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EDITORIAL
Es horn gue el poble canV1 d'imat£e. En l'Edicorilll
d' Hque& se~on numero de la reV1stu ens vol em fer
resso de moltes critiques i, molts cops, malestars·

modificncions de leg racanes es respectin ks
. formes tnldicionrus arquite.ctoniques i es fnci d
possible per mantenir-les sempe que es pugui .

sob re aquest t.ema . Cal uoa policic11 de snnitat
urbana mes atent.a per tru que el nostre entorn, d
medi en que V1V1m, siiui carla dia m~s a~radable i
no discrimini cap sector social .
En primt"f" Uoc ens adttcem a.ls constructors i
comerciants, que molts cops deixen els materials
indiscri.minl:ldrunent Ells carrers runb peritl d'accickrus i contra el quu.l no es pren c!lp mesuro.. La
critica deu adreyar-se trunb~ als past.ors que no
sempre respect.eh ks rut.es establertes pel pas del
besr.iur , cooduint els ramats pels carre:rs del poble
,1mb tOf els perjudicis que llix6 comport:a, sobrernr a
: ·istiu (porqueria, mosques . .. ).
Es un fet ben pales tambe que el ca'ic historic del
noscre poble es degrada dia a diu . No hi ha unu
normutiVll establerta per J'ajunwment per ta.I que
11ix6 no succeei.xi . Cll.1 demanar a l~s institucions .
als paler.es i adhuc als veins que en les

doncs formen pnrt.d'uo patrimoni culturnl qut.• .._,~ dt•
tots.
Tamb~ es fll necessari que l'Rt\lntnment enceti \l!l1\
politlca urbann d'embelliment. necess1\rit1 per
revifar l'aspecte de molts cru-re.rs, sauiejnr p11cio1s
que recorden tristement. un passat d'una major
pobltlci6 i que soll\ment 11erveiXl'I\ per 11boi.:11r hi
escombrer:ies . Es horo trunbe que es comencin n
sruiejar 1es muralles i es faci el ·possible per endc~11r
la seva restauroci6 i que es controli i es prohibe:ixi
l'abocruneot de deixrules. materials d'enderroc i
a.Jtres objectes a.ls voltru1rs de tu vila
Entre tots hem d'acooseguir que el nostre poble
si_gui tin iloc acullidor, on di_g-nrunent hi c1estaquin

els seus vu:l0t-s ~1"4Uiteclon.ics l tU't.lstics . No:mlt~s .
· des d'1lquesrn editorial. instem · n tothom . i nmh unn
m11joc ~mfusi al' njunuvnent, pe,-q uc en Lu)R uI c urn 1

sensibilitzi a . tot.hem en · aquest sentic.

RETALLS
Oui esti~ui interess1u 11 ca.nt.1u- les C11nunelles, els
assa.i~s senlO els divendres i els dissa.btes a !es nou
tt IA Rectoria.

Opioi6:

Asr.er-,

pacrimon.i rut.istic en vie~ de de~n1 -

daci6 total .

Politics 11.irrruin 9 Politica prutidistn.! .
T1:1.mbe els inreressats en federar -se ll l'esqui poden
adre<;ar-se a la. Mllri-Nuri Ardiaca (Casa Pedronet.a)
de di vend res a di umen~e

Prevencio: R ub~.ola: malformacions en el nourrnt
Rniers, una profe~sio pel record .

Ens htlrl iunbar. n la n~dacci6 a.l~uns articles si~nats
amb seudonim. que no han est.at publicats, no pas
per estar en desucord llitlb el seu cooti~t. sin6 per
que ds estaruts de Ia revjsta permeten publicar
articles firmacs runb seud6nim sempre i qurui &£'Un
dels membres de la red11cci6 coneixin la identitat de
l'autor. ja que "La Cabanera" no es fa responsable
dels articles firmats. si.2"Ui runb seudonim o runb el
nom de l'autor.
·

El proper diss.Abte dia 1 de Mor<;, confe~ncia a
ca.rre.c del Dr. Joan Rosell "El Desert del Sin.ai" a
les IO de IA nit tl cal Xa.lets .

Amlbnl de Sc. M1uti, si plou h1rnrem d'entrnr-hi en
vaixell.

Jorn.a.des a~ra.ries: solucioos no, pero millonvnent
en el possible si.
Crieu pores , pero en condicions.

· Per un poble de. futur: . part.icipeu en la nostm
enquesta.

************************

Opini6
, Tenim eJ povilejti de viure en un poble que
1

l

acumula la hist.aria del seu passat, no
sola.ment en els llibres i perj{amins que
romanen encara escarnpat.'! peJs ancius, per

cases particulars i ert 1a nostra pr6pi a vila,
!in6 tamb~ en un pa.trimoni monumental
prou important perque l'estimem i eJ

defensem.
Ell donalafesomia peculiar al nostrepoble,
com lleg;at del passat, que no semrire hem
, respect.at i que caldria des d'ara conservar
l amb totala curaque es mereix.
: Sobretot des del patronat "Defensors de
~ Sant Pere i del patrimoni artistic de la vaU
J d',¼er".,.que es a-ea amb aquesta finalitat,
! som terumonis impotents d'una de2radaci6
~ .11:radual en els darrers anys d'aquest case

; urbanistic i arquitectonic per motius que
; aqui no acabe.m d'entendre, puu: ·
] l'Ajuntament ~ l'obliiaci6 i el dret de fer
, respectar les mesures adients en aquest
i sentit per taJ com ens representa i .11:overna,
: a!bora que vetlla pels interessos com~s de
; tots. No hi ha particularismes o interessos
· individuals que val.11:Uin davartt · · la
preservaci6 d'un patrimoni que hem de
considerer com de tots .

Cal que d'una v~ada per sempre es crein

unes normatives dettactamentdel cascurt,a
1 historic, com ban fet altres poblacions i
; actUalment ho empren Balaguer, que
j comenca a patir els mateixos mals. Les
mesures s6n facils, cal l'assessorament
d'a1£Ull arquitecte i d'altres persones amb
competencia que permeti11 a l'ajuntament
dictar la nonnativa i que aqueixa s'apliqui
ri~ent. No es pot se~ permetent

, que els paletes facin i desfacin sens m~.

i arbitrariament.
J No vo!em

aqui portM tots els cassos de
transgressi6 d'una minima normativa. Molt
} recentment ~ un corral que s'ha refet sota
] la mural.la de Sold evil a; fa pocs anysla casa.
1

amb les obertures modificades de St. Pere,
; enfront de casa !a Celia; un :ric abans el
: ~~e adossat al carrer de St. Marti de la
· casa vella de Vila i un U~ etcetera que no

A,.er, fins 1• Sej(OJ1A meitat de! !I. XJX,
forma part del tipus de vila f ortificada que
es feu peculiar en l'edat mitjana per ta1 de
defensar-se de qualsevoJ a.qreuio externi i 1
actUalment conserva bona pa.rt d'aquest ,
recinte de muralla que molts pohtes
voJdrien ara posseir. Si escolteu als mes
veils del poble, mal~rat no ho sembli, la

murtlla s'ha anat dejlradant i nectisili d'un1
Ul'2ent reparacioi sanejament. Es obvi que '
l'aj\intament no es pot ftt cAttec de la seva ,
restauraci6, tota ve2ada que estA declarada
d'interes artistic, comenci a fer quelcon
. El mes facil per tots _els prob le.mes que aquJ
hem apuntat ~a decla,rar el conjunt de la
vila -tot el clos de Ia muralla i el que inclou- '
monument historic i aleshores ~audir de
tots els avantatjzes que representa, c·ar eJs
.. mteris de consecvaci6 · i restauraci6 . es .•.
. contemplariert 2!obalment. Per fer aquest '
fX"()jecte .possible el prim.er pas el deu donar
1'.Ajuntanient · -potser ·. ·. amb · eJ previ
· consentiment de·tot eJ _veirult~que ho ha de
sol.liciw .perqUe fendf2Ui el . traniit
corre~nent.
part de l'administraci6
molts cops hi ha · h ~ .una postura
favorable que h11 necessitat deJ propi int.eres
i suport · · del murucipi. Si es pµ~es

Per

&CQ~iraquesta declaraci6, aleshores no
caldtia ni u.ri pla urbanistic ni unes
nonnatives subsidiaries, car ja es

contemplaria

tot.

Avui hem vol~t refle:rionar sobre aquests
aspectes, perque cteiem que tenen tam be la
seva importancia i s6n fonamentals per

endejlar una veritable polltlca turistlca. •
D'altra banda, la cultura amb tot el vent.all ;
de les seves facetes, com deiem eJ dia
passat, enriqueix l'home, el fa mes lliure i
per tant, indirectament, potencia totes les
seves facetcs h'1JJlanes, necessaries pe1

~res en tots eJs sentits. Nosalrres voJem
que la · nostra comunitat si~ cada cop

millor i amb ella el poble un mirall de les
seves qua!itats, de! seu progresi benestar. ~
~ una tasca de tots, no solament de 1

r ajunta:ment

que ens representa, i cal

posar.hi · !'esforc, vandejant tot interes
individual .

volem perllo~ar.

F.F_

-;...,,-

• Avvi la nostra conversa es amb el Sr. Josep Pamles I Breu; un dais
lres delegals del Consell Nacional de la Unio de Pagesos.

"dictadtr1: ; aleshores portlWn diferent

nom: "Anti9uas

f!Nrn.ln(/#{fas Sindic1/11s ·~ I mJIJ 11'xo JI ens pod8n fer un, mica
tf)'dea de/ que stft, ,ra /es camlJras.

Amie Pamies:
1.EI sindicat U.P. en quin any es va funder? I per qulnes persones? .
Es vi, /ilnd,,r /'any 1974
·
. Per 9ent dssquerres i nacionalistes. pagesos pro9ressistes i
d~ltra gent indepsndant.

7.La polltlca Agr~rla de la Generali tat, com la veu U.P .? .
\
No hi hi llnlJS parsones ~ proui1 c1pacil,tp11r poriar un,1 pol!tica '
a9rtJri1 bon.i. Tfren m!s 1}81 seu parlit Wit' no p8S pel M de/ c.1mp .

B.El domlnlcal dal Segre de! 1B d'Agost de! 65 dlu que el Sr . Pere
2 .En aquell moment funcionava a la clandeslinitaL En quin any es va Rosello ·es 1sses.s or del consell d'agricullura de la Generali lat·.
legalltzar7 .
Que en ·pensa el slndlcat d'lilxo?.
A /'any !974 en plena epoca de tr11nsicio. El primer con9res que !llf El conss/ler Sr. Miro h d'llnio dem'ocr1tica i el Sr. Pere Rosello
t&nir lloc., l'Esplu!J8 de f"r8nco/l, on /Ji van asisstir
de
VI>' de CC-UCO.
p;,rson,9s p19eses..

mh

2000

9.La major.la dels slndlcats depenen d'algun parllt politic . UP
tamb.e'.?.
. Oe ser independent UP rep /es c.onseqtJBncies. El nostre sindicat
nomis es fin1nc/a amb /es quotes de/s SOC/$. No rep ni cine
centims per part de la 6enBraltlat. r,i tampoc dBi 6ovsrn centrlll .

3 .En l'aclualilal, quanls militants hi ha en total? .
fntre:tota la unio son ltJOOO.
1

a la Noguera 7 .

Son 52.3 afi/11ts.
fl 14% dels p89e90s son 1fili1ts a la unitf. IL 7'2 % entre tots els
~l tres smdicats..

4.La quota del sindical, de quanles pesseles es? i quins avanl • lges

te J'ant1at7 .
A /11 co1111rc1 de /1 N09<1er11 es p-1191 4000 Pts. a /'any.
I
d'avenlal98S:
• Tot tipus d~SS8!Jilr611COS.
, Assessor.rment jvrldic.
- Fer la declaracio da la rond,11I mateix pob/o.
,rn9inyers tknics 9ralults.
- Estem en contacts lmb a/gunes cases comero1/s com is el
O/az -Su!J1°6s (dB neumatl(s) I tfaltres cases, on als socis.siJ/sfa el
I5% de dascompte.

te

10.()Jan la fruit.a (porns, pr~ssec, pera .. ) no porta un preu
mtnim de yenda pal pages, el sindical fa diferenles gestions per 11
consegul - ho .. Per l'amellla, per6·, no ·en conelxem cap .
poc
inleres UP?.
El 1971. · i,i, haver-Iii a tJalafl(ler varios actes per aconseQuir un
preu minim p11r lilmat//1. 0a iotas rormes 1q11est is un irwt qua
no t! eci:edents. I per tint no Is massa di/Tell la sevg
CotnlJl".ci,liu«iti, fWrO ham di, f}8nsr qua el sindicat som tots,
f}8r lfnt hem de rer mis vida slndlc1/ist1.

n

11 .El pages te irvant.atges entrant al Marcat Comu 7 .
ts lJ/111111JSIJl'a que s havia de prendre. ts cert, p11ro, que II m19 i
curt plar ens seri dilfc1I l>'n9res. pero no hi h.fVT'a alternatii,i,.
L >"de1/ hllK'II astit entr,r-t,i /0 o IS 111ys enrer1. Poro sempre
Is mil/or ara que mis Sf1t/8V1lnt.

5 J a anys va haver-hi un judici entre membres de U.P. entra els
quals hi eslaves tu. contra el Sr. Pere Rosello (llavors president de I 2 .l'I .v .A .• Com pot arectar al pages? .
ia carnbra provincial agraria). Per quins molius? I com es va
L 7. V.A. es un i11JPOst neutre recupera/J/e pel p119es quo ports /11
acabar7 .
comptao,1/itat. I molt mes 11/Tcaf que 17.T.l".
Ens vi, sernblar que /1 cambra araria pa91V11 despeses de "JoveneJ. L 7. V.A. lll1rn1teix es /impost que /'inane/a el tfercat Comu.
A9ricullores • Com era. viatges en concBntracions, i daltres coses.
/ vvem podGr darnostrar per /1 carnbra de la Seu dl/rgel/ Ql/8
_13.La Teresa, anliga secrelaria del sindical a la Noguera, per QU8
erect/Vs.rnenlflxcl era cert.
va marxar?.
Era lN'II ran sindica/isll, /!Jona comp1ny1. Pero no ~ /"er /es
5 Dins la U .P. de tots es coneguda la no acceptact6 de les Cambres
9estions necessiries per .t dur 8 (ilrme /1 reina quo tenia
. enctK1'Jlnlt/1,i 1/eshoros, ens n,iem o/Jli91ts I prendre aques/es
Agraries, per que? .
Les ambres agrirles no son oa/Tllaoo voluntarla, slntf obll9atdria. m~stires.
I da tots OS conegut qw venen de
d8 II
M'D.C. iJ. M1 M.

/epoca

Prevenci6
La rubeola, tamb~ con~da com la roseo.la o la rosa~ ~ una
maJ aJ ti a co.Qtaii osa molt benig;.na en els nens, amb teiidencia
al il)arim ent espontani. La sevaimpattncia esti en elfet de
que, si una dona e.mbarassada pateix la malaltia en els
fri_mers mesas de l'embarts, el nad6 pot i,resentar lesions
£reUS, entre les cuals destaquen el retard mental,
malformacions auditivas, les ocularsiles cardiaques. ·
Actualm ent hi ha la possibilitat de prevenir aquesta malaltia
i, perts.nt, d'evitar l'aparici6 de la snbnormalitati d'unfl'IJl
nombre de maJformacio.11.S en els nounats. L'unica manera
de prevenir la i.nfecci6 rebeolica de la dona embaras.uda ~
mitjan~ la VACUNACIO.
.

les

Si una dona~ vacunada co.nrra la rubeola abans d'arribar a

1' edit de procrear, qlie quedi e.mbaras.uda est.art ~ d a

mo

contra la malaltia. & ~
que !'actual calendari de
vacuna.cians recomana la vacunaci6 a tots els nens i nenes
als t2 mesos d'.edat i ales nenes als 11 anys (si no ho banestat abans). Ta.m.b6 6s recomana, a m6s, de vacunar les
dones en edttdeproaearquenobl2iD patitlarubeola oque
no esti~ vacunadas contra aquesta. Per ail:o 6s
indispensable que la dona .no esti2\li embarassada en el
moment de vacunar-la i que accepti la contracepci6 dU1"&nt 3
mesos per evitM que el vims vacuna1 rrodlleixi a.lteracions
en el fetus; en cas de-produir-se J'embari.s.
C.G. G.

ELS RAIERS
ElsRaiers
Si hem pre~unteu el que vai-'!: fer la setmana passada, no
ho podria dir: i per- l'altra part recordo coses de qus.n
tenia tres anys .
S6c fill d'un poble, avui col.11:at per l'embassament de
Ca.m8!11.Sa , que s'anomenava "Oroners"
Recordo encara , no ~ en quina temponda de !'any,
baixaven pel riu , tocant al pohlet, moltes 6i~es
disseminades.
Als pocs dies d'ai:xo la can.alla mes .11:ran corria als sols
de l 'horta per- veure "als Raien" de mes aprop, aquells
homes arrom~ats fins als .11:enolls i descalsos, curtits
('1€1sol. eren admirats com ara els " Astronautes".
Anaven da.munt d'unes bi.11:ues .11:rosses unides, i
port..aven uns barrons ll~s a.mb dos ferros a la punta.
La missi6 d'aquells curtits homes, era la de desenred!r
les bi~ues que pels recolzes del riu quedaven
embarrancades: em una feina penosa a mes no puder.
Enrre "Oroners i la Baronia de Sant Oisme" s'estenia la
petita horta (pero molt fertil) de! mateix nom . Passava
per equeUs indrets el riu N~uera Palleressa , molt pla ,
donant lloc a que els Raiers tin~iesin que pernoctar en
els dos pobles, ~ Jes moltes bigues enredades.
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Segons els meus avantpassats, eren homes de mon,
acomimats a reparar els ~~ - esfonos QUot.ictiftns .
conta:nt ales nits, davs.ni d'un ban ~at de vi, mes d'una
anecdota interessant, sobretot per a esser escoltada per ~
unes pcrsones que ben poc e11 movien de 111 ca1111 .
.A.quell transport fluvial ; deJ qua! en tenia l'e:icciuiiva en
Boinreu de la Pobla d e ~ . ..l{nln tractant de fu!>ta ,
va deinr de realitzar-se als volt.ants de l'any 17 , es va
co.ostruir la resclosa deJ pant! Camarasa.
Uns anys mes taro, ia afi.ncat a Ai.er. venriem passar
una xanca de camions del Boi.xareu, carte.l{ats amb fusta
szrossa i serrada.
Aquells camions eren cedits per la "Canadiense" a en
Bobcareu: concert eci::eptat per f)erdre la manera ml'~
primitiva i Ucil del transport . .
En pocs anys es feren !es rescloses de Trcmp ,
Camarasa, Lloren<; i Terradets, quedanl el No~uCf1l
Palleresa empantanat i amb ben pocs trams de
serpentei~ del riu, que pertempsllunya era maravell6s ,
ja que travessava diferentes con,qo~s de roca mftci<;a
com es Collesza.ts , Terradets , Montroi.11:. i ta1 ve,1iada
a l ~ altres.
Joan de Pasqual

de

Jomades Agraries
Des de primers d'Octubre un _2rup de persones de la
No~uer& alta amb representaci6 d'Ajuntaments,
Cooperatives , Sindicat A_e:rari , Unio de Pa_e:e.11:0s i la
col-laborac:io de Jes ¾encies d'Extenc:io ¾n\ria de
f3ala.Q:uer i Artesa de Sf.11:re. ens hem reunit
peri odicament a BalllR1)er per preparer les pri.meres
jomades A2raries de la No~era.
Dintre els temes principals d'aquestes jomades, temes
que ban sort.it dels que hem format part d'aquests _qrups
i uunbe d'alRl}nes reunions que hem li.n,g-ut dins els
pobles . tenim l' ai£1]a, el cereal, I'ametllet·. l'olivera,
1'9Rricultura, lavinya, elsforratjes, el be~arobi ; cabri i .
porqul, lestofenes, J'associacionisme, el rurismernra.l, ·
!es pl antes aromll.t.iques i medicinals, l'empresa familiar
9.2raria i la formacio professional .
Aquests temes i els seus deriva.nts es desenvoluparan
durant cine dies a Bala.fl1)er per cada tema, que no
pretenen donar soluc:ions a cada problema , per6 si bona
orienlacio dins aquest ventall de ponencies d'interes per

a tot.born .
Est.A enfocat principalment envers a l'entNl.da d'Espanya
al mercat comu, que de se.11:Uf ens fart canviar els
nostres lifers quotidians, si mes no millorar totes Jes
nostres activitats.
He dit abans que no ens donaran cap so!ucio, perO si
sera motiu per demostrar que a£ricultocs i ramaders no
estem parat.s, treballem i Uuitem perque els nostres
problemes millorin en el posible i treballant i liuitant
units , despres d'aquestes jornades, es quan tenim que
anar a la recerca d'aquestes soluc:ions que de parau1a no
ens poden arribar.
A primers de Febrer estara.n conf ecc:ionatsels pr~ra.mes
d'aquestes jornades , que en un principi est.an
rr~ra.mad es els dies 17 al 21 de Febrer i que es
rtpartiran per tots els pobles
Otpdevi.111.

Hem lle.11:it al Ne. 1 de la revista (La Cahanera) ,
l 'entrevista que s'ha fetal bat-Ile de la vila i que parl a de
pavimentacio de carrers del poble . Aquesta entrevista
ens ha donat peu per a fer aquest escrit i denunc:iar la
m~inaci6 que des def a .molts anys e.it.Ci han ti11£Ut i ens
tenen els que ban estat i est.an al (ront de! nostre poble
Som ~ frilp de veins que tenim Jes nostres vivendes al
final de l'arrabal de St. Marti i com hem dit aba.ns ens
sentim m~inats.
No volem dir per on
ve l's.i~a. ni si els punts
d'iJ-lwninaci6 son els correctes. pero si volem dir que
els diferents serveis municipals no ens arriben, com es
el cas del correu ode la neteja de carrers o be ens arrihen
en condicions pessimes, com es la recollida
d'escombraries .
Per s:i s.i.x6 no es prou ~reu, lle~im a l'entrevista la
pavimentacio de carrers. o mes be. caminsde corrals: no
creiem que els esmenats carrers de_l'entrevista tin£uin
tant de veinat com aquest 11oc·. Esque els que vi vim aqui
s'ens considera veins de tercera ~aria o ta1 ve~ada
aquest carrer o cami no es pas qUstodia dels que han
estat o estan al front de! pob!e?. Es pavi.menten accessos
a corral, i aqui ens quedem setveinstrepitjant pedres .
Oeiem, que si som part integrant del veinat d',¼er per
p~ar inpostos, tambe o tendriem que ser-ho per faudir
de uns drets o be d'unes milloces. No, no ens parleu
d'accessos a la Col-l~iata: t.ambe per aqui s'hi pot
arribar i a la li~a pot esser sortida d'em~encia, quan
la pla<;a d'Aa,er esti~ bloquejada els dies de la Festa
Majoc.

ens

Un lnlP de veins

1

! En !'ambient d'unajZranja de pores ii a inf1uenciaque tt

··

; en aquests animals, la temperatura ju~a un paper molt
I important. Pero no es pot separar dels altres ractores
; ambientals: la humitat, la velocitat i el cabdal circulant

.

.
I

d'aire.
i No es potoblidarquelatemperatura estariinfluenciada
I per diferents aspectes de cosntrucci6 i maneill,
, l'lllllament term.ic de parets i teulada, caJefacci6 ,
; ventilaci6 i l'orientaci6-situaci6 de les naus.
~ Les necessitais que tenen els animals de tempenu:ura
~ depene.n tam be d'altres aspectes: l'aport o no de palla o
~ be serbin. si els animals est.an sols o en grup, la
J den.sit.at d'ani.mals que hi ha en una nau, (cads. a.ni.mal
t necessita W11l suped'icie i un volum) si l'allotjament es
J amb enaraellat f'atCial o total. o no en tt.
i A constatar, tamb~ que els mateixos animals desprene.n
t calori queles bail:estemperatUreses podenneutra.litzar
· amb major consu.m de pin.so.
~ Dit tot ai16 som conscients que la temperatura es una
~ llran d'un tre.nca-closques, in.te.ritarem fer un
: esh6~ de la influencia que tt la temperatUra en ht
; reproducci6 ( es tracta d'un fu11et6 realtliiat per: P.
I Vanmer , A Constantin , M. Noivit, J. D~on, M.
~ Etienne, J. P. Runarot).
'. "L'a.cci6delestemperaturesenremesenlarer;roducci6
: es . contravert.ida, per6 de numeroses observacions
~ respecte Ies seves conseqilenci es desf avorables, en certs
- estatsde lareproducci6. Conver£eixen: pere.ll'.empfe, la
: sevll incidencia sabre la fertilitat de! berro, .· es ben
cone,i;:uda . • l Cuen una mena de calor es apropada als
' te~ticles d'un berro de manera que ocasionen una
• temperatura interi6 de 402C •2 durant tres bores, es
: noca una disminuci6 durant dos mesos. · A m~s a m~s
~ els berros que son sotmesos a temperntures elevades,
: perden considerablement la libido• 3, al i2Ual que la
i capacitat fecundant del semen. Sembla que l'elevaci6
; brusca de la temperatUra es encara mes dolenta en la
~ fertilitatdel berro, queunatemperatura elevadad-urant
: U~s perlodes.
~ En el cas de les berres, els afea.es desfavorables de les
temperatures elevades en la reproducci6 s6n bastant
~ menys con~des queen el cas dels mascles. Diversos
1 resultats obti.ni\]ts d'experiencies fetes en aquest
~ aspecte s6n contradictories.· Sembla que les porcelles
~ que han 8,ll1]anta.t durant periodes bastant ll~s
1
i temperarures que passen de 302C tenen el zel m~ poc
,, manifest o incltls silencios, que aquelles que ban ·
.; soporuu, temperatures mes bai.ll'.es.
~ Els efectes de !es temperatures extremes en la jlestaci6
~ son molt discutibles, pero moltes observacions es ·
• posen d'acord, en quant els efectes de les temperarures
; elevades en certs estats de la ~estaci6; la mortalitat
• embrionaria aumenta en una berra sottnesa a tein -~ peratures el evades abans de la nidaci6 •4_· Una expo'. sici6 perllolliada durantlapri.merasetmana dejZestaci6
._, ofortes calors poden entranyar la mart de tots els em- .
: brions. Tanmatei£ no s'ha constatat cap reacci6 en
, berres ,gestants sotmeses a fortes temperatures entte el
; quinze dia de gestaci6 fins al final dcl. tercer me'.

!

-

· . rt

!

- ./

~

... ~"'

-~·--- - ~

. •• ·•

. _ :--.

.

,

-:--

~

'--

-i~:<=~ ' )
~
:--.···--.' ,.-((~
/ \ .___
---::-..
.--'-·'

.1/1·.

C,

('
-

~

·--._

\·, .N
. ----._ ·
J

-\~

"_,i\
\:{~
I

-- - -·-·- ··-·- - - , - - - - , - - - - - - --

~

Pero, els fetus son parcitl.ment ~en~ihles a !rt ''
calor, durant les 3 ttltinies setmanes de la .l{estaci6: els ~
abortaments i morta.l.ita.tspoden arribar, si els fetus s6n
sotmesos a tem-h, .... s molt e:xescibes. Per contra, les '
t e m ~ bai.ll'.es
que tiJWiin cap .,ltJ
, - , - - - ~ no ·sembla
pern:idici durant la ~estaci6".

1

•1
Es ben cone2Ut que al arribar les fortes
calors d'estiu lesverres rebotenamb facilitati es de2Ut ,
en . ceru manera, a la infertibilitat del berro. Es
per aquest motiu que en ataunes jZranies ia s'han
i.nsta.lat unes microaspersions en els al-lotja.ments dels
berros.

;
~

;

i

~

i

i

•2
La temperatura normal rectal en els pores
es de 39-41 2C, mentres que en els testicles hi ha una u~
temperat\lra inferior.

•3
: Libido: Sejlons Freud, impulsfonamental
i ~
.
fores cceadora vital que brolla de l'eros i ori2inai diri- ~
~
2:eix ,Jes .manifestacions • de 1'impllls sexual
~
~

~

•4
La nidaci6 es produeir als 10-15 dias ~
despres de la cubrici6 fecundant Es el moment en que
els embrions guedent implementats:
t

I

Jordi B~es

Aquest mes comencem una nova secci6 que preten augmentar l a
c ollaboraci6 entre que fem la CABANERA i els nostres lec;tors de la Val 1
d'Ager. Voldriem coneixer les vostres op'inions damunt una serie de
questions basiquas de l s serveis publics de la nostra localitat. Es per· aix6
qu e formulem una serie de preguntes i vosaltres haureu de marcar amb . un;::i
creu la resposta que cregueu mes adient i en el apartat que ht d1u
"Proposta" hi expresseu les vostres idees, solucions o opinions als
problemes planteJats.
Us preguem que respongueu, j a que quantes mes enquestes rebrem, mes
p~s ibi 1i tats t indrem de coneixer les vostres necess i tats .i d' intentar·
soluci~ar o millorar la situaci6 actual, acudin als organismes pertinrnts
L'enqulsta es anOn1ma (no cal que h1 poseu el vostre nom) 1 la podeu delxar
personalment a la bustia de casa Xalets o enviar-la per correu a la mateixa
addressa posant en el sabre que es per la CABANERA.
3<-------------------------------------------------------

1) Els actuals horar1s del serve1s publics de transport (tren

D
O
D

autubus) us satisfan?
Cree que els horaris s6n correctes.
Cree que no estan adequats a les nesessi tats .
No em preocupen .

PROPOSTA:

2) Esteu d"acord amb els actuals horar1s de consulta medtca al
poble i els horaris dels especialistes a Lleida o Tremp?

D
D
O

Cree que els horaris son correctes .
Els horaris de la consu_lta del poble s6n correctes pero els del s
espec1al istes no estan adequats a les necess1tats.
C«p de,)s hor«r.ts ~s cerr•sp•n~n cmb l•s n•c•ss.ttcts d•ls usua.r-is

PROPOSTA:

3) Esteu d'acord amb els actuals horaris del servei de Farmacia?
D Cree que els horari s s6n correctes.
O Cree que no esUm adequats ales necessitats
D No em preocupa.
PROPOSTA:

~@ii:J.
~if.!·:..
;,(,:11,;,~s
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4) Quina opini6 teniu sobre el futur d;ensenyan<;a primaria en el

D
O

D

poble i sobre els estudis de batxillerat dels vostres fills
fora del poble.
Cal mantenir la situaci6 actual.
No estic d'acord amb la situaci6 actual.
No em preocupa .

PROPOSTA:
······• ········ ···· ···················· ···· ···························=···· ····•,•· ··········· ····· ················ ········ ········ ······· ··· ·· ···············
5) Esteu

satisfets de
· voltants del poble?

D
D

D
D

la neteja dels nostres carrers

i dels

Cree que l a situaci6 actua l es satisfactoria . .·

Cree que cal mil l orar l a neteja tan de l s ·carrers com de l s voltants.
Cree que la neteja dels carrers es correcta pe,6 .cal mi l lorar la neteja
dels voltants.
No em preocupa .

PROPOSTA:
... ................ .. ........... ...

6) Enumereu

i

. ··· ·· ······ ········· ···· ···· ·••· ·
··· ······· ·········. ··· ······ ···· ····· ········ ····· ·· ·· ·· ······ ·· ·· ··· ···· ···· ····

comenteu.

.

si

voleu.

altres

temes

que

siguin

d'interes per al poble i que segons vosaltres necessitin una
mi I lora o un canvi en el seu funcfonament.

·· ··· ·· ·· ······· ············ ··· ··· ································· ····· ····· ··· ··· ······· ································· ······ ··········· ····· ···· ·· ····• ·

(EfJ el proper 17cJmero dol7arem a cofJeixer /es vostres opifJi dfJ:;,"')

