L’any 1906, Gósol va ser el lloc d’estada escollit per 
Picasso ja que el poble era freqüentat per artistes com a 
residència d’estiueig i fou algun d’ells qui el recomanà 
al pintor. Una estada que va tenir una repercussió po-
sitiva i simbiòtica per ambdues parts, l’artista i el poble. 
Picasso hi va trobar l’assossec d’esperit i de cos que ne-
cessitava i Gósol va poder fruir de la companyia d’uns 
personatges insòlits, de costums ben diferents i , al cap 
dels anys, la materialització d’aquell encontre en forma 
de museu. 

En efecte, el Museu Picasso de Gósol representa 
una troballa enmig del fantàstic paisatge que va ins-
pirar l’artista. Evidentment, per raons de seguretat, 
inabastables per a un poble tan petit, les obres que es 
poden contemplar a les sales del museu no són origi-
nals sinó reproduccions. Però aquesta circumstància 
no fa decaure, en absolut, la satisfacció que el visitant 
experimentarà contemplant les diferents obres ja que 
el més interessant és poder conèixer quins van ser els 
elements que van inspirar Picasso i el van ajudar a sor-
tir d’un atzucac en el qual es trobava submergit abans 
de conèixer Gósol. Hi descobrirà quines van ser les 
obres que l’artista va produir en aquest incomparable 
escenari i que va representar un abans i un després en 
la seva trajectòria artística. 

El museu és a la plaça del poble, a l’edifici de 
l’ajuntament, al costat de l’església. Tel: 973 370 055.

agenda de l’Alt Pirineu i Aran | abril

ÀGER
· Dia 18, 19 i 20 - Campionat 
d’Espanya de distància de 
Parapent 

TREMP 
· Dia 12 - Caminada de les 
Carenes  Marxa el Pont de 
Suert - Tremp
·Dia 24 - XXII Marxa Ciclo-
turista “La Pallaresa” 2014

ESCALÓ
· Dia 20 - Sortida de Natura 
i Cultura a Sant Pere del 
Burgal 9:30 h Lo Rebost 
d’Escaló
· Dia 12 - Taller: Decoració 
ous de Pasqua 12 h Lo Re-
bost d’Escaló

BELLVER DE CERDANYA
· Dia 18 - Via crucis de les 
torxes Església de St. Jaume.
· Dia 19 - Presentació del llibre 
“Crònica del Catalanisme”, 
a càrrec d’Antoni Segura 

Centre Cívic Escoles Velles
· Dia 19  - Cantada de Cara-
melles
· Dia 21  - Aplec de talló

PUIGCERDÀ
· Dia 25 - Sant Marc 13 h 
Misa cantada per la Coral 
Cerdanya Canta a l’hermita 
de Sant Marc
·Dia 27 - Teatre, 10 anys de 
teatre 18 h al Casino Ceretà

LA SEU D’URGELL 
· Dia 10 - Teatre Hotot, amb 
Cascai Teatre 22 h  Cine-
mes Guiu

BOLVIR 
· Dia 12 - De les 10 a les 
19.30 hores. Tast de marxa 
nòrdica a càrrec de Nordic 
Walking Pirineus.
· Dia 14, 15 i 17 - Torneig 
voleibol 4 x4. 20 h
· Dies 18-19 i 20 - Activitats 
al poliesportiu: racó de ma-
nualitats, esquiada amics 

del poliesportiu, III Mercat 
de material d’ocasió i de 2ª 
mà i tallers
· Dia 10 - V Trobada d’es-
quiadors de l’Associació 
de Bars i Restaurants de la 
Cerdanya a La Molina

ALP
· Dia 13 - Tast de Nordic 
Walking a La Molina a les 
10h a l’alberg Mare de Déu 
de les Neus
· Dia 19 - Mercat “Vine i 
Tasta” . Tast de productes 
artesans, sorteig d’una pa-
nera. Amenitzat pel grup 
“Surti com surti”.  A la Pl. 
Major d’Alp.
· Dia 19 - III Mostra de For-
matges i Productes làctics 
de La Cerdanya i l’l’Alt 
Urgell
· Dia 19 - Conferència “Evo-
lució del Formatge” (de 
l’Orri al Pasteuritzador) 
a càrrec de l’historiador 
i investigador Sr. Carles 
Gascón a les 20h al teatre 

municipal
· Dia 20 - Mercat artesà 
de 9h a 20h a la Pl. Major 
d’Alp 
· Dies 17, 18,19, 20 i 21 - Res-
taurants i Bars del muni-
cipi oferiran plats cuinats 
amb formatges de La 
Mostra
· Dia 23 - Jocs Florals de La 
Cerdanya
A partir de les 10 h a la 
plaça del Casino

ESTERRI D’ÀNEU 
· Del 13 al 21 - Exposició 
l’Ànima de les coses peti-
tes  Ecomuseu de les Valls 
d’Àneu 

LA POBLA DE SEGUR 
· Dia 18 - Associació Musical 
de Pirineu Setmana Santa-
Anticaraoke 2014  al Bar 
Kastri
· Dia 20 - Cantada de Cara-
melles 
· Dia 21 - Caramelles i dinar 
al Parc del Vernedot

@EduSolaOlot  Sis mesos 
esperant que el rellotge del 
cotxe es posi a l’hora cor-
recta...

@MainatJM  O sigui que, si 
els bancs o les autopistes 
guanyen diners, són per 
ells però si en perden, els hi 
paguem nosaltres. És això?  
Cullops!!!

@elbaronrojo A ver si no 
nos habremos pasado ade-
lantando la hora y le hemos 
dado la vuelta al tiempo 
hacia atrás.

@Iaia_Toneta El whatsapp 

no funciona. No patiu. Feu 
doble clic damunt de qual-
sevol persona a la Gigafoto 
i us posareu en contacte 
amb ell.a 

@parauladedona  La ira, el 
ressentiment i la gelosia no 
canvien el cor dels altres, 
només afecten al teu.

@Capità Seitó cuida el teu 
cos, és l’únic lloc del món on 
viuras sempre

@FabricadeV  La risa es la 
distancia más corta entre 
dos personas... Te atreves?

A pagès...
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Paraules   MARIÀ CERQUEDA ·  Amant del Pirineu

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Etimològicament la paraula cara-
mella prové del llatí: calamĕllus 

“canyeta”, diminutiu de calămus 

“canya”. Es tracta d’un instrument rús-
tic de vent, flabiol de pastor, fet de fus-
ta o de canya que porta a la seva punta 
un broc o bufador, també de fusta, de 
metall o de canya (“boquilla”) que li 
dóna nom a l’instrument.

La caramella va sorgir a l’edat mit-
jana com a evolució de la tíbia, instru-
ment que provenia d’una flauta d’os 
dels etruscs i que utilitzaven els antics 
romans. També era l’equivalent a l’au-

los dels grecs. Per la seva morfologia, la 
cultura popular també anomena cara-
mella als penjolls de glaç, a les estalac-
tites i, fins i tot, al membre viril («Tres 

coses fan hom gras: molt menjar, molt 

dormir, la caramella no massa febrir». 
Libre de tres, no 18)

En l’actualitat, l’evolució de la cara-
mella ens ha portat instruments com 
les xeremies, oboès, fagots o clarinets. 
El tipus de caramella més popular avui 
és la gralla. («Ab gran tochament o sona-

ment de caramelles». Hist. Troy. 168)
Avui les caramelles –nom que 

probablement prové de l’instrument‒ 
són les cançons que, tradicionalment, 
es canten a Catalunya durant la festa 
de Pasqua. En altres indrets, com per 
exemple a Eivissa, es canten carame-
lles durant la nit de Nadal (cançons de 

Betlem). En alguns llocs, també s’ano-
menava caramelles els obsequis que 
es lliuraven, no només durant l’aplec 
pasqual sinó també en la vigília de Reis 
o en la dominica quarta de Quaresma.

En el calendari catòlic se celebra la 
resurrecció de Crist i coincideix amb 
la festa que els hebreus celebraven en 
recordança de llur alliberació i sortida 
d’Egipte. Cal notar la presència cons-

tant de l’ou en aquests obsequis. En el 
nostre cas, l’omnipresent ou de Pasqua 
–que és també quan les gallines ponen 
més i millor‒ simbolitza l’origen de la 
vida. L’arribada de la Primavera.

Sonen Caramelles         JOAN AIXÀS · Metge

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Un conegut em va fer saber que 
la seva filla li havia fet una llam-

per. En sentir-ho, vaig pensar 
que em parlava d’una eina capaç d’aga-
far una gran velocitat. La meva intuï-
ció anava molt desencaminada, potser 
perquè encara no tinc mòbil, ja que es 
tracta d’una abreviatura per a designar 
una llamada perdida, que sovint també 
es coneix com una perdi. A mi m’hau-
ria agradat més que en lloc de llamper 
s’hagués popularitzat el terme trucper, 
derivat de trucada perduda. Un cop 
més, però, la llengua es mostrava com 
una eina al servei de les necessitats dels 
parlants. 

De fet, les noves tecnologies s’han 
convertit en veritables vivers de pa-
raules, gairebé totes derivades de l’an-
glès, que donen prou mal de caps als 
filòlegs i altres estudiosos de la semàn-
tica. Uns bons exemples, poden ser el 
tuiter o les selfie. En el cas del tuiter, el 
català ha gaudit de millors reflexes que 
el castellà i sembla que se’n surt millor 

a l’hora de naturalitzar-la. Potser per 
que existeix un ocell, el tuït, que piula. 
I les piulades s’han acceptat com a una 
bona traducció dels tuits. En canvi, per 
tal  de trobar un terme equivalent per 
a les selfies (¿potser auto-fotos?) ni el 
castellà ni el català sembla que se’n 
surtin.

Les llengües són vives i, per tant, 
evolucionen en els dos sentits. No fa 
massa dies escoltar un adjectiu seventa 
per a descriure una llonganissa, que 
no s’havia assecat bé i que, per tant, 
no tenia massa bon gust. Després de 
buscar en tots els diccionaris que co-
nec, no vaig trobar seventa enlloc. Tinc 
dubtes, doncs, de què l’hagi escrit bé. 

Podria ser tranquil·lament, cebenta, 
amb la qual cosa recordaria una ceba. 
Però si que vaig poder concloure que 
aquest mot, pronunciat per una veïna 
del Ges, està a punt de desaparèixer, i 
que pagava la pena rescatar-lo ni que 
fos en aquest article. 

I ja que he dedicat aquestes línies a 
les paraules, acabaré amb una que, fa 
poc, va dir la meva mare. No recordo 
ben de que parlàvem quan va pronun-
ciar el terme xiscló. Com que era el pri-
mer cop que l’escoltava li vaig dema-
nar que el definís. “Mascle que només 
té un testicle”, em va respondre. 

Després el vaig buscar al dicciona-
ri, que em confirmar que es tractava 
d’una paraula força viva. Tot fent bro-
ma vaig fer ús de l’etimologia creativa 
per a deduir que el mascle al qual no-
més li deixaven un testicle era normal 
que xisclés. Clar que aquest defecte no 
podia passar desapercebut en un racó 
de món on, per desgràcia, encara es 
fan moltes coses per collons. 
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E n el número de setembre de 
2013, l’economista Amadeu 
Gallart feia una sèrie de reflexi-

ons de caire negatiu entorn la paraula 
“provincialitzar l’hospital”. Ara que 
m’acomiado com a gerent de la Funda-
ció Sant Hospital (FSH) de la Seu d’Ur-
gell, voldria compartir unes reflexions 
de comiat, reprenent les de l’Amadeu  
amb un altre sentit, crec que molt més 
d’acord a la realitat de la planificació 
sanitària i aprofitar per a  analitzar el 
futur de la FSH. 

L’Amadeu, del qui no dubto de la 
seva vàlua com a economista, crec que 
quan va escriure aquest article d’opi-
nió no disposava de tota la informació. 
“Provincialitzar” era per ell empetitir, 
per mi és integrar i enfortir.  

La FSH acumula, des de fa bastants 
anys un deute que podria derivar en 
un col·lapse financer. Però, tot i això, 
no està amenaçada si es gestiona bé. 
La raó de ser d’aquest hospital no ve 
donada pel número d’habitants de re-
ferència, si fos per això no tindria cap 
sentit econòmic. Només cal fer una 
anàlisi de la situació de l’hospital en els 
darrers 10 anys i conèixer els paràme-
tres de sostenibilitat d’una organitza-
ció sanitària. Tot i així, la FSH seguirà 
endavant perquè històricament tots 
rels governs de la Generalitat han tin-
gut i tenen clar que aquest hospital ha 
de seguir obert per equitat en l’accés a 
l’atenció a la salut  d’una població que 
viu en una comarca que és  la segona 
menys densa de Catalunya, i lluny de 
qualsevol altre centre hospitalari. 

Dit això, parlarem del que per a mi 
significa “provincialitzar”. L’hospital 
té futur, però per a garantir-lo s’ha de 
treballar en termes de racionalitat eco-
nòmica i assistencial. No podem pen-

sar que l’hospital, simplement perquè 
és un hospital, ha de “fer de tot”. L’hos-
pital ha de fer el que toca a un hospital 
comarcal aïllat i no més. Però no sola-
ment  per raons  econòmiques, ans per 
raons de qualitat assistencial: si no es 
fa un mínim d’activitat en una tècnica 
mèdica o en el tractament de determi-
nada patologia –el que en anomenem 
“massa crítica”– no es pot mantenir un 
nivell d’expertesa adequat per a garan-
tir una assistència excel·lent. 

Tenia raó teòrica qui deia que no 
s’haurien de fer parts a la FSH ja que, 
per criteris de gestió sanitària, basada 
en la necessitat d’expertesa que es ga-
ranteix, el nombre de casos atesos és 
insuficient. Es diu que una institució, 
un equip obstètric, per garantir aques-
ta expertesa hauria de fer al menys 500 
parts a l’any. Quants en fa la FSH? Al 
voltant d’uns 150. Així i tot, per crite-
ris de llunyania als centres de referèn-
cia, evidentment es seguiran atenent 
els parts a la FSH. Però tenim l’obli-
gació de buscar altres elements per 
mantenir l’expertesa dels nostres fa-
cultatius. Quins són aquests elements? 
Doncs, com s’ha fet i s’està fent amb al-
tres especialitats de l’hospital. S’ha tre-
ballat per fer aliances amb els hospitals 
de referència per tal que els nostres 
professionals tinguin accés a formació 
continuada i així garantir una atenció 
de proximitat i de qualitat. 

La salut mental n’és un altre exem-
ple. D’acord amb el CatSalut (l’assegu-
radora pública dels catalans), l’atenció 
a la salut mental que es proporciona a 
l’Alt Urgell es gestiona per un equip de 
gran expertesa i prestigi com és el dels 
serveis de salut mental de Gestió de 
Serveis Sanitaris de Lleida. Això no té 
res a veure amb retallades ni amb po-

lítiques conservadores, té a veure amb 
racionalització i millora de serveis. 

Per tant, “provincialitzar” per a mi 
no és pejoratiu, ans al contrari. El full 
de ruta de la FSH és un camí emprés 
cap el futur. No estem desintegrant la 
FSH, l’estem integrant en un sistema 
sanitari que li donarà múscul financer 
i assistencial. No només col·laborem 
amb els centres de referència de Lleida 
o Barcelona (cas de la pediatria i la to-
coginecologia), també amb l’hospital 
d’Andorra. Una altra cosa seria la sig-
natura d’un conveni de col·laboració 
sanitària amb el país d’Andorra. Això 
correspon a l’Estat espanyol i, fins ara, 
no ho ha considerat necessari. 

El Sant Hospital està en situació 
econòmica crítica des de fa anys però 
s’han fet passes per poder resoldre-la. 
Ara que m’acomiado voldria fer-ho 
amb aquest missatge: si es deixa de 
fer política amb l’hospital i els ciuta-
dans i treballadors lluiten JUNTS pel 
futur de la institució, no s’ha de patir. 
Podem construir un projecte assisten-
cial coherent i excel·lent. Si, en canvi, 
només seguim fixant-nos en  les coses 
que s’han de millorar i s’utilitza l’hos-
pital per a fer política; si el ciutadà 
no sent que aquest és el seu hospital i 
que s’ha de treballar per a ell, ajudant 
als professionals a fer cada dia millor 
la seva feina, que és excel·lent, potser 
dintre d’uns anys si que ens trobarem 
el amb el que tothom tem. 

El repte està servit. Us demano, 
per l’estimació a aquest hospital i a 
la població de l’Alt Urgell, que no us 
equivoqueu. 

Joan Altimiras

Ex gerent de la Fundació Sant 

Hospital de la Seu d’Urgell

Vaig triar un raconet acollidor 
d’un restaurant popular del 
centre de Barcelona. Al da-

munt de la taula hi havia una làmpa-
da petita i un test, també menudet, 
amb un clavell de roba a dins. Vaig 
demanar el menú i vaig obrir el diari 
per buscar els articles d’opinió. 

Era la una del migdia i al menja-
dor no hi havia ningú més. El segon 
client que va arribar duia una gavar-
dina, devia tenir uns setanta anys i 
va seure tres taules més enllà. Quan 
l’home va estar aposentat, va llençar 
una proclama que va sobresaltar-me: 
“¡Que se callen de una vez!”, va cri-
dar dirigint-se a les taules buides del 
seu davant. Ho va fer en un castellà 
correcte, però amb un marcat accent 
francès. “¡Que se callen el ochen-

ta por cien de los que hablan!... ¡En 
este país solo deberíamos hablar los 
locos, que somos los más cuerdos de 
la sociedad!”. 

Vaig tancar el diari i vaig voler 
escoltar l’orador. Ell no va mirar-me 
ni una sola vegada, però jo no li vaig 
treure la vista de sobre. Mentre l’ho-
me parlava sol i el cambrer es mos-
trava impassible, els clients nous 
van anar ocupant les taules més allu-
nyades d’aquell personatge peculiar. 

L’orador feia pauses i enllaçava un 
tema amb un altre. 

Va parlar de la presó, dels bancs, 
de “los señoritos”, d’una senyora, que 
no vaig saber si era la dona o l’amant, 
i d’un amic traïdor... De tant en tant, 
somreia o reia a cor que vols, però de 
seguida tornava a recuperar el posat 
seriós, solemne. En poca estona va 
fer baixar quatre plats i les postres i, 
al final del dinar, dirigint-se a la ca-
dira buida que tenia al davant, va ex-
clamar: “¡Usted se merece todos mis 
respetos!... ¿Y sabe por qué?...  ¡Por-
que sabe escuchar sin interrumpir-
me!...”. L’orador va prendre cafè, va 
penjar-se la gavardina al braç i, diri-
gint-se a les taules del menjador on 
no seia ningú, va concloure satisfet: 
“¡Buenas tardes a todos, señores!”.

Signe  d’admiració amb interrogant  JOAN OBIOLS  ·  Des de Setúria...

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Provincialitzar els serveis del Sant Hospital?     

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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portada
Alp consolida la Mostra de Formatges i Làctics
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARCEL·LÍ PASCUAL · Alp

El diumenge 20 d’abril el poble 
d’Alp celebra la III Mostra de 
Formatges i Productes Làctics 

de la Cerdanya i l’Alt Urgell, una fira 
que en les dues primeres edicions, de 
la mà dels mestres formatgers arte-
sans, ha atret milers de persones.

Producte de qualitat i proximitat 
són els eixos que defineixen aquest 
certamen. Una aposta de l’Ajunta-
ment d’Alp que, en només tres anys, 
s’ha confirmat exitosa. 

L’edició d’enguany d’aquesta sin-
gular i autèntica mostra gastronòmi-
ca inclou un mercat artesà que es duu 
a terme a la plaça Major del poble, així 
com el tercer Concurs de Formatges 

en les categories de “millor formatge” 
i “millor producte làctic fresc”.

Tanmateix, durant els dies 17, 18, 
19, 20 i 21 d’abril també es podrà gau-
dir, en els bars i restaurants del muni-
cipi, de menús i plats a la carta cuinats 
amb els productes artesanals presents 
a la mostra. Una bona oportunitat, 
sens dubte, per gaudir de la prestigio-
sa cuina de Cerdanya.

A més a més, però, el dia abans, 
el dissabte 19 d’abril a les vuit del 
vespre, i al Teatre Municipal d’Alp, 
l’historiador i investigador Carles 
Gascón, impartirà una conferència 
titulada “Evolució del Formatge (de 
l’Orri al Pasteuritzador)”.

Mostra formatgera a Sort

D’altra banda, els dies 18 i 19 
d’abril, la capital del Pallars Sobirà 
acollirà la 9 Mostra de Formatges Ar-
tesans de Catalunya que inclourà un 
mercat, una àrea de tast i diverses ac-
tivitats lúdiques i gastronòmiques al 
Parc del Riuet i a la botiga del Tros 
de Sort.

En total, aquesta edició de la mos-
tra formatgera de Sort reunirà una 
vintena de petits elaboradors vinguts 
d’arreu de Catalunya que posaran a la 
venda els seus productes làctics treba-
llats de forma artesanal i sostenible. 
També una molt bona proposta per 
aquesta Setmana Santa.
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Un any més, un important 
grup de voluntaris de totes 
les edats participen en el pro-

jecte d’Acompanyament Educatiu 
fent classes extraescolars de suport a 
alumnes dels diferents centres esco-
lars de la Seu d’Urgell i Castellciutat. 
Ho fan cada cop millor, evidentment 
sense demanar res a canvi però amb 
la satisfacció que comporta ajudar els 
altres. 

El curs passat vam parlar amb els 
voluntaris (article publicat a la revista 
número 136, de juny de 2013) i tots 
van coincidir a valorar molt positiva-
ment aquesta experiència de volunta-
riat. Molts d’ells enguany han repetit 
i, segurament, l’any vinent hi torna-
ran. L’Acompanyament Educatiu és 
una iniciativa que creix, es consolida i 
millora amb el temps. És un projecte 
extraordinari. 

El mes de febrer es va fer una re-
unió de treball de tot el grup de vo-
luntaris amb l’objectiu d’exposar les 
diferents experiències particulars, re-
soldre dubtes i introduir les millores 
necessàries. Una trobada en la qual 
es va constatar que el grup de volun-
taris és molt heterogeni, tot i que en 
destaquen dos col·lectius: les noies 
de primer de Batxillerat de l’Institut, 

noies entusiastes que desitgen “fer de 
mestres per una estona” (per elles és 
una experiència amb una gran com-
ponent d’enriquiment i creixement 
personal). L’altre col·lectiu important 
de voluntaris és el dels mestres jubi-
lats que han tornat a retrobar-se amb 
la seva vocació, però amb tota la savi-
esa que dóna fer les coses per segona 
vegada. 

L’Acompanyament Educatiu és 
un projecte coordinat pel Servei Edu-
catiu de l’Alt Urgell, Càritas Diocesa-
nes, l’Ajuntament de la Seu d’Urgell 
i la Seu Solidària amb la finalitat de 
poder atendre les necessitats educati-
ves d’escolars amb pocs recursos, de 

famílies que no poden permetre’s pa-
gar extraescolars. Es va impulsar amb 
diners públics en el marc del Pla Edu-
catiu Entorn però amb la crisi aquesta 
partida es va suprimir i va ser llavors 
quan, des de les escoles i amb la im-
plicació necessària del professorat, es 
va decidir que hi havia una necessitat 
que calia atendre i es va fer una crida 
al voluntariat. I, com sempre, la gent 
va respondre.

En moments de crisi com els que 
estem vivint és extraordinàriament 
positiu veure la resposta solidària de 
la gent, i especialment de la gent jove 
que es mobilitza de forma altruista 
per ajudar els demés. 

L’Acompanyament Educatiu es consolida
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. PASCUAL · La Seu d’Urgell

actualitat
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entrevista 
“Em va entusiasmar el Retaule de Sant Ermengol”
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. COLELL  · La Seu d’Urgell  

Des de fa uns mesos, Catalunya 
Ràdio disposa d’una delegació 
al Pirineu, ubicada a la Seu 

d’Urgell. Des d’aquí, la ràdio pública 
catalana cobreix les informacions de 
l’Alt Urgell, la Cerdanya, el Solsonès 
i el Pallars Sobirà. Avui coneixem el 
seu corresponsal, Eloi Barrera. 

Quina és la funció de la dele-

gació de Catalunya Ràdio al Piri-

neu?

Fa mesos, la direcció de l’empresa 
va modificar el sistema d’informació 
territorial, canviant els corresponsals 
a comarques per personal de planti-
lla que cobrís territoris més amplis. 
A l’hora de distribuir-ho, van creure 
que aquesta zona del Pirineu merei-
xia una corresponsalia específica, per 
atendre de més a prop les notícies 
d’aquestes comarques.

Tu has vingut directament de 

Barcelona. Com va l’adaptació al 

Pirineu?

Home, de moment m’he gastat 
un dineral en roba d’abric! Per sort, 
sóc de l’Empordà (tot i que fa anys 
que visc a Barcelona) i no sóc només 
animal de ciutat: això m’ha ajudat a 
adaptar-me. 

A Barcelona treballaves com 

a locutor de “Catalunya Informa-

ció”. La feina que fas ara és molt 

diferent, no?

I tant! Abans em passava la tarda 
tancat en un estudi dient: “Bona tar-
da, són les 5, aquests són els titulars 
d’avui”. I ara tot el dia vaig amb cot-
xe amunt i avall, amb la gravadora i 
l’ordinador portàtil. La veritat és que 
a Barcelona no m’havia plantejat can-
viar de feina, però quan es va presen-
tar l’oportunitat vaig venir un cap de 

setmana a la Seu d’Urgell, la ciutat em 
va agradar i vaig decidir pujar i fer un 
canvi d’aires! Pensava que seria més 
difícil, però (lluny dels tòpics que so-
nen de vegades) m’he trobat amb gent 
molt hospitalària, tant des del punt de 
vista personal com dels companys de 
professió.

Pots explicar-nos en què con-

sisteix la teva feina?

Actualment treballo de forma 
directa pel departament d’informa-
tius: faig cròniques pels butlletins de 
Catalunya Ràdio i també per l’emis-
sora “Catalunya Informació”. Nor-
malment puc combinar les notícies 
més immediates del dia a dia amb re-
portatges de tipus més social, no tan 
vinculats a la urgència de l’actualitat. 
Això sí, sempre em renyen perquè 
faig les cròniques massa llargues: vull 
explicar moltes coses, però em diuen: 
“No t’allarguis massa, només tens 45 
segons!”.

Posa’ns algun exemple d’aques-

tes notícies i reportatges. 

N’hi ha hagut de molt variades i 
diferents. Podria destacar, per exem-
ple, un reportatge sobre la represen-
tació del Retaule de Sant Ermengol, 
que em va entusiasmar, o un sobre 
el cant de la Sibil·la. Però també vaig 
trobar molt interessant un tema so-
bre les Rutes d’Evasió dels Jueus, o 
altres temes com ara l’Obrador de 
l’Ovella Xisqueta, el pestivirus dels 
isards, els problemes de Llívia amb la 
carretera neutral, les esllavissades a la 
carretera de Port Ainé o a la C13, etc. 
Intentem fer notícies sobre projectes 
sorgits del territori. Ah! I una de les 
coses més divertides va ser quan la 
Mònica Terribas va fer “El Matí de 
Catalunya Ràdio” des de la Seu: vam 
organitzar una xerrada amb alguns 
dels tertulians més il·lustres del Cani-
gó: els meus companys de Barcelona 
al·lucinaven!  
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Vall d’Àger Vall d’Àger
La força d’una natura imponent
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Àger

L a natura és, sens dubte, un dels 
aspectes que més impressionen 
als visitants de la vall d’Àger.

El Montsec i la vall d’Àger se’ns des-
cobreixen com un aparador de la 
història natural que comença fa 200 
milions d’anys. El seu llegat geològic 
és ben palès en un immens escenari 
natural que és únic a Europa. 

Una de les activitats més atractives 
és la travessa del Congost de Montre-

bei i les rutes de senderisme i BTT al 
llarg de la serra del Montsec d’Ares 
des d’on també es pot gaudir a través 
de la pràctica del vol lliure de tot el 
paratge natural. En aquest entorn, no 
cal dir que el Centre d’Observació de 
l’Univers s’ha convertit en un espai de 
referència, lúdic i formatiu. 

Així, doncs, no us perdeu una in-
tensa visita a la vall d’Àger. La tenim 
aquí mateix!

Patrimoni cultural al peu de la serra del Montsec
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Àger

La vall d’Àger, situada al peu de la 
majestuosa serra del Montsec, 
és un indret excepcional que 

encara resulta força desconegut per a 
molta gent del país, tot i la seva gran 
bellesa i singularitat.

La vall compta amb un ric patri-
moni històric que té el seu element 
arquitectònic més destacat en el Con-
junt Monumental de la Col·legiata de 
Sant Pere, situat en el centre històric 
del poble d’Àger. 

Des d’aquí es poden seguir diver-
sos itineraris culturals i turístics entre 
els carrers d’Àger i també es poden 
recórrer rutes que ens porten a les 
diferents ermites dels voltants, amb 
l’atractiva ermita de la Pertusa, torres 
i restes del Castell de Sant Llorenç, a 
més del recorregut a través d’una via 
romana.
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Qui no ha somiat mai a volar 
com els ocells... El parapent 
és l’aeronau més senzilla amb 

la qual podrem gaudir d’un vol. Un 
vol com el dels ocells, que aprofiten 
els corrents d’aire per desplaçar-se 
pel cel.

Ja s’ha escrit molt sobre la histò-
ria del parapent i les especificacions 
tècniques, per això hem cregut que us 
podem explicar les sensacions que es 
tenen en volar amb parapent.

Contràriament al que molta gent 
pensa, per enlairar el vol amb para-
pent no t’has de precipitar per cap 
muntanya. Has de baixar corrent uns 
quants metres per un suau pendent, 
comprovar que la vela puja correcta-
ment i sortir volant gràcies a l’acció 
de la brisa que ens vindrà de cara. 
En el moment de pujar la vela si hi 
ha quelcom que no ens agrada o si el 
moment escollit no ens sembla bé, 
deixarem caure la vela a terra, para-
rem i tornarem a fer l’intent de sor-
tir. S’ha de saber que amb el parapent 
podem fer tants intents com vulguem 
abans de començar a volar.

Quan deixarem de tocar a terra 
sentirem la brisa a la cara, ens aco-
modarem bé a l’arnès (es vola còmo-
dament assegut) i començarem a gau-
dir de les meravelloses vistes del món 
des de dalt. Durant el vol resseguirem 
la sinuosa carena del Montsec i ens 
trobarem amb viatgers més experts 
com voltors, àguiles, trencalòs... que 
intentarem seguir imitant el seu vol i 
aprofitant la seva saviesa.

Sentirem una llibertat total. El 
fet de no sentir-se lligat a les normes 
terrenals fa que notem una estranya 
sensació d’enormitat envers el món 
o que ens sentim com petites fulles 

portades pel vent. En tot cas, gaudi-
rem d’un silenci colpidor, només in-
terromput pel suau xiuxiueig del fre-
gament del vent amb les cordes que 
ens subjecten a la vela.

Les vistes que tindrem són sen-
zillament espectaculars: ens troba-
rem cara a cara amb la grandesa del 
Pirineu,  des del Cadí fins el Mont 
Perdut, passant per la Pica d’Estats 
o l’Aneto. Cap al sud veurem tota la 
Plana de Lleida, des del Moncayo (a 
l’Oest) passant pel Coll de l’Illa i fins 
Montserrat (a l’Est). Si seguim do-
nant la volta, podrem veure el Port 
del Compte i fins i tot el Pedraforca. 

Tothom que tingui la curiositat 
de l’experiència ho hauria de provar, 
sabem que no a tothom li crida l’aten-
ció volar, però si ets dels que mira cap 
a munt tot sovint i s’imagina lliure-
ment solcant el cel, has de conèixer 
aquest món, no et quedis amb les 
ganes, prova-ho! Només té un perill, 
enganxa!  

Fes un bateig de vol amb un ins-
tructor professional que et farà gau-
dir d’aquesta experiència!!!

La sensació de volar amb parapent...
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ENTRENÚVOLS ESCOLA DE PARAPENT

Vall d’Àger

J oel Miron, de l’empresa Zennith 
Aventura, és l’únic instructor i 
pilot biplaça d’Ala Delta de Cata-

lunya. Treballa des de la Vall d’Àger 
ja que considera que és un lloc exclu-
siu i ideal per a fer cursos i batejos de 
vol amb Ala Delta. Des d’aquí gesti-
ona, també, l’alberg de la vall que en 
els darrers anys s’ha convertit en un 
lloc de referència per als aficionats de 
l’Ala Delta de tot el món.

Àger té un clima excepcional, la 
seva orografia i el gran desnivell que 
té el Montsec, fan que en aquest terri-
tori hi hagi condicions òptimes per al 
vol de distància i la competició.

Miron ens explica a VIURE ALS 
PIRINEUS que “l’Ala Delta es pot 
practicar dels 16 fins als 70 anys” i 
assegura que “és una sensació única i 
indescriptible; és la llibertat”.

Segons Miron, la majoria de gent 
que ho prova ho viu com una experi-
ència inoblidable i té ganes de repe-

tir-la. Ell sempre ha volat, ha guanyat 
diverses competicions i forma part de 
l’equip Espanyol d’Ala Delta.

Vall d’Àger
Un paradís natural a vista d’ocell
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Àger

Gaudeix de la natura 
en estat pur

10% 
de descompte

Tel. 973 455 235 · 687 536 571
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Al travessar la gorja que sepa-
ra les poblacions d’Organyà 
i Noves, hom no pot evitar 

preguntar-se quines mans van gosar 
esculpir i encabir, entre les enormes 
cingleres i el riu, la carretera. Per tro-
bar la resposta a aquesta pregunta, 
ens hauríem de remuntar cinc mesos 
abans de la visita del diputat Isidre 
Boixader1. El dia 6 de març de l’any 
1882 va tenir lloc la subhasta en la 
qual l’Estat va adjudicar la construc-
ció de la carretera entre Organyà i la 
Seu a l’empresari Narcís Estrada. La 
dificultat que comportava la seva
execució i el poc marge de benefici de 
les obres havia deixat literalment de-
sertes les darreres subhastes.

Aquella vegada semblava que les 
coses anaven de debò, la carretera de 
Lleida estava a punt d’arribar a Olia-
na i entre finals de juliol i principis 
d’agost, va tenir lloc el replanteja-
ment dels estudis tècnics de la secció 
d’Organyà a la Seu de la mà de l’engi-
nyer que contribuiria de forma deci-
siva al seu disseny: Rodolfo Gelabert 
(1858-1933), llicenciat només un any 
abans. En vista de la seva arribada, 
alguns veïns de la Seu van proposar 
obsequiar a Gelabert i a l’empresari 
Estrada amb un festeig. L’Ajunta-
ment, coneixedor de l’importància de 
la seva visita, va crear una comissió 
per fer-se’n càrrec i rebre’ls com per-
tocava. Poc després, a finals d’agost, 
van aparèixer publicats els terrenys 
afectats per les obres.

Però una cosa són els projectes i 
altra molt diferent la realitat. Els en-
carregats de dur a terme l’obertura de 
la carretera van ser la pròpia gent del 

país atrets per sous que oscil·laven 
entre els 9 i els 12 reals diaris, una 
quantitat bastant significativa tenint 
en compte la carestia absoluta en la 
qual vivien gran part dels cabalers 
d’una regió en ple sostre demogràfic. 
Davant la disjuntiva de treballar aquí 
o haver d’emigrar fora, molts no s’ho 
van pensar dues vegades i al cap de 
pocs mesos uns 200 operaris vinguts 
dels pobles veïns com Cabó, Orga-
nyà, Fígols o Nargó, per posar alguns 
exemples, ja treballaven al tram del 
congost de Tresponts.

Enfilats a unes precàries bastides, 
elevades al llindar del precipici, tre-
ballaven amb els més mínims mitjans 
de seguretat armats, això sí, amb pic, 
pala i carretó. Uns barrinaven, altres 
col·locaven la pólvora i més tard, un 
cop produïda la detonació, un ter-
cer grup d’operaris s’encarregava de 
retirar la runa i el desmunt fins que 
el terreny estava al nivell previst per 
iniciar els treballs de consolidació del 
sòl i engravat de la calçada. Per no 
obviar els que treballaven a la pedre-

ra del Ton tallant polint els carreus 
que eren emprats en l’obra dels murs 
i desguassos dels torrents, drenant 
així, l’aigua mitjançant petites obres 
de canalització fins al riu.

Allà van estar, dia a dia, al peu 
de l’obra amb un sou que no sempre 
arribava compaginant-ho tot amb 
les feines agrícoles de les seves llars 
que més d’una vegada feien minvar el 
nombre de treballadors. Tot, és clar, 
sota la mirada atenta dels capatassos 
i del “activo é inteligente” Estrada. 
En una de les seves visites, a finals 
de juny de 1883, va poder compro-
var com les obres avançaven a bon 
ritme i va veure com l’últim espadat 
abans d’arribar a l’Urgellet: l’Apalla-
dó, s’esmicolava davant la constància 
i l’esforç dels treballs duts a terme que 
arribaven ja fins al torrent Penjat (da-
vant mateix de la Reula).

Una feina no exempta de perills 
com molt aviat van poder compro-
var alguns dels treballadors que, des-
graciadament, hi van prendre mal i 
en alguns casos hi deixaren la vida. 
Herois anònims que gairebé ningú 
no recorda, treballant per portar un 
plat a taula a les seves famílies i lle-
gant-nos la tan reclamada carretera, 
l’explanació de la qual quedà enllesti-
da l’estiu de 1887, restant encara im-
portants obres de fàbrica que n’allar-
garien l’obra fins a mitjans 1894, just 
dos anys abans de l’obertura del tram 
anterior (dels Espluvins a Organyà) 
que va permetre enllaçar definitiva-
ment amb Lleida.

1Vegeu Viure Als Pirineus, núm. 
144, febrer 2014, pàg. 18.

L’obertura del congost de Tresponts [1882-1883]
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
DANIEL FITÉ  I ERILL  ·Estudiant de 2n de grau d’Història   Daniel Fité i Erill,                                                                                                                                         

història

“En primer pla, el pont del Diable destruït 
l’any 1875. Al fons, la carretera i el desmunt 
de la mateixa a la llera del Segre. Dècada de 
1920. Font: Arxiu Comarcal de l’Alt Urgell, 
Fons Maravilla, Francesc Portella.”
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Viatjar a Sardenya pot ser un 
dels millors viatges per fer 
tant amb els amics com amb la 

parella o, perquè no, amb tota la fa-
mília. Una escapada turística a Sarde-
nya significarà relaxar-te en les seves 
magnífiques platges però també co-
nèixer pobles i ciutats típiques de la 
Mediterrània i gaudir de racons amb 
un regust entranyable i romàntic.

La regió nord és, sense cap dub-
te, un lloc que no pots oblidar-te si 
viatges a Sardenya. En aquesta regió 
podràs visitar ciutats importants com 
ara l’Alguer, una ciutat medieval que 
va ser ocupada entre el segle XIV i 
el XVII per Catalunya i en la qual, 
encara avui en dia, hi podem trobar 
alguns dels seus habitants que parlen 
català. 

Una de les coses que més reco-
manem visitar de Sardenya, sobretot 
per aquells que sou entusiastes de la 
història, són les tombes dels Gegants 
de Pascareddha, unes grans estructu-
res neolítiques que són un lloc únic 
al món. Fins i tot, encara que no si-
gueu uns grans amants de la història, 
aquestes tombes us deixaran impres-
sionats. No us ho perdeu! 

Entre les seves meravelles, Sarde-
nya també ofereix al visitant els com-
plexos nuràgics escampats per tot el 
territori: són monuments singulars 
que serveixen de testimoni d’una cul-
tura antiga i misteriosa, que va del 
segle XV al VI aC.

Els nuraga, construïts amb grans 
blocs de pedra, es van desenvolupar 
al voltant d’una torre central que 
transmet solidesa i potència. Es tracta 
de jaciments arqueològics on encara 
avui es poden trobar signes d’antics 
rituals i de la vida domèstica. Entre 

tots ells, el complex de Barumini, a la 
província de Càller, figura a la llista 
del Patrimoni Mundial de la UNES-
CO.

Donar prioritat a les encantado-
res belleses que es poden admirar a 
Sardenya, no és fàcil. San Teodoro, 
Santa Teresa di Gallura, Poltu Qua-

tu o Baia Sardinia, són només alguns 
dels llocs fascinants que s’han de des-
cobrir. 

El viatge a Sardenya és una cai-
xa plena de sorpreses que molt poca 
gent s’imagina abans d’anar-hi. Tot-
hom que hi va, però, torna enamorat 
d’aquest vell racó de món.

viatges
Escapa’t a Sardenya, l’illa apassionada
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
MARTA SOCA · Outlet viatges la Seu d’Urgell
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Treballar amb persones ens en-
senya moltes coses gratificants, 
però com en totes les feines en 

què la interacció amb els altres és la 
base, de vegades has d’enfrontar-te a 
situacions gens agradables.

Fa uns dies, a la consulta, una cri-
atura de 9 anys es va posar a plorar 
desconsoladament davant la desespe-
ració que va sentir al ser incapaç de 
donar una resposta ràpida i adequada 
a la seva professora a l’escola. Tot i 
que és conscient que coneix la respos-
ta, li cal més temps per respondre de 
manera adequada.

Ens va explicar que la situació es 
repeteix des de fa dies. Entre plors 
ens pregunta:

“Que tinc jo al meu cap? Per què 
als altres no els passa? No sóc intel-
ligent?”

La criatura en qüestió presenta 
un Dèficit d’Atenció amb Hiperacti-
vitat (TDAH) que, entre altres coses, 
l’impedeix aquesta immediatesa en les 
seves respostes ja que té una veloci-
tat de processament més lenta que els 
altres. Tanmateix, s’ha de dir que les 
proves d’inteŀligència mostren que 
presenta unes capacitats per damunt 
de la mitjà dels seus iguals.

Tot i ser psicopedagogues ens 

costa trobar una resposta adequada, 
sense que sens faci un nus a la gola 
davant els neguits de la criatura i  
pensant que poc s’apliquen els con-
sells que es donen a pares, mestres i 
nens, que podrien evitar patiments 
innecessaris.

Per a tu, que ets pare o mare, 

recorda:

• No actueu de forma excessivament 
permissiva.
• Augmenteu la seva autoestima i 
confiança.
• Manteniu un horari per a les activi-
tats diàries.
• Eviteu estímuls d’alta intensitat.

Per a tu, que ets mestre o mes-

tra, recorda:

• Tingueu molta paciència, tolerància 
i comprensió
• Doneu-li el temps necessari per 

efectuar les seves respostes.
• Sigueu indulgents enfront els erros 
i doneu-li oportunitats.
• No paga la pena renyar-los cons-
tantment. Penseu que el problema 
dels nens i nenes amb TDAH no és 
la falta de coneixement del que han 
de fer.

Per a tu, que ets nen o nena, re-

corda:

• Demana que et repeteixin les ins-
truccions i et donin temps.
• Escriu notes recordatòries i col-
loca-les en llocs visibles (nevera, mi-
rall, armari).
• Crea una rutina diària i utilitza alar-
mes (despertador, mòbil).
• Treballa en un lloc silenciós, no fa-
cis diverses coses alhora.

I sobretot recordeu el que li vam ex-
plicar al nen per tal de calmar els seus 
plors:

“Ets tant o més intel·ligent que els 
teus companys. La teva inteŀligència 
és com una joia tapada per un gran 
mocador. Hi és, però amagada. Tran-
quil, que si tots estirem cap a la ma-
teixa banda la deixarem lluir en tota 
la seva intensitat.”
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Que m’està passant?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

Molta gent em fa preguntes 
referents al trastorn bipolar 
que, sovint, he de desdra-

matitzar, trencar amb falsos tabús, 
desmitificar, etc.

Què és i què NO és un Trastorn 

Bipolar (TB)?

El TB és una malaltia relativament 
freqüent que consisteix, bàsicament, 
en canvis de l’estat d’ànim que alter-
nen entre l’eufòria i la depressió.

I aquí tenim la primera confusió 
ja que és normal que el nostre estat 
anímic canvïi i estigui fluctuant. No 
hem de confondre tenir canvis d’hu-
mor amb patir un TB, ni tampoc ho 
és tenir una depressió diagnosticada i 
tractada amb períodes d’estabilitat.

En el TB s’alternen episodis 
d’exaltació anomenats hipomania 
o mania, amb episodis depressius, i 
també amb períodes de normalitat en 
què el malalt es troba estable.

En els períodes de “mania” la per-
sona malalta es troba irritable, eufò-
rica o exaltada, incrementa l’energia 
i l’activitat (que també pot generar 
confusió amb un trastorn hiperac-
tiu...), desinhibició, autoestima exa-
gerada, despeses exagerades, hiper-
sexualitat, disminució del temps de 
descans, conductes extravagants, etc. 
Pot arribar a ser greu amb conductes 
perilloses, símptomes psicòtics, i so-
vint cal un internament forçós. 

La “hipomania” és un estat més 
lleu, que no s’ha de confondre amb 
l’alegria normal ja que suposa un 
canvi brusc respecte a la personalitat 
prèvia normal d’aquell subjecte.

La depressió cursa en forma d’epi-
sodis, de manera que poden durar 

uns mesos, però no permanentment 
com en una distímia o depressió crò-
nica. Els seus símptomes són tristor 
no justificada, baixa autoestima, cul-
pa, cansament i desmotivació, apatia, 
aïllament, abandonament, fins i tot 
pensaments de desig de mort i suïci-
des.

El TB és hereditari?

El TB és una malaltia força fre-
qüent i sovint mal diagnosticada. 
Entre tots els subtipus de malaltia, es 
parla d’una freqüència entre el 2’5 i 
el 5% de la població. És a dir, en una 
població de, per exemple, 1.000 habi-
tants, hi hauran de 25 a 50 persones 
que la pateixen.

El component genètic és força 
important en el TB, però TAMPOC 
ÉS UNA CONDEMNA! 

Si, com hem vist, el risc de patir 
un TB és, en el pitjor dels casos, de 5 
persones de cada 100, en els familiars 
de primer grau d’una persona amb 
TB aquest risc global augmenta a un 
10%. S’ha calculat també que el risc de 
què els fills d’un progenitor amb TB 
també el pateixin, és d’un 15 al 20%.

Ho explicaré d’una altra manera: 
de cada 100 persones d’una població 
total, fins a 5 patiran un TB. Però si 
prenem una mostra de 100 persones 
que tinguin un familiar directe amb 

trastorn bipolar, 10 persones patiran 
la malaltia. I 90 NO. Si prenem 100 
persones filles d’un TB, 20 d’elles po-
dran desenvolupar la malaltia, PERÒ 
N’HI HAURÀ 80 QUE NO.

Un subtipus de TB anomenat ti-
pus II, que consisteix en episodis de-
pressius alternats amb episodis d’hi-
pomania, és molt més freqüent entre 
les dones.

Quines són les causes del TB? 

Hi ha una PREDISPOSICIÓ a patir 
la malaltia que és genètica, i sobre 
aquesta predisposició actuen altres 
causes com a DESENCADENANTS. 
Alguns desencadenants són el con-
sum de drogues, estrés, manca de 
descans, sobreactivitat, etc.

Això explica perquè algunes per-
sones, per exemple, que abusen de 
drogues tota la vida no desenvolupen 
un TB i altres persones amb consums 
molt més reduïts desenvolupen la 
malaltia: per la predisposició que pot 
venir marcada genèticament.

Què és el “patró estacional”?

És molt freqüent en determinats 
pacients que els episodis es repeteixen 
en les mateixes èpoques de l’any,  en 
funció de l’estrès i de les dinàmiques. 
Axí, el cas més típic és el d’un malalt 
amb TB amb episodis depressius a la 
tardor (i l’hivern) i episodis manifor-
mes a la primavera (i a l’estiu). 

Ara bé, el patró estacional és una 
TENDÈNCIA al llarg del temps, en-
cara que en alguns malalts es repro-
dueixi de forma matemàtica i exacta 
cada any.
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Veritats i mentides sobre el Trastorn Bipolar (1)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CARLES BERCHÉ · Psiquiatra
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A
rribada la primavera és molt habitual començar a “cui-
dar-se”... sense sopar! O... sopant... una poma! Aquesta és la 
tècnica que alguns fan servir per perdre quilos. El cos humà 

sempre tendeix a l’estalvi energètic i a la reserva. Partint d’aquesta 
base, com més tranquil i segur el fem anar, millor. Has d’assegu-
rar-li una regularitat en el àpats. 

Quan et saltes un àpat necessari el que estàs fent és crear un es-
très que activa mecanismes “d’emergència” que fan que el cos redu-
eixi la despesa. Resulta fonamental repartir correctament la ingesta 
d’aliments durant el dia, adaptant-la a la despesa energètica, tenint 
en compte les activitats que facis. És correcte sopar lleuger però mai 
s’ha de suprimir aquest àpat. Com a norma general la distribució 
seria consumir un 20% de l’energia en l’esmorzar, un 10% al mig 
matí i al berenar, un 35% en el dinar i un 25% en el sopar. Així, 
l’energia que consumeixis s’adaptarà al metabolisme i també arriba-
ràs als àpats principals amb menys gana i menjaràs més lentament. 
T’ajudarà a complir amb els requeriments de certs aliments; si no 
menges prouta fruita (3 peces al dia en persones adultes sanes) entre 
àpats pot ser un bon moment per fer-ho. En definitiva, per aconse-
guir un equilibri en el teu pes corporal és bàsic fer 4 o 5 àpats al dia 
i dóna’ls-hi a tots ells la importància que es mereixen.

Aprima’t menjant!
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALBA CRESPO · Diplomada en nutrició humana i dietètica 

El cos humà és una combinació i una meravella de 
ciència i art. Fa milers de funcions al mateix temps 
sense que en siguem conscients. Podem gaudir d’ell 

i, moltes vegades, quan falla és quan ens adonem de lo bé 
que funcionava. Per altra banda, també ens ensenya altres 
aspectes de la nostra vida. Dos exemples senzills:

- Si eliminèssim tot l’espai no ocupat del nostre cos, 
cabríem en un recipient 50 vegades més petit que l’ull 
d’una agulla! Estem compostos d’àtoms, que són un petit 
nucli amb electrons diminuts girant al voltant. Tot el de-
més és espai buit. Així que som, bàsicament, espai buit.

- Estem formats per milions i milions de cèl·lules, 
però tenim un nombre 10 vegades major de bacteris que 
viuen al nostre interior. És a dir, en el nostre cos existeix 
molta més vida “estranya” que “pròpia”.

Tot això ens fa reflexionar sobre el petits i dependents 
que som. Ens dóna una perspectiva més real i equànime 
de nosaltres mateixos. En definitiva, ens ensenya humi-
litat. 

El que ens ensenya el cos 
humà (1)
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ÒSCAR ROSELL · Pediatra

salut infantil

Vacunació de la tos ferina en embarassades
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALBERT FONT ESCUDER, · infermer de pediatria · referent en vacunació del EAP La Seu d’Urgell

La tos ferina és una malaltia in-
fecciosa i contagiosa aguda 
produïda pel bacteri Bordetella 

pertussis i caracteritzada per crisis de 
tos convulsiva que, de vegades, es 
prolonga durant setmanes o mesos. 
La seva contagiositat és molt elevada 
i es transmet per les petites gotes pro-
jectades per la boca i el nas amb la tos. 
És una malaltia pròpia de la infància, 
tot i que es pot presentar en totes les 
edats.

La gravetat de la tos ferina aug-
menta en els lactants, els quals pre-
senten altes taxes de complicacions 
(precisen hospitalització en més de la 
meitat del casos) i mortalitat. La taxa 
de mortalitat infantil és d’aproxima-
dament un 1% en infants de menys 
de 6 mesos. En els adults la malaltia 
moltes vegades passa desapercebuda, 
ja que solen presentar formes clíni-
ques lleus, o bé quadres inespecífics o 
asimptomàtics.

Els estudis existents mostren que 
els convivents i cuidadors són les 
principals fonts de contagi als nadons 
encara no vacunats o que no han fi-
nalitzat la primovacunació. Cal re-
cordar que es comença la vacunació 
als 2 mesos (no es pot fer abans) i es 
considera que l’infant no està protegit 

de forma activa fins als 6 mesos (des-
prés de 3 dosis).

La tos ferina és una causa impor-
tant de morbiditat i mortalitat infan-
til a nivell mundial, però en els últims 
anys s’ha detectat un increment del 
nombre de casos, comportant-se com 
una malaltia reemergent en països 
del nostre àmbit socioeconòmic, amb 
cobertures vacunals altes. Aquest fet 
ha fet replantejar les diferents estra-
tègies vacunals per protegir els més 
petits, i Catalunya ha decidit imple-
mentar la vacunació de totes les em-
barassades al 3er trimestre de la ges-
tació.  

Totes les vacunes contra la tos 
ferina que es comercialitzen al nos-
tre país estan associades a altres an-
tígens, com a mínim als del tètanus i 
de la diftèria.

Respecte a la seguretat, en les da-

des disponibles de dones que han re-
but la vacuna dTpa (diftèria, tètanus i 
pertussis acel·lular) durant la gestació 
no s’observen esdeveniments adver-
sos inesperats o infreqüents atribuï-
bles a la vacunació. D’altra banda, els 
estudis existents amb vacunes amb 
component antitetànic i antidiftèric 
(Td) no suggereixen un augment de 
les reaccions adverses en les dones a 
les quals s’ha administrat la vacuna en 
cada gestació.

La finalitat és protegir al nadó 
des de l’etapa més vulnerable, quan 
encara no ha pogut iniciar la pròpia 
vacunació. Pretén que la mare i el 
nounat presentin una protecció òp-
tima els primers mesos de vida de 
l’infant, considerant que el major pas 
transplacentari d’anticossos es pro-
dueix al tercer trimestre de la gestació 
i reduint el risc de transmissió de la 
malaltia mare-fill. Es tracta d’una for-
ma d’immunització que pretén una 
doble protecció, al nounat i a la mare, 
però sobretot vol protegir el nadó de 
les formes més greus (les que poden 
comportar fins i tot la seva mort).

Com sempre, la vostra llevadora 
o el vostre metge i/o infermer/a de 
capçalera us informarà de com admi-
nistra-la.
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Per què fallen els meteoròlegs?
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
Enric Quílez · Puigcerdà

una mica de ciència...

Aquest hivern ha tornat a ser 
polèmic per algunes prediccions 
dels meteoròlegs que no s’han 

acabat de complir, especialment al 
Pirineu on el sectors hosteler i del comerç 
s’han queixat sobre els perjudicis que les 
prediccions fallides els han comportat. 

Per què fallen les prediccions 
meteorològiques? Primer, perquè ningú 
és perfecte i totes les ciències estan 
subjectes a un marge d’error que s’ha anat 
reduint amb el pas dels anys, a mesura que 
la ciència avança i els supercomputadors i 
les xarxes de sensors milloren.

D’altra banda, fer prediccions, fins i 

tot emprant grans superordinadors, és 
arriscat i complicat. Les equacions es 
resolen a base d’atac massiu numèric, 

cosa que implica que calen gran màquines 
per fer-ho i dades precises per alimentar-
los, cosa que no sempre és possible tenir. 
Finalment, no és el mateix predir el 
temps meteorològic sobre un oceà, on les 
condicions són relativament senzilles, que 
sobre un continent i més concretament 
sobre regions muntanyoses amb 
vegetació, com és el cas de Catalunya, i 
més específicament el Pirineu, on els 
càlculs es compliquen molt. Cal tenir en 
compte que el temps meteorològic és 
caòtic, cosa que fa que no es puguin fer 
prediccions precises a llarg termini i, de 
vegades, fins i tot a curt termini.
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