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Ramiro Fité Cases // Isona 
Les associacions d’Isona

A Isona hi ha unes dotze associacions de diferents 
col·lectius. També hi ha moltes altres persones 
voluntàries que col·laboren en totes les activitats 

que organitzen les esmentades associacions. Així mateix, 
tots els altres pobles que formen del municipi d’Isona i 
Conca Dellà (el tercer de la comarca del Pallàs Jussà) tenen 
també les seues associacions. Tot plegat fa que l’Ajuntament 
s’estalviï moltes despeses amb els diferents serveis de què 
s’ocupen aquests grups de persones sense ànim de lucre, 
les quals mereixen el nostre agraïment. Per no allargar 
massa l’escrit, no mencionaré totes les entitats, tot i que 
la resta també són molt importants i necessàries per als 
nostres pobles. 
La Guija és l’entitat més antiga. El dimarts de Carnaval tot el 
mati es cou la guixa (l’escudella) en motes calderes. Abans 
es preparava a la plaça del Portal i es menjava a casa. Ara, 
fa uns quinze anys que es fa un dinar popular complet amb 
llonganissa i botifarra a la plaça de l’Ajuntament. El Centre 
Cultural Smada, que fou constituït l’any 1963 per un grup 
de jovent d’unes 40 persones, que ens vam reunir per a 
fundar-lo. Durant molts anys s’encarregava de gestionar el 

cinema i des de sempre s’ocupa de totes les festes i moltes 
altres activitats socials i culturals. Gairebé totes les famílies 
del poble hi han col·laborat amb una quota durant tots 
aquets anys.Associació d’Indústria i Comerç (AIC). L’any 
1983 la junta de la Cambra de Comerç vam acordar amb 
una reunió de comerciants,  associar-nos també amb les 
empreses d’industrials. L’AIC organitza diferents activitats 
per a  promoure aquest sector i també  fa 18 anys que  
s’ocupa dels bolets el darrer diumenge d’octubre.
El Centre d’Estudis, que va ser creat fa 28 anys per un 
petit grup de  persones amb il·lusió i bona voluntat,  per 
a fomentar la cultura històrica del nostre municipi. Ara, ja 
som 271 socis col·laboradors. 
Aquest Centre s’ocupa de moltes activitats: col·labora 
amb l’edició i presentació de llibres referent al Municipi, 
biografies de persones importants d’Isona, restauració 
de làpides, pintures. Imatges i també gestiona el Punt 
omnia del nostre Municipi. Cada any editen un llibre (que 
ens envien a tots els socis), amb la memòria de totes les 
activitats del Centre, recull de premsa, escrits interessants 
com els de Cisco Amorós Capdevila, Ivan Caelles Codó, 
Martí Molins Costa, Susana Solans Roya i altres. Cal valorar 
el contingut d’aquest llibre i el treball d’aquesta junta, per 

tant, tots els que el tenim hem de guardar-lo i recomanar-
ho als nostres fills perquè és una herència cultural i històrica  
molt important. Amics de la Posa és un nou col·lectiu que 
vol fomentar la festa a la ermita de la Posa í altres activitats.

Ana María del Valle // Lleida 
Faltan pocos días para Navidad

S eguramente que ya lo tenéis todo pensado  el 
pesebre,  el arbolito,  la comida,  los regalos... Vamos 
a fijarnos en un adorno clásico del arbolito: la bola de 

color,  que si la rompemos,  vemos que está vacía.  Si nos 
centramos en los regalos y demás preparativos solamente,  
nuestro corazón quedará vacío,  como la  bola rota; si por el  
contrario, nos fijamos en el pesebre,  en la figura de Jesús-
Niňo, en su fiesta de cumpleaños, le damos su verdadero 
sentido.  Nos centramos en el regalo.  
¿Qué le podríamos regalar a Dios?. Lo que Él mismo nos 
dijo en Mateo, 25, 32: “Todo cuánto hagáis a éstos más 
pequeños, a Mí me lo hacéis”. Es lo que llamamos las obras 
de misericordia. Con cualquiera de ellas le haríamos un 
regalo a Jesús. Tenemos días para hacerlo y experimentar la 
felicidad y llenar nuestro corazón. ¡¡Manos a la obra!!

la veu dels lectors: 
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B envolguts diocesans: així definim aquest temps que 
comença amb el primer diumenge d’Advent. Les 
quatre setmanes prèvies al Nadal, l’Església ens 

proposa que cada cristià i que cada comunitat prepari amb 
sobrietat, amb humilitat i amb autenticitat aquest temps. La 
preparació per al naixement de Jesús exigeix unes actituds 
personals i comunitàries d’acord amb l’esdeveniment que 
s’apropa. No només pot envair aquest temps la pompa 
externa amb els llums, la decoració i els cants populars. 
Tots necessitem recobrar l’esperit de la cova de Betlem: 
l’austeritat, l’escolta de l’altre, l’alabança a Déu pel seu 
amor i per la seva redempció, la sinceritat en la presentació 
dels dons, compartir les nostres coses amb els altres, 
la capacitat del silenci, la contemplació de la Llum i de 
la Veritat enmig de la nit sense importar el soroll que ho 
envolta tot. I, per sobre de tot, l’oració com a forma de fer 
present en la nostra vida la iniciativa i l’acompanyament de 
Déu. 
Tot això ho requereix el temps d’Advent en el qual ens 
revestim de la virtut de l’esperança perquè tenim la 
convicció de que la presència del Senyor en la nostra 
història és una realitat que ens impulsa a confiar que el 
canvi de model d’actuació humana és possible. Si contem 
amb Ell pot convertir les nostres pors i indecisions en 
alegries i solidaritat. A aquest període de quatre setmanes 

de preparació s’acomoda com una espècie de sinònim el 
d’espera com a temps en el qual el cristià manté aquesta 
mateixa disposició per participar de l’objectiu marcat i 
de l’esperança com a actitud vital que col·labora amb 
l’anticipació de què se celebrarà. Esperança com a virtut 
regalada per Déu que fixa la seguretat que les seves 
promeses es compleixen. 
És el cas del naixement de Jesús. Per això podem anomenar 
amb certa justificació que l’Advent és temps d’esperança i 
ens en servim per estar atents a allò que passa al nostre 
voltant i comprovar si s’adiu o no a l’estil de vida del que 
naixerà. 
S i cadascú de nosaltres té responsabilitat, gran o petita, en 
el manteniment o promoció de les maldats que anunciaven 
els profetes; si tenim o ens manca la capacitat de purificació 
i de millora; si estem disposats a iniciar o a continuar el camí 

de la conversió. Us recordo algunes dades d’aquest temps 
que, em sembla, són coneguts per la immensa majoria. 
Disculpeu la reiteració. A l’Advent comença l’any cristià que 
culmina amb el Nadal, petit període de tres setmanes que 
conclou amb el Baptisme del Senyor. 
Tant aquesta època de disposició interior cap al naixement 
com la resta de l’any miren cap a l’esdeveniment fonamental, 
a la Mort i Resurrecció del Senyor. Les setmanes prèvies, 
que comencen amb el Dimecres de Cendra, és l’etapa que 
s’anomena Quaresma en la qual ens preparem per viure 
amb autenticitat la Setmana Santa. 
Des del Dia de Pasqua fins al diumenge de Pentecosta, vuit 
setmanes, l’anomenem temps pasqual en el qual l’Església 
viu i comunica l’alegria de la celebració de la Resurrecció. 
A la resta de setmanes de l’any, unes trenta-vuit, les 
denominem Temps Ordinari i acaben a finals de novembre 
amb la festa de Jesucrist, Rei de l’Univers. És molt senzill 
traslladar-lo als mesos de l’any malgrat que, com que no 
hi ha una data fixa per la Pasqua, pot variar en algunes 
setmanes el cicle complet de l’any cristià.
Acabo amb una invitació per a tots: que visquem amb 
intensitat i coherència aquest temps d’Advent. Amb la 
meva benedicció i afecte.

PROP DE VOSALTRES
SALVADOR GIMÉNEZ

BISBE DE LLEIDA
Temps d’esperança

La preparació per al naixement 
de Jesús exigeix unes actituds 

personals i comunitàries 
d’acord amb l’esdeveniment
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Tres ferits a les 
Oluges per una 
explosió de gas 
en una casa
Un està critic mentre un 
altre, a la UCI de l’Arnau
Lleida
REDACCIÓ
Una família lleidatana va resultar 
ferida en una deflagració de gas 
butà al magatzem d’un domicili 
de Santa Fe, a Les Oluges (La Se-
garra). Segons van informar els 
Bombers de la Generalitat, un 
dels ferits, un home de 50 anys, 
està crític per cremades i va ser 
traslladat en un helicòpter del Sis-
tema d’Emergències Mèdiques 
(SEM) a l’Hospital Vall d’Hebron. 
L’helicòpter medicalitzat van acu-

dir fins al lloc dels fets, el carrer 
Creu d’aquesta localitat, per tras-
lladar els ferits així com diverses 
ambulàncies i agents de policia 
local. 

Els altres dos afectats, són un 
menor i una dona de 70 anys, que 
van resultar intoxicats per fum i 
van ser evacuats a l’Hospital Ar-
nau de Vilanova de Lleida en du-
es ambulàncies. L’avís es va rebre 
a les 12.13 hores i tot apuntaria 
a una bombona de butà. Segons 
fonts pròximes al cas, el menor 

estaria ingressat a l’UCI de l’Arnau 
i de moment es desconeix l’estat 
de la dona ferida que també va 
ser traslladat al centre mèdic. 

A més, els membres de la fa-
mília estarien amb la mare de 
l’home ferit crític al tractar-se 
d’un habitatge pertanyent al pare 
del ferit.

 En aquesta actuació van acu-
dir sis dotacions de Bombers. Se-
gons va explicar l’alcalde del mu-
nicipi, Josep Maria Calderó, són 
una família lleidatana amb aques-
ta casa com segona residència i 
que “estaven passant el cap de 
setmana”. L’incident no va causar 
més danys materials a habitatges 

pròxims. Les causes de l’incident 
s’estan investigant segons els ser-
veis d’emergència encara que tot 
apuntaria a la bombona de butà.
 Al tancament d’aquesta edició 
l’home continuava en estat crí-
tic a la Vall d’Hebron i el menor 
a l’UCI de l’Arnau sense que tras-
cendís l’estat de la dona.

FOTO: Lídia Sabaté / Els efectius d’emergències van evacuar el ferit crític amb un helicòpter medicalitzat

Lleida 
REDACCIÓ
Les víctimes mortals en accidents 
de trànsit s’han incrementat un 
6% a les comarques de Lleida du-
rant aquest any respecte el 2017. 
Així, l’any passat van morir 31 
persones a les carreteres lleidata-
nes mentre que en el que portem 
d’any n’han mort 33. Retrocedint 
anys enrere trobem que el 2010 
van morir en accidents de trànsit 

a la demarcació de Lleida un total 
de 34 persones.

Aquestes dades es contrapo-
sen amb les d’accidents mortals, 

que enguany tenen un decre-
ment respecte al 2017 d’un 3%, 
ja que s’ha passat de 29 sinistres 
amb resultat de mort a 28 durant 
aquest 2018. El 2010 van ser 31 
el total d’accidents mortals regis-
trats a les vies lleidatanes.

S’ha de destacar l’increment 
del 38% de sortides de via. Els 
accidents amb només un vehi-
cle implicat s’han incrementat 
un 33% respecte l’any passat, de 

Les víctimes mortals en accidents 
s’incrementen un 6% a Lleida

9 a 12. Els vianants morts es du-
pliquen respecte al 2017, passant 
de 1 a 2. Les xifra de motoristes 
presenta un decrement del -22%, 
passant de 9 a 7. La xifra de ciclis-
tes es la més positiva aquest any, 
s’ha produït un decrement total 
amb 0 víctimes mortals enguany 
respecte a les 3 del 2017. El 61% 
de víctimes mortals tenen entre 
35 i 64 anys, com a dada més des-
tacable. En l’àmbit de tot Catalun-
ya, des de l’1 de gener fins al 30 
de novembre de 2018, 175 per-
sones han mort en 149 accidents 
mortals a les carreteres. Això re-
presenta un 20% més de la xifra 
de morts respecte l’any passat.

Les víctimes 
han passat de 

31 a 33

Socorren a un 
caçador en una 
zona rural al terme 
de Conca de Dalt
Un caçador va resultar extravi-
at en una zona de difícil accés 
al terme municipal de Conca 
de Dalt (Pallars Jussà). L’avís es 
va rebre a les 17.10 hores quan 
l’home, en estat il·lès, es va tro-
bar en una zona amb difícil co-
bertura per localitzar el lloc. Els 
Bombers van tenir contacte te-
lefònic amb l’home i fins al lloc 
dels fets es van desplaçar 3 ve-
hicles terrestres.

sortigosa
Resaltado


	M201812021
	publicacio
	publicacio.pdf
	lm08


	M201812021.pdf
	publicacio
	publicacio.pdf
	lm27





