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emo tanta de gent.
Frei xas - La infor mació rnés Im

porte nt és la que t'arriba de boca a
creue. trac tant ers membres de les
diversesEntitatsorebent iescoltan t
a tot saq uellsque s'acosten en aques 
tes cñctnes . Molt a inforrnació és qrá
ces als butlle t ins que es pub liquen .
Són un mitjá de comu mcacó mott
import antperquehidescobreixesel
cahu de vivence s dintrede cada En
titat. Hi ha re ñexrons, opinlons, petl
tes anecootes que formen el teix it que
dcna sennt e la vida , es enre petne 
saquotidiana on s'escriu la hist oria
de la hum anitat .

Aquestes fr ases em ta n pensaren
aqu el l can t tanboni cde LaBa 
lanq uera : com una aranya rmsceno-

sa, de nostra vida t lx el fi¿ nfa que
filalafi/osa...

Una Direcció General d'Acció Cí
v ica, éscom uneixon tr eballa molt
de perso nal amb tescu es div ersee.ja
no vereu. Ens ha donat una ampli a
informació, per la qual cosa li donem
ies gracies, a Joan Josep Freixas, per
neve- -nos oec tcet part cer seu temps
per fer aquesta mini ent revist a i, so
bretot, créoes per simpat itzaramb
la riost ra Enti tatfins a fer -Iosentir

cO~i~~ r:~~u~= ~~;;~~sf;;;~~ 'veure(
ta seve Mariona formant pe rt del nos
treEsbartFolklor ic odelnostregrup
de 'tea trer

ESBART fOl..K.lÓRIC

El grup de pares se 'n va a srenca

EIsdies30de juny ildejuliol,elgrup deparesdel 'EsbartFol kloric
d'Horta várem te r ur etprivlleqide part iciparen la82 Felibrej ada uel Perlqórd
a Peirigue rs, ccnvtda ts pe! c ercte d'Agerm anamen t oc cnano -caterá. del que
es oresroen t el senvo e Garr iga. Aquest any la Felibrejada tenia un Inter és
especial, jaque,desprésdeZ Oan YS, se celebrava a la capital: a txó stqnltka
va una gran concent racrc d'espectadors que var en venir de to t s els vcrte nts,

~~ n~aa~~~:~~~c~~~:fd~:;:~~I~~~óP~~:~i~~rU~~ )~ f:~~n~~~¿':anv¡~a;::~~
I'hivem fabr icant flors de paper plast ificat per a fer-n e garlandes per tota la
ciutat .

L'exper tencla ha estatemocionant ialtamentgratificado ra peral riost re
grup: cal dir que es calcu la que el nombre de púbüc era d'unes 50.0 00 per
sones i que la seva act it ud era en tot momen t d'admiraoó l respect e pel
folklore i per les tr adicio ns en genera l i pels seus representan t se nparticular.
En aquesta ocast ó dtspos árem de I'acompa nyament del grup de qre uers i
percussíó Si Fa Sol, ja que, at eses les ceractenstíqoes de la trabada en que
una bona partde la jornada consistia en desfi lada pertots elscarrers del
cent re de la vua , ens era monoecessáre la mús ica en directe.
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COMPTEAMB ELS EUROS!

No feu cas a ning ú que truqul a la
porta i vulgui canviar pessetes per
euros.

No hi ha cap institucí é, cap banc,
cap caíxa, que envif personal per fer
aquesl can vis. Encara no és I'hora.

No us deixeu entabauar!

cercevues a ritme de múslca tredrcto
net.

A la tar da, després de dinar, ens
trob árern al parcGamenson on, des
présde la proclamacró de la reina de
lesfestes ilasevacortd'amor ide la
lect urad'unpoemaen occita,va ac
tuarelgrup local i,a cont inuació,no
salt res ame les quat re canses pro 
gramadesi ambunfinal enq ué, amb

r-r- ---, ~~:~~~e~ s~~ub~f~ ~~ ~:~~~
conar am b cra n emo ctó t
rorts epteu r ñments

Cal dlr qu e eng uany
era el prlmer cop que hi
anavaínvrt at un esbert
catará (el nostre), j a que,
norrnelment.I'esststéncra
era exctustvament de is
socts del cercte d'Ager
man ament Occi t an o 
c atará, i que ens sent im
molt aqratt s al CAOC per
haver poqu t asslstlr - hl.

cer ter-vos-en une tdea- us
direm que el dtssabte várem te
niru n soparen el centr e de Con
qressos on elncstre qrup va ofe
nr un conjunt oe beus ers ctte
reots comensats.ers cuers cern
ctceren. ent uslasmats, rnovent
tots ers toveucns per e ecompe
ovar-nos . i que el diumenge a
primera hora , després d'es
morzar, ens concentr árem amb
totselsgrupsfolklor icsd'arreu

(
de Franca i f ins i tot amb algun
de fora, a I'entrad a del carr er
pr incipal que condue¡x a 1<1 C<I-
teoraron s'havla de celebrar 1<1
miss<l,concelebradaambsacer
cots d-arreu (ln clós un monjo de
Mont serra t que venia amb nOS<lI
tr es).

Je re nrreca va ser filmada per la
telev isió,ila quant it<ltdefotogr<lfies
que ens teta el púbuc no es poden
compt ar{senseexagerar,diriemque
forencenten<lrs) ,Alasortidadem is
s<lidesp rés del abe nvingudaala pla
<;adel 'Ajuntament,varemseguiramb
la resta de gru ps el recorregutperdi 
versos carre rs de la vila, ofer int les

(

Mer¡:;e Saló
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FE5TA MAJOR 2001

Tot aquest fang, zq u¡ ha diría
que és treballd'artesama?

Auca de Festa Majar.
Tat e l mes bo r mmort

Les baooeres onejent
proclamen la FestaGran .

»eos de les a/tres fotos:

Nens j nenes de l'Esbart
unesdanseshanbal lat.

Oh, la gran bctifarrada'
Que av iat és acabad a!
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Peus de les fotos de la pago oater/or.

Ara tots a dtb ulx er ,' i, de sprés a bere na r
El talle r de maountetqe r tr anstorma la nostre imatge.
s carextnc, uns artts te s j to t tent curses per les pis tes .

te s puot atre s, al carrer r nen fe t un rnott bon pap er,

t'exposícó ce
pint ura
la riostra res ta
Inaug ura

Escacs,tenn is
tau la, fut bo l,
xccotata .. .
qué m és vol?
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Correfoes, xanquesg~ants,

'rueues, cen,tem bonnede .
Caste" de toes impressionant••.

Ja la sesreés ececec e t

RACO'lET l ~rJt NT1L

End ev in alles

No té bra~os ni té mens ¡ obre totcs
les portes . (E/vent.)

) vele sense ares, xrutasense boca ,
essore sense mans t tu no el toques .
(E/vent.)

El meteoc jo sempee sóc . faig en
cendre i apaga r. 're et paro com faig
marxar moItes coses d'aquest món. (El
vent .)

Amp uta c ions : Completeu la trase:
-Qua n la Caterina s'ecebe el te, sem

bla la...• (Canno.)

Enigma de Nectam eb

Hihauntemple sostin9ul~una

columna; aQ\.IE'Sta columna esta en
voltada per rz outet s : cadaSClJnad'a
Questesdutats téJO arcs,ialcostatde
cadascun deis ares hi ha 2 dones , una
vesnee de blanc , I'a/tr ade neqre.

So lucló :

Temple '" elMán
1 cofum rw - 1 any
12clutats= 12 m esos
30 4rt;S = J O aies
2 dones = dia ¡m I.

Ca r m;na

RACÓPOÉTIC

T ARDOR

t:lsarbrnperd l'D ln fulln
qUl'l'I ' ·l'ntlt'll '-a allH mananl:

dl' lnbrancadndnpulln
Iinaplujluacaron<lnl.
R..urnl pin"-l nl \«"-

a l 1<·rn·r m..lIs de..ean...,n.
d"unlhd~scu~scrd .

m¡rllnl ooirn quc s·" hlllScn.
np,, ~ lIeullt'r dellcmp\

s 'l p ropa portanl rm adcs.
deh a tcr rentstmarjace,

",ull .ucprcgonsscntimrl lh .
'\ mh uns hcnc'ils rm llrls,

ju"'s ¡\d hIl Prllp dd lilC,
Ilmb l" pa b'KJu."'t'ls"'i\.
. an I"t'Slnl. " puca l''''c.

.\ mun la n,·lI enCllnl S'hi n-sll
l'l d iadt Tuh C'lsSanh . ambdc.ncl';:
C'ls lru nCll"C'O.lInUnll Uá nl ill C"ncn a.

iHumi nrn C'ls dinde tardur.

.\ li q ucl C a m p mll n, I Gra u
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NECROL06IQ UES

Ángel Colomer i del Romero

El dia 9 d'agost ens va deixa r I'Ángel Colomer. La teíevrs¡ó en va donar
noticia nampec. Es va veure la seva imat ge no més de 15 seqonsc totmror
mant que tenia 88 anvs, que hav iafundat l'OrfeóLaudate ique haviainter
vin gut en el Fest ival de c e ntootc rós .

Amb aita ls pereutes quedava tot dit . Pero, per a nosett res, I'Ángel es
mere ix molt més . Per damunt de tot hem de di r que era mo lt bon cnsttá,
enñc membre de la Federació de l aves Cristians de Catalunya i mili tant,
darrerament, de la Federac ió de Crist ians de Catalunva . ")

A ccmen cements del 1944 , ars seus 30 anvs, es té u cá rrec del nost re
orreó , l'O rf eú Montserrati, reuevant el mestre Llongueres . En aque lls mo
mcnts ja era direetorde I'Orfeó Laudate, Iposteriorment hofou t ambé del
sant Esteve.

Sota la seva direcció , que du ra sisanys, el nostre crfe ó vrsc u é ets mc 
mentsmésbri llant sd elasevah isto ria, ambfreqOentsactuacions al bar ce
loníPa lau dela Músiea. Sota las evad irecció hiac t uá,per pr ime ravegada,el
20 de maig del 1945, amb mot iu del concert de pr imave ra deotcat a Beetho
ven; ens acomparwá I'emi nent soprano Victo ria deis Ángels, mo ltjove enca
ra, I també la conrratt Concepeió Callao, el teno r Bardagí i el baix Óscar Poi.

Sota la dir ecoé d'Ángel Colomer, els nost res concerts es repettren al se
lau el 27-1- 46,el 23- 11-4 6 i el 7-5 -49. En reco roem, mo ltespecialment,el
del 23-11 -46, tota veqada que, creoes a l'interes i esrorcos de l'Angel, es
dedica precsement en home natge al riost re orfeó, amb mot iu del vmt - t
cinquean iversaride las evafundació, i esco ntá ambl'estimablec ol·l aboració
deis orf eons Laudate I Sant rsteve, de I'orf eó de Sants dlr igit pel mestre
Pérez Moya, de l'o rf e ó del Foment de Cultura de Girona, de I'orquestr a de
camera Amics deis cresstcs. t. com a cantant solista, de la soprano Agust ina
Turul lols.

L'Ángel Colomer, de carácter senzill i afab le, no t racte ve pas els seus )
dlr igitsa mbaires de superior itat .N osaltres l'adm iravem com ad irector, pero
elconsiderave mun amic,un company més entr enosalt res.

Sota la direcció de I'Ángel Colomer, el dissabt e de Glor ia de 1947, les
veusmascul inesde l'Orfe ó obtlng ueren unaccessit altrad iclona I ccnc urs de
caramelles quea nyalmentsecelebravaa laplao;a deSant Jaume de Barcelona;
i elmateix grup masculí sorti a cant ar caramelles pei barri , guanyant·se un
sopara Can nater, restaurant sobre la Fontd 'en Fargas, que t ranscorregué
am bgatzara i compa nyon ia, sense la mes pet ita disti nció entre di rector i
cantai res.

Pero t'exit més celebrar de t'Orfeó en temps de I'Ángel Colomer , ¡ en tots

I Bu t lJet í 69 - 16- O ct ubre 2 0 0 1 I



211_5_ 1\l~ S. r"ncer l de l. "rle"'"I.~udale, :\l o n « err~ (; I San( F.<le_e,
~ I PahlU de l a :\l ú<ka . d ir i¡:i(' perA"¡:. lCol,,mer.

els ternps , reo el pr imerp remi obtinguteI 9- 11- 47 en el ccncurs d'asso
ctacrons cccars alsjard ins deCanals i Nub iola, veredrcte ecceptet un ámrna
ment i rebu t pe r nosartres arnb ent usiasme próxim al del iri: salts, crtts ,
ebrecaces. exctamaccns... Un mome nt d'inesborrable memor ia.

No cal dir que, en temps de l'Angel cotomer. I'Orfeó ac tuá dtvers es vega
des a diferents pobre s de ca tarunva, i que , sota ta seva dlreccló, col.labora
sempre a les testes de la riost ra Parroquia, esse nt moltelogiada la seve
mterpretac¡ó del Credo del Papa Mareel.

Alllibre o'o r de te riostre eass¡ó, ent re les elogioses cedtcatórtes de les
rnáxlm es flqures del teetre. ra cuu ura tra rcl igió, hifigura laque sequeix:

) "Només arfis.tes com aqu ests, e.xcef.lents, del Centre de Sant .Jo~n d'Hor 
fa, han fet possible la repre sentaoó de "La PaSSIÓH amb ia digmtat I respecte
que li pertanyen. Cal recoaé iser que tot s ells senfen i vIven tateossrne.u
rscoodelicadlss lfna del drama. - Angel Colomer i del Romero. H

Desapareg ut el nostre orte ó, l'Angel Colorner connnuá amb el Leucate i
el sant r steve. El 198 1 dir ig ia l'OrfeóVigata , el Laudate ieldeCantoni grós.
Amb ells perticipá en el fest iva l internacional de música de L1angollen (Gal ··
les) . 1 eljul iol del 1982 ho repetí amb el Ca ntonrcros i el Vigatá.

Dir igi nt els tres esmentats orteoos. amb orquest-a. dona coocerts a la
catedral de r-tenrese. a I'hospital de la Santa Creu de Barcelona, a l'Auditori
del Vigilta .. . 1 el 198 3 don á concerts a Neuehatel (Suissa ) a mb el Lau de te i
el Canto nigrós.
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Com a actrvn et destecadissnn a int ernaciona lment hem de remarcar la
seva cne ccrc art íst ica del tan aeredi tat Fest iva l Inte rnacional de Música de
Cento nlqr ós des del 198 3fins aI2ooo, essenttambé l'aut orde l'H imne del
Festiva l

Hem de ter constar; dones, la seva gran act iv itat eom a dir ecto r, i hem
d'av alua r laseva destaeadape rsonal itatbenreeonegudai ntern acionalment .

El Cent re Parroquia l aeull amb senti ment la perdua de qui rou direc tor
mol t estimat del seu orreóMontserr ati i els pocs que quedem deis seos
dirigi ts senti m la desapar ieió d'un bon arme.

El riostre rn és estlma t condola la seve esposa senyor a MontserratSolé,
al seu fill Edmond, t ambé director, i resta deia família,ambelcons01que,
desd'ara, comptaran amb un nou rntercesscr dava nt del Pare Celestial

Descansa en pau, estim at arr ue, i prega tam bé per nosalt res. )

Pe re So lé i Sans (seo nc 1)

Carme Guindulain i Valls

El pessat rnes de setembre, el dia 17, ens vadeixarlanostra soeiaCarme
c urnourain i veus, a I'edat de 80 anys . Va mor ir t ot cot-teborant amb els
L1u-isos, en unade lesexeurs ions .

Havla aj udat mo lt de temes a la seccto de Cinema, ocuoent-s e de venere
entradesels dies quehihaviasessió.

La trobarem a faltar.
Donem el conoot a la seva femñia

Montserrat Toboso i Bosch

Ens dolhaver- nosd'aeomiadar d 'una
altra de les nostres sócíes: Montserrat To
bosc ¡ Bosch

U ha tc catt'nora de presentar-se da
vant del Senyor. (El 30 de setembre, a
l'edat de 81 anys.) La seva v ida ha estat
lIarga i plen a de bones acti t uds i noble
treba l l, que el Senyor l i premi ara, ccn
segur!

Donem la condolenc ia al mar it, en
Joan Homar, als fi lls, néts, germans t tcta
la Ilarga familia Homar-Toboso.

I But ll et í 69 - 18-



TEATRE

Nit de teatre a la Festa Majar

12 OCTl' RRF: A 2 DF:SD ·1RRE 2001

transcursdel'anyensde lectaranamb
altresobresbenescollides.Endava nt
i esperemquesiguiaviatqueus re-

t rooe m en resce 
na rt del Centre.

uésume que
el 1I0c (la crece
Eiv issa ) no era
gensad ientper
gaudir-hi d'un
act ed'aqu est es
ce rect ens trques ...
s oroudertrá nstt ,
converses at s
bar s de is vol 
tentspessejeots,
lIums de tenets
quenos'apaga
ven, etc . Tot i que
je hc bevten cac

tat amb la ccmtssté de testes perqué
estinguésencompteaquestsincon
veruents. Res que convtcés e reten 
ciódel'obraquees represen tava.Pe r
cert. amb mona dign itat

Daniel Com a s

OISSA BT ES 1 D1UM K'lóGt:S

EXPOSICIÓ

ELS ÚLTIMS 50 ANYS
DE TEATRE ALS

u.ursos D'H ORTA

Un altr e any el grup Juveni l deis
t unsos van par ticip aren la resta
Majord'Horta els van tnstal.Iar a la

ptece rtvíss a.
l 'act uació dels nostres j ovesac

to rs constsna en uns fragments de
rob re Criatures que anteriorment j e
hav ien represen t ar al Centr e. Una
obraones mos rr en una serie de con
treclcctons o orsccnror rntt ets
cets oersonatc es . ,- -,

Cal crr que ets ectcr s ho van
)er-ho mott bé', t ots, sense ex
ctusronacen drrtqns t rncrtben
emborceuets pels seus corn 
panysentotmoment.

Elsmonólegsbentriatsi la
posta en escen a encara que
austeramoltbendef in ida ie n
tenedo ra

Molt b é, sís eny or! Aquests
noisinoiesv an demostr antqu e
hihaun bon planter dintre del
Centre i que segur que en el '- -'
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E J)lTOlU A I.

Nou cu rs,
noves activitat s

i noves coses

S'han acabat les vacances . Quina
pena, oi? .. eeró cornence un nou curs
que esperem que sigui profitó s per a
tot hom,i, ambles pi les bencarrega
des i amb entusiasme, fem for<;afei
na als Llu"lsos.

Tornem, doncs a la feina. ,. a re oe
caoasc úia la del Cent re, que és aque
lIa delaqua l es par la en aquest BUT
l lETÍ, a tr avés de les Seccions que
seguramentjatenenelsse usprogra 
mes a punt ambtote s les act iv itats
que desenvoluparan durantel proper
curs,queesperem quesiguin moltes
i bones,ja que de t otes aquestes se'n
nodre ix el Cent re am b la qua lita t i
partic ipació que tan deis uurs os re n
t itat amb mes socts i activ itats del
nost reBarrL

Peróamb arx ósot no ni ha prou.
Cal mani fest ar -ho ctnt re de casa,
compertmt i col ·lab orant ent re les
seccions.Pen:¡ueé s amb aquestacol·
laboració quepodem ser unaenti tat
fo rta, sobretot amb el respecte per
ers ett res, a tr avés de les coses que
ens són com unes, des de l'esperlt
oberta tothcm, am b les activi tats i
ambel pat rimonidetots,coméscasa
nostra .Pensemquehiconviv immol
tes person es i ut ilitze m gairebétots
els meterxos espa is i els matetxos
moblesi queens agradaratrobar-ho
toten bones condicions,peru tilit zar
hoen crorn ce to ts es socts t deis
que vé nen a vísíte r- nos.

A més a més de I'esperi tde cen-

tr e, ca l do nar la imat ge del que
som ... 1 nosattres cretem que som
molt bons: noenva hemarribatals
135 anys de vida .

Sumari

02. EdironalrNou curs, nov~s a<; li vi -

ta ts I nove CllS~S

03. El nomccnnsi liari,mossénMatcu
Terrats r Dora Scrr a

05. Visites r Visita delcsnostres
insrallacions z DanielComas

05. Tcnnis dc Taula! A I I tantos

G, ,,'/D,,m 5,",

Campmany

18. Carroe Gllinuulai n i VaJlsi
MontscrratIoboso i Bosch

19

vcrin)

1"
¡OC"
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COXSIllARl

El nost re consili ari,
mOSSEln Mateu Terr ats i Oliver

Des d'a ra te un any. mossé n Mateu asstste¡x a les reunlo ns de junta i tam o é a
il lgun esde les ocsrres cetebraccns ext res . Ésel nostre Consi liar ¡ des que va
marxar el germá Palom. Mossen Nateu es molt conegut pels que j a som una mica
grans per qué el recordem de menut, quancorr ia cetbemetseo earr i, jaquehi
va nétxer; et car rer serses, I'a ny 1935. També reco rdem amb molta emo ció, la
celebració de la seve prime ra Missa, a la parr oquia de Sant Joan d'Horta, un

(
dilluns de Pasqua de I'any 1960.Vaser comu nagranfestaperals horten cs,elfet
jepoder-loacompa nyaren aquell a ce l e bra c l ó.Era unJovemo l t~p rogre"que tots

admi ráve m.Enelsbutl let insde l'epoca, I' ld eal,se'nféu referencia .
Ncss én Mateu va esta r sfs anysde pr o

tessor entr e I'equi p de Formació de Sem i
nari stes al seminari de Barcelona; oespr és
va exerc ir com a Recto ra la parróquia de
Santa Isabel, prop de la ptaca Maragall i
féu ta mbé de vrcan Episcopal de la l ona
norte, vüa ptctna . Valld 'Hebron i Guinardó.
Elsa nysvolen i després de passer -ne lO a
Sabadell, a laparroqui a delaSagradaFa 
mili a, es Vil t resuao er a Santa Mari a de
Barbe rá,enaquella preciosa església ro 
máni ca amo unes ptntu res en el seu absts
que va descob rir i fer rest aurar rnossen
r rens, el que fou durant mol ts anys el ca
pella de les Domin iques del carre r c emco
amo r, d'Horta , un sacerdot mort curte que
va ser mante mdor del rnuseu d iocesá" . i
unilllilrgilh istóri(l de fets que potser us
contare m un alt re d ia; avutcns ccnt rern en mossen r-tateu.

L'any 1987 va pat ir un infart de mi ocardi. Persort, es recuper a i vaseguir
( ' rebene nt com a rector encare durant cinc anvs. pero conscient que el seu rend i

ment corpo rata neva mtnv ent , va demanar renunciar al seu car -ee I ces c'eresno
res és adscr it pastoral menta la par roquia d'Hort a. H(ln pessat set (lnys i (lquest
esuo. ere te oocs cres. ha patlt un en re inf(lrt, del qual s·está recuperant , grácies
a Déu, pero ha de ter reo ós.

Ha estar mo lt amable en vorer rebre 'm I par lar una estona pera poderoferir
vos aquesta petit(l biografi a. Li desitgemuna bonarecuperació ique no ens doni
cap rn és ensurt d'aq uests , si pot scr;

Com que, ma lauradament, equest mal d 'lnfart s i ang ines de pit són el píat del
dia, us en volem donar una mica de resum informatiu, recopi lat deI llibr et que es
repart eixa cada malalt, una GU I"' D.~M"'L"'LT CO nO ,....n l.

El cor éscom una bomba que amb la seva acc¡ó proporcfona la fon;a necess é
ri a perque la sangcirculi adequadamentatril vésd'unconju ntdetubs.E nca da
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Donar sang, ajudar els alt res

- Voste esdonantde sang al nos 
tre centre des de fa mote de tema s.
Ens podria dir com va comenár a
donarsang?

- La pr imera vecaoe tente 18 anys
eceoet s oe rer. Vas era una campa
nva que es teta a la preca Eivtsse del
barr i en re nnc ve tucte autobús, del
qualtansolsse'n recor denels do
nants vetera ns , je que ta mo lt t emps
oue no oresta serve¡s.

Ara éstota lment difer ent,a nivell
d'equlpament s. Els ncus ve hie les
autocars són teot asncs. c ómoues i
moderns .R ecordoqu e anavaa mbu n
companydel barr i i vamdecid irtots
dos anar adonar .sang iprovar una
experien ciamés.Esa dir,ho vam fer
totalment volunt ari s, sense capm ena
de convo cator ia pe r part del centre .

- Com recoras aque lla p ri mera
expe rténae?

- Va ser mo lt posit iva, j a que fins
ara no he ting ut mai cap efecte se
cundar i de la donació, com ara un
ma rero, etc. A mi, no m-han Impres
sionat mar les punxades . Cree que
és imp ort ant te niruna bona exper i
encla la pr imera vegada per tornar a
repet ir.

- Voste, amésdcdonarsang to 
tal des de ternos . també és donan t
d altr es productes sangUlnis i, de fef
esta inc!os dint re del programa de
p iasma feresís. Ens ooooa expilcaren
que consisteix aquesta exp eri encIa?

- El t ema ésben senzill : et pun-

xen el bree i d'aq uest a manera et
coonecten a una maquina que drs-

~~i~~~~ee~ t~,la~:~rndaen~~t:~~t~e~~~~ )
Vaig cornencar en el pro grama de
plasma, i,posteriormentene ldepla
quetes cer que m' ho va coment ar
I'Anna Albert , t écnica en prcmo ció del
CTBT.

Amb la m áquina de plasma est¡c
uns 45minuts, i en canv i amb lad o
naciódeplaquetes,sitot vabé iel
núme rodeplaquetes quetincésbo,
85 minuts no me'rs t reu ning ú. El
temps és molt import ant amb la nova
maquina d'aferesls (Cobe Tr ima) i el
fet dereduire l te mpsq uasi a lamei
tat és d'aqr arr,

Amb la nova adquis ició que fa poc
que la teniu, és una me raveue econ
seguirelmate ixprodu cteen la mei
tat de temes . De ret. abans-d'ehtr
va ig dona rplaquetes en 42 mmuts.
tot un record si elscompa rem amb

~!~ a8~ed~ i~:ae~ t~~~~sil~~~~a~nA~~ :~~ )
gon plaquanel més im port ant detot
el procés és la sa ns recctó que em
dóna ajudar alt res persones que ho
necessíte n.

- I el de p laquetateresís.?
- El plasma és rn és proqr amat,

cada zo a meso s. En canv i,el tema
de les plaquet es és més a demanda,
comen came ot de vacances d'e stiu,
Nadal, etc. Fins i tot depen de la corn
pat ibil itat de les ptaquete s amb un
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ne n de terminat corn ara es el cas, ja
que si no recerco mata ment res me
vesplaquetes de maq uina són dir igi
des explicitament a aquest nen . En
aquestscasossomdive rsos donants
compat ibles de plaquetes que alt er 
nem les donacions perassegu rarque
no li faltaran durant la seva estada a
I'hospital. Jo ho trnc molt ciar, el CTBT
em tealasevadisposicióe nc asd 'ur 
qencra .
~Quins son els requis¡fs per tor

mar part del programa?
) . --:- p rime r de tot~ ten i r u n g rup sa n 

gU1n1que rnteresst per dona r plasma
i j o sóc B+. En segon 1I0c, unes ve
nes ecce ptebre s j a que per une rna 
te ixapunxadafanl'extracció i retorn
de la sang o Per últi m, tenir temps
disponible i motta t renquu-utet ñn s
que s'a cab¡ el procé s. El personal
d'infermerta s'encerrece querest o
na pessícom m és avtat mütor t ens
d óna conve rsa o fins i t ot veient la
televrsfó am b vídeo.

~A més a més, un dia va decidir
tor-so aooeoc de mol/ aos i li vam
/er rextrscao de compatib¡J¡(at al
nostre centre. Un dia /i comuniquen
que s'ha trobat una persona que ne 
cess/ta un transplantament iés com
patible amb el seu moll a 'os. Ens
podrJa explicar com va ser la seva
experiimcia durant tot el oroces>

-Fa 4anysamb la rneva dona ens
2:am plantejar la idea de te r-n os do

nants de moll d'o s. Ens vam posar
en contact e amb el banc t un die e!
mati ensvan ferl'extraccióper ferla
tipif icacióiposar -ho en coneixement
oera base de dadesdela Fundació
Carreras. Passat 1 anyde I'ext racció
10m van tr ucar perq u é hi havi a un
receptorcompa t ibleamb elme umoll
d'os.

De seguida, una serie de crores
sionals es van posar en marxa per

ter -me el precpera ton per ent ra r a
quirOfan i extre ure 'm el moll d'o s
rnttj encant dtferen ts punx ades a te
cresta tí-Haca. Al gene rd 'aquestany
ta ra un t anv oeta conació. Emc ons
te que van sornr més cet.nnes de les
que pensaven ique enp r incipi tot va
anarbe ,Elsdiesposteriorsala in
tervencrc vaig sent ir mes que res mo
resues a la zona sacra, com si ha
guespicatdeculaterra .Pe ro,din
t re oe tot , la recuperecró va an a r mctt
rapida .Elmeurecepto rera alemany
il i van fer alla el t ransplantament .

- Quin missatge donaria a totes
aquelles persones que encara no han
re! el pas de venir a donar sang, un
bé tan preuat i aocasssn>

- Animo a t othom a comp art ir una
expe r ienc ia com es donar un pa rt
teva que porfer molt a les persone s
quehonecessiten.É su na cted e so
lidar it at com qualsevol alt re i que el
t enim molt a prop de casa.

Hiha urá person es qu e no vindran
ce r ocr oe la punxadax peró jc ets
orrta que no han de pensa ren el mal
menor que suposa la punxeda sinó
el be públlc que reben les persones
que honecessiten.En defin itiva,és
prefer ible venir a donar sang i per
morts anvs !

Els lect ors d'aquesta entr ev is
te que se sentrn inclinats a ter -se
donants de sang, de plasma i de
plaq uetesc poden adreca r-se a :

CTBT, Cent re de
Tr a n sfu sió i Ban c de Teixit s
Pg . Vall d' He bro n, 1 19 - 12 9

08 0 3 5 Ba rcel on a
'rere tcn 9 3 274 9 0 2 5
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EL soca ESCRIU

Associació en Def en sa de la Gresc a i la Xerinola

En vista de la ma la progra mac ióde
les te lev isions públ iquesi pri vadcs,
I'ADGX proposa als seu s ess ocíat s la
nor ma tiva básica per gau di r co rrec 
ta mentd'un cap de setma na. acordar
en ressembtee ext raord inar ia el pas 
sa t setze de gener de dos mil u,

Possessl6 d 'un bon so/á. - És molt
im port ant la comoditat , j a que hem de
pass ar unes dot ze hor es ben escar xo
Iets emb e! comand ame nt a dis ta ncia
ala ma,

Aparell de TV - En cas de tentr
antena pa ra bóllc a v passare m tot el ore
mirantcana lsesportius imusicals. En
el ces oers es pornus-és mcltimpor tant
prcndre'n s les constants vita lscada
hora . La pr act ica de I'espo rt és mo lt
per il losa .Sino esd isposad'ante na
parabó lica, pero sí d'un ape ren de vi
deo,seriainteressa ntaconseguir tota
la ñtmoq raña dcls ncst res actcrs ¡ ac
t r iusprefer its '

- Jean-C laude Van Damm , Woody
Al len, Fer nando Esteso, Andrés Paja 
res, Mar ily n Monroe, Rita Haywo rth ,
creerte Mora les...

Aparell d "alta fldelltat amb les re
copilacionsdelsnostresca ntautorsp re
fer its

- el Fari,S imo n i Garfu nkel, els Be
arres, Lud wig van Beet hove n, etc.

Ne ver a plena de mamo - ln d is
pensab lepera recupe rar forces

Desconnex/ó del t imb re i els tele 
fans fix i mobil.- No ens convenen les
ttprqu cs visites inoportu nesd e la fil m i
li ilPIÓmez.

Cinc quilas de blat de mor o / deu
oosrmes de mantega. - Encenem el

fom a cos-cents cmquente crau s ¡ ce
sem el bta t de mo ro i la mantega. Tin 
dremcrispetesperatotalasetma na.

Farmaciola. - I mpresci nd ib le un
t ub d'aspir ines i un " d'A l ka -Seltze r~ o
licor esto macal Bonet, en el seu defec
te

Un cop t inguem tots aque st ele-

~w~:~:e~~; ~~~~~~~~~c ~ :~~s~~ ~a )
riost ra vida.

La d irccció del'Associaciórecom a
na no ao usar d'aq uest siste ma e res
barj o ius recorda queja podeu passar
persecretar ia perabonarlesquotesd e
socidelprimertrimest re de l'any.

Pe re Sol é i s e rr r )

Refran ys catalans

Amic dc molts.nmic dening ú.
ATlIicdclhorl ICITII", muda amb el

\' ~nt

Amicnooé~ \'i novclI : .<;i ó.ho,no

és com clvcll
Amordesogra, a lal acsd~ gata
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SECCIÓNOVA

Que passa al m én?

xeeesstrem un "periodista " !
Aquesta.r evisla ésmassalocalista.,

dhlcnalgunslectors.Perai xóhusqucm
uncol'laboradorq uesápigarewrnircn
una pagina d'aqucs t BL'TLLETl qué ha
pas, al d' imporlam al món durant c!s trcs
l'e'o' l ran swrrc~u1> d e s de l' apari ci ó

del número anterio r

d' Horta,no soIs hitrobinaixó sinó
Woody AlleniBarcelona. Sobre 1es
novescstacíonsdcrn ctro.Sobrcla
\ l ostra de Teatre a lI or ta-( ;uin ar dó
Sohreinvenlsnousdctrinca.Sohrc
televisió Fin, i 101 sobre futbol La Redaceló

l a fotoqrefla pub licada
al BUTllETI ante rio r
(n Um.68,julioI2001)és
)e la reareoeoéu quehi
ha al vestibu lde da lt

laguanyadora ha es
tat: Mart a Solé.

Endevlneu, ara, el
" racó"quepresentemen
aquestnumero,aquial
costat. 1 poseu, com d'ha
bitud, les respost esa les
capses adhocq ue troba 
re u a Sec reten r arear;

Com semp re, elguanyadorseraobsequiatambunrodetfotogr áfi c.

I But ll etí 69 - 23 - Octu h n : 2001



Ens ho vam passar molt e é1 amb la gran testa al car rer

IE. Ro ndas, S.l_ 11 Esp luguL>s d(' ll obreg at 1I D_l . B-12935-8ql



,-- ---,---------, bate e expulsa una determinada q uan t it at de
sa l'lg cap a I'artér ia mésgrossa I'aorta ; perd¡
verses ram if icacions aquesta sang arr iba a to t
r'orc enrsme . Quan ha ced it l 'ox ige n i nut r ient s
a les cel.lules es recuü en altres tu bs ( les ve 
nes) quelatorne nalcor, Elsistemacirculato ri
té una qran capacit at per a adaptar-se a les
disttntes nece ss itatsde rorcentsn-e. El voll.Jm
de sang que im pulsa un cor en repcs és d'uns S
lit res per minut ; quan es fa unesfo r<;aquesta
xif ra potelevar -sefins a quatr e vegades més.
El cor és un organ muscular (m iocardi ) neces

'-- - --== '--------' sit<ltd'oxigen cer e nm co nertr arr iba a tr avés

nament es deter ioril, per exemp~:, 1~,~~~~7~~~~r~;~~t'~~~~~s~~se~tef~~~i~{
malalt ia a'orreooscteros/: La ma lait ia coron aria es m anrtesta prlnclpalment corn
a : anglfla de pI! o ,nfart de miocard i

L"angl na de plt és una sensecfó de dolor, ccres stó O ma lestar que gener al
ment s'euoaen el centre del pit, que es potestendre ers creeo s, re sq uen a i la
man dí bula. Es d'u na inte nsit at pro gr essiva t un a durada lim itad a. Aques t doror
pc t coinci dir am b rexercro, el t re ben, re cnvrtet sex ual i les enccíoos , o sía :

~i~~adc~~~i~~:rJiu g menten la nece ssttat c'oxr- r-----=-= o-- - -----,
L'¡nfart de miocard i és un do lor sembra nt al

de I'ang ina de ptt amb msjor Int ensl!a t i dura
da. Potanar acom pan yatdesuor,nilusees i vo 
mtt s. rtnt ert es orocuerx q uan una art eri a s'oos
true i>:totalment ,percausa d'un ooilguldesa ng
Pot apa rei xeren el mom ent més im pens at . La
seva grav etat depén de laq uan t ita tdemúscul
que es des t ru e¡e iestil re lacionada ernbt'arte
riaobstruidai el lloconesprod ueixl 'o bstruc
ció . Aquí t eni m I'exemp le d'unoorambunazona
fos ca qu e ens indica I 'exte nsióde I'infart - > l-_ _ = -==--_ ----.J
A LG UN SCON 5HL5PER A EVIT ARHPROGRESO 'AQU'STfS MA LALT,"S

Prescind ir de l ta bac I Pérdua de pes excesstu
Dism inui r el co.nsum. d.alim e. nts rks en Dismi n.u ció. o elim inació de .I<l "

co lesterol: roveuo'cu. lIetcom ple- Augm ent de I'ecttvttet f ísica ,
ta l ets seus denvats (t or matces ¡ Aug ment de consu m de prot ernes.
ma nt egu es), ca rn qr assa (d e t rurtes t ve-cures
po rc) ,marlsc, emb ot ltS lvísceres Consum moderatd'akoholldecafe

Esperem que aquest a mini informac ió sigui profit osa per a to rborn . Si el t erne
us inte ressa,procurare mdonarmés informacióen unaltrebutlletí
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A 11 tantos

Uncop fin <llitz<ldal<l tempor<lda,j<l
hem come ncat <1prcqramar la próxima,
en la qua! ercenvr mes destacar será la
inco rporaclód'unsegonequipdevete
reos. q ue esperem que, c r éctes a la

(
1uali t atdelsseuscomponents,siguiun
delsnostr es equipspunters

Contin uare mtenintun equipenPri-

VISITES

Vis ita de les nostres instal·lacions

Eldi<l1S<lt(lrd<lv(lnvisit<lrl<lnostr<lentit<ltelsenyorJ(lumeC<lmp, diput<lt(ll
P(lrl(lment de Catalunya i pre sident del dis tricte per C.O.c., accm panv at de 1<1

senyoreta carme cancvas, cc nseueee del di st r icte per C.D.C., i del seny or Josep
M. Pon, portaveu dei districte perC.D.C.

Juntambel nostre bon arrue joan Josep Freix(I,deleg(lt del distri cte de Benes
tar sccei de la cenerantet de Catalunya, van poder veure les nove sbutaqu es que
s'han mstal.lat al nostre tee tre am b la im port ant aj ud<l de la Gene rali ta t queha
ccr.reboret a com plir amb els nostres socrs un a f ita imp ort ant, am b una m illora en

( es nost~es rnstar.racons que a g.rai m ef usivament.
A mes, van vrstta r rexpostctó de l Concu rs Naciona l de Fot ografia iels q uadres

exposats pe rla secctó de Pintura . No cal dirque van elogia rlaquaüte t i parttctpa
ciód'ambdues mostres.

Igualment vam recre amb satisfacc ió la visita de la consenere de Cult ura del
mst ncte Horta -Guinardó de l'Aju nta me nt de Barcelona, la senyora Montserra t
Soler,qui,amblasevagestió,hafet poss ibleaquestamilloraenelnostrete(ltre
que estrena rern próxtrnarn ent en la Mostra de 'reatre d'Ent itat s de l orst nc te du
rantels me sosd'octubreinovembre

TENNI5 DE TA UL A

t es de Sant Lluis hem partici pat en la
res te del c srr e r, portantuna de les nos
tres t aule s de tennts al carr er.

Com a dada interessantpodem dir
queels parti tsde ping-pongja no se
ra na21tantos,PeracorddelaFedera
ció In temacional,els part itsseran ara
a 11 tanto s, amb el ce nv¡deservei cada
dos.

Per te nt, ja ho sabeu, el s que ttn -

~"e~e~o~';o~:~io~~"i'~:~:::;:;:g':~:',d:~:~:;
teeceren c.. ,.,,g o,, .p,, . ~,,po'',e.l,p,, ''''e l'tere r rtsr ovmctat. heude¡ugar alltan-

Durantelmesde¡uny tosa parttr deldta 1 de
hem par ttctpat en els set embre d'aqu est anv
cerrconats ce catatuova 2001.
sub-z.t.vñs putats e ere-
mtá de Mar. Seccióde

Tembé dura ntles Fes- Te nni sTaul a
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Bellver de la Cerdanya

Desprésdepassaruns mesosdemoltacalor, elsturistesdels ll ulsos tor 
nem afer camí. El ene 11 de setem bre sortim d'Horta a les 9 de l matí i pcsern
la directa cap al nostre des tl. Ja un cop inst al· lats anem a fer un a v isitaala
casa del Riu , a Martinet, i podem assaborir les corees coques (en com prar em
abans de marxa r !)

Die 12 = Anem a ter unacostellada al refug i de Fomell. Elscaminadors
van fi ns eruec de Com abe l la i els que anem més fe ixucs ens qu edem al bese,

~o~~~~:;:ae ~~;:~~~~at~~;~;~~~~n~~n~"~uf~a~~r~~~~ ~!~~~ad: II~h~~:¡~I::~f!
temps de j ugar al Bingo , sense ma lgas ta r gaire.

Día 13 = Visita a Vernet-Ies-Bains on aqar erem elsjeeps qu e ens portaran
fi nsa Sant Martídel Can igÓ. Ens en exp liquen la seva historia. Hovisitem to t
i gaud im de la beüesa de la nat ura, des del mir ado r am b ercades ro manrques
i magnífies eapite lls.

Oia 14 '" Cap a Andorra perveur e elllaed'Engo lesters, que per cert, esta
to rca bui t. Hem visitat e l muse u de l'au tcm obll. Oinem aq uí a Andorr a i a la
ta rda, nat uralm ent, anem oe cornores ! Arri batsal ncs t re notet l despr és de
sopar hi ha teste gross a: la Carme Colom er i e l Jaume Pérez eom pleix en, el
cre zo.fes seves ncces c rort Ho celeb rem avul! eesnsoosequr, ball,lIagrim e-
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tes ¡ ceres de tencrt et, emccré r sorpresa .
Dia lS = Cap a la Seu d'U rgell a visit ar la seva catedra l, després el mer cet

¡ per a rematar r'esteoa ane rn al canal olimpic í hi fem una cessejede. A la
tarda ens er ríbem ñns e urv.e . Retom ern a eeuver

Día 16 = Gran reco rrequ t: Acren, Port del Cantó, Sort, Espot i cap al nac
d'Amitges, a 2.362 met res d'atc árta. El ca ml és mo lt roc ós i fem un gran
se csejament c'o ssos dmtre deis j eeps. El sol ens en lluerna I el vent baila
d'erecne. Dinem a Espot I cap a aeuvec a prepa rar rnatetes, que demá hem
de fer cami cap a casa.

Dia l? = Quín tns t oespert er; el d'av uf! qotna tr tsta sorpresa ens espera
va! La nos tra benvolguda companva ca rme Guindu iain, vidua del senyor Car 
bonell, s'na adorm it per semc ret Se n'ha anat cap a la Casa del Pare per a

( ro bar-se amb el seu mari t~ sequrament! La carme Oliva, mo lt errccicneca.
ens na dcn at la tnst a noticia . prec uem per ene r pers seus ta mmers

Avui fa f resca i vent. El cers'ennuvora . Quan arrtbem a casa, a Hcrt a, plou.
Potser són l lil gr imes per la carrne! - Pil a r Martí,

DONES I ESGLf: SIA

Una boda sota la pluja

uoe veceoe hi nevte una par ell a que es vcne n casar pero ana ve n esca ssos
dediners pera fer la reste de ccnvu . Van preguntar al rnossen de la seva
Parroqu ia si ers oerxarra or qentteer un pica -pica al can deI'esqtésta per convr
dar els asststen ts a la cer tmó nla reli g iosa: oe resparentsramrcs.

El se nyor vrcen hi consentí. Eldia essenveret va ser irnportu net per una
pluja perstst ent que no detxeve treure el nas al sol per cap escle txe . No

obstanc atxó.ua certmonta es va dura te rme
j orosement .

L'inco nvenient era com celebrar e! pica-pica
sota de paraigües . Van decidir aixop lugar-se dins
ce te meterxa esqtésteLa resta es va ani ma r i
ets dvarrtva exctar er senyo r rectc r; el quat va
dir- Ios quenoesta vabéaque llaxerinolail lil
casa de Oéu.

Es van voler escudar oenent de les noces de
cenácn et rnatetx Jesús va essrsnr i engre scar
la festadonant- Iosvi amb escrelx .. . No van con
vencer pes el senvor rect onque ers conte sta :

" D'acord, pero, pen seu que a c ana no hi
tiavta exposat elSantíss un!"

rcn e-nentensrnes.cztesncn er t . ..

M a ri211ng el s c esc unu ete
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ENTREVISTA

Joan Josep Freixas i Gené

us beu econ et qce remm butecues
noves a la sala del teatre? Us heu
preguntatd'on han sortit , o almenys
comensho hemfetperaconseguir
les? Valen motts dinerons i la ncst ra
economianodónaperatant .C al una
ejuoa, °menes ejuces extresde les
Administracions.Hemfetlesg estions
per tf nen ts i l'a dmtntstrac¡ó del
Departam ent de Benestar Social de
la General itatde Cetetunve, te dtrec
ció General d'Acció Cívica, ubicada a
I'Hot el d'Enti t ats Can cua nnoie. al
passeigde gabra i Puig, n'é s un deis
onnop ars oeneractors

Ara em direu a que ve parlar de
butaqu esqu an lanostra tascad int re
del BUTLlETÍés la
de pres enta r al 
gu naentre vista .
de socis i no so
crs. M'explicaré.

les enti ta ts,
administraclons ,
departaments,
secretariats, etc.,
són edif icis, es 
t ructu res, coses.
Per si matetxes
s ón es t át.q ues ,
sense v ida . l a
vida les hi donen La
les persones. Si la
persona t reballa
degust,tévoca
ctó per ex ercrta r

~~~~:r~:;ne;¡¡;t~ ...
l'admlfilstr8ao o
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digueu-lielnomquevulgueu, tot rut 
ue.

Del Departament de Benestar So
cial de Can co ennote . n'és Delegat
de zona en Joan Josep Freixas i és a
la seva persona que ens adrecem per

~~~I:~ ~;:g~~~~ensa~r~::~:s~i~::~'ut
ha fet a favor nostre a fi cra consecu.r
la subvencló pert inent pe r paqar les
butaques. Apart, ens ecracarta conet
xer una mica equeste jove persona
que ens visita en drv erses ocastons i
s'int eressa pelprogrésdelanostra
Entitat.

Frei xas - Recordo que el meu
pr ime r contact e

I amb els.L1Uisosva
ser arren oeta ce
reb rac¡ó de l 50
anlversartd e res-

1
bart Folklónc . M'hi
valq trober bé e n-
trevosa lt res,per
qué aquí es respr
ra un ambien t fa-

I ~~~~~q~~ ed~ r~;(

I me ya infa ntesa .
Jo sóc ñll de la
Se gar ra, de
Biosca,on encara

1 hihaelbartradi
cfcnalltes tam ül-
es sesa luden i
compartetxen pe
nes i ale q r tes .
Aq u í, al vost re
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barrí ü'H orta, he tro bat dues insti tu
cicns més que cen ten árle s que respi
ren acoes t eouc Lesñrnat embtent:
l'Ateneu i els L1UISOS. Aqu estes dues
en t itatsta nsingular s hanestat pro
oosec es pera rebre la Creu de Sant
Jordi. N'hem fetunaforta campanya
alaquals'hanadherit lesaltresenti
tats delbarn. No hohemaconseguiL
Pero hi to rna rem I'any que ve, afer
camp anve!

En Joan rosee rrerxes trebana al
( Depa~ament de Benestar s oci.al des

deljuliol del 199ü. l l fe m exphcar el
seu currr cutum :

1990 - Entr a coma técntc de t'oñ
cina de la Zona Franca

1992 - Passa a Badalona com a
r esponsab le d'o ñcína de Be nesta r
sccatet barri de Pomar. con- enea a
tenircontacteambelmónassoc iat iu
enaq uell barri queésde recentcrea
ciói,pertan t, no te unatradiciócom
el barr i d' Horta

199 4 - Torna al barr i de la Zona
Francacomaresponsabled'of icina.

199 6 - Pessa al districte Horte
Guinardócom a Delegat de Zona. Des
de ñnats de I'any 2000 com partei x la
tasca amb el distrlc te de sent Aodreu

Ens agradana saber qUll7a mena
de lasq ues hi ha dinlre del D e -

(
oortomeor I ens en dóna una Ilarga
¡/ista ,

Fre lx as- Hi ha dtverscs ámtxts
d'a ctuacíó :

- le AS - In stit ut catan c'Assrs
téncta i servee s ocers .

- I NCAVü L - Inst itut cetará del
Voluntariat,

- La nrrecctc General de servets
Comun ita ris ,

- La Direcció General de Forma 
ció d'Ad ults ,

- La Secr eta ria de la Família,
- La Direcció General d'Acció Cí-

vica, que és la que promou la sen
síbthtzaoó cl...tea i social i poten cia les
estr ucture s a ni...ell esscctenu. Es fa
a tra ves de les nost res oñcm es, ca
sats crvrcs, casars de gent gran, ludo
teques- boters d'e ntrtats (la seu de
diversesenti tats}i

-co ñcrnes oe se nestar s ccrer. que
són lesdependenciesd 'atenc iód irecte
al cluta d á i les que ecro oen de forma
directe ambl'adrrumstració de la Ge
neralita t . mnt re oe ies oñcrnes hi ha
un responsab le que té con tacte otrec
te ambles Enutets ¡ un enre que atén
elcru tadá.

En Joan Josep Freixas, com a de 
legat de zona , té una feina concreta
que ens resum eix toe segtllf-

Fr ei xa s - La me va tasca con 
sisteixentenircontacteambuntei
xitd'associacions iajudardintre de
les meves possibilitats que ersceoa r
tamentsrut ll intot don anHosajuda i
suporto El nostre Departa mentfa de
ooot entretes cív erses eotít ets. en
tr e la gent del ca rre riels alt s cárrec s
de les I nst itucions; en oeñnlt t...a, de
laGe neralitat.lntentem ferunservei
al barri,al poble, a laciuta t, al país,
N'a qradarte ser més present al car 
rer, entre la qeot, pero la ver ttet és
que equests dcs drstrrctes són rncrt
grans i és di fícil arr ibar a tot arr eu,
Apart, he de reserve r temps pera la
meva vid a fam iliar: des de fa 10 me"
sos sóc pare c'una nena i necessrro
qaudir d'acuesta jota tan gran. La fa
mi lia ésl'eix basic de la societatical
estimar-Ia,treballar-Iai conservar-Ia.

Li pregun to com s óo fa per a in 
formar-se de les coses que pa ssen pe!
ba rn; com p ot ar nbar a coaoecta r
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