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Després de quatre anys ha arribat el moment de renovar la presentació i el format de la
Cabanera. D'en~a fins aleshores hem intentat anar millorant, no solament els continguts sinó
també la presentació. Diguem que amb el present número iniciem una nova etapa, amb un nou
"look", més professional i actual, merces a les noves aportacions deis nostres dissenyadors
I'Albert i I'Ángels.

punt de finalitzar un altre
És evident que si no es fa res,
any, que endemés clou la Colobó caura. Donem les gracies a
. decada deis vuitanta, posem l' Ajuntament i a les diverses entia les vostres mans un nou exem- tats interessades a salvar-lo; desitplar de la Cabanera, que intenta gem que ben aviat puguem veure
fer-se resso de la vida i el taranna Colobó restaurat i salvat d'una
de la nostra terra, pero no amb una rurna segura. També ens plau veure
visió local i tancada, ans oberta i que el projecte del museu local tira
preocupada pel grans problemes endavant. Un cop enllestides les
que afecten el nostre planeta. obres de restauració del col.lateral
L'increment deis mitjans de comu- dret de la parroquial de Sant
nicació visuals, orals o escrits ens Vicen~, .contemplarem amb més
permeten assabentar-nos día a día optimisme el seu futur. Ens congrad'allo que succeeix al món. No és tulem igualment per les interespas la nostra intenció aportar a la san ts troballes aparegudes sota
revista tots els temes o problemes l'altar deis Dolors. Es tracta de dues
que s'aborden en la premsa diaria, escultures gotiques fragmentarles,
pero sí equilatar la nostra realitat pero de qualitat i estils suficients
en el marc d'un planeta que cada per esdevenir dos testimonis més
cop tenim més a l'abast merces a la del que fou l'art en les nostres
comunicació. Evidentment en la terres a les darreries de l'e
forma d'oferir-se les notícies i de
seleccionar-se hi ha un veritable
control de l'opinió pública i una
ideologia subjacent que comporta
manipulació. Nosaltres en som
conscients i en tot cas, dins la
Cabanera, intentem que la pluralitat d'opinions sigui la base de la
seva fonamentació, perque com
hem repetit molts cops, volem que
la Cabanera sigui una plataforina
d'opinió on tothom pugui dir la
seva.
Els temes a destacar en I'editorial
avui són dos. En primer lloc volem
fer-nos partíceps i donar el nostre
suport a la iniciativa de crear una
comissió que busqui ajuts per veure
de restaurar Colobó. Tots coneixem
la trista i vandalica destrucció que
ha sofert aquest casal i l'estat rurnós en que es troba. Fa uns anys Parroquia de Sant Vicenf
calgué repassar la teulada per evitar medieval.
La vitalitat d'un poble es plasma
l'ensorrament d'alguns trebols.
en
la lluita constant per reeixir.
Enguany ha calgut organitzar
Ager,
malgrat els problemes i les
novament una campanya en el
reiterades
mancances en tot ordre
mateix sentit, pero amb una major
de
coses,
intenta
tirar endavant. Té
gravetat, per tal com s'ha despeuat
un
patrimoni
cultural,
que sovint
una biga.

A

T

el depassa i esdevé una carrega feixuga, pero a la vegada actua també
com incentiu. La conservadó i restauració d'aquest patrimoni és una
obligadó que se'ns imposa i que no
podem defugir. Actuadons com les
esmentades, que se sumen a les ja
dutes a terme, ens han d'esperonar
a seguir tirant endavant.
Finalment, no podem cloure
aquestes paraules sense desitjar un
bon Nadal a tothom i un nou any
que ens sigui a tots favorable.
Esperem que la decada deis noranta que encetem amb la qual clourem el segle, no estigui tan marcada perles crisis i els problemes
economics; desitgem que es vagin
resolent els problemes de SudAmerica i també que Europa
se ueixi avan ant en la seva lena

unificació. Així mateix, desitgem
que es plantegim veritables mesures per la conservació del medí
ambient, que preservin al nostre
planeta de la seva destrucció.
LAREDACCIO
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1 fet més destacat deis darrers
tres mesos ha estat la inauguració del Casal deis Avis, la
qual es va produir el passat dia 8
d'octubre, aprofitant la tradicional
festa que se celebra en honor deis
més grans. La diada va comencar
amb una missa a l'església per després passar a una serie d'actuacions que van comptar amb una
representadó d'Os de Balaguer, els
balls dels nens de l'escola, les
cancons de la coral i fins i tot amb
una poesia recitada per una avia
atrevida. Ja més tard es va procedir
a la inauguració del Casal, precedida per un parlament de la director a de· Benestar Social de Lleida,
present a l'acte on tots varen visitar la nova obra.
Ja canviant de tema, cal fer resso
de la comissió que s'ha creat entre
l' Ajuntament d' Ager i entitats
excm:sionistes de la comarca, per
tal d'aconseguir restaurar Colobó.
Una de les seves parts més mal
parada és la teulada; per a fer una
reparació d'urgencia s'han fet dos
viatges d'uralites i bigues per arregl ar-ho. En aquesta tasca han
col.laborat gent d' Ager i dels centres excursionistes de la comarca.
També en el mes de novembre
s'han portat a terme les obres
d'adequació i restauració del

e

col.lateral dret de l'església. Cal
destacar que durant les obres s'ha
fet la troballa de dues escultures
gotiques. Una santa decapitada de
molt bona factura i una escultura
d'un sant. En aquestes tasques han
col.laborat la Generalitat amb una
subvenció de 800.000 pta. i
l' Ajuntament, que ha posat el tractor i el servei de l'agutzil. Amb
aquesta serie d'obres s'ha acabat la
segona fase l'er la creació del
museu local d'Ager.
El proper dia 17 de desembre,
Ager sera la seu de la trobada

comarcal "Nadal a la nostra terra".
Els actes comencaran a les 4 de la
tarda amb una missa a l'església de
St. Vicenc, on hi haura una representació de nens i nenes de cada
poble; més tard, a la sala del
jovent, es fara una _torronada.
També dins dels actes que se celebraran a la nostra localitat, cal
esmentar la representació d'una
obra de teatre a carrec deis nens de
2n. dele.
GERARD
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Un altre cop eleccions ...
Han passat gairebé dos mesos d'en~a que s'efectuaren les votacions que han donat novament la
maioria als socialistes per a poder seguir govemant. A Catalunya el partit de CiU s'ha mantingut.
La reflexió sobre aquestes eleccions s'imposa en el moment de mirar el futur deis propers quatre
anys almenys, perque hem de ser molt conscients que aquesta realitat política es basteix partint
del vot que emitim.
·

A

ixo ens obliga a ser cada cop

més crítics i responsables en
el moment d'emetre el vot, i
alhora augmentar la nostra formació, per tal de no deixar-nos seduir
per les facils propagandes polítiqies
i vuere de ser objectius i conseqüents amb les nostres propies
idees i interessos. És fonamental
per enfortir la democracia.
És en l'ambit de la nostra terra, on
sobretot hem de veure de definirnos, perque és evident que som,
per sobre de tot, una nació diferenciada de les de la resta de la península, amb una problematica i uns
interessos propis. Abans de les
votacions varem poder assistir a un
míting del CiU, on sobretot es va
posar per bandera el nacionalisme
a ultran~a, enfront del centralisme
de l'estat. I és molt evident que el
centralisme ens lesiona, per tal
com _el nostre govern autonomic
no acaba d'alcan~ar aquelles competencies que l'estatut Ii confereix
i, a més, és molt desproporcionada
la relació impostos pagats i diners
que retornen en forma de diner
pressupostat. D'aixo el partit del Sr.
Jordi Pujol en fa victimisme, justificat naturalment, pero que no sempre justifica moltes llurs actuacions
polítiques.
Lamentablement, el que sovint
experimentem els ciutadans, és un
partidisme en moltes de les actuacions i un ciar afavoriment, sobretot en l'economic, a certs sectors,
perque hem de tenir molt ciar que
aquest és un partit de centre-dreta,
que serveix al cap i a la fi els interessos capitalistes. Aixo s'ha dit i
s'ha repetit i adhuc és pales que en
l'economic, pel fet que els socialistes practiquen una política de dre-

tes, els han donat suport i han
votat moltes de llurs propostes.
Cal que d'un cop per totes sorgeixi de la base un veritable nacionalisme que s'enfronti al centralisme
que ens esta anorreant, posant per
sobre de qualsevol interes
Catalunya. Lamentablement, CiU
no ho fa; prefereix fer propaganda,
com qui ven un producte, triomfalista, en la qual no s'acaba de veure
on acaben els interessos del partit i
s'endeguen els del nostre país.
Ja no és solament en la cultura o
en les subvencions del 92, on es fa
pales el desigual tractament que
rebem -denunciat, cal dir-ho, per
CiU- respecte a altres autonomies;
també en el pla economic ho
patim. El govern gasta el 60% de
l'assignat a afavorir l'increment i
creació d'empreses a Madrid i ben
poca Catalunya. Estudis europeus
indiquen la davallada que la nostra
economia esta sofrint, mentre la de
Madrid, a nivell competitiu va augmentant en els darrers anys. I aixo
CiU no ho denuncia, perque prefereix fer propaganda del gran creixem ent economic que el nostre país
posseeix d'en~a és al poder. És
lamentable que se'ns enganyi així i
seguim patint injustícies I'una
darrera l'altra; que se'ns posi una
nova imposició en la quota de
l'aigua, a nivell autonomic, i a la
vegada que se'ns digui que servira
entre altres coses per pagar les despeses del trasvassament de l'Ebre, si
es porta a terme, i també el tren
rapid fins a Barcelona, quan assumeix actualment el govern les despeses del primer tram MadridSevilla. Jo em pregunto fins on arriba el nacionalisme d'aquest partit
que imposa devers nosaltres un

centralisme des de Barcelona, malgrat no el prediqui. I estic parlant
d'afers que afecten la nostra comarca. No n'hem tingut prou amb els
embassaments de Camarasa, Santa
Anna i Canelles, que han significat
el despoblament de moltes arees i,

en el nostre cas, l'anorreament de
la que fou sub-comarca de la Vall
d' Áger. Ara Ii toca a la sub-comarca
del Mig Segre amb l'embassament
de Rialb. Malgrat les protestes, els
estudis i el poc convenient d'
aquest macro-panta, en el millor
estil del franquisme -fou qui el projecta com la carretera del Doll-, el
projecte es tira endavant en concidencia d'interessos i suport de
socialistes i convergents.
Es parla molt de mig ambient i de
conservació de la natura, pero és té
ben poc en compte. En el cas de
Rialb es destruiran riquíssims cultius, pero també immenses zones
boscades. La política económica
impulsada des del govern de la
Generalitat cada cop es fa més evident que dóna suporta l'especuladó, com pot comprovar-se molt bé
en els molts projectes que s' han
dut a terme pel desenvolupament
turístic de les zones del Pirineu.
Com en el cas de Rialb, clarament
es veu que s'han posat els interes-
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sos economics per sobre de qualsevol altre. No pretenem apareixer
com a utopics i regressius, pero sí
que entenem que un veritable
nadonalisme ha de saber trobar un
major grau de protecció del nostre
mig ambient, en harmonia amb el
progrés i desenvolupament economic. No podem oblidar que som
un deis parsos més nuclearitzats d'
Europa i que en el cas Vandellós-1
la Generalitat no ha acabat de pronunciar-se en contra del seu tancament, malgrat la denúncia i protesta d'un gran sector del nostre país.
Carreteres sí, les que facin falta,
igual com embassaments, pero no
solear indiscriminadament el nostre pobre petit país de grans vies i
eixos .... Si Rialb ha de servir per
portar aigua a Barcelona, que es
digui obertament. Que no s'engan-

yi a la gent, dones per regar i regu1ar el Segre, no cal un panta tan

gran. S'han presentat projectes
alternatius que no són tan lesius, ni
suposen I' anegament de tantes
terres, per que no s' han tingut en
compte? Els dies de Tiurana,
Basella~ ... estan comptats; es volen
esborrar del mapa, com es feia en
epoca franquista. Ni el record, ni la
seva historia, res quedara. S'ha pensat en cap estudi seriós en aquest
sentit? S'actua de la forma més vulgar i amoral. S'ha formulat estudis
sobre els perills que pot implicar la
fallida de la presa? No deixa de ser
un perill com el que tan clar es veu
ara en el cas de les nuclears. La nostra comarca és de les més deprimides, exceptuant les zones planes de
rec, en part degut a uns embassaments que ens han anorreat i que

no ens suposen cap benefici, ans
una explotadó continada que solament beneficia al gran capital. No
podem permetre que amb Rialb
passi el mateix, i que a canvi, a
més, no rebem cap compensació.
Tenim consell comarcal i un president que ha de vetllar teoricament
pels nostres interessos, que ha dit
sobre tot aixo? Res; actua com un
cap visible de CiU a la nostra
comarca que mira solament pel seu
partit i el seu carrec. Aquests i altres
aspectes de la política que ens afecten són els que ens han de fer reflexionar en el moment d'emetre el
nostre vot. Són quatre anys durant
els quals copsarem l'actuació deis
partits en el govern de l'estat i de la
Generalitat. Després ens tocara jutj ar i votar en conseqüencia.
Esperem, dones.

Unitat Centrista: 1
Verds Ecologistas: 1
Alternativa Vercla -M.E.C.:3

P. Humanista: 5
--~EVE:4
Al. verda M EC: 3
PCC:3

~E:2
PTE-UCE: 1
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El tema de la sanitat és un deis més importants dins l'area de
serveis del nostre municipi; és per aixo que avui hem volgut
entrevistar la nostra infermera, perque ens parli des de la seva ··
optica professional i h~mana de més de deu anys de servei a la
comunitat de la vall d'Ager.
J:
En la línia endegada d'entrevistes, pretenem copsar, no solament
les seves opinions al respecte, ans també apropar-nos al seu perfil huma. Després de concertar en varies ocasions l'entrevista,
finalment ens hem pogut trobar i xerrar ampliament sobre la J
problematica de la Sanitat, en un to cordial i de veritable interes
per la seva part. Ens ha rebut a casa seva, vora la llar ben ence- ···
sa i hem endegat la xerrada.

J

¡
J

¡
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om veus_el futur sanitari de

la Vall d'Ager?
Per parlar-ne ens hem de
centrar en el present, cree, ja que
comporta parlar dels avantatges i
desavantatges. Actualment el
panorama no esta massa malament, diria. Existeix un equip
d'atenció primaria -metge i infer/ mera-, que permet personalitzar
bastant la medicina, el ·que és molt
important.· Un avantatge, al qual
peros' hi sumen inconvenients,
com són la dispersió dels pobles
del municipi i l'aillament. Cara als
sanitaris, comporta també desavantatges, com poden ser els de treballar en equip amb altres professionals. També es plantegen problemes professionals i laborals, com
els de les guardies i la dificultat de
tenir dies lliures, el qual suposa
sovint stress i insatisfacció. Devers
el futur, dins la reforma sanitaria
endegada, Áger es contempla com
pertanyent a l'area bastea de
Balaguer. Vol dir aixo, que en un
futur ha de planificar-se el serv~i
en base a aquesta area baste~. Es
evident que la distancia entre Ager
i Balaguer suposa un greu obstacle,
per tal d'accedir amb facilitat als
serveis; també pels sanitaris del
poble, ja que no deixa d'apareixer
com una dificultat d'integració
amb la unitat basica. Dificultat que
endemés suposa canvis freqüents
de personal, el qual és un inconven i en t, jaque és molt important
conviure durant un llarg temps
amb una comunitat. Després de
tretze anys de servei als verns

d' Ager, comen~o finalment a
entendre,la problematica dels seus
habitants.
Si la gent esta satisfeta amb l'atenció que· rep de part nostra, més
inconvenient li suposa accedir a
altres serveis, com els d'odontologia, radiología, analisis etc.. . La
distancia i el mal accés no deixa de
ser una dificultat.

Quines s6n les coses que creus que
caldria solventar?
Cara a la futura integració en .l'area
basica de Balaguer, escur~ar el
temps i millorar l'accés. A nivell de
planificar una area bastea es té
molt en compte la isocrona -el
temps que tarda a despla~ar-se
l'usuari o personal sanitari del lloc
de residencia al centre d'atenció-.
Evidentment, en el nostre cas, aixo
comporta millorar les vies de
comunicació.
Pots explicar-nos breument aquest
concepte d'area basica dins la nova
estructura sanitaria?
La filosofía meva al respecte és
molt personal. Facil i a la vegada
difícil d'explicar. Resumint, el concepte seria el d'oferir una medicina
integral i integrada en el marc de
tota !'estructura sanitaria -en el
nostre cas, Áger-Balaguer (hospital). Integral, des del punt de vista
d'atenció a l'usuari, amb un concepte més ampli. És a dir, no veure
únicament a l'usuari com malalt,
sinó ampliar-ho a altres conceptes,
incidint en els aspectes biologics,
psíquics i socials. Inte~rada en el
sentit de concebir Ager dins
!'estructura general sanitaria.

Antigament no es practicava la medicina preventiva. Tu n'ets una entusiasta partidaria. Ens pot:s exposar els
teus punt:s de vista?
D'alguna forma, la medicina preventiva forma part de la meva
tasca com infermera; és a dir, ateny
la prevendó. Cal dir, que la medicina preventiva comporta c¡mvis
d'habits i aquest és un procés molt
lent i difícil, ja que hi ha molts factors que influencien a la gent, com
els antropologics o socials. Suposa
evidentment una tasca educativa.
El meu objectiu en aquest sentit,
més que imposar o induir a aquesta modificació d'habits, és el de
promoure la capacltat personal i
col.lectiva, per tal que cadascú
assumeixi la propia responsabilit~t
davant el procés salut-malaltia. Es
a dir, promoure una consciencia
d'opció per assumlr aquesta responsabilitat. Cal dir que el terme
prevenció té un camp més ampli;
vol dir més coses. Per exemple, tota
la tasca de vacunació. Ens pod_ríem
estendre més en el tema i veure el
referent a habits dietetics o costums de vida ....
Quin creus que pot ser el paper que
heu d'ocupar vosaltres els sanitaris en
el nou servei municipal de la miniresidenda?
Sento no poder dir gran cosa al respecte, ja que mal se'ns ha consultat, ni se'ns ha informat. No conec
els objectius d'aquesta residencia.
Com a sanitaria, la meva obligació
és atendre a tota la comunitat. Ésa
dir, si cal faré les meves funcions
d'assistencia en la residencia, com
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faig actualment les visites domiciliaries.
Consideres encertada la política de la
Generalitat ambla creaci6 d'aquestes
mini-residencies? Quins inconvenients
hi veus ?
En aquest cas concret és molt difícil jutjar una cosa que no conec.
En el moment de crear aquest programa desconec quins eren els
objectius. El logic quan es fa un
programa, és que hi hagi una fase
de planificació, posant objectius,
dins els quals ha de tenir-se en
compte aspectes com els recursos
humans, materials i economics.
Suposo que els planificadors hauran tingut en compte costos i utilitat. Més endavant es podra fer una
avaluació, que permetra saber si el
programa era adient i necessari. No
puc jutjat sense coneixer els inconvenients i el programa.
En un futur proper, canviant jade
tema, la seguretat social haura
d'incloure en els seus serveis i prestacions la medicina alternativa. De fet
se'n comenra ja a parlar. Quines opinions et mereix el tema? Penso amb
l'homeopatia, la medicina natural,
etc....
No estic d'acord amb tu que la
integració sigui en un termini molt
curt. És important analitzar la realitat i jo m'he documentat al respecte. No cree que en un futur immediat s'integrin aquestes medicines

alternatives dins la xarxa deis serveis públics sanitaris, perque ara
per ara la medicina tradicional pesa
molt. Els mateixos sanitaris professionals ho rebutgen frontalment,
perque sovint, cal dir-ho, existeix
un desconeixement sobre el tema.
L'únic que puc dir és que en el
camp de la medicina privada s'esta
ja aplicant amb eficacia.
Ja no com a professional, quins creus
que són els grans temes que cal abordar i resoldre en el nostre municipi?
Pera mi, ja ho he dit i ho repeteixo
altre cop, perque cree que és basic
per Ager i els seus habitants, el més
urgent és facilitar un millor accés a
la vall, ja que és ben evident
- l'actual deteriorament de la xarxa
viaria. Cree que aixo passa per
l'arranjament de la carretera AgerBalaguer. Considero, que moralment ens ho deu l'administració, ja
que no hem d'oblidar que vam
guanyar un contenciós i enlloc s'ha
vist que hi hagi hagut cap tipus de
repercussió.
Un altre tema que es podria abordar és el de les obres d'infraestructura, com l'abastiment d'aigües,
per a mi vital, donat el creixement
de població que es produeix durant
els caps de setmana i la temporada
d'estiu. Les deficiencies actuals no
deixen de comportar problemes de
convivencia, sanitaris, etc...
Així i td't, m'agradaria afegir que

·-·-·-:--❖: ❖:-·-·:-·-:-:-:-:-:-:❖:.;.;.;.;-:-:-:-:-·-

exceptuant els apuntats, Áger
compta amb uns serveis bastant
satisfactoris, tant d'infraestructura
urbana, com cultural (local social,
biblioteca, escoles.... ).
Si ha quedat algun tema dins el tinter
que no hem tractat.... ·
·
Tema en concret no, pero podríem
parlar d' Ager molta estona.
Endemés, molts deis problemes
que hem apuntat en el sanitari, es
podrin aplicar a altres serveis, com
el d'ensenyament. Una bona carretera resoldria també el problema
actual en el que ens trobem els
pares amb fills fora. L'accés, per
tant, és basic. A nivell comunitari i
de comunicació hi veig també una
mancan~a de dialeg, que sovint
comporta mals enteses, suspicacies
i problemes de convivencia, la qual
cosa no deixa de ser una llastima
dins una comunitat tan petita com
la nostra. M'agradaria que des de
l'Ajuntament es promogués més el
dialeg i el debat per trobar solucions globals als problemes, satisfactoris per la majoria, a fi de poder
afrontar el futur amb més optimisme i perspectiva.
Amb aquests mots alentadors, que
no deixen de traduir el fort lligam i
estima que té per Ager, deixem la
Tere, disposada encara a seguir
brindant-nos els seus punts de vista
que creu solament haver encetat.

lil Estrellil

S. A. de Seguros
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EL TEU COS
CONSELLS PRACTICS DE BELLESA
Estema punt de comen~ar l'hivern. Aquesta epoca de l'any és molt dura perla nostra pell, ia que
el fred, la humitat i el vent són factors de mal tracte constant. Per aquest motiu, hem de cuidar-la i
protegir-la per evitar el seu resecament.

consellem per aixó:
- netejar diariament la pell
amb llet i tonic.
- aplicar seguidament una crema
hidratant, espeáflca segons el tipus
de pell -seca, greixosa, deshidratada, ...
La resta del cos ha de cuidar-se
d'igual forma, emprant una crema
hidratant corporal i bebent diariament un litre i mig d'aigua per tal
d'hidratar-nos extemament i internament.
També ens podem fabricar amb la
nostra propia imaginació cremes,
mascaretes, _tonics, infusions, etc... ,
· si coneixem les propietats de les
plantes medicinals, les fruites i verdures. Així:
Cítrics (taronja, llimona, tomaquets). Són astringents i tonificants. Indicats per pelis greixoses.
Cogombre. Indicat per pells deshidratades. Calma i suavitza la pell.
Apit. Bo per a pelis fines, sensibles.
Molt calmant.
Camamilla. Disminueix la irritabilitat de la pell. Adequat per pells
fines, seques i congestionades.
Romer, lavanda i tim6. Son bactericides. Apte per a pelis greixoses i
amb acné.
Salvia. Calmant i desinflamatoria.
Donarem ara alguns remeis casolans:
-mascareta pera pells seques i deshidratades. Es pot fer amb iogur
barrejat amb un rovell d'ou. Es un

A

gran gran aliment per la pell.
-mascareta per a pells greixoses. Es
pot realitzar amb argila barrejada
amb infusió de camamilla.
Fent historia

La preocupació per la nostra cara,
cabell i cos ha estat un constant
des deis comencaments de
!'existencia de l'ésser huma. Durant
segles la dona, més que l'home, s'
ha preocupat perla seva bellesa
fisica. Aquesta bellesa té uns
canons que varien segons les epoques de la humanitat. En temps
antic, es donava una gran
importancia al cos. Els grecs, egipcis abans i romans utilitzaven una
serie de tecniques que consistien
en saunes, massatges, banys termals, ungüent ... Després, durant
l'Edat Mitjana va haver-hi un
estancament; pero després, en el
Renaixement, va tornar a rebrollar
amb insistencia. Ens estem referint
a l'epoca de la Gioconda, en que
les dones es depilaven part del
cabell per donar-li més amplitut al
front.
I arribem, aixi, al segle XVIII, que
es fara famós pels seus perfums,
coloret i perruques. Aquest segle es
va arribar a anomenar "el segle del
coloret", Ja que era tan extraordinaria la quantitat que conssumia
Franca, que tots els industrials en
volien obtenir el monopoli de la
venda pels beneficts que reportava.

'f NSTiTUT _DE
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Avda. Pere 111, 17-19, Entresol BALAGUER
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Els perfums s'utilitzaven per dissimular la mala olor corporal, Jaque
la gent no es banyava gairebé mal.
Passem després a !'epoca del
romanticisme, de la qual la Dama
de les Camelies n'és l'exponent
més fefaent. Ella s'empolvava la
cara amb polvos de color blanclilós per tal d'accentuar més la seva
palidesa natural. Altres dones
bevien vinagre per fer empal.lidir
la seva cara. Després de la
Revolució Francesa s'obren a París
les primeres cases de perruquerria,
depiladores, manicuria, que arriben
fins la nostra época.
Avui en dia hi ha centres d'estetica
molt complerts, on es pot transformar a una persona a base de tractaments de col.laboració entre metges i esteticiens per tal d'eliminar
arrugues, dur a terme dietes per
aprimar-se i fins i tot operacions de
cirurgia estetica, com liposucció
etc... Es un camp aquest que esta
en constant evolució i investigacions. La prova és que actualment
s'estan realitzant a Londres tractaments a base d'hormones en mil
dones amb resultats esplendits de
rejoveniment.
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aigües el gran públic en som desconeixedors ...
Potser és veritat que a Áger estem
aclaparats pel pes de la historia,
que ens pesa potser inconscientment com una llosa; potser els nostres psico-dinamismes de defensa
són l'expectació dels esdeveniments, el conformisme i un altre
tant d'indiferencia i, també són
psico-dinamismes els actes socials
com els que comentava al principi
i d'altres com la inauguració de
Santa Eugenia de la Regola, on ens
hi vam trobar uns quants i de poc
canviem el credo.
Potser no he dit res amb tot aixo o
potser molt. Una reflexió sobre el
nostre inconscient col.Iectiu no hi
va malament. A veure si podem
trobar la il.lusió d'un Áger més
prosper. La Cabanera és una eina
que podem utilitzar tots, cree. I si
tots hi diguéssim "la nostra" potser
en sortiria algun projecte per un
futur millor.
JOAN BALDOMA. MANRESA,
25 D'OC1VBRE DE 1989
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Ja de molt jove vaig aprendre -lla- barcelonines per mirar de solucio- exemples. Quan una persona,
vors en castella , es dar - uns ver- nar-los els seus petits o grans pro- majorment si és producte de la ciusos que a guisa de faula deien blemes de tot tipus, i en moltes tat, visita o passa uns dies en un
-cito de memoria- "Cuentan de ocasions he pogut constatar, amb poble eminentment agrícola, -el
un sabio que un día , tan mísero y certa sorpresa per part meva, primer que observa i admira si va
pobre estaba, que solo se sustenta- !'existencia de gent prou confor- de convidat a casa d'un parent o
ba de unas hierbas que cogía. mada i felii;, dintre de les seves d'un amic pages és la manera com
Habrá otros, entre si se decía, más miséries, i gent ben desgraciada llesquen el pernil, la muntera de
pobre y triste que'yo?. Y cuando el entre famílies benestants.
patates i la tenalla d'oli d'oliva que
rostro volvió, halló la respuesta Si aixo succeix dintre de les nos- tenen al rebost; els prestatges ativiendo, que otro sabio iba reco- tres comunitats, al costat de casa borrats de conserves i melmelades
giendo.. .las hierbas que el arrojó".
nostra és que, apart de la possible . de tota mena; les tupines d'olives i
El contingut fori;a al.leccionador deficient distribució de la riquesa, confitat de porc, nous, ametlles a
d'aquests versos, m'ha portat en hi ha d'altres factors que condicio- sacs i altres fruits secs que tenen al
més dúna ocasió a reflexionar i, de nen la vida i pensament de les per- corral o a l'hort. Observem també
retruc, fer-me una serie de formu- sones. I un d'aquests factors deter- que quasi mai miren al rellotge;
lacions de tot tipus, ja que el quid minants, jo diría que és l'inconfor- que aquí i alla hi ha un grupet de
de la qüestió no és altra que lín- misme del individu dins l'actual gent que amicalment fan petar la
conformisme deis
xerradeta; que
humans.
\?'Jf?''''''w.
només corren els
Bé, com que no
cotxes i tractors ... tinc intenció, -ni
Que els efectes de
prou preparaciól'atur no existeiper aprofundir en
xen o són molt
_aquest
camp,
minsos, que no
deixo per als pro- Jüi
tenen els grans
fessionals de la~~~~~~~~~=~~~~---;=····~·.-($
.•···.~
·-· · =~~=~~~~~~~problemes
de
ploma i experts en ciencies huma- sistema socio-capitalista que pre- l'habitatge, i pels carrers no es veu
nístiques les consideracions econó- domina i que vulguis no vulguis gent demanant caritat ni regirant
mico-socio-filosofiques que s'en ens toca de viure i acceptar.
escombraries per subsistir; que no
podrien derivar de tal planteja- Llavors perqué desesperar i despo- viuen d'aprop el terrorisme ni amb
tricar d'aixo i d'allo, d'aquest i el perill que a la cantonada de casa
ment.
Tanmateix, pero, en la meva con- d'aquell altre, davant !'evidencia teva et punxin per l'esquena i et
dició de simple ciutada mig de de que tot plegat no ho podem pas plomin ...
poble mig de ciutat, ara i aquí vol- arranjar i de que arreu de món Davant d'aquest celestial panoradria esmeri;ar tant sois unes ratlles passa poc més o menys el mateix?. ma, la impressió que se'n treu és
en comentar .alguns contrasts, A més, com tots sabem de sobres, d'una especie de xauxa, on quasi
apetencies i inconformismes que hi ha gent amb diferent mentali- tot funciona sol, sense esfori; previ,
he pogut observar, tant en la gent tat, cultura, religió; problemes deri- quan la realitat, la trista realitat és
de la ciutat com en la del món vats del fet migartori com són ben bé una altra. Tot i que avui dia
rural.
lídioma i ládapatació a la nova ha canviat molt la vida de treball
... Qué si la vida de la ciutat és comunitat, problematica de tenir del pages, no ha estat sense cost de
molt més facil, comode, planera, un lloc de treball ... l'exercici de la diners, esfori;os, suors, mullines,
engrescadora? ... Qué si la vida teva professió, la família, les amis- passar calor i fred, etc; fins mirant
rural és molt més dura i feixuga, tats, léntom on vius, la economía, al cel implorant clemencia perla
desencisadora, angoixant? ... O és etc.... Tot aixo apart del peculiar manca d'aigua, el panic d'una poscaracter de cadascú de nosaltres, sible i devastadora pedregada amb
precisament tot el contrari?.
el perill que se'n vagi en orris les
Mireu; com molt bé diuen, de tot que Déu ni dó!.
hi ha en la vinya del Senyor. Jo Entre les dues comunitats, la rural despeses i treballs de tot un any.
mateix, en el decurs de ma ja llarga i la ciutadana, jo diria que hi ha un
(CONTINUARA)
permane.ncia a la ciutat i com a -avui potser ja no tant- cert descocomponent d'una ocassió -i com a neixement de la vida real i quotiP. SANUYP.
membre actiu, l'obligació- de visi- diana i un concepte un xic equivoBARCELONA, NOVEMBRE, 1988.
tar les famílies majorment més ver- cat d'una comunitat envers· de
gonyants (pobres) de les barriades l'altra. M'explicaré posant alguns
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LA HIPERTENSIO ARTERIAL

L

a hipertensió arterial és una

de les malalties croniques
més freqüents en els parsos
desenvolupats i constitueix un problema de salut pública de primera
magnitud.
Malgrat la seva prevalenca varia
molt en funció de diverses variables, s'estima que oscil.la en les
diferents comunitats entre el 10 i el
20% de la població adulta de més
de 20 anys. Si extrapolem aquestes
dades a la vall d' Áger, resulta que
tindríem entre nosaltres a unes 70130 persones amb hipertensió arterial.
La hipertensió arterial es defineix
com l'elevació cronica i persistent
de la pressió a la sang a l'interior de
les arteries. Els límits de la pressió
arterial que es consideren normals
varen ser establerts l'any 1978 per
un comite d'experts de la
Organització Mundial de la Salut,
segons criteris de normalitat estadística. Presenten hipertensió arterial definida aquelles persones que
tenen una PAS (Pressió Arterial
Sistolica o Maxima) superior o
igual a 160 mmHg (milímetres de
mercuri) i/o una PAD (Pressió
Arterial Diastolica o Mínima) superior o igual a 95 mmHg. Tot aixo
verificat almenys en tres. determinacions realitzades en dues ocasions diferents. Una sola determinació amada no té cap mena de
valor per etiquetar una persona
coma hipertensa.
D'acord amb la seva causa, la
hipertensió arterial es pot classificar en:
Primaria o essencial: Quan no se'n
coneix la causa. Suposa el 95% deis
casos.
Secundaria: Quan és de causa conegu da (renal, endocrina, etc.).
Encara que cal recordar que actualment la principal causa d'hipertensió arterial són els medicaments.
Factors associats

Després d'una serie d'estudis :1:,?%t).. - acddent vascular cerebral
epidemiologics, s'han detec,f\'IJ:\V~
•. - cardiopatía ooronaria
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/ El tractament d'aquesta
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sobre els que el metge generaTno pot actuar (herencia, raca, edat,
sexe).
b) ambientas: poden ser modificats
per habits higiénics i un estil de du
vida saludable

::;t~í~eé~~~::~ en ta en

a) Mesures higieniques:
- Dieta hiposodica: Es la mesura
més important. S'ha de procurar no
ingerir més do 5 grams deo sal al
día. Per aixo s'ha de tenir en

Pera para Inflar
el manguito

- sal en la, dieta.
- Obesitat.
- Consum d'alcohol.
- Tabac i café.
- Exercici fisic.
- Altres factors (altitut, temperatura, atess, la duresa de l'aigua de
consum, sorolls, factors socioeconomics, etc.)
L'hip_ertensió arterial coma fac-

compte no so s as a uti itza a
com a condiment, sino també els
aliments amb un elevat contingut
en sodi.
- Reducdó del sobrepés.
- Disminudó de l'ingesta de grasses
animals.
- Restricdó del consum d'alcohol.
- Exerdd físic moderat.
- Eliminado del tabaquisme.
- Reducció de !"'stress" laboral,
social i economic.

tor de risc cardiovascular.
L'importanda de l'hipertensió arterial a nivel comunitari ve donada
per una concepció més mod_erna
que la considera com un factor de
risc per a patir malalties cardiovasculars, tals com:
- insuficiencia cardíaca.

b) Mesures farmacologiques: és el
tractament amb diferents tipus de
medicaments. Es compotencia
exclusiva del metge.
DR. JOAN PÉREZ 1 ALDOMA
METGE TITULAR D'AGER
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Vitamina Bl

On més es troba és a la llevadura de
cervesa, el germinat de blat i la
soja. Segueixen el pa, l'arros integral, els fruits secs sense torrar, les
mongetes seques, els pesols crus, la
taronja i la patata.
,
Es diu també tiamina. Es més efectiva presa amb les vitamines del
grup B. Benefica peral sistema nerviós i l'activitat mental. La seva
falta produeiX: somnolencia, mal
humor, disminudó de rendiment,
dolors nerviosos i adhuc paralisi.
Afavoreix el creixement i ajuda a
fer la digestió deis carbohidratats;
també afavoreix el bon funcionam en t deis músculs i del cor.
Combat els marejos i .els dolors
dentals. Fumadors, els qui prenen
cafe .o alcohol, així com les embarassades han de prendre més quantitat de la vitamina perque en gasten més.
Vitamina B2

.

On més es troba és a la llevadura de
cervesa, germinat de blat i ametlles; formatge, ous, xampinyons,
mill, nap cru, farina de soja, segon
de blat, julivert, iogurt, llet, hortalisses de fulla verda, llegums i castanyes.
Dita també riboflavina; la seva
carencia pot provocar l~sions als
llavis i organs genitals. Es estable
en la cocció i acdó de la calor, deis
oxidants i deis adds. Ajuda al creixem en ti la reproducció; al bon
estat de la pell, ungles i cabell.
Beneficia la visió i combat el cansam en t d'ulls. La llum la destrueix,
especialment els raigs ultravioletes.
La manca d'aquesta vitamina pot

afavorir les malalties seborreiques o adrenals, i també per la metabolitla queilosi. Sembla que afavoreix zadó de les grasses i sucres en enertambé la respiració cel.lular.
gía. Ajuda a la síntesi deis anti-cosVitamina B3
sos i a la formació de les cel.lules
Es troba: llevadura de cervesa, del creixement i el desenvolupasegon de blat, fruits secs (espedal- ment del sistema nerviós central.
ment cacauets), farina integral de Entre els seus enemics es compten
blat, orellons de préssec, albercoc, la calor, caferna, alcohol, tabac i
·xampinyó, mill, blat de moro, lle- alguns farmacs. Conjuntament
gums i datils.
amb la vitamina C ajuda a combaEs diu també acid nicotínic. Com tre al.lergies, artritis i stress.
en el cas de la Bl, la pot fabricar el VitaminaB6
propi organisme a partir d'aquesta. Es troba a la llevadura de cervesa,
Es considera essencial per la síntesi germinat i segon de blat, llevadura
de les hormones sexuals i per l'ela- de pa, farina de blat de moro i soja,
boració de la cortisona, tiroxina i fruits secs, platan, ou, raim, panses,
insulina. És indispensable per la col, espinacs crus, pastanagues i
salut del cervell i del sistema ner- patates.
viós. Afavoreix la digestió i ajuda a E~ diu també pirodixina. El seu
millorar el cutis. Redueix també el defidt produeix anemia, dermatitis
colesterol i les grasses, afavorint seborreica i glositis. Necessaria per
així la circulació i reduint el factor l'assimilació de proteics i lípids; per
la fabricació d'anti-cossos i globuls
d'hipertensió.
Vitamina B5
rojos. Necessaria també per l'absorEs troba a gairebé tots els aliments; ció de la vitamina B12, i tarnbé per
molt especialment al rovell d'ou, a produir l'acid clorhídric estomacereals integrals, llegums, col, gelea cal. Intervé en el rnetabolisme del
reial i fruits secs.
magnesi i ajuda a prevenir malalEs diu també panto-tenic. La seva ties nerviases .i de la pell. Fomenta
carencia provoca desordres en la també la síntesi deis acids nucleics
pell i en la sang; essencial pel bon i rnillora el nivell del colesterol;
funcionament de les glandules combat !'artritis. És estable amb la
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calor pero la llum la destrueix. És
molt més efectiva quan es pren
juntament ambles vitamines Bl,
B2, B3, C i el magnesi. Sembla que
ajuda a disminuir igualment les
necessitats d'insulina deis diabetics.
Vitamina B12

Es troba: rovell d'ou, formatge, llevadura, llet i en algunes algues
marines. Dita també cobalamina. El
seu deficit pot provocar anemia i
danys cerebrals. Per millorar

l'absorció cal combinar-la amb
calci. És també regeneradora deis
globuls rojos, afavoreix la creixenca
i ajuda a augmentar la gana en els
infants. Afavoreix la memoria, el
metabolisme de les grasses, deis
carbohidratats i de les proternes. És
l'única vitamina amb un component mineral en la seva composició, el cobalt. És necessaria també
pel bon mariteniment del cervell i
molt necessaria pels bevedors
d'alcohol. Juntament amb l'acid
folie és considerada com un gran
revitalitzador.
Vitamina B13

Es troba sobretot en les arrels
comestibles . Molt desconeguda
encara. Sembla que és metabolitzadora de l'acid folie i la vitamina
B12. L'energia solar i l'aigua la destrueixen.
Vitamina B15

Es troba en la llevadura, llavors de
sesam, carbassa, cereals integrals.
Dita també acid pangamic.
S'assembla a la vitamina E perque
és també anti-oxidant. La seva
carencia pot provocar desordres
glandulars i nerviosos, així com del

cor. Ajuda a la síntesi de les proter- ment del sistema nerviós. Els que
nes; eficac per evitar les ressaces; prenen alcohol han de consumirprotegeix el fetge de la cirrosi i dis- ne més.
m in ueix el nivell del colesterol de Ácid folie (grup B)
la sang. Millora els símptomes Es troba en la llevadura de cervesa,
d'angina i asma. Protegeix també segon de blat, escarola i verdures de
deis agents contaminants i és útil fulles verdes en general. També en
per combatre el cansament.
els fruits secs i patata. Dita també
Vitamina B17
vitamina M o B sub-e. La seva
Es troba en les llavors de préssec, carencia pot provocar anemia
albercoc, poma i mandarina. Ha de macro-ática nutricional. Essencial
prendre's en poques dosis, puix perla formació deis globuls rojos i
part de la seva mol.lecula esta cons- metabolisme de les proternes.
ti t urda pel cianur. Anomenada Ajuda a la producció de l'acid
també laetrire. És poc coneguda nucleic i la divisió cel.lular; particiencara i es creu que serveix per a pa també en la transformació deis
prevenir els cancers.
sucres i aminoacids. Afavoreix la
Vitamina H (grup B)
bona conservació del cutis. Han de
Es troba en la llevadura, rovell consumir-se més els bevedors
d'ou, fruits frescos, fruits secs, llet, d'alcohol o molta vitamina C.
arros integral. Dita també biotina. Inositol (grup B)
És essencial per al metabolisme de Es troba en els vegetals en general,
lípids i proternes; protegeix el llevadura de cervesa, meló, rarm,
cabell; alivia els dolors musculars, germinat de blat, cacauets, col.
depressius i la somnolencia. Es creu Juntament ambla colina produeique la seva manca pot afavorir les xen la lecitina. Ajuda a la metabolització de les grasses i el colesterol
malalties cardíaques.
Colina (grup B)
i la seva carencia pot provocar llaEs troba abundant en les grasses en gues. Afavoreix la salut del cabell i
general, llevadura de cervesa, ger- nodreix les cel.lules cerebrals. Més
mina t de blat i en els vegetals eficac presa amb les del seu grup.
verds, en general.
Els fumadors, bevedors i cafeters
El seu deficit pot provocar la dege- han de prendre'n més.
neració del greix del fetge i la cirro- Paba
si, així com l'enduriment de les Es troba a la llevadura de cervesa,
arteries. Actua millor juntament cereals integrals, germinat de blat i
amb les del seu grup. Evita l'acu- el segon. Es tracta de l'acid paramulació del colesterol i amb ella el amino-benzoic. És una de les darrecervell produeix una substancia res vitamines del grup B que s'han
que enforteix la memoria . descobert. La pot fabricar el propi
Necessaria per l'eliminació de les organisme. Ajuda a la formació de
toxines del cos i el bon funciona- l'acid folie i participa en el metabo-
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Els hippies d'ahir
ot ser que quan comenci
aq~est article per la revista
d' Ager, estigui una mica
influenciat pel poc temps que fa
que acabo de llegir un llibre sobre
la vida naturista i antimaterialista
de la societat.
No sé ben bé per on comen~ar a
escriure d'una cosa que se n'ha parlat molt i de moltes maneres, pero
l'ambient m'acompanya. Die que 1'
ambient és idoni per tal com estic
amb Dylan, la Patti Smith, la Janis
Joplin i tants altres que no acabarla
mai d'esmentar, encara que de tant
en tant em fan aixecar de la confortabl poltrona on estic assegut
per girar el disc de cara.
Possiblement et faci gracia el títol
que encapala l'article... dones riu!,
no et tallis ... Així m' agrada. Un
cop ja has rigut o senzillament has
quedat una mica estranyat, et die
que faré referencia molt breument
a un moviment socio-cultural o
com es vulgui anomenar, que no
tots varem tenir la bona oportunitat de viure.
Avui, en l'any 1989 a Europa i a
quasi _arreu del món, ressorgeix una
mena de mentalitat en pro de la
natura i els seus valors que el
podríem comparar, encara que
totes les comparacions són inexactes, al moviment deis seixanta, fins
i tot molt més abans, en el qual els
valors humans se situaren en un
primer pla. He llegit un article d'un
periodista que molts cops deixa els
seus mots marcats en les columnes
de sociología de diaris tan importants com Times, San Francisco
journal -m' ho acabo d'inventaron reflecteix la vida de tota aquella
generació que va decidir deixar
l'stablishman sistema. M'estic referint als "hippies" no ho die pas
amb to pejoratiu, ni molt menys.
Molta d' aquella gent ha canviat
bastant i molts d'aquells hippies
avui són allo que la societat anomena "yuppies". Comes pot veure
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els mots ho han variat massa.
Quan es sembra es pot obtenir
molt bona collita, una collita normal, o una mala collita. El fet és
que d'aquelles llavors en van quedar de vives i ben arrelades.
Aquesta gent avui potser no es
diuen hippies, se'ls diu ecologistes,
verds, progres, pero en queden
encara d'allo més autentics. Avui
no és com abans, tots ho sabem, el
moviment d'ara és molt més fluix.
No té un resso de grans masses, al
contrari. Per tot aixo, vull parlar
d'aquesta gent, que són pocs pero
que cada dia se n'afegeixen més.
Ben a prop de la nostra terra tep.im

ciacions vegetarianes i pacifistes o a
restaurants naturistes a canvi de
menjar que després es repartia
entre ells. Aquests ajuts es van
ampliar, creant-se assessories jurídiques i oficines de treball en granges, com també organitzacions
d'albergs on dormir graturtament.
Aquests moviments van créixer de
tal forma que aviat van trobar en
les universitats el germen pel cultiu
d'una utopia d'origen acrata. Ja a
l'octubre del 66 es va celebrar el
primer "love in" o manifest d'
amor, avantsala deis futurs festivals
"pop"; després, al gener del 67 tindria lloc el gran "human be in" -

una petita comunitat que ha decidit fer de la seva vida una manera
de viure, per molts de nosaltres
una mica estranya, encara que no
sigui aquesta la paraula correcta.
A finals del 66 hi havia ja a Nova
York algunes comunitats hippies.
Ginsberg en presidia una d'uns
cinc-cents afiliats. Era gent que
havia llogat cases velles; que menja ven deixalles de restaurants o
menjar deis mercats en mal estat o
amb alguna tara. Un de llurs líders,
Abbie Hoffman va ser el primer a
obrir una tenda de menjars graturta
pels hippies. Aviat a principis del
67 Emmet Grogan va fundar
"Biggers" que era un organisme
d'ajut. Es féu popularíssim i marca
l'inici de l'anomenada "era de la
graturtat". "Biggers" s'estengué
rapidament, oferint treballs a asso-

assemblea general de la qual sorgiria l'esperit del "flower power", i
els inicis d'aquest decisiu moviment-, amb la participació d'uns
quaranta mil joves i intel.lectuals,
entre els qui s'hi trobaven els profetes Ginsberg i Leary. Més tard
aquesta experiencia es repetiría a
Nova York. En totes aquestes concentracions la música hi tenia un
lloc molt destacat. S'estava conven~t que la músic_a que subterraniament feien grups com Jefferson,
Airplane, Greteful Dead, era una
nova expressió i formava part del
moviment, pel qual es considerava
signe d'identificació. Els primers
grups hippies interpretaven concerts graturtament i es negaven a
gravar discs amb editores comercials. La seva música es definía com
psicodelica i el rebuig total a la
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societat hi era present. Sota la
denomina ció d"acid rock", que
batejava tots aquests grups, s'hi
bastí el que· s' anomena moviment
de la costa Est. El posterior moviment estudiantil de protesta endega t per les universitats, sera
paral.lel al deis hippies i com hem
vist en molta part es fonamentara
o partira dels seus prindpis.
Per exemple en aquest sentit tenim
el cas del Vietnam que compta des
d'un bon principi amb l'oposició
juvenil a la intervenció americana,
tant per l'aspecte huma del conflicte, com pel comercial, que suposa
l'increment de les fabriques de
material bel.líe i químic.
Nombroses accions de protesta,
concentracions i activitats de sensibilitzadó es van portar a cap contra
aquesta guerra, el que féu possible
que el movfrnent hippie trobés un
important brou de cultiu entre
boná part de la jove generació estado-unidenca.
Mentre molts d'aquests hippies van
tractar de digeritot molt rapidament, altres van marxar a parsos
com l'India, per iniciar-se en la
meditació trascendental que els
permetés sortir de l'empanada

,.

Els Beatles, amb Donovan i Mia Farrow a la India.
mental. A l'India hi varen anar
entre al tres els Beatles, la Mia
Farrow, Donovan i tota una legió
de "nens de papa" amb diners per
volar amb Jet fins a Delhi i pelegrinar després a Katmandú per descobrir que allo no era el seu paradís
somniat. Alguns deixaren la vida
en l'aventura entre convulsions
d'una sobredosi o febres desconegudes. Per una altra banda pocs es
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van atrevir a reconeixer la gran
farsa de la falsa ment anomenada
meditadó transcendental.
Fou tot un moviment que comen~a
a decaure, pero del qual d'alguna
manera, com deia al príncipi, van
quedar algunes molt bones llavors.
(Part de la informació s'ha extret
del suplement de la Vanguardia del
24 de juny de 1984).
VICTOR DE XALETS.
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arrerament els articles de la

premsa i revistes que denuncien la destrucció del mon
per l'home són cada cop més nombrosos i adhuc angoixants. Els qui
sou més grans i heu conegut encara
un mon sense contaminacions,
segurament us en fareu creus, pero
és que ja són mes de cent anys que
l'home explota abussivament la
terra, incrementant el consum,
sobre el que es basa la nostra economia, i empobrint cada cop més
als parsos subdesarrollats del tercer mon. Es una carrera sense
fré, denunciada
pels grups ecologistes sorgits
en els darrers anys per tal
d'alertar als governs deis
estats i les grans potencies.
Actualment es camen~a a
prendre conciencia
perill que gravita sobre el riostre planeta i els partits parlen
d'ecologia, sense pero que posin
remeis efica~os i urgents a aquest
proces de destrucció i degradació.
Avui nosaltres volem exposar i
donar algunes dades sobre aquests
greus problemes.
Un deis més signific~tius, és la
desaparictó cada cop més creixent
d'especies de plantes i animals. Es
calcula que entre el 15% i el 20%
hauran ja desaparegut en l'any
2000. L'home modern ha introdurt
un ritme d'acceleració en el procés
d'extinció i es calculen en 4589 les
especies en periil d' extinció
actualment.
Una situació greu la que es planteja, pel fet que la diversitat biologica, resultat de 4000 milions d'anys
d'evolució, és necessaria per a mantenir la saiut natural de la terra.
Fins 1' actualitat els cientifics han
descrit i identificat prop de
1.400.000 especies entre plantes i
animals, que venen a representar el
5% de les especies existents. Es a
dir, en desapareixeran moltes sense
que arribem a coneixer-les.
Solament d'insectes es creu que en
podría existir uns 30 milions
d'especies. Evidentment que els

motius conservacionistes es poden de la qual es calcula en uns 40 mil
catalogar entre morals i practics, mil.lions anuals, l'almidó, emprat
tenint en compte que, a més del per a teixits, cosmetics, medicina,
que pot suposar lamentar la desa- etc.. així com grasses, olis naturals,
parició d'un ser viu resultat de alcohols etc... extrets de plantes.
l'evoiucio de tants mils d'anys, la Explotació índustrials situa com un
seva extinció agreuja igualment la deis gans perills per la pervivencia
supervivencia de !'home, ja que de les especies, sobretot pel que fa
moltes especies son necessaries per a l' abusiva explotació deis hoscos.
la salut, Dins d'Europa, Espanya és qui posseeix major diversitat biologica;
moltes especies, úniques del nostre
país S'ha dit que constitueix el tresor biologic d'Europa. Un tresor,
pero, menyspreuat en part i en
\ \ vies de destrucció. L' ingres a la
· CEE pot suposar un perill si no
s'arbritra un creixement racio. ,.,.,.. ,.,.· --·-- de la nostra indústria, pero
suposar també, si políticament es té en compte, la plataper salvar els nostres
ecosistemes.
apuntavem, un altre deis
greus perills del nostre planeta és la
desforestació i la pluja acida, ja que
esdevenen uns deis majors perills
per la conservació de les especies,
l'aiimentacio pel fet que en els hoscos hi habiten
i la indústria. Per exem ple, el 40% molts animals i plantes. La desfode tots els medicamets provenen restació, per altra banda, agreuja el
de sers vius, com és el cas de !'aspi- problema existent ja de desertitzarina, que s'extreu l'acid saliálic de ció del nostre planeta, alhora que
l'escor~a del salze. En parsos com és cáusant de I' efecte hivemacler,
l'lndia o Xina, l'0rganització degut a la excessiva concentració
Mundial de la Salut calcula en un de dioxid de carbó en l'atmosfera.
80% els medicaments que son Des de molt antic es venen desfoextrets de les plantes. I no parlem restant les zones templades de la
deis insecters polinitzadors o deis terra per ubicar-hi els terrenys de
depredadors de les plagues.
cultiu. Actualment aquest proces és
Actualment es calcula que el 75% alarmant i supera al de qualsevol
de tots els aliments que es consu- epoca; sobretot perque s'exten
meixen procedeixen solament de 7 també per les zones tropicals, que
especies (blat, arro~, panís, batata i posseeixen les comunitats amb una
cassava), representant ja els 4 pri- major complexitat i varietat d'espemers el 50% .. Es calculen en 3000 cies animals i vegetals del planeta.
el nombre de plantes que ha Hem de tenir en compte que el
emprat l'home al llarg de la seva bosc és part essencial de la biosesfehistoria per alimentar-se, restant r a. L' Amazonia, les sel ves centroencara unes 7 5000 especies africanes i els hoscos del sud-est
comestibles, moltes de les quals asiatic es veuen sotmesos a una
desapareixeran sense qe l'home n' explotació i destrucció sense precehagi fet mal ús. 1 no parlem de la dents. El calcul és d'uns 20 milions
importancia de certes plantes per la de ha. anuals solament per la zona
indústria, com la fusta, el comer~ boscosa de l' Amazonia -representa
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aixó, mitja Espanya-. Des del 1945
es creu que s'ha destruit el 40% de
tot el bosc tropical. A tot aixo, cal
afegir que solament un 5% de les
selves tropicals gaudeixen d'algun
tipus de protecció, no sempre efectiva.
No cal dir que aquesta ctrcumstancia és un deis motius del perillós
augment de la temperatura mitja
de la Terra, amb les conseqüencies
apuntades que aixó comporta,
degut sobretot a l'esmentada concentració del dioxid de carbó. Per
altra banda,l'augment de les pluges
acides, amb totes les greus conseqüencies que comporta de destrucdó de la natura i de perill per propi
home, ve propidat entre altres causes per les centrals termiques, així
com tot tipus de combustió de
carbó mineral.
En el cas d'Espanya, la destrucció
de boscos és també significativa;
més~ si hi afegim el nombre
d'incendis que s'estan produint.

ENfRADA
D'ENERGIA
SOIAR

Només en el cas d'Extremadura es
calculen en 320.000 ha. les zones
d'alzinera destruida en els deu
darrers anys.
Perills tots ells, als quals se sumen
els de la mateixa contaminació
produida en rius i fins i tot mars.
Cal citar com exemple més destacat el de la Mediterrania. I retornant a l'atmosfera, el famós forat
negre , detectat en els darrers anys
en la zona de l' Antartida. Un forat
en la capa d'ozó descobert fa uns 5
anys, que segons estduis deis científics britanics és conseqüencia de
la destrucció de l'ozó, sobretot a
partir de la decada deis setanta. A
través del satelit de la Nasa
"Nimbus-7", el forat que es detecta
en els mesos de primavera a
1'Antartida, alcan~a els 14 milions
de Kms. quadrats. Investigacions
en aquest sentit han vingut a
demostrar que el fenomen té el seu
origen en la contaminació causada
per les industries humanes, que

han fet augmentar el CFC de
l'atmoosfera (cloruro-fluoro-carbur). Sobretot la fabricactó d'escumes, extintors i refrigeració se
situen com els agents principals;
també degut al gran ús deis sprais,
que contenen CFC. Cal tenir en
compte que l'atmosfera necessita
més de 150 anys per eliminar
aquest component químic. No
entrarem a fer esment de les conseq üencies que s'en deriva d'aixó;
volem incidir només en el perill de
les radiadons solars, degut a aquesta destrucció de la capa d'ozó per
l'home. De fet, s'han pres ja mesures, pero no suficients, com la
prohibició del CFC en els sprais,
que a Espanya no entra en plena
vigencia fins a finals del 1990.
No volem ser pessimistes, pero
davant d'aquest panorama, penseu
que ser ecologista és una aberradó?
Una utopia de quatre ?. Cal que
prenguem conciencia deis greus
problemes que afecten al nostre

RADIACIO
REFLEXADA
AL ESPAI

CALOR QUE
DEURIAANAR
A L'ESPAI I
QUE ES
REFLEXA
A 1A SUPERFICI
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L'ABELLA SOLITARIA, UN
IMPORTANT AGENT DE
POLINITZACIO
Generalment associem les abelles amb les arnes i la mel, quan en
l'actualitat es coneixen més de 1.100 especies d'abelles de la nos- IJ:Bn:t :\'/.:/
tra fauna que no són socials, sinó solitciries. Vol dir aixó, que les
femelles, quan són fecundades pels mascles, han de valdre~ per
elles mateixes, fer- se un petit rusc d'unes deu cel.les, depositar un
ou en cada una i proveir-les d'aliment (poi.len). La mare sol morir
un cop nascudes les cries, vivint tan sois uns mesos.
es abelles melíferes tots
sabem que són bones polinitzadores, pero ignorem que les
solitaries desenvolupen també un
paper important en la polinització
de certes flors silvestres o cultivades. Es per aquest motiu que a
E.E.U.U. l'agricultura comenca a
pendre mesures per.tal d'instal.lar
distintes especies d'abelles solitaries aptes per a la polinització de
certes plantes, com és en el cas de
l'alfals que no és ben polinitzat per
les abelles melíferes i sí per les
solitaries. Al Nord d'aquest país i al
Canada fins i tot es disposen, prop
dels camps d'alfals, soles de terra
preparada i coberts amb plastics
per mantenir l'humitat, per tal de
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que hi niuen aquestes abelles -les
del genere' Halicus-.
Fa ja uns quaranta anys que els
japonesos en descobriren l'existencia com bones polinitzadores de la
flor del pomer -la cornuda japonesa del genere "osmi"- i des d'aleshores confeccionen també refugis
fets amb vanyes per tal de que hi
niuen. Als E.E.U.U. es calculen en
90 els cultius depenents de dita
polinitzadó i en un terc, aproximadament, recursos alimenticis que
en depenen directament o indirectament.
Els entomolegs les situen dins el
grup dels himenopters, agrupades
en la família de les "apoidees", que
es subdivideix en 6 grans famílies i

en més de vint-mil especies disperses per tot el mon.
Soleo posseir de 3 a 30 mms. i s'en
pot trobar de moltes menes. Sense
pel ibrillants; peludes etc ... La
majoria dels cops semblants a les
melíferes, peromés petites.
A través d'aquesta informació
volem només alertar al pages de la
seva existencia i la necessitat de la
seva protecdó. Hem d'assenyalar, a
més, que d'enca fa uns trenta anys,
a Catalunya ha disminuit el seu
nombre, degut sobretot a l'ús indiscriminat dels insecticides emprats
contra les plagues.

BON

NADAL
Danconispano AmePicano
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EL NOSTRE PASSAT PRESENCIA· 1 TESTIMONI
DE JUEUS A LA VALL D'AGER EN EPOCA
MEDIEVAL
La presencia de iueus a la vila d'Ager la documentem des del segle III i sembla que cal relacionar-

la ambles aliames (barris o calls iueus) de Ueida i Balaguer. El fet d'establir-s'hi es deuria seguramenta motius economics. No hem d'oblidar que des del segle II la vila era, no solament seu d'una
comunitat de canonges que extenia els seus dominis i iurisdicció més enlla del Montsec, ans també
capitalitat del segon vescomtat d'Urgell. Aspectes ambdós que afavoririen el seu desenvolupament
economic i també urbanístic.

questa minoria etnica, que
arriba a arrelar-se en el nostre municipi, es degué dedicar preferentment a les tasques
comercials i de préstec. Almenys
així sembla deduir-se de la documentadó. El 1268 apareixen documentats els jueus Bernat Balloví i
Bernat Eymerich, que regentaven
un negod a Lleida, com prestamistes de l'abat de St. Pere; el 1270 es
documenta el jueu Samuel Bubo

A

Hem de dir que durant el segle XIV
ens apareixen més referencies,
sobre vendes de cases a la pla~a,
que adquiria la paeria per engrandir-la, ja que era el lloc on es feien
els mercats i fires i on hi havia els
obradors (tendes) . Són varies les
actes de venda que posserm, entre
les quals destaca una del 1341, on
apareix una tal Amoreta, vídua del
jueu balaguerí Salomó Baró, venent
un alberg juntament amb els seus

Pla~a Major d'A.ger
fent un préstec a l'abat Pere de 270
sous jaquesos per adquirir un
esclau indú. Molt més indicatiu és
un document del mateix any, on
apareixen abat i capítol nomenant
a l'esmentat 20Bernat Balloví
col.lector de tots els redits de l'abadia per espai de dos anys, al qual
esmenten com fidelíssim amic.
Endemés ens apareix un parent
d'aquest jueu -Ramon Ballovíadquirint el 1221 un obrador a la
pla~a majar.

fills Astruch, Salomó i Bonet, on hi
figura endemés com tassador un
Ramon Rossell, que cal considerar
igualment jueu, ja que com a tals
ens apareixen membres de la seva
nissaga entre els consellers de la
paeria en el segle següent. Ja en el
1309 ens apareix com conseller un
Balaguer Rossell i en el 1313 el
mateix Ramon Rossell esmentat.
Que es tractava d'un jueu convers
ens ho confirma el fet que figurés
com conseller el 1429 unJohan

Rossell "alias Astruch" -dar nom
juei- que retrobem en el consell del
26 de desembre de 1441.
Merces al llibre de consells del segle
XV que obra a l' Ajuntament, hem
dedurt !'existencia d'altres jueus
conversos. Entre ells dtem coma
possible un Pere Porta, que apareix
també com "alias Loren~", en el
consell del 18 de juny de ~441.
Suposem que a aquesta nissaga hi
va pertanyer el pintor Miguel Joan
Porta que es trasllada a Valencia i
esdevingué el millor deixeble de
uan de Juanes. Aquest nasqué a
Áger entorn al 1530 i es documenta
treballant a Valencia el 1568.
En relació a l'Eymerich esmentat al
principi, cal relacionar-hi també
distints membres que ·es documenten en el llibre de consells i sobretot un picapedrer anomenat Joan
Eymerich que treballa a Perpinya,
on féu testament l'any 1410, tot
indicant que era del "loci Ageris,
comitatur Urgelli". Finalment, con
família significada entre els jueus
conversos del segle XV, es pot
esmentar la deis Ferruch, que en
un consell del 1490 apareixen com
Sedellachs "alias Ferruch".
No voldríem estendre'ns més sobre
aquest aspecte; indicar solament
que no degueren ser massa els
jueus que s'instal.laren a la nostra
vila, ubicant llurs comer~os o obradors preferentment a la pla,a
majar, on principalment com hem
explicat es desenvolupava la vida
economica.
FRANCESC FITÉ

Cabanera 21

PAPEAS D'ART

a il.lustració que ens brinda
la Sílvia Gubern a la portada
sintonitza perfectament amb
l'article que avui oferim sobre els
anys seixanta, perque aquesta artista forma part d'aquell grup de
Joves artistes que a mitjans deis
anys seixanta -"els novíssims"-, se
sumaren en una mateixa proposta
d'art i vida. Ens referim al grup format per l' Angel]ové, el Jordi Gali,
·
l' Albert Porta i la·
Sílvia Gubern, ..
que malgrat el . ·
temps transcorre-. ' ·
gut segueix man-·
tenint lla~os·
d'amistat i vivencials, com succe-.eix també amb el
grup dels "cata-.
lans a París" que ·
sorgí igualment. ·
als anys seixanta
constiturt per
Miralda, BenetR o s s e l l ,'
Rabascall i Xifra, els·
,
quals partiren·de ;
)
.
plantejaments sein--.. ·
.
·.
blants, quant a aqueixa ·
_·_
concepció amplia i· :
·
idealista de viure l'art amb
plenitud i trencant amb moltes de
les convencions preestablertes. La
vivencia plena, la veritable amistat
compartida eren i són punts
d'arrencament, que fonamentaren
altres moviments de la joventut
d'aleshores. Hi hagué en ells, sobretot, la voluntat de crear nous llenguatges que expressessin l'autenticitat d'allo que els movia, partint
de propostes surrealistes i conceptuals. Un arta fi de comptes que

L

sintonitzava amb aquell novell
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ment de l'anomenada revoludó del fasfiláGáspár? '
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. .¡,j¡seu llenguatge pictoric

~1:nt en materials tradi. cionals com en el cartó,
com en el vidre i materies
. .textils. Dela fa uns
.anys Eugeni Trias tot
referint-se a una exposició
·c onjunta de la ,Sílvia i
· •l 'Angel J ové, " ... veig en els
dos el que més profundament
-admfro d'un artista; la
· · oh eren da simultania amb

,t:t:::,:
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!::c:n~~!:ilu~!~~::c::t~eva activiS'ha parlat perla seva obra d'onirisme, sensualitat, qualitat imaginativa, fins d'ironia, perque la riquesa
deis seus símbols, del seu llenguatge frese i fins a cert punt naif, és
d'un vitalisme polisemic innegable.
F. FITÉ
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Derribo y cierre:
Madrid falta gent! De bisnes a
Malauradament aquesta és la Madrid! No som els primers;
darrera vegada que ens diri- altres insignes periodistes ens
gim a vosaltres. Han estat uns han precedit; hem de recordar
números agradables, pero tot el nostre mestre Emilio
s'acaba. I ara ha arribat la nos- Romero, coma més significatiu. No podem viure aquí; la
tra hora.
El motiu?. Molt senzill; com culpa?
sempre qüestió de diners. La - és de la política de subvenpela! Que més pod ria ser? . cions que tenen les institucions catalanes: tot s' ho endú
Fadl.
Dones resulta que aquí al nos- el Pal-tasar Porcel.l i 'la
tre país no es pot viure de les Clotats'. En conseqüencia
lletres. en aquest país peles, ningú vol treballar de franc.
omplir el calaix, i, en tot cas - és degut a que no trobem
el pap. S'ha d'emigrar. Au!, a col.laboradors desinteressats;

Al Pirineu

i,,1? ~,, 1
t-:. í?

,f.i\:~tt~
lt~

t

~

..iG

Brillant, l 'esplet, ·
el blau congriat ,
el verd dels teixims,
la pedra a l 'aguai.t .

...
Erilro Xiura

·:.

qu i voldria escriure en LA
CABRANEGRA, sense cobrar,
quan se'n pot anar a Balaguer
tota la setmana de la puríssima constitució?; qui voldria
escriure quan omple més un ,...-v. . [/
kokabata mercantil que una
plana de lletres ? per a que
escriure si I'eclipse és de
llum!!.
Amb tot procurarem enviarvos croniques del que es fa a
la capita l del
rei no .
Mantindrem el contacte. No
ens acomiadem, solament us
diem fins que puguem.

