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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

L’ESCRIPTORA GLOBAL
Els contes de l’escriptora pirinenca Susanna Isern s’han traduït a 14 idiomes       
i es poden trobar arreu del món. Enguany, per primera vegada, participarà a la 
Fira del Llibre del Pirineu que se celebra a Organyà els dies 5, 6 i 7 de setembre  
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Petits museus amb encant

Al mes de setembre, el dia 
ja és més curt i no fa tanta 
calor. S’acaba la recol·lecció 
d’estiu a l’hort, ja que la ma-
joria de plantes hauran aca-
bat el seu cicle.

Així que ja les haurem d’arrancar i preparar l’hort per 
a les sembres de tardor. Les feines preparatòries 
d’aquest mes són importants per tal d’obtenir un hort 
en bones condicions per a la tardor.

 Setembre assaonat, bolet al prat                      
Setembre de secada, bolet a l’ombrada Escultures a l’aire lliure

////////////////////////////////////////////////////////////////////
NÚRIA BOLTÀ · Bescaran 

A quest mes tornem a l’Alt Urgell, concretament 
a Bescaran, a poca distància del bosc andorrà de 
la Rabassa. Des de fa uns anys, Bescaran compta 

amb un atractiu ben singular que, unit al paratge i a les 
nobles pedres del seu patrimoni arquitectònic, fan que 
la visita a aquest poble sigui molt recomanable.

Proposem la visita a un museu d’escultures a l’ai-
re lliure treballades a partir de diferents metalls: ferro, 
coure, bronze i acer inoxidable, que sàviament soldats 
o forjats, ens transporten a un món fantàstic on predo-
mina la figura del cavall, la figura femenina o la combi-
nació d’elements mitològics. Avala aquesta afirmació el 
fet que el creador d’aquestes criatures, a vegades peces 
de petit format, sovint peces monumentals, és un artista 
consagrat, amb una llarga trajectòria les obres del qual 
esquitxen nombrosos indrets de Catalunya, Andorra o 
França. Només cal ser observadors i en trobarem a la 
mateixa gran rotonda de l’entrada de la Seu d’Urgell; 
una bona col·lecció al Museu del Pagès del poble de 
Calvinyà; al centre de Bellver de Cerdanya; en pobles 
i ciutats de la plana rossellonesa; en nombrosos punts 
d’Andorra o en llocs com a la mateixa Vall d’Incles!

Sota mateix del museu a l’aire lliure de Bescaran hi 
ha la font que dóna la benvinguda al visitant, també 
ornamentada amb un mural treballat amb ferro amb el 
segell inconfusible de l’estil creatiu de Philippe Lavaill, 
artista multidisciplinar a qui ens estem referint (www.
lavaill.cat) i que té el seu taller en una casa del poble.

agenda de l’Alt Pirineu i Aran | setembre

TREMP 
· Del 5 al 8 · Festa Major 
· Dia 28 · Nits a la Fresca. 
Havaneres 

OLP
· Dia 12 i 13 · Festa Major 

SALARDÚ
· Del 26 al 28 · 1a Trobada 
d’acordions diatònics a Aran

BELLVER DE CERDANYA 
· Dia 28 · Trobada de Corals  
de Cerdanya. Talló

PUIGCERDÀ
· Del 6 al 8 · Festa  Major de 
Vilallobent
· Dia 8 · Festa de la Mare de 
Déu de la Sagristia, patrona 
de Puigcerdà
· Del 19 al 21 · XXXII Diada de 
Cerdanya
· Dia 14 · 3a Trobada de Ban-
des i Majorettes 
·Dia 27 i 28 · Trobada de vehi-
cles clàssics

PRULLANS
Dia 6 · Acte de lliurament 
dels Premis Sebastià Bo-
som a treballs de recerca 
de Batxillerat 

BOLVIR 
· Dia 14 · Caminada popular 
pel camí de l’Aigua i puja-
da al castellot
· Del 2 7 ·  visita guiada al 
Centre d’Interpretació i 
Jaciment Iberoromà del 
Castellot

ORGANYÂ
·Del 5 al 7 · Fira del Llibre 
del Pirineu 

LA SEU D’URGELL 
·Del  3 al 28  · Exposició Pi-
tarra 1864-1866 · Biblioteca 
Sant Agustí 
· Del 5 al 10 d’octubre  · 
Exposició  Ramon  Berga 
Cartells públics 1998-2013 · 
La Cuina 
· Dia 28 · 2a cursa Trans-
fronterera

@Iaia_Toneta Hi ha dos ti-
pus de persones. Els que fan 
bons propòsits al gener, i els 
que els fan a finals d’agost. 
Ara, ningú els porta a terme...

@Somiatruites_  Els senti-
ments fan lo que els dona 
la gana.

@elbaronrojo  Ya falta me-
nos para que se me acaben 
las vacaciones y por fin 
poder DESCANSAR.

@marionaisern  No et pene-
deixis de res. La gent bona 
et dóna felicitat, els dolents 
et donen lliçons i els millors 
et donen records.

@GranReflexio “Respira, es 
sólo un mal día, no una mala 
vida.”

@eduardvoltas  Estic al bar 
perquè plou a bots i barrals, 
que consti. Que si no aniria 
a casa.

@QuicoSalles  Al metro hi 
ha un tipus clavat a l’ET. És 
marró, baixet, amb el cap 
horitzontal i els ulls ben 
rodons.

@Rafael_Vidac Hay un 
momento para ser paciente 
y otro para averiguar si esta-
mos haciendo de la pacien-
cia una excusa.

A pagès...
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L’any 819, el bisbe d’Urgell Si-
sebut ordenà la construcció 
d’una església a Roda d’Isàve-

na. L’arquebisbe de Narbona, Ai-
meric, la segregà de la diòcesi d’Ur-
gell l’any 956 i la designà seu amb 
bisbe propi. El seu primer bisbe fou 
Odesind de Ribagorça, fill del com-
te Ramon de Ribagorça i de la seva 
esposa Garsenda de Fesenzac.

Encara cueja la història dels fets 
que s’esdevingueren. El nom de la 
Garsenda, hipocorísticament, ja 
presagiava algun mal averany. Se 
la coneixia arreu per ser un tabalot. 
Xerrava més del que és considerat 
prudent i recomanable. Atabalava 
el més pacient. El comte Ramon 
ja no sabia on amagar-se. Xerrava 
pels descosits, fins i tot en somnis. 
Resulta del tot natural, doncs, que 
fes temps que no compartissin jaç.

El cas és que també era consi-
derada una misstinguett: seductora, 
eixerida i presumida. I, alhora, per 
la seva baixa estatura i pel fet de fer 
sarramball i portar molt de siroll 
arreu on se la veia, hom li va ator-
gar el qualificatiu de pet pudent.

I vet aquí que en aquells dies 
voltava per la Ribagorça Abd-al-
Malik (fill d’Almansor) el qual 

tenia l’ordre d’envair el territori; 
però no en tenia cap pressa ni cap 
ganes. Hi havia temporades en què 
la convivència entre els bàndols era 
força pacífica. I així va ser com un 
dia el guerrer patí un carn esqueixat 
quan es treia l’armadura i, davant 
la inoperància dels seus servidors 
per posar remei als seus mals, ha-
gué d’anar a demanar ajut al castell 
del comte Ramon. L’amo, amant 
de la tranquil·litat, sovint feia per 
no ser-hi. I l’atengué la comtessa 
Garsenda. L’Abd-al-Malik era un 
home desnerit (com en diem aquí: 
com si fos de cal Sinquede). Ja sabem 
dels atractius físics de la senyora i, 
per sort, com que es donava el cas 
que no li tenia prouta confiança i 
no sabia si ell l’entendria en el seu 
idioma, s’estigué d’exercir la seva 
incontinència verbal a ple funcio-
nament.

Així fou com, als pocs dies 
d’anar practicant la fregamenta 

de la lesió, ell se n’enamorà i se li 
despenjà, sense mica d’accent, amb 
uns versos que un trobador li havia 
ensenyat per a l’ocasió: e mon jorn 

clar als hòmens és nit fosca / e visc de 

ço que persones no tasten / car mos de-

sigs no són trobats en home...

La dona s’entendrí i es rendí als 
seus peus. Però el comte Ramon ja 
feia dies que els observava. Estava 
al cas del tema. Tot i el seu desa-
mor, li anà venint un fred de peus 
incontrolable. De tal manera que 
anà a trobar l’invasor i li digué que 
no hi tenia res a fer i que, a més a 
més, la seva dona, ara, era eixorca, 
baciva.

L’Abd-al-Malik se sentí humi-
liat i ferit en la seva dignitat. Or-
ganitzà el seu exercit i, l’any 1006, 
envaí el territori, destruí la catedral 
de Roda i féu presoner el segon 
bisbe, Eimeric.

I d’adés estant no se n’havia par-
lat mai més d’aquests fets, els quals 
succeïren molt poc temps abans 
que l’ardiaca Ermengol fos consa-
grat bisbe d’Urgell.

Arribats a aquest punt, el comte 
de Barcelona, Berenguer Ramon, 
diria: Estrany és que no n’hi hagi raó 

als arxius d’Urgell...

La Garsenda de Fesenzac       A l’Èlia          J OAN AIXÀS  ·   Metge Cirugià

////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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No ofèn qui vol MARIÀ CERQUEDA ·  Amant del Pirineu

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

L’escriptor Pau Vidal ha publicat 
el llibre 100 insults imprescindibles. 
Mitjançant una prosa entenedo-

ra i amb bones dosis d’ironia, l’autor 
ens vol ajudar a faltar el respecte als 
nostres conciutadans sense deixar de 
fer servir la nostra llengua. Sorprèn la 
gran quantitat de paraules que tenim al 
nostre vocabulari per tal de menystenir 
als altres i les poques que, en realitat, 
utilitzem. El més trist és que ens estem 
a manllevar altres mots del castellà, 
com ara l’omnipresent “gilipolles”.  

Com que el llibre era de caire ge-
neralista hi he trobat a faltar alguns in-
sults pirinencs. Estic convençut, però, 
que els lectors n’hi podran afegir uns 
quants, en acabar el test. Per començar, 
si busquen el terme tabernacle a qual-
sevol diccionari hi trobaran una defi-
nició que gira al voltant de la litúrgia, 
com ara el lloc on se situen les figures 
en els retaules, o la història sagrada. En 

cas, però, que vulguin ofendre a algú 
tot dedicant-li un sonor “fotut taberna-
cle”, l’estaran definint com a un ximplet  
que, a més a més, molesta, fa nosa. El 
terme, però, pot incloure un camp una 
mica més ampli. Un tabernacle també 
pot ser un galtes, un gandul (o un ga-
lundro, que ve a ser un gandul en un 
grau de sublimació tal que ja s’ha perdut 
per a la causa) o senzillament un vivi-
dor. 

A partir d’ara em moc en un terreny 
més relliscós. Les resta de paraules que 
els hi proposo —com m’ha passat amb 
galundro— no les he trobat definides 
enlloc, com a insults. La primera d’elles, 

tartera —que de ben segur identificaran 
si han estat a la Tartera dels Manairons 
a la Guàrdia d’Ares o si han llegit l’obra 
de Maria Barbal— l’emprarien en el cas 
que volguessin anomenar una persona 
que sempre repeteix el mateix discurs 
fins al punt de fer-se pesada. Un terme 
prou plàstic si pensem que, en una tar-
tera com cal, mai no s’acaben els rocs i 
on, sovint, tens la sensació de que, per 
molt que caminis,  no et mous de lloc. 

I per acabar faré referència al ter-
me més esmunyedís: gardimany. Fins 
i tot en consultar a cal Google aquest 
m’ha redirigit a les masies de Cal Gardi-
many, de l’Hospitalet de Llobregat. Se-
gons m’han explicat, un gardimany és 
algú que sap molt bé com fer-s’ho per 
viure dels demés sense fotre brot i  del 
qual és molt difícil desempallegar-se’n. 
Tant és així que de gardimanys, taber-
nacles, tarteres i ases n’hi ha per totes 
les cases. 

opinió
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David Isern: “En el sector turístic són fonamentals 
la coherència i el compromís amb el territori”
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// 
MARCEL·Lí PASCUAL · Prullans

El David Isern gestiona un dels 
espais hotelers amb més per-
sonalitat del Pirineu. L’any 

1947 els seus avis van fundar l’Ho-
tel Muntanya, a Prullans, i seixan-
ta-set anys després ell està al cap-
davant del Cerdanya Resort (que 
engloba l’hotel i tota una oferta 
turística complementària) amb el 
mateix esperit que tenien els seus 
avis i que van continuar els seus 
pares.

El sector turístic canvia i 

evoluciona ràpidament. On es-

tem ara?

És necessari reinventar-se dia a 
dia però hi ha dos fets que no can-
vien mai i que són fonamentals: el 
compromís amb el territori i la co-
herència del projecte.

Per on passa la filosofia del 

Cerdanya Resort que dirigei-

xes?

Per treballar amb uns valors 
(que són els que la meva família 
m’ha transmès) i en base a 3 pilars 
a partir dels quals es generen totes 
les sinèrgies. Aquests pilars són el 
benestar, la família i la natura.

I la gastronomia, quin paper 

hi juga en aquest model?

La gastronomia és transversal, 
sempre hi és present, com la cul-
tura. Les nostres muntanyes no es 
poden entendre sense la humanit-
zació que han sofert, sense l’agri-
cultura, sense les construccions, 
sense les tradicions, sense la sabi-
duria de la cuina que ha passat de 
generació en generació.

Aquest juny vau rebre el 

reconeixement d’Hotel Gastro-

nòmic per part de la Generali-

tat.

Estem compromesos amb els 
artesans alimentaris i creiem fer-
manent amb els productes de 
proximitat. La nostra cuina es re-
sumeix en quatre conceptes molt 
clars: productes de proximitat, 
productes bio, cuina catalana en 
general i pirinenca en particular i, 

finalment, cuina saludable.
No tothom confia en els pro-

ductes de proximitat...

Tenim molt clar que encara 
que ens ofereixin un xai de Nova 
Zelanda a meitat de preu d’un xai 
del Pirineu, nosaltres servirem el 
del Pirineu, això sense cap dubte.

Com han anat els sopars-tas-

tos de cervesa d’aquest agost?

Això sempre va bé. Aquesta 
és una de les propostes que hem 
fet per donar visibilitat al nostre 
compromís amb els productes de 
proximitat i amb el territori.

No hem parlat de l’aspecte 

comercial.

El treball comercial és decisiu 
per al manteniment i l’evolució del 
sector. Com ho és la col·laboració 
entre institucions públiques i 
agents privats. Tenim molta feina 
per davant.

En aquest sentit, quina es-

tratègia seguiu?

El temps ens ha ensenyat que 
tot el que hem parlat no serviria 
de res sense una bona estratègia 
comercial. Has d’oferir un pro-
ducte coherent però, a més, l’has 
de comercialitzar de forma en-
certada. Fa 4 anys vam començar 

un treball i l’esforç fet durant tot 
aquest temps ara comença a donar 
fruits...

Teniu la vostra pròpia 

Agència de Viatges.

Vam crear l’Agència Discover 
Pyrenees perquè ens calia una eina 
per concretar les visites que fèiem 
en diversos esdeveniments turís-
tics d’arreu del país i de l’estranger. 
Ara la tenim arrelada i l’hem obert 
a totes les empreses turístiques del 
territori.

Quins han estat els resultats 

d’aquesta agència?

L’objectiu era buscar nous mer-
cats i enguany el públic estranger 
ha pujat el 60% mentre que el na-
cional s’ha consolidat i mantingut. 
Ens visiten, sobretot, belgues, is-
raelians, holandesos i alemanys.

Què busca aquest públic es-

tranger que visita el Pirineu?

Curiosament, valoren el paisat-
ge (fer caminades, excursions per 
descobrir la flora i la fauna, el pa-
trimoni arquitectònic...) així com 
la nostra autenticitat en la cuina 
(les melmelades, els formatges...). 
I evidentment, tots quan anem de 
vacances busquem evadir-nos de 
la quotidianitat i relaxar-nos. 

actualitat
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Durant la segona quinzena de setembre començaran 
les obres de la 2a fase del local social de Vilallobent, 
que deixaran enllestit aquest equipament social que 

s’utilitza per a diferents usos: administratius i reunions 
veïnals, festes del poble, activitats culturals i lúdiques, lloc 
de trobada dels veïns i de les associacions, etc. 

D’altra banda, en la parcel·la de davant del local social, 
el consistori ha previst construir un nou parc públic amb 
diferents espais: zona verda, una pista poliesportiva, zona 

de jocs, un espai amb barbacoa i un camí de passeig. 
Així mateix, es faran altres actuacions de millora de 

l’entrada del nucli de Vilallobent. Les obres s’executaran 
entre el mes de setembre i desembre i tenen un pressupost 
de 155.000 euros finançat per l’Ajuntament de Puigcer-
dà amb 65.000 euros i per la Diputació de Girona amb 
90.000. D’altra banda, aquesta tardor començaran les 
obres del nou aparcament municipal que l’ajuntament ha 
projectat a la zona del Museu Cerdà. 

Nou local social a Vilallobent i aparcament a Puigcerdà 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
REDACCIÓ · Puigcerdà

actualitat

Va néixer a la Seu d’Urgell el 
1978 i va passar la seva infàn-
cia corrent amunt i avall pels 

carrers de Castellciutat. Quan va aca-
bar els estudis de Psicologia, l’amor 
la va dur a viure a Santander on s’ha 
consagrat com una jove escriptora 
d’abast internacional amb una quin-
zena de llibres publicats que s’han 
traduït en diverses llengues. L’escrip-
tura és la seva gran passió i el Pirineu 
una de les seves fonts d’inspiració.  

Susanna, com et vas aficionar 

per la literatura infantil?

De petita ja m’agradava molt es-
criure, sempre portava una llibreta 
al damunt en la qual escrivia petits 
contes. Des d’aleshores sempre hi duc 
un quadern a la bossa. Suposo que 
en el meu cas, escriure és una afició 
d’aquelles que venen de fàbrica.

Quins són els moments més 

importants en la teva carrera li-

terària?

Un va ser quan vaig obrir la con-

sulta. Amb els primers nens que em 
van venir a veure, vaig començar a 
escriure per ajudar-los: contes sobre 
les pors, l’autoestima, la tristesa... 
L’altre va ser la maternitat que va 
venir acompanyada d’una explosió 
d’idees i històries. Diuen que els fills 
naixen amb una barra de pa sota el 
braç, els meus portaven llibres.

Quants llibres has publicat?

Fins ara quinze: dotze àlbums il-
lustrats, dues novel·les i un llibre de 
trenta contes. Estic contentíssima 
per com han anat les coses. Quan 
vaig publicar el meu primer llibre, 
l’any 2011, per a mi era inimaginable 
el que ha passat després. No sé que 
passarà en el futur, però seguiré es-
forçant-me per aprendre i millorar. 

Les teves històries han donat 

la volta al món...

Aquesta és una de los coses més 
emocionants que m’estan passant. Els 
meus llibres estan publicats en braille 
i en tretze llengües més: català, es-

panyol, basc, gallec, anglès, francès, 
alemany, portuguès, italià, romanès, 
àrab, rus i polonès. Per tant, es poden 
trobar en bastants països. Una gran 
sorpresa va ser quan em van comu-
nicar que un dels meus contes, en la 
seva versió anglesa, havia obtingut 
medalla de plata al millor àlbum il-
lustrat dels Estats Units. 

Quin és el secret d’una escrip-

tora en literatura infantil?

Intento ser el més sincera pos-
sible i, sobretot, tenir molt respec-
te als petits lectors. Els nens són 
molt exigents i es mereixen que 
els escriptors visquem la literatura 
infantil amb passió i dedicació. Em 
prenc molt seriosament el que faig i 
intento donar el millor que tinc. 

 Enyores el Pirineu?

Moltíssim. Crec que és per això 
que la majoria de les meves històri-
es són ambientades en boscos i pro-
tagonitzades per animals. És una 
manera de sentir-m’hi a prop.

Susanna Isern 
i els contes màgics... 
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L’Arner dels Padrins, mel del Montsec d’Ares 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Àger

E n l’espai natural de Montsec 
d’Ares s’hi fa la mel artesana de 
l’Arner dels Padrins, un pro-

ducte 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 farigola, 
el fonoll, la menta, l’orenga, el roma-
ní i la sajolida. Plantes, totes elles, que 
troben en aquest espai natural el cli-
ma i la terra idonis per al seu creixe-
nement i desenvolupament.

En aquest context, l’Àngel Roi-
gé, de l’Arner dels Padrins i el seu fill 
Marc, es dediquen a l’apicultura, amb 
una petita empresa familiar. Treba-
llen pràcticament igual que abans, tal 
com ja ho feien el seu pare i la seva 
mare, i anteriorment el seu avi que 
va començar l’activitat a la zona del 
Montsec de Rúbies per continuar-la, 
més endavant, al mateix lloc on ara 

treballen, 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, amb un sistema tradicio-
nal i basat en el respecte a la natura, 
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.

L’ARNER DELS PADRINS
Apicultor: Angel Roige Baulies
Camí de l’Observatori s/n (Afores)
Àger · Lleida
Mòb. 690 847 460 - 605 500 708
www.arnerdelspadrins.info
arnerdelspadrins@hotmail.es

territori i agricultura

L’Alberg La Solana s’està conver-
tint en un punt de referència 
per al turisme internacional que 

vol descobrir el Pallars. Un lloc idoni 
per a relaxar-se, per estar en contacte 
amb la natura i per gaudir d’un ampli 
ventall d’activitats d’aventura.

L’alberg ocupa un edifici antic, 
una casa de pagès de Salàs de Pallars  
(vila medieval) amb prop de 200 anys 
d’història que s’ha reformat, conser-
vant l’essència, per adaptar-se a les 
necessitats actuals: amb sales de joc, 
bany a totes les habitacions, wifi, bi-
blioteca, un petit teatre a l’aire lliure, 
una àmplia terrassa, piscina i totes les 
habitacions amb bany. Tot pensat per 
relaxar-se en plena natura, amb totes 
les comoditats i per emportar-se un 
record inoblidable de l’estada. 

L’Agustí Béjar, catedràtic d’insti-
tut i animador sociocultural, és l’ac-
tual director de l’Alberg La Solana. 
Un home vinculat al món de l’en-
senyament i que ha sabut convertir 
l’alberg en un pol dinàmic d’alumnes 
i professors gràcies a les colònies lin-
güístiques i multiaventura que s’hi 

duen a terme  des de fa uns quants 
anys.

La primavera és el temps de colò-
nies d’espanyol per a joves anglesos, 
i els mesos de juny i juliol la Solana 
s’omple de vida i d’activitat al voltant 
de les colònies Summer Adventure 

en les quals es combina l’aprenentatge 
de l’anglès i la convivència amb l’oci 
i el turisme de natura. Sens dubte, 
es tracta d’un dels equipaments més 
polifacètics del Pallars que compta 
amb  un metòdic equip d’educadors 
especialitzats en activitats lingüísti-
ques adreçades als escolars: les classes 
s’alternen amb tallers, teatre, vídeo, 
cinema, etc. 

Un centre turístic internacional al Pallars Jussà 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Salàs de Pallars 

www.alberglasolana.cat      

info@alberglasolana.cat
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Salàs de Pallars és un poble pa-
llarès amb encant, ple de ra-
cons que et transporten a altres 

temps on la vida és feia al carrer, al 
camp i a les eres. Allà mateix tro-
bem una antiga era de pagès rein-
ventada en bar-restaurant. És l’Era 
d’en Balust. Un lloc per passar una 
bona estona i gaudir dels colors i 
aromes de l’estiu, de les pedres, de 
les plantes i de la història que l’en-
volta. 

Hi podem trobar una àmplia 
oferta gastronòmica, que no oblida 
les arrels pallareses i alhora és cre-
ativa i diferent. Als migdies oferei-
xen un ampli menú casolà i elabo-
rat. També disposen d’una extensa 
carta amb plats per a tots els gustos: 
torrades fredes i calentes, entrepans 
calents i hamburgueses que no dei-
xen indiferent a ningú, pizzes, ama-
nides, carns a la brasa i tapes que 
van des de les populars patates bra-
ves fins a uns pecats dolços de foie. 
Tanmateix, els vegetarians poden 

gaudir d’aquesta oferta gastronòmi-
ca amb plats pensats per a ells, així 
com els celíacs.

L’Era d’en Balust, amb un am-
bient acollidor i únic, és un indret 
que no us podeu perdre si veniu al 
Pallars.

Telèfon: 973 676227  

facebook.com/leradenbalust 

leradenbalust@gmail.com 

L’Era d’en Balust, un raconet a Salàs de Pallars 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Salàs de Pallars 

territori i agricultura
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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 avantpas-
sats la seva dona Mª Rosa i 
els seus fills, tenen una ex-
plotació agrícola i ramade-
ra d’oví que complementen 
amb dos allotjaments inde-
pendents, situats 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 
autèntica de poble, amb més 
de 200 anys d’antiguitat, 4 
places de capacitat i adheri-

da 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 
Canelles, el conjunt monu-
mental de Sant Pere d’Àger, 
la col·legiata, el congost de 
Mont-rebei. Un espai ideal 
per al senderisme, btt, es-
ports d’aventura, parapent, 
ala delta, escalada i espeo-

logia.

Però sens dubte un dels 
atractius de Casa Ros i Cal 
Selmo són els fruits secs 
de collita pròpia del Josep i 
d’elaboració 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  

territori i agricultura
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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”.

territori i agricultura

Celler Terrer de Pallars, al món 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Figuerola d’Orcau 

C eller Terrer de Pa-
llars és una petita 
empresa familiar 

dedicada al món del vi, 
nascuda a la Conca de 
Tremp i amb una filoso-
fia basada en l’estima al 
producte i en la cura de 
tots els detalls (des de la 
producció del raïm fins a 
l’embotellament i la dis-
tribució) amb l’objectiu 
d’elaborar vins de prime-
ra qualitat.

Núria Bigorra i Jordi 
Ruiz són els responsables 
de l’empresa. La Núria, 
enòloga i filla de Figuerola d’Orcau, va decidir crear la 
seva pròpia bodega l’any 2010 a partir de celler on la 
família havia fet vi antigament. La idea inicial va ser la 
d’apostar per uns vins d’altíssima qualitat, vinculats a 
la terra, amb molt poca producció i fets a partir d’una 
elaboració extremadament rigorosa on tots els detalls 
tenen importància. Així van néixer els vins de Cellers 
Terrer que, en la primera anyada, ja s’han guanyat un 
prestigi en el complex món del vi.

www.terrerdepallars.com · Tel. 616 701 080

La qualitat del Molí del Pau 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////
AMÈLIA CAMPOY · Os de Balaguer

A la Noguera Alta, 
terra de cereals i 
fruiters de secà, 

i de paisatges nobles, va 
néixer ja fa 30 anys l’em-
presa alimentària El Molí 
del Pau. A partir d’una 
tradició pagesa, es va ini-
ciar una activitat artesana 
amb l’objectiu de vendre la producció pròpia inicialment en 
l’àmbit més local. Així van començar a elaborar i vendre el 
seu oli, 100% natural, exquisit, d’una qualitat excepcional, 
a partir de les seves olives arbequines i d’altres varietats, 
verdiell en un 15% i sarrut en un 5% que donen el resultat 
d’un oli verdós, gust afruitat e intens i més dolç al passar el 
temps.

El Molí del Pau i el Rebost Els Vilars estan units i, preci-
sament, en aquest establiment s’hi poden trobar tots els pro-
ductes artesans del Molí del Pau, així com diferents produc-
tes d’artesans de tota Catalunya. També podreu trobar-los 
directament al molí o en fires de productes artesanals a Sort, 
Vilanova de Meià, la Seu d’Urgell i la de Sant Andreu d’Or-
ganya. També fan lots i cistelles de Nadal, cistelles artesa-
nals, detalls de festes, etc...

 www.rebostelsvilars.cat

info@molidelpau.cat, info@rebostelsvilars.cat

OS DE BALAGUER ·  973 43 80 98 · M. 635 479 694 
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La ciutat dels Cafès, la Seu d’Urgell (1880-1900)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

DANIEL FITÉ I ERILL  · Estudiant de 2n grau d’Història                                                                                     

història

En el llibre La ciutat dels Cafès, 

Barcelona 1750-1880 (La Campa-
na) l’escriptor Paco Villar fa una 

crònica de la història d’aquests establi-
ments a la capital catalana. Tot i això, 
Barcelona no és l’única població que 
pot presumir d’una llarga tradició cafe-
tera... Bellver, Organyà i la Seu tindri-
en molt a dir respecte a l’arribada, con-
solidació i evolució d’aquest negoci.

L’Urgellet ha sigut des de mitjans 
del segle XIX terra de cafès. Un dels 
primers establiments dedicat al servei i 
consum de cafè fou obert l’any 1839 pel 
cafeter Lluís Ferran, àlias Patalín, a la 
plaça que més tard prendria el seu re-
nom. El Cafè Patalín regentat a partir 
de l’any 1870 per Enric Castellà tingué 
entre els seus atractius una taula de bi-
llar i, al segon pis, un Cafè casino mili-
tar establert a principis del segle XX. 

I és que els cafès eren molt més que 
locals on prendre aquesta beguda i ja 
des dels seus inicis van esdevenir cen-
tres de reunió social i política, allà on la 
pagesia, la menestralia, la petita burge-
sia i les professions liberals es reunien. 
A més de cafè també se solia consumir 
refrescos, licors i begudes alcohòliques, 
encara que, citant el Dr. Llorens, “la 
borrachera es poco frecuente en esta 
ciudad”, i fins i tot s’arriba a demanar 

el consum més freqüent de vi al·ludint 
a les seves propietats. La Seu tenia ales-
hores dos casinos i quatre cafès “regu-
larmente concurridos”. 

A tall de síntesi, sense menystenir 
els locals dedicats a aquest servei que 
varen tenir una curta durada, vol-
dria fer una breu ressenya dels locals 
més emblemàtics durant la dècada de 
1880, que van ser el centre de la vida 
pública del moment: el Cafè Patalín, el 
Cafè Oriente i el Cafè Universo de Do-
mingo Nistal. A partir de 1890 caldria 

afegir-hi el Cafè Riambau d’Antonio 
Canturri, famós pel seu pati i terras-
sa que donava al Passeig de Tetuan. 
Molts d’ells gaudien, igual que el Cafè 
Patalín, d’una taula de billar. De fet, 
l’Oriente i l’Universo també en tenien. 
Entre els cafès casino destaquen, a par-
tir de 1888, el del Centro Industrial y 
Obrero, ubicat al carrer Santa Maria, 
i el regentat per Juan Sansa al carrer 
Major. En definitiva, les poblacions del 
Pirineu no tenien res a envejar a altres 
ciutats del país. 

El Riambau, més tard conegut com l’España, durant la dècada de 1920. ACAU, fons Família Moles
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Consultar la psicopedagoga?
////////////////////////////////////////////////////////////////////
ANNA GARCIA I NATÀLIA JIMÉNEZ · Stimulus Vitae

Durant el creixement dels fills, els pares moltes 
vegades es pregunten quan és el moment in-
dicat per consultar una psicopedagoga i tenen 

dubtes sobre aquesta disciplina. La psicopedagogia és 
una ciència essencialment interdisciplinària (la mi-
rada “psico” “pedagògica” reuneix dos aspectes de les 
persones: el psicològic i l’educacional) que entra en 
escena quan es tracta de treballar amb una persona 
–o un grup– que es troben en situació d’aprenentatge 
i requereixen pautes familiars, seguiment, acompa-
nyament, intervenció per a la millora dels resultats 
acadèmics i organització.

En general la consulta amb una psicopedagoga és 
promoguda des de l’escola: de fet moltes institucions 
compten amb el seu propi equip psicopedagògic que, 
en ocasions, té les primeres trobades amb el nen i 
pot suggerir la intervenció d’un professional que no 
pertanyi a l’escola.

Les causes més comunes per les quals es suggereix 
fer un diagnòstic psicopedagògic, i la posterior in-
tervenció a poder ser pel mateix professional, són: el 
baix rendiment escolar, la dificultat per accedir a l’es-
criptura, la lectura o el càlcul (dislèxies i discalcúlies), 
la falta d’atenció en classe (TDAH) i el desinterès per 
l’aprenentatge, entre altres motius. Evidentment, la 
dificultat també pot detectar-se a casa: quan els nois 
no volen anar a escola, quan estan desmotivats, es 
neguen a fer la tasca o tenen problemes a l’hora d’es-
tudiar.

Quan els pares observen alguna dificultat i dub-
ten sobre la necessitat de recórrer a un psicopeda-
gog, és important que es demani una entrevista amb 
el tutor de l’escola per tal de compartir la visió amb 
els mestres.

Finalment, cal tenir clar que el psicopedagog no 
és només per ajudar els més petits: l’ingrés a l’ESO, 
amb les noves exigències, l’orientació vocacional i 
l’adaptació a la universitat són moments en els quals 
una mirada psicopedagògica pot fer una aportació 
significativa. La tasca del psicopedagog no pot que-
dar en l’atenció als vostres fills. Tota intervenció ha 
de comptar amb sessions i reunions amb pares i en 
família per tal d’obtenir les millores desitjades.

benestar

La temperatura corporal s’eleva en  més o menys me-
sura segons les condicions ambientals, el metabolisme 
de individual, l’entrenament previ i la roba utilitzada. 

La suor és la resposta del cos per dissipar aquesta calor, re-
frigerar-te. Aquesta provoca una pèrdua important d’aigua 
i electrolits (sodi, potasi, calci, magnesi i clorur). Una die-
ta equilibrada ajuda a mantenir una hidratació òptima. En 
condicions de calor extrem, exposició solar, activitat física, 
etc., és bàsic facilitar-li la feina al teu organisme. 

Sempre has d’iniciar l’activitat ben hidratat, beu aigua 
durant les 4 hores prèvies. Per activitats de menys d’una 
hora compensa les pèrdues de líquid amb aigua. A partir 
d’una hora millor comptar amb begudes isotòniques tenen 
una concentració de glucosa (4-8g/100ml) i minerals (460-
1150mg/l de sodi) similar a la de l’organisme i seran absor-
vides més ràpidament. Aquestes estimulen l’arribada d’aigua 
i carbohidrats a l’intestí prim on s’absorveix la major part 
de líquids de la dieta. Aporten energia adicional, retarden 
l’aparició de la fatiga i milloren el rendiment. Es recomana 
beure 150-200 ml d’aigua o beguda isotònica cada 20 min. 
La fruita també pot ser una bona font d’aigua i minerals.

Tot i que les begudes fredes ens refresquin més, no hi-
draten més. La temperatura ideal es d’uns 15g. La deshi-
dratació és acumulativa, una persona que no s’hidrata cor-
rectament es pot anar deshidratant durant dies successius. 
En general sempre és millor ser constant i beure petites 
quantitats que no pas beure massa i d’una sola vegada. Per 
últim, compte amb les begudes alcohòliques ja que aquest és 
diurètic. Per a més informació:  acsa@gencat.cat

Som més que aigua 
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ALBA CRESPO · Diplomada en Nutrició humana i Dietètica 
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El TDAH és un trastorn que es 
manifesta, inicialment durant  
la infància, en dificultats per 

mantenir l’atenció i la concentració, 
dificultats per seguir instruccions, di-
ficultats per controlar els impulsos i 
hiperactivitat.

Un nen normal de 2 a 3 anys ha 
de ser mogut i impulsiu, i no aguan-
tarà l’atenció més de 2 o 3 minuts. En 
un nen amb TDAH aquesta conducta 
normal no només no s’adapta quan 
es fa més gran, sinó que empitjora a 
partir dels 4 anys complicant-se amb 
dificultats acadèmiques, socials i fa-
miliars. Aquests nens sovint són trac-
tats com ganduls i mal educats, com si 
fos culpa dels pares o depengués de la 
voluntat del propi nen!

No tots els símptomes es manifes-
ten sempre ni amb la mateixa intensi-
tat. Parlem de 3 subtipus bàsics:

1- Hiperactivitat: nen o adult 
especialment mogut, li costa molt es-
tar quiet o fer la mateixa tasca durant 
un temps, es mouen massa sense fina-
litat concreta, xerraires...

2- Impulsivitat: actuar sense 
pensar, interrompre converses, no 
saber esperar, dificultat per seguir 
normes i instruccions

3- Manca d’atenció: distracci-

ons fàcils, manca de concentració, 
dificultats per planificar les tasques, 
comportaments desorganitzats, dis-
persió...

I quina és la causa del TDAH?

Avui saben que hi ha una base ge-
nètica que predisposa a patir d’aquest 
trastorn, i a més hi ha una certa he-
rència del trastorn amb una prepon-
derància situada entre el 60-70%. La 
causa del trastorn és una disfunció 
de sistemes neuronals de transmis-
sió (dopaminèrgic i noradrenèrgic) 
que afecten el funcionament dels cir-
cuits nerviosos. Abans es pensava que 
aquest trastorn era exclusiu de l’in-
fantesa, però avui sabem que perdura 
en l’adolescència.

A causa de la disfunció neuronal 
que origina aquest i altres trastorns 
mentals, el TDAH es pot complicar 
amb la concurrència d’altres diag-
nòstics, sobretot trastorns afectius, 
d’ansietat, i en adults i adolescents 
trastorns per consum de substàncies 
d’abús (“drogues”) i trastorns de per-
sonalitat.

Tractament

Recomano tractar tres aspectes:
1-Farmacològic: curiosament 

els fàrmacs estimulants són els més 
adequats per tractar aquests trastorns, 

com ho són el metilfenidto en dis-
tintes formulacions i la atomoxetina. 
També són útils alguns antidepres-
sius. 

2- Programes d’atenció a les fa-

mílies: cal ajudar a conviure amb un 
TDAH. A més, tenint en compte les 
bases genètiques, a la família és pro-
bable hi hagi més d’un cas!

3- Intervencions de tipus psi-

copedagògic: És fonamental un su-
port psicoeducatiu i psicopedagògic 
al malalt, a la família i també als res-
ponsables educatius. Però malgrat la 
por que generen habitualment els psi-
cofàrmacs, aquests són necessaris per 
millorar les alteracions conductuals i 
el rendiment. 

Actualment disposem de fàrmacs 
cada cop més segurs i eficaços, amb 
pocs efectes secundaris (el més im-
portant pot ser la pèrdua de gana) 
normalment transitoris.

En resum, el TDAH és un trastorn 
molt més freqüent del que pensem 
(un 5% de la població escolar), sovint 
poc identificat i massa tard, i que cal 
diagnosticar adequadament per tal de 
poder iniciar les intervencions tera-
pèutiques adequades per aconseguir 
un normal desenvolupament acadè-
mic, personal i social.

Més coses sobre el Dèficit d’Atenció i Hiperactivitat (TDAH)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
CARLES BERCHÉ · Psiquiatra

benestar

NOVA COL·LECCIÓ
TARDOR - HIVERN

C. Major, 73 baixos 
25700 La Seu d’Urgell

MODA INFANTIL
talla 0-18 

···

···
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salut infantil
La llei de Seguretat Viària en referència als nens? 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
JORDI FÀBREGA · Director Assistencial de Pediatria dels Pirineus 

El passat 7 d’abril es va publicar 
al BOE la nova llei de seguretat 
viària, on hi ha diferents arti-

cles que fan referència a la seguretat 
dels infants. Des de l’Escola Albert 
Vives de la Seu d’Urgell, i gràcies a 
la col·laboració de la comissaria dels 
Mossos d’Esquadra, ens han fet ar-
ribar aquestes dos iŀlustracions que 
resumeixen el més important de la 
nova llei, i com estan regulats actual-
ment els sistemes de retenció infantil 
al cotxe. 

Com a resum, els dos punts més 
importants en referència a la segure-
tat dels infants són aquests: 

1. Els menors de 16 anys hau-
ran de portar casc quan facin servir 
la bicicleta per la ciutat, per les vies 
urbanes. 

2. Tot vehicle pot ser immobi-
litzat quan circuli amb algun menor 
sense sistema homologat de retenció 
infantil.

Realment ens alegrem molt 
d’aquestes dues mesures, per les que 
hem lluitat i intentat fer divulgació 
des de la nostra modesta situació a 
Pediatria dels Pirineus, ja que ente-

nem, i així ho demostren multitud 
de treballs i articles, que tant el casc 
a la bici com els sistemes de retenció 
infantil al cotxe, són dues de les me-
sures més eficaces per disminuir la 
mortalitat i les seqüeles que pateixen 
els nens quan hi ha accidents. I no 
oblidem que actualment els accidents 

són la primera causa de mort infantil 
al nostre país. 

Per això us demanem, més enllà 
del compliment de la llei, que per 
la salut dels vostres fills, vetlleu per 
complir aquestes mesures, que un 
instant de distracció no ens arruïni 
la vida.
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El grafè 
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ENRIC QUÍLEZ · Puigcerdà

una mica de ciència...

Darrerament hem començat 
a sentir parlar d’una nova 
generació de materials: els 

nanomaterials, obtinguts per pro-
cessos nanotecnològics, és a dir, 
tecnologies que impliquen proces-
sos de l’ordre de nanòmetres (la mil-
lèsima part d’una micra), a diferèn-
cia dels materials als quals estàvem 
acostumats –els microelectrònics–
que treballaven amb escales de l’or-
dre d’un micròmetre (la mil·lèsima 
part d’un mil·límetre).

Un d’aquests materials, que pro-
met ser revolucionari, és el grafè. El 
grafè està format per una capa del 
gruix d’un sol àtom obtingut a par-
tir d’un material força comú com és 
el grafit, que és carboni pur disposat 
en làmines d’àtoms de carboni en 

configuració d’hexàgons i del qual 
està fet, per exemple, la mina dels 
llapis.

El grafè té interessants propie-
tats elèctriques i electròniques que 
el fan especialment interessant, per 
exemple, per fabricar pantalles pla-
nes flexibles. També té interessants 
propietats mecàniques, ja que és 
200 cops més resistent que l’acer. 
Altres usos possibles són la fabrica-
ció de superbateries o processos de 
dessalinització de l’aigua del mar.




