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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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Petits museus amb encant

Mesos de recol·lecció 

Els mesos de juliol i agost 
són els que proporcionen 
més satisfaccions als culti-
vadors dels horts (si no fos 
per les pedregades!), són 
els mesos de recol·lecció 
per excel·lència. Tomàquets, 

pebrots, albergínies, cogombres, carbassons, monge-
tes tendres, seves tendres, primers melons i síndries.... 
Però no tot és collir, hem de vigilar l’aparició de les pla-
gues que es multipliquen amb la calor. La cendrosa i 
l’aranya roja (fongs i àcars) són les mes habituals. 

Si no regues pel juliol, tot l’any el camp se’n dol 

L’Espai Dinosfera
////////////////////////////////////////////////////////////////////
PERE FIGUEGOLA · Coll de Nargó

L’Espai Dinosfera de Coll de Nargó acollirà de l’11 
de juliol al 28 d’agost “L’eclosió del passat: cries i 
ous de dinosaure”, una exposició sobre la repro·

ducció dels dinosaures.
La mostra inclou nius i ous de dinosaure de grans 

dimensions dels Estats Units, Argentina i la Xina i 
peces emblemàtiques com la reproducció de l’embrió 
“Baby Louie”, trobat a la Xina l’any 1993.

L’exposició vol contribuir a donar a conèixer l’es·
pectacular registre fòssil dels jaciments de dinosaures 
de la zona de Coll de Nargó que l’any 2005 van propor·
cionar la niuada  d’ous de dinosaure més gran d’Europa 
i que també serà exposada.

L’Institut Català de Paleontologia Miquel Crusafont 
(ICP) i l’Ajuntament  de Coll de Nargó han coordinat la 
itinerància d’aquesta mostra que s’exhibirà a Sabadell a 
partir del mes de setembre.

L’exposició “L’eclosió del passat: ous i cries de di·
nosaure” presenta una nova perspectiva del món dels 
dinosaures a través de l’estudi dels seus ous, embrions 
i cries. Mitjançant una combinació de ciència i art, la 
mostra posa a l’abast del visitant una espectacular col·
lecció de nius i ous de dinosaure dels Estats Units, Ar·
gentina o la Xina, que acompanyaran la niada més gran 
d’ous de dinosaure d’Europa que es va trobar l’any 2005 
en el jaciment de Pinyes, a Coll de Nargó, i que des de 
l’any 2012 està allotjada a l’Espai Dinosfera de la matei·
xa localitat.

La mostra, que s’exhibeix per primer cop a Catalu·
nya, ha estat produïda per l’empresa The Stone Com·
pany, en col·laboració amb la productora australiana 
Gondwana Studios. L’Institut Català de Paleontologia 
Miquel Crusafont (ICP) i l’Ajuntament de Nargó han 
coordinat la seva adaptació a l’Espai Dinosfera. L’expo·
sició es podrà visitar de dilluns a dissabte, d’11h a 14h i 
de 17h a 20h. Els diumenges i festius, d’11 a 14h. 

agenda de l’Alt Pirineu i Aran | juliol

TREMP 
· Dia 2 al 30  - Caminades 
Nocturnes - els dimecres a 
les 22:30h  
· Dia 22  -Cucaestiu: Infla-
bles 
· Dia 29   - Cinema a la fres-
ca - “Frozen. El reino del 
hielo”

BELLVER DE CERDANYA 
· Dia 19-20 - II Torneig Boley 
platja
· Dia 19 - Tirada Nocturna 
al Plat
· Dia 26 - Camí de Sant 
Jaume i volta al Tossal de 
Baltarga.
· Dia 27 - Festa Petita de 
Bellver, Sant Jaume 

PUIGCERDÀ
· Del 5 al 7 - Concurs Nacio-
nal de doma clàssica
· Dia 6 - Fira de pintors. 
Passeig 10 d’Abril 
· Fins el 13  -V Concurs 
d’imatges de Puigcerdà - 

Museu Cerdà
· Del 18 al 10 d’agost - Mos-
tra fotogràfica d’estanys 
de Cerdanya - Museu 
Cerdà
· Fins el 13  - Exposició col-
lectiva “Seqüències”  Mu-
seu Cerdà
· Fins el 13  -Exposició del 
XV Concurs “Imatges del 
Puigcerdà”  Museu Cerdà
· Dia 12 - 21.30 h - Recital 
Moncho “Rei del bolero”. 
Casino Ceretà.
· Dia 16 de juliol - Sortida 
nocturna. Observació as-
tronòmica al cim del teleca-
bina Alp2500
· Del 18 al 28 Ruta de la tapa 
- Km. Cerdà. 
· Del 19 al - Festa Major del 
Roser de Puigcerdà.
·Dia 24 - 22.00 h Teatre “ 
Políticament Incorrecte” 
Casino Ceretà.
· Dia 25 - Aplec de Sant 
Jaume. Patró de Rigolisa.
·Dia 27 - V Torneig futbol 

sala 24 hores. Poliesportiu 
de Puigcerdà.

LLíVIA
· Dia  18  - Taller de graffiti al 
carrer, dinar, piscina i jocs.

ALP
· Dia 27 - XII Trobada de Ge-
gants i Capgrossos d’Alp
· Dia 15: Sortida de la Trans-
catalunya Probike marxa 
BTT La Molina

LA SEU D’URGELL 
· DIa 8 - Caminada a Sant 
Joan de l’Erm
· Dia 20 - X Trobada de col-
leccionistes - Passeig Joan 
Brudieu 
· Dia 26 - 38 Trobada d’acor-
deonistes del Pirineu -  Ar-
sèguel - La Seu d’Urgell
· Dia 28 - 2 Cadí Ultra Trail - 
Cursa de muntanya

LA POBLA DE SEGUR 
· Dia 5 - Espardenyada - 
Cursa de muntanya 

CAPDELLA
· Dia 12 - Vertical Cabanera - 
Cursa de muntanya

SORT
· Del 7 al 13 - Copa del Món 
d’estil lliure 
· Del 17 al 20 - 51è Ral·lí Inter-
nacional de Piragüisme

ESTERRI d’ÀNEU 
· Dia 19 i 20  · Ultravallsdà-
neu  - Cursa de muntanya 

LLESUI
· Dia 19 - Maldaltura, Festi-
val de Música Independent 
de Llessui

ESPOT
· Dia 5 i 6  · Fira de l’aigua  - 
Cursa de muntanya

LA POBLA DE SEGUR 
· Del 4 al  6 · Diada dels Ra-
iers de la Noguera Pallare-
sa  - La Pobla de Segur i el 
Pont de Claverol

@Iaia_Toneta Pubilla,si 
aquesta nit no saltes una 
bona foguera,de per vida et 
quedaràs soltera.

@DeboConfesarQue  dan 
ganas de hacer como en las 
películas, que agarran una 
mochila, se van y empiezan 
una nueva vida en otro lugar.

@elbaronrojo  Hay que 
valorar el esfuerzo de los ju-
gadores para ahorrarnos las 
primas por ganar el Mundial. 

@parauladedona  gustos 
senzills, valentia, un punt 
d’abnegació, amor al tre-
ball, i sobretot consciència 
tranquil·la. 

@Mirexblood  Berenars amb 
la família que acaben en 
sopar familiar... I perquè no 
hi ha llits, eh? Ja som així,  
Okupes en potència.

@Somia_Truites  Avui he 
après una lliçó important de 
la vida, que quan menys t’ho 
esperes et posa devant d’un 
mirall i et fa descobrir què i 
qui val la pena 

@lhmadaula És tan fàcil 
comunicar-se avui en dia 
que si algú no dóna senyals 
de vida no és només pq no 
té res a dir-té. És que li im-
portes una merda.

A pagès...
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opinió
Badar  MARIÀ CERQUEDA ·  Amant del Pirineu

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

El mes d’abril vaig fer esment a 
la paraula llamper, sorgida de la 
parla quotidiana i que abreviava 

llamada perdida. Amb gran gosadia vaig 
proposar de catalanitzar el terme tot 
convertint·lo en un magnífic trucper, 
sorgit dels termes molt més catalans, 
trucada perduda. Aviat, però, algú em 
va fer adonar que el meu suggeriment 
estava obsolet. El Whats app ha canviat 
els costums. La tecnologia avança molt 
més ràpida que la filologia, tot fent néi·
xer i envellir les paraules alhora que ho 
fan els diversos estris.

Es podria dir que, en aquell article, 
vaig badar o, el que seria el mateix, no 
vaig ser capaç de llegir els signes dels 
temps. Hores d’ara penso que, en de·
terminades ocasions, paga la pena no 
badar boca ja que, com diu el proverbi, 
hom és amo només dels seus silencis i 
no de les seves paraules. De tota mane·
ra, aprofitant que aquest verb, badar, 
té moltes accepcions, m’agradaria par·

lar·los de la que resulta més difícil de 
traduir. Si bé és cert que els francesos 
tenen un terme prou similar, flaner, 
no he estat capaç de trobar un únic 
verb, en castellà, que sigui equivalent a 
aquesta rara capacitat de quedar·se fora 
del món, com mig encantat i, a més a 
més, experimentar·ne un cert plaer. 

L’època perfecta per posar a la pràc·
tica aquest a activitat és ara a l’estiu, 
durant les vacances. Potser sí que algú 
es pot sentir molest en interpretar que 
proposo que la gent es dediqui a “per·
dre el temps” en una època en la qual 
sembla que cal fer alguna cosa a tot hora 
i estar sempre molt ocupat.  També es 

pot agafar com una provocació que em 
dediqui a fer apologia de l’oci i no del 
negoci, ara que molta gent pateix la la·
cra de l’atur i, per tant, d’una manca im·
portant d’ingressos. Fins i tot, algú po·
dria fer·se ressò del significat pejoratiu 
del substantiu que en deriva, badoc, que 
vindria a ser una mena de ximplet.  

Salvant aquests inconvenients, no 
podem obviar que només pot parlar de 
les virtuts del badar, aquell que ho ha 
experimentat. Que ningú es confongui, 
però, amb el no fer res o, com dirien els 
italians, el dolce far niente. Una opció 
d’oci que també mereix devoció. 

Es podria dir que quan hom bada, és 
quan s’està més obert al que ens envol·
ta: les idees més excèntriques però tam·
bé les més originals et ronden pel cap. I 
el món es mostra tal com és. Tot esde·
vé rellevant i el que mai havíem vist es 
converteix en meravellós. I ens adonem 
que, sovint, donem importància a coses 
que no en tenen. 
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La Seu i Sort celebren 50 anys de piragüisme
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
M. PASCUAL · La Seu d’Urgell / Sort

Aquest estiu les dues capitals 
del piragüisme pirinenc, 
Sort i la Seu d’Urgell, 

commemoren que fa 50 anys uns 
quants joves es van aventurar a 
navegar pels rius pirinencs: el Segre, 
el Valira i el Noguera Pallaresa. 

A la Seu d’Urgell, l’enginyer 
Ramon Ganyet ha elaborat el llibre 
“Ones. 50 anys de piragüisme a la 
Seu d’Urgell, 1964·2014” en el qual 
fa un exhaustiu repàs del curs dels 
esdeveniments des de les primeres 
baixades pels rius del Francesc Moles 
i els seus companys fins als nostres 
dies, passant per l’organització de la 
I Setmana Internacional de Canoë·
Kayak o la designació de la capital 
urgellenca com a seu dels JJOO de 
1992. 

El llibre “Ones” es presentarà 

publicament el divendres 25 de 

juliol a les 19:30 hores a la Sala 

Sant Domènec de la Seu d’Urgell, 
conjuntament amb un audiovisual 
que recull imatges i enregistraments 
fets durant aquests 50 anys 
d’història.

D’altra banda, al Camp de Regates 
l’Aigüerola de Sort, el diumenge 
29 de juny es va fer la presentació 
d’un cupó amb que l’Organització 
Nacional de Cecs Espanyols (ONCE) 
i l’ajuntament de Sort celebren els 
50 anys de piragüisme a la Noguera 
Pallaresa i que es va posar a la venda 
el dissabte 5 de juliol. 

Amb aquesta iniciativa, que ja va 
tenir un precedent el juny del 1999 
amb un cupó il·lustrat dels gegants 
de Sort, Hug Roger i Làscaris, es vol 
donar relleu a la història d’aquest 
esport al Pallars, fet que també ha 
estat objecte d’una exposició que 
encara es pot visitar al Palau Moja de 
Barcelona.

portada



1110



1312



1514

H i ha llocs amb una singularitat 
especial. Llocs que no et deixen 
indiferent. Al costat del pantà 

de Sant Antoni, a Salàs de Pallars, hi 
ha un d’aquests indrets, l’espai PIO·
LET XPERIENCE, on podem gaudir 
de la natura, de l’aigua i dels esports 
d’aventura. 

Integrat a la natura, aquest centre 
compta amb un interessant equipa·
ment per a la pràctica dels esports 
d’aventura, amb bar i terrassa exteri·
or i amb camins i senders per passar 
una bona estona amb la família o els 
amics. 

Entre les activitats i els esports 
aquàtics que PIOLET XPERIENCE 
ofereix hi ha: 

·Descens de barrancs.
·Lloguer de kaiak i SUP (Paddle 

Surf), un esport que cada dia està més 
de moda i que ens ajuda a adquirir un 
control molt més gran sobre el nostre 
cos.  

·Cursos de kaiak.
·Pràctica de ràfting.
·I la possibilitat de fer hípica i 

senderisme. 
A més, al bar del centre hi podem 

trobar entrepans, força variats, amb 
els noms dels barrancs de la zona i 
amb tota mena de gustos. Entrepans 
de formatge artesà, de carbassó, de 
pebrot escalivat, de productes de pro·
ximitat. També s’hi pot gaudir d’una 
bona oferta d’amanides, abundants i 
generoses, ideals per a hidratar·se a 
l’estiu, per a recuperar energia i per a 
marxar d’aquest racó del Pirineu amb 
un bon record.

Més coses, també al restaurant: 
tapes variades, tot ben regat amb cer·
vesa artesana, i bons productes de la 
terra, productes fets al Pallars. Tot, 
amb un bon ambient, acollidor, on hi 
podràs fer el que t’agradi i passar un 
bon dia envoltat per l’aigua del Pantà 
de Sant Antoni, l’eix inspirador i la 
raó de ser del PIOLET XPERIEN·
CE.

Si encara no heu descobert el Pan·
tà de Sant Antoni, ara teniu una bona 
opció per fer·ho, i per gaudir d’un va·
riat nombre d’activitats, de la mà de la 
gent del PIOLET XPERIENCE.  

Natura i aventura a Salàs de Pallars 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Salàs de Pallars 

territori

PIOLET X PERIENCE · Salàs del Pallars 
(al costat del pantà de Sant Antoni) 

Horari: de 10 a 23 h · Tel. 678 958 928
pioletxperience@gmail.com
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territori
Exposició de fotos de Joan Gispert al Restaurant Pktus
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
M. PASCUAL · La Seu d’Urgell 

Els mesos de juny, juliol i agost 
el Restaurant Pktus de la Seu 
d’Urgell acull una exposició de 

fotografies de natura fetes per Joan 
Gispert. La mostra inclou 12 foto·
grafies en blanc i negre sobre temes 
relacionats amb el paisatge del Cadí i 
amb natura.

A més de gaudir de l’exposició, 
tots els clients del restaurant urge·
llenc participaran en el sorteig d’una 
de les fotografies que es farà cada 
mes, de manera que durant els tres 
mesos que durarà l’exposició se sor·
tejaran un total de tres fotografies de 
la mostra.

Joan Gispert és veí i alcalde de 
Cava, és dedica professionalment al 
disseny i és un gran coneixedor del 
patrimoni natural i cultural que hi a 
l’entorn del Cadí. Així, doncs, la se·
lecció de fotografies exposades mos·

tra una comunió perfecta entre art i 
territori i posa al descobert racons 
amagats, insòlits, desconeguts per la 
majoria de la gent i que només l’ull, 
i la mirada privilegiada, d’un home 
com el Joan Gispert podia desco·
brir.

La força embellidora de l’art cap·
tat i exposat per Joan Gispert es tro·
ba en perfecta armonia entre les pa·

rets i el caliu que es crea al restaurant 
Pkatus, situat en ple centre històric 
de la vella i històrica Seu d’Urgell.

Un local tranquil i acollidor per 
menjar i compartir plats originals 
i fets al moment amb productes de 
temporada i proximitat. 

Una experiència única per gau·
dir de la cuina i l’art en un mateix 
espai.
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Cal Maciarol, un lloc per gaudir de l’essència del Montsec 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Àger

L es possibilitats tu·
rístiques de la vall 
d’Àger són infinites. 

Les visites culturals, les 
excursions a la serra del 
Montsec, la natura, l’aven·
tura, la gastronomia, l’ob·
servació dels estels per la 
nit...  Hi ha possibilitats per 
a tothom, per a grans i per 
a petits. Però sobretot des·
taca la tranquil·litat de l’en·
torn, el silenci, la calma.

En aquest entorn, hem 
visitat Cal Maciarol, una 
casa amb tradició que fun·
ciona com a allotjament 
rural i hotel apartament. 
De la mà del Jaume i la 
Carme i de les seves filles, 
Marta i Imma, el servei i 

l’atenció als clients és fami·
liar, inspira confiança i, en 
definitiva, et fa estar a gust. 
Ells t’assessoren, et guien i 
t’ajuden a conèixer un ter·
ritori que no deixa indife·
rent a ningú.

Cal Maciarol també té 
un bar·restaurant en el qual 
ens ofereixen una cuina 
casolana feta, bàsicament, 
amb les verdures de l’hort, 
els fruits secs de la zona, les 
melmelades i la mel pròpia 
de la vall d’Àger, el vi, les 
postres elaborades artesa·
nalment... 

La casa és centenària i 
encara conserva el pou per 
abastir·se d’aigua potable 
així com el celler en el qual 

hi guarden l’oli i el vi: un 
oli d’elaboració pròpia. 

L’ubicació d’aquest es·
tabliment, situat en el camí 
que porta a l’Observatori 
Astronòmic del Montsec, 
el converteix en un lloc 
ideal per accedir fàcilment 
a la pràctica de diversos es·
ports d’aventura com són 

el parapent, l’escalada, l’es·
peleologia o el senderisme 
(hi ha diverses rutes que 
passen pels voltants i que 
es poden fer en família). 

No oblideu que, a un 
quilòmetre de la casa, po·
dreu gaudir de l’observació 
del que està considerat “el 
millor cel de Catalunya”.

publicitat
La Terrasseta d’Isona, un bon punt de trobada 
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Isona

Des del mes d’abril al centre 
del poble d’Isona hi tenim un 
bon lloc de trobada: un es·

pai modern, amb decoració urbana, 
molt freqüentat per dones i nens i 
nenes, on hi podem passar una bona 
estona, esmorzant o berenant. Hi po·
dem comprar el pa, quedar amb les 
amigues per gaudir d’un bon cafè o 
infusions naturals i aprofitar per re·
laxar·nos una mica. En definitiva, un 
punt de trobada per amics i amigues, 
per famílies i un lloc especial per fer·
hi celebracions com ara aniversaris i 
festes amb la colla. A més, també se 
serveixen comandes per emportar a 
casa.

La Míriam Ruiz, filla del poble 
d’Isona, va marxar a estudiar a Lleida 
i ara, finalment, ha decidit tornar a les 
seves arrels i viure al seu poble. Com 
a nova emprenedora sap el què és po·
der desconnectar una estona mentre 
s’assaboreix un bon cafè, acompanyat 
amb una pasta i un ambient acollidor, 
en un local tranquil d’un poble en·
clavat en un indret molt especial del 
Pallars Jussà, a cavall entre la plana i 
la muntanya. Sens dubte, Isona és un 
poble amb un encant particular.

Si mai visiteu el poble d’Isona, ja 
sigui per feina o per vacances, a partir 

d’ara podreu gaudir de La Terrasseta 
que, com el seu nom indica, té una 
terrassa exterior.

A més, podeu aprofitar la visita 
al poble d’Isona per anar a desco·
brir, entre d’altres punts d’interès, el 
Museu de la Conca Dellà i l’església 
gòtica·moderna de la Verge de l’As·

sumpció d’Isona.
 L’horari de La Terrasseta d’Isona 

és, pels matins, de les 9 a les 13 hores; 
i per les tardes de les 17 a les 20 hores. 
Està tancat per descans setmanal els 
dimarts durant tot el dia i els diumen·
ges per la tarda.
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L’Arner dels Padrins, mel del Montsec d’Ares 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Àger

E En l’espai natural de Mont·
sec d’Ares s’hi fa la mel arte·
sana de l’Arner dels Padrins, 

un producte completament natural, 
com la mel d’abans, com la de tota la 
vida, feta a partir de la pol·linització 
de plantes aromàtiques com la farigo·
la, el fonoll, la menta, l’orenga, el ro·
maní i la sajolida. Plantes, totes elles, 
que troben en aquest espai natural el 
clima i la terra idonis per al seu des·
envolupament.

En aquest context, l’Àngel Roigé, 
de l’Arner dels Padrins, es dedica a 
l’apicultura, amb una petita empresa 
familiar, com ja ho feien el seu pare 

i la seva mare, anteriorment, el seu 
avi que va començar l’activitat a la 
zona del Montsec de Rúbies i més 
endavant va continuar al mateix lloc 
on ara ell treballa, que és al Montsec 
d’Ares, molt a prop d’Àger.

L’Àngel ens explica a VIURE ALS 
PIRINEUS que l’ofici d’apicultor és 
molt complex, cada dia més, i que “la 
natura és la millor escola, una esco·
la viva, en permanent transformació 
i que, si ens hi fixem, ens pot ense·
nyar moltes coses”. A l’abril baixa els 
ruscs al terme d’Almenar per aprofi·
tar el moment de la pol·linització del 
préssec i després els trasllada a la vall 

d’Àger en un entorn vegetal excepci·
onal, la vall de les mil flors. 

Així, s’aconsegueix una mel única 
que es pot comprar en fires, a la seva 
pròpia web o, directament, a casa de 
l’Àngel que també recull pol·len de 
tot tipus de plantes que serveix com 
a complex vitamínic.
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Posar·se malalt fa més d’un se·
gle significava per a la majoria 
d’habitants de la contrada lluitar 

contra les adversitats del destí amb 
poques eines, una pràctica manca de 
ciència i molta fe, sortilegis i religi·
ositat popular. La majoria de gent 
recorrien al que avui en diem medi·
cina popular, les típiques herbes re·
meieres que la gent coneixia. Altres 
anaven a raure a les mans de fetilleres 
i curanderos, aquells que tenien cert 
accés a uns coneixements pràctica·
ment esotèrics, o potser a algun do de 
la sempre sàvia natura o del cel. 

A cada vila de certa entitat hi po·
díem trobar els cirurgians, el signifi·
cat del qual no s’avé amb l’especialista 
del bisturí que coneixem avui. Vin·
dria a ser una mena de metge sense 
ser·ho, com un ofici que es deuria 
aprendre, com altres que hi havia, i 
que es col·locava a l’escalafó immedi·
atament inferior al de metge. 

Els metges, amb titulació acadè·
mica i que rebien el tracte de “don”, se 
situaven, igual que advocats, notaris, 
i altres ocupacions, en l’escalafó supe·
rior de la societat de muntanya. En el 
mateix lloc hi havia els farmacèutics, 
amb titulació acadèmica i que poc a 
poc anirien substituint els boticaris, 

especialitzats en l’elaboració de les re·
ceptes mèdiques.

Si agafem els censos del 1843 i del 
1888 de la Seu d’Urgell que es con·
serven a l’Arxiu Comarcal de l’Alt 
Urgell podrem esbrinar qui tenia 
aquests oficis. Comencem pel 1843, 
vegem·ho.

Els Blasi eren una família de met·
ges que vivien al carrer Capdevila. El 
pare i un dels fills, ambdós de nom 
Josep, es dedicaven a aquest ofici. 
Molt a prop de casa seva, al costat, hi 
vivien els Riu, una família de gent de 
lletres, el pare era causídic  —un ad·
vocat que defensava un dels litigants 
en un judici— i un dels fills escrivent. 
Un altre —el que ens interessa— de 
nom Marià, era metge cirurgià. 

Al carrer de Sant roc hi tenien el 
domicili els metges don Josep Puig 
i el seu primogènit, també de nom 
Josep. Molt a prop, al carrer dels Ca·
nonges hi vivien els Sanvicens, amb 
el patriarca, de nom Marià, que exer·
cia de metge i el primogènit, Fran·
cesc, que era farmacèutic. En aquella 
àrea urbana, al carrer de la Sort, hi 
vivia don Ot (Dot) Duran, boticari 
d’ofici, que no traspassà el relleu al 
seu primogènit, de nom Josep, que 
treballava de cafeter. Al carrer Major 

hi vivia el boticari don Antoni Agustí 
i també els cirurgians Martí Mayner i 
don Josep Prats.

A finals de segle, el 1888, el pano·
rama era molt diferent, cap d’aque·
lles famílies persistí en els oficis que 
exercien. Dels metges, destaquem 
Marcel·lí Llorens Gallart, fill d’una 
nissaga de prohoms que residien al 
carrer Major, a cal Don Llorenç; i 
bon amic de Josep Llangort Planas, 
un metge d’Arsèguel que s’establí a 
la Seu a principis del segle XX, on es 
casà i hi exercí durant anys el seu ofi·
ci. Uns altres metges de finals del XIX 
eren Pere Cot i Arís, fill d’Alp; Ven·
tura Riba, andorrà; Artur Pulvé, fill 
de Barcelona; i Jaume Gatnau, militar 
metge. Com a farmacèutics hi havia 
Josep Poch i l’andorrà Pere Babot. 

Ja a la primera meitat del segle 
XX no podem deixar de banda figu·
res emblemàtiques de la medicina, 
amb cognoms que quan els recordem 
ens remeten a una esperança en el 
guariment, com Llangort, Galindo, 
Ganyet, Julià, Ribó, Cardelús, Duró i 
Molines i tants d’altres que deixarem 
en el tinter. Pel que fa als farmacèu·
tics no podem oblidar cognoms com 
Cosp, Anglès, López, i Mallol.

Bona salut
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CLIMENT MIRÓ I TUSET  · Llicenciat en Humanitats, Màster en Estudis Històrics

història
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La Maria Teresa Sambola fa 22 
anys que es dedica, en cos i àni·
ma, a portar l’Hostal Restau·

rant Vall d’Àneu. Situat al municipi 
d’Esterri d’Àneu, aquest establiment 
és conegut pel seu ambient familiar 
i acollidor, per la seva excepcional 
ubicació geogràfica i per una gastro·
nomia única i típica del Pirineu. Al 
costat mateix de l’hostal hi trobareu 
punts d’interès com l’Ecomuseu de les 
Valls d’Àneu, el Parc Nacional d’Ai·
güestortes a només 13 km, l’Estany 
de Sant Maurici a 20 km, l’estació 
d’esquí de Baquèira Beret a 19 km, 
l’estació d’Espot a 13 km, Portainé a 
35 km l’estació d’esquí de Tavascan a 
45 km.       

A l’Hostal Restaurant Vall d’Àneu 
hi podrem gaudir d’un bon menú,  
dels seus plats típics i populars, de 
menjar casolà típic de muntanya. Tot 
en l’ambient que sempre busquem  
en una casa típica de muntanya, amb 
fusta, ferro i elements de l’arquitectu·
ra tradicional pirinenca.

Actualment hi podrem gaudir 
d’un ampli menú, que inclou el vi 
i l’aigua, i que té 10 plats de primer 
per escollir (amb escudella, canalons, 
macarrons, arròs de muntanya...), 12 
de segon (amb truita de riu, carns del 
país...) i 12 postres, la majoria dels 
quals són fets a casa de forma tradici·
onal amb els ingredients i els produc·
tes del poble i de la comarca com, per 
exemple, el iogurt d’Ainet de Cardós 
i els formatges artesans del Pirineu. 
Tot això acompanyat d’una bona car·
ta de vins i caves, així com la sangria 

de la casa i una gran varietat d’infu·
sions. 

A més, també hi ha la possibilitat 
de tastar les tapes de la casa, les pizzes i 

una gran varietat de plats combinats 
pensats per a tota la família i molt es·
pecialment per als més petits.

L’establiment disposa d’una àm·
plia terrassa perfecta per desconnec·
tar, trobar·se amb familiars i amics i 
gaudir de la tranquil·litat de l’entorn. 
Té, també, una petita botiga amb 
records, llibres pirinencs per acom·
panyar·nos en el viatge i productes 
artesans    

 En definitiva, la Maria Teresa ens 
farà sentir com a casa, amb un trac·
te amable, proper i amb la confiança 
que inspira el seu treball i la seva de·
dicació.  

Un lloc idoni per desconnectar i gaudir de la natura 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY  ·   Esterri d’Àneu
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Estiu, temps per jugar 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

benestar

Cada nen és únic i irrepetible. Té 
unes qualitats que hem de po·
tenciar, no l’hem de comparar 

amb els altres nens ja que les conse·
qüències de presionar·lo amb excés, 
sense respectar el seu ritme poden ser 
molt negatives.

Cada nen madura a una velocitat 
diferent i a diferents nivells i sembla 
que, a la llarga, els resultats d’una so·
brestimulació poden ser més negatius 
que positius. Dit això, també cal evitar 
caure en l’error de fer tot el contrari. 
Vivim en una cultura en la qual s’ha 
perdut l’equilibri: d’una banda exigim 
molt als nens a nivell acadèmic i per 
una altra els protegim massa, i quasi 
mai els deixem fer les coses sols.

És necessari buscar aquest equili·
bri: posar uns límits als fills i, al ma·
teix temps, donar·los llibertat perquè 
explorin i descobreixin. És fonamen·
tal que els nens assumeixin riscos 
i s’equivoquin, en cas contrari mai 
creixeran i acabaran convertint·se en 
adults inmadurs. Per exemple, si no 
deixem que els nens corrin i saltin 
al parc i que de vegades es facin mal, 
no aprendran què és el perill i com 
afrontar·ho, i aquest aprenentatge 
forma part de la infància.

El joc lliure, aquell que no té una 
meta programada per endavant, és 

el que us proposem per aquest estiu. 
S’estima que el 15% del temps que els 
nens estan desperts haurien de dedi·
car·ho a aquesta activitat. Quan ju·
guen a allò que els ve de gust, ja sigui 
pujar a un arbre, fer un dibuix o di·
vertir·se amb un ninot, el seu còrtex 
prefrontal s’activa, i els permet ad·
quirir habilitats com l’empatia, l’au·
tocontrol i la capacitat per entendre 
el llenguatge no verbal, essencials en 
la vida adulta.

Però a més, que el nostre fill es di·
verteixi a la seva manera també pot 
influir en el seu futur professional, 
com va demostrar en un estudi el psi·
quiatra Stuart Brown, fundador del 
National Institute of Play. En analit·

zar les habilitats dels enginyers de la 
NASA que estudiaven el Sistema So·
lar, va descobrir que als de les noves 
generacions els costava més trobar 
diferents alternatives per solucionar 
problemes, en comparació dels seus 
col·legues més madurs. I això mal·
grat haver acabat les seves carreres 
amb notes altíssimes. A diferència 
dels adults, els joves no havien tingut 
moltes oportunitats per desmuntar i 
muntar rellotges, construir models… 
en la seva infantesa. És per això que 
recomanem que durant la infància es 
potenciïn aquestes activitats per tal 
que els nens es puguin conèixer a si 
mateixos, jugant i descobrint respos·
tes. BON ESTIU! 
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Es lloga: Es ven:
Pis de 3 habitacions, a 
la Seu, sense mobles i 
amb pàrquing.
Telf: 973 35 20 40

Cotxe Opel Vectra en 
bon estat. 
Preu econòmic.
Telf: 670 79 56 06 (tardes)



3130

C/ Sant Jaume, 5 - Isona
Tel 973 664 172 

Turisme rural en una terra de pagesia mil·lenària
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
AMÈLIA CAMPOY · Agulló

Agulló és un indret 
encara molt desco·
negut de la vall del 

Montsec. Terra de pagesos, 
de gent treballadora, ferma, 
arrelada al país, de costums 
mil·lenàries i d’una gran 
fermesa. Aquest tarannà au·
tèntic és el del Josep Mirada, 
pagès com els seus avant·
passats, amb una explotació 
agrícola i ramadera d’oví que 
complementa amb dos allot·
jaments independents, situ·
ats al mig del poble d’Agulló, 
rehabilitats i equipats amb 
tots els serveis i oberts tot 
l’any.

Parlem de Casa Ros, una 
casa pairal amb més de 100 
anys d’història, amb capa·
citat per a 5+4 persones; i 
també de Cal Selmo, casa au·
tèntica de poble, amb més de 
200 anys d’antiguitat, 4 pla·
ces de capacitat i adherida a 

casa Ros.
Al voltant d’aquestes 

cases podem visitar punts 
d’interès com l’Ermita de la 
Mare de Déu de la Pertusa, 
el Centre d’Observació de 
l’Univers, la vall d’Àger i el 
Montsec amb el millor cel de 

Catalunya, el pantà de Cane·
lles, el conjunt monumental 
de Sant Pere d’Àger, la col·
legiata, el congost de Mont·
rebei.Un espai ideal per al 
senderisme, btt, esports 
d’aventura, parapent, ala del·
ta, escalada i espeologia.

Però sens dubte un dels 
atractius de Casa Ros i Cal 
Selmo són els fruits secs de 
collita pròpia del Josep i d’ela·
boració artesana: fruits secs 
torrats i las famoses ametlles 
garrapinyades.      

Casa Ros i Cal Selmo

Josep Mirada
Tel. 659 287 063 

973 455 138  
info@casaros.es  
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