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ses, un dia de febrero de 1888, la
cual, hasta ahora, vivia desde
hace mucho tiempo con su sole
dad.

Un digno ejemplo de una her
mosa acción al conseguir que
Dominga, igual que las otras com
pañeras, algo más jóvenes, pue
dan vivir en compañía y sentir
este calor humano del que están
tan necesitadas y puedan pasar lo
que les queda de vida con una ale
gre somisa de gratitud y no con
lágrimas de dolor ante la indife
rencia de sus semejantes.

Hasta aquí la noticia escueta de
(pasa a la Ultima página)

asimismo dará comida a otras tan
tas que de momento tendrán que
dormir en sus propios domicilios.
Su acertada ubicación permitirá a
los acogidos, tomar el sol y
pasearse en la bonita plaza del
Seminario Viejo.

Me congratulo de que entre los
nuevos residentes figure la Sta.
Dominga Font, nacida en Torrebe-
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Fechas gue dejan buenos recuerdos

Por fin una residencia
para la tercera edad

EI27 de abril, en una mañana en
que el sol brillaba radiante como
queriéndose sumar a la alegria y
al calor de la fiesta, nuestro Paer
en cap, Sr. Antoni Siurana, acom
pañado de algunos ediles y fun
cionarios de los Servicios Sociales
del Ayuntamiento, con la asisten
cia de invitados, vecinos y benefi
ciarios del nuevo local, procedió a
la inauguración de la primera
mini-residencia-albergue munici
pal para la tercera edad, en los
bajos del edificio que ocupa el
solar del que fue el viejo Semina
rio.

Esta Llar comprende una bien
equipada sala de estar, servicios,
cocina y comedor y trece habita
ciones individuales. Su limitada
capacidad servirá para albergar a
trece de las muchas personas
necesitadas que están deseando
y esperando este tipo de ayudas,

Aunque con retraso, tenemos la satisfacción y el gozo de poder
informar sobre un acontecimiento que, en cierta manera, presu
pone, por lo menos así queremos creerlo, el logro de una de las más
sentidas aspiraciones por la que se ha venido trabajando desde
mucho tiempo y a la que los jubilados y pensionistas de Lérida
tenemos derecho.
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Acta resumida de la reunión ordinaria de la Junta
de la Coordinadora correspondiente al mes de mayo

El dia 7 de mayo de 1986, a las 11 horas de la mañana, se reúne la
Junta Directiva de la Coordinadora con asistencia de los señores
Ximenes por Serveis Socials; Pujol, Manrique e Isabel Torres por
Magraners; Juan Roigé y GonzáIez por la Bordeta; Rafael Marchant,
por el Seca; Soto, porLa Ereta; Falguera y Aibl, por U.G.T. ; Cortijo, por
jubilados de la Mariola; Goya y Gil, por Parcliñas; Albareda, por Llivia;
MontulI y Broto, por Bonaire; Piqué y Aldabó, por Sant Anastasi;
Catala por Seu Antigua y Cantos, por Cap Ponto

Orden del día
1°._ Nombramiento del Comité de Redacción de la Veu del Jubilat.
2°._ Redactar una memoria de los trabajos realizados y hacer cons

tar en la misma ingresos y gastos de la Coordinadora.
3°._ Preparar el orden del dia para la Asamblea General el dia 26 de

junio.
Orden del día para la Asamblea General

1°._ Elección de la mesa.
2°._ Lectura acta anterior.
3°._ Informe de la gestión de las diferentes comisiones.
4°._ Propuestas por escrito de las Llars y Sindicatos.
Se aprueba el nombramiento del Comité de Redacción del Boletin:
Redactora Jefe: Josefa Rairnundi.
Comité de redacción: Broto y Gerona, Llar Bonaire. Aldabó y Piqué,

Sant Anastasi. Catala, Seu Antigua. Sra. Moliné.
Se acuerda por unanimidad que en lo sucesivo los acuerdos de la

Coordinadora para su divulgación serán sellados con el sello de la mis
ma.

ACTA RESUMIDA DE LA REUNION
DEL MES DE MAYO

GESTIÓ SOL·LICITANT UNA PLANTA
AL'AISS PER ALES ACTIVITATS

DE LA COORDINADORA
lltmo. Sr.:
Los abajo firmantes directivos de la Coordinadora de Pensionistas y

Jubilados de Lleida y comarcas, a V.l. con el debido respeto
EXPONEN:
El dia 1° de enero de 1980, los jubilados de Comisiones Obreras y los

de U.G.T., los de la Caíxa de Catalunya y Balears y de la Seo Antigua
de la provincia de Lleida, acordaron crear una Coordinadora, con la
finalidad de conseguir todas cuantas mejoras morales y materiales
fuesen posibles, para la denominada 3." edad.

Hemos recabado de los poderes públicos, ayudas para poder
ampliar todo género de actividades recreativas y culturales.

En la presente, nos encontramos con el dilema de insuficiencia del
local que la Paeria nos presta en la sede de Servicios Sociales.

Por todo lo expuesto,
SOLICITAMOS:
Tenga a bien facilitarnos una planta del ecliñcio de la AlSS, para

poder desarrollar nuestras actividades sociales, recreativas y cultura
les.

No dudamos alcanzar de V.l. la petición, que consideramos por su
valor ético y moral, ser acreedores de lo que en su dia fue nuestro
patrimonio.

Reforzamos nuestra petición al considerar que en dicho edificio hay
unas dependencias de jubilados que están integrados en la Coordina
dora.
Vlcent Xlmenes Santiago Broto
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tercera edat són les que recullen aquestes inquie
tuds.

El creixement del grup de la tercera edat ha com
portat noves normatives de tipus político-social que
han condllit a plantejar-se la necessitat de 1'educa
ció de l'home alllarg de tot el cicle vital, tant per
facilitar la seva formació i la seva integració a la
societat de la qual forma part, com per facilitar 1'in
teracció entre 1'home i el seu entom que afavoreixi
la capacitat creativa. És un nou concepte de l'edu
cació permanent fins ara orientada cap a la capaci
tació per assumír variacions en el sistema de pro
ducció.

El fet que la població de la tercera edat ocupi una
parceHa molt important dintre de la societat, ha
despertat l'interes deIs psicolegs del desenvolupa
ment generacional que, fins fa poc, acabaven la
seva psicologia evolutiva amb l'acabament de
l'adolescencia.

La qual cosa ha comportat la rectificació d'una
serie de conceptes i afirmacions sobre el procés
d'involució en l'envelliment, especialment pel que
fa a les facultats mentals. La gerentologia s'ocupa
d'aquests problemes i descriu aquest periode de la
fase del creixement psicologic potencial com els
anys de la creativitat en els que encara es manifesta
un perfeccionament en les activitats inteHectuals.
Existeixen una serie d'experiments que indiquen
clarament que s'han pogut apreciar millores, a
nivell intel'lectual, durant el periode de la tercera
edat, mitjan9ant l'entrenament. Per tant el camp
cognitiu pot ser millorat.

Davant del que acabem d'exposar val la pena
plantejar-se la pregunta. Cal estudiar a partir deIs
65 anys? Crec que la resposta no és dubtosa. Hem
d'estudiar perque 1'entrenament que comporta1'es
tudi pot contribuir a la conservació de les nostres
facultats mentals i capacitat de rendiment, per altra
banda relacionada amb factors de la nostra forma
ció anterior. Hem d'estudiar per a vencer la peresa
mental, igual que hem de caminar i fer gimnastica,
per aquell principi que diu «la funció crea 1'organ i el
conserval),

Una altra raó per la qual s'ha d'estudiar després
deIs 65 anys, és la del goig i complaen9a que dóna
ampliar els coneixements i adquírír-ne de nous, o
endinsar-nos en temes que hauriem volgut conei
xer pero que no ho haviem pogut fer per exigencies
de prioritat.

La concurrencia a les aules de la tercera edat, o la
participació a sessions de formació; igual que a les
d'esbarjo, faciliten les relacions socials i estimulen
el desig de perfeccionament, de viure i de conserva
ció, i a una cosa important: contribueixen a comba
tre 1'avorriment, un deIs majors enemics de la velle
sao

LA FORMACIÓ PERMANENT
1LA TERCERA EDAT

U na de les caracteristiques comuns a les socie
tats occidentals és el canvi en 1'estructura

demogrilfica de la població per una disminució en
els naixements i una descendent reducció de la
mortalitat, conseqüéncia deIs aven90s en medicina
i d'un millor nivell de vida, malgrat les crisis econo
miques, que fan possibles unes millors condicions
sanitaries i una alimentació més adequada. Aquest
fet determina un envelliment de la població i com
porta l'ocupar-se del sector, important quantitati
vament, de la 3.· edat, entre la que bi ha un grup, no
despreciable, durant molts anys marginat i mal
compres.

No es tocara en aquest escrit, les qüestions socio
assistencials que comporta el problema de l'envelli-

. ment de la població, pel que fa a vivendes, assistén
cia sanitaria, etc., etc., que constitueix i queda
inelos en 1'atenció que, dintre les possibilitats a
1'abast, se li va dedicant a través deIs organismes
corresponents. L'home (sempre que dic home vull
dir home i dona), constituent del grup social de la
tercera edat, té altres connotacions a més a més de
les qüestions materials de subsistencia. Com a
ésser huma d'intel'ligencia continua sent una rela
ció entre llibertat i necessitat. El benestar de 1'home
no té només una motivació material, si bé molt
important en tant que afecta la seva integritat fisi
ca; 1'home té com a ésser social una afectivitat i una
necessitat de comunicació amb els altres homes i
arnb l'entom que l'envolta, que el duu a comportar
se d'acord a uns valors culturals propis de l'epoca
que ha viscut i que viu, i que alllarg de la vida ha
anat fent seus.

Una de les caracteristiques del segle en que
vivim, és la rapidesa de transformació i la intensitat
de variació. Pensem el que suposa que homes que
avui tenen 70-75-80 anys, hagin viscut tres
moments diferents en la bistoria. No tan soIs s'ha
modificat la pirilmide de població, sinó que a partir
deIs anys cinquanta, aproximadament, estem
assistint a una reestructuració del cicle vital, cada
dia més accentuada, arnb les consegüents modifi
cacions en la interrelació-comunicació. Si tenim en
compte la tendencia a disminuir els anys de treball
laboral i a avan9ar cada vegada més l'edat de jubila
ció, podem pensar que «en un temps proxim a
nosaltres, es produira el fenomen social que els
individus passaran més temps fora del periode pro
ductiu, del món del treball, que dintre d'ell». Conse
güentment ens tindrem que reeducar per poder
adaptar-nos als canvis socials i a les noves formes
culturals de vida. Aixo en certa manera ja es
comen9a a produir precisament entre la gent gran i
de la tercera edat que manifesten cada dia més inte
res per adquírír nous coneixements. Les aules de la

,,
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pugui imaginar. Aquesta darrera
fase l'hem d'aprofitar i dedicar-hi
tots els esfor<;:os.

Hem de preparar-nos per a
ingressar a la vida eterna, que no
deixa de ser un nou naixement a
l'altra vida.

El deure ens obliga a rendir
amor, gratitud i admiració vers els
nostres semblants i descendents.

Fruir d'un lloc tan desitjat, no és
una desgracia, sinó un triornf, que
ens permet poder fer coses valuo
ses i ens deixa gaudir deIs plaers
que la vida ofereix.

Hem de saber ser vells, vessar
amor, alegria i felicitat, actuant
així enjs guanyarem la considera
ció, el respecte deIs de casa i de
fora, com també l'admiració
d'aquells que tenim o tenen la
sort de conviure amb nosaltres.

Hem de venerar la familia, la
societat i rendir-los-hi el maxim
afecte i estimació, que ens perme
tra viure en pau i tranquil-litat
valorant allo que no varem aprofi
tar en la joventut.

Recuperar part del perdut és
una de les millors tasques que
hom pot realitzar.

Siguem primmirats i tot poc a
poc ho anirem solucionant.

Francesc Viguera

CRÍTICA
I PSEUDO-CRÍTICA?

Pot semblar sorprenent que
aquest article interrogant. Ho faig
precisament perque penso que és
una ocasió bona, molt adient per
preguntar-nos, seriosament,
sobre les discusions i les climen
sions de la critica.

Sovint ens sedueix, en l'8.mbit
inefable, personal i intransferible
del nostre jo... En el to de les lli
bertats politiques, socials i
recreatives, que la nostra intel'li
gencia i el nostre comportament,
en la memoria cognitiva pel bé i
pe!. .. mal, moltes respostes sem
blants no responen especialment
criticables a la climensió, i tots llui
tem per cercar els culpables; tor
nant la cua entre cames: els
gallets i el.s acompanyants.

Perque el senderi popular tan
mateix, facilment es converteix
en signes i actituds pregonament

Que és la vellesa? És el procés
evolutiu observat des del naixe
ment fins al traspas a l'eternítat.

Per arribar a vell no és precis
amainar-se, ni cal córrer. que ja
ens hi anirem incorporant poc a
poc i progressivament, lloc al que
no hi arriba tothom, sinó el quí
pot; s'ha d'estar dotat d'una
exceHent constitució organica.

Hem de travessar diferents eta
pes que careixem de limits defi
nits, que reben els noms d'alleta
ment, infancia, adolescencia,
joventut, adults, maduresa i
senils (compren tercera, quarta i
cinquena edat); la primera fins al
vuitanta, la segona deIs vuitanta
als noranta, i la resta, la cinquena,
etc. etc.

Arribar a incorporar-se a un
deIs darrers graus, li dóna autori
tat, solvencia i personalitat, pel
sol fet d'haver-s'hi incorporat.

No juguem amb la vida, per ser
la cosa més seriosa que hom es

LA VELLESA

una igualtat d'oportunitats al
sexe contrari, la qual cosa, segons
la meva forma de pensar, repre
senta un salt al buit perque la
dona s'estabelli.

Quin dubte hi ha que la dona, si
s'ho proposa i desitja, pot arribar
a ésser un bon advocat, jutge,
catedratic, empresari, etc., etc.
Pero també és ben cert que el
m8.xim desig de la dona honesta
és vetllar per ésser el primer amor
de l'home somniat, guardar-li feli
citat i arribar a ésser una dol<;:a
esclava de la seva llar, del seu
marit i deis seus fills. Per part de
l'home fer la felicitat de la seva
dona és molt facil. Hi ha un vell
adagi que molt gustosament ofe
reixo a la joventut i que consisteix
en obtenir en el curs de la vida els
objectius següents:

1. Tenir mil núvies als vint anys.
2. Elegir la més formosa i inge

nua per casar-se amb ella als tren
tao

3. Estudiar i treballar per no
ésser un ase als quaranta.

4. Assolir pis o casa propia als
cinquanta.

5. Estalviar suficient per no
dependre deis fills i molts anYS de
la Seguretat Social. Guiré

Desgraciadament existeix en
molts paIsos la discriminació de
sexes. En favor de la dona diré,
que en el món, on els homes dic
ten les lleis, inventen les guerres i
toleren les injusticies sense con
sultar a la dona, quelcom falla en
contra d'ella, i tenen sempre les
de perdre. Tots sabem que d'en<;:a
del temps deis «cavernícoles)),
aquells monstres peluts d'as
pecte huma, que arrossegaven a
les dones fins a la cova, la dona ha
estat ultratjada i esclavitzada al
decurs de totes les civilitzacions,
fins avui que la nova cultura pre
tén prostituir-la. A la dona, l'obra
més preciosa i perfecta per esti
mar, no se la considera ni se la res
pecta, per la seva condició de sexe
debil, quan en realitat, espiritual
ment, és molt més forta que
l'home.

Néixer dona no és precisament
una ganga, més aviat, tal vegada,
una disort, per tal motiu hauria
d'ésser digna d'orgull i d'admira
ció, al tenir-Ia per companya.
L'home dotat d'enteniment, cor i
voluntat, amb l'inteHecte subde
senvolupat, ignora, encara, el que
val i significa I'amor d'una dona.
D'aquí el difícil que resulta per un
home ésser digne espos d'una
bona dona. Existeixen, com en
tot, en el món, dones dolentes
com les guineus i falses com les
garrules i que Déu ens lliuri
d'elles.

Nosaltres els homes, acostu
mem a ésser curulls de soberbia,
orgullosos, i fins i tot, puntillosos
amb les nostres dones sense pen
sar que tenim a casa nostra la
millor dona del món. Quan dos
enamorats s'enfronten amb la
seva manera de pensar i trenquen
les seves relacions amoroses, com
és natural, la dona acusa a l'home
de tira, egolsta i fanfarró; en la
seva reacció, el mascle, ferit en el
seu amor propi i tremolant de
rabia, penja a la dona el «sambe
nitO)) que no hi ha mal en el món
que de la dona no vingui. La nova
moral amb la maliciosa lliberació
sexual de la dona, la joventut,
complaguda, sembla acceptar

HOMENATGE
ALA DONA
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(En memoria de Ramón T8IT8.gó, S8CI'8

tario que fue de la dJar MUDldpal
Bonalre_. , muy reclentemeDte faUed·
do).D.E.P.

Descansa en paz, Ramón,
tu conciencia murió limpia
fuist~un amigo sincero
de aquellos que no se olvidan;
los buenos también se mueren
de ellos, queda su semilla.

Tu amigo,
Antonio Gerona

Tu corazón dijo basta
de sentimientos no entiende,
y te fuiste al infinito
entre lirios y claveles.

Unas horas de esperanza,
lo último que se pierde,
hasta que se paró el reloj
de tu vida, para siempre.

Ya te marchaste, Ramón
con el silencio de tu muerte,
sin poder decirnos adiós
te fuiste eternamente.

Els que ens deixen

entre alió que és millorable i alió
que és saludable. Sobretot en
Agrupacions Socials Recreatives
de la Gent Gran; per el decerni
ment i I'ordenació racional deIs
seus elements. Evidentment com
a tots els sectors coHectius no fal
taran profetes de malaurances,
que mancaran de justesa en el seu
judici, en llur manera de veure les
coses, per a falsejar-Ies.

Per aixó abans d'entremetre's
en l1urs afers d'organització cal
pensar-s'ho dues vegades.

Obstinadament, la majoria deIs
ciutadans que formen part del
llastre inevitable d'una societat
democratica, plu-realista, de la
qual no són sants de naixement,
la critica s'inscriu, amb tot elrega
teix deIs nous «amos", per enveja,
siguin rics, siguin febles; la
maquina deIs interessos té massa
envergadura, perqué una critica
purament moral hi fagi cap efecte.

JOBep Barrufet Gelonch

HASTA SIEMPRE
RAMON

estat adverso
Les orientacions de la moral van

perdent el seu caracter apressant,
amb la pretensió de ressurgir
quan ens creiem, per fanatisme,
capacitats per diagnosticar, criti
car, pronosticar els afers deIs
altres, mentre que en el propi
som tan cecs i mal preparats.

Esta cIar que tot el que es fa i tot
el que es diu, s'ha fet amb el desig
de millorar les coses, sense inten
ció de perjudicar ningú, cercant
les condicions indispensables per
obtenir realitzacions serioses.

Una bona critica, sap distingir

JUBILATS DE LLEIDA ALES AULES
DE LA 3.8 EDAT

JOBepa

humanes i inhumanes i es rebeHa
justament contra l'aparenc;:a
d'una polidesa hipócrita.

L'enfosquiment de la intel'li
géncia va acompanyat com a con
seqüéncia, d'un afebliment del
caracter quan els rigors deIs
imperatius racionals af1ueixen les
seves exigéncies; les que inspiren
la conducta se'n ressenten neces
sanament.

Afirmo d'entrada que la critica
és necessiuia per si mateixa a
totes les edats, sempre que sigui
positiva, encara que només sigui
per judicar un passat que ens ha

EI18 de juny acabava el curs de les Aules Universitanes de la 3.a

Edat a Lleida, amb una excursió al Monestir de Santes Creus,
patrocinada per la Paeria, on in citu, es va impartir l'última llic;:ó ..

La Universitat de la Tercera Edat ha estat organitzada per la
Universitat de Barcelona i la Generalitat a través d'A.F.O.P.A.,
encarregant-se de la direcció i programació l'Estudi General de
Lleida, que ha establert un pla d'estudis que ha abrac;:at tres
arees: História, Geriatria-Figiologia-Economia i Sociologia, pro
gramació que s'ha procurat desenvolupar de manera que a la
vegada que informativa fos també formativa i instructiva, a través
de llic;:ons-conferéncies impartides per professors universitaris
especialitzats en l'area i, dintre de l'area, en la tematica puntual,
i així mateix que els continguts s'aproximessin, sobretot en Histó
ria, Economia-Sociologia, a les vivéncies deIs assistents. Aixó ha
fet que un ventall de professors, historiador~,metges, psicólegs,
sociólegs, etc., etc., passessin per les Aules i amb un llenguatge
entenedor, cal dir-ho, sense minvar la qualitat del contingut, han
anat fent la seva exposició que després ha estat complimentada
amb interessants col'loquis que de vegades han arribat a durar
una hora, amb els quals les sessions han resultat actives i partici
patives i també enriquidores en el sentit professor-alumne-pro
fessor.

L'actuació del professorat, la constancia presencial i I'atenció
dedicada a cada un deIs temes exposats, ens fa pensar que s'han
aconseguit els objectius que es pretenien. En cap moment hi ha
hagut desintérés o desanimo

L'assisténcia a les Aules ha suposat instrucció i també contacte
huma, noves relacions i fins i tot el naixement de noves amistats.

Tal com ha anat el curs i el nombre de participants (una mitjana
de 55-601. ens fa esperar que el próxim octubre quan tornem a
comenc;:ar, la gent gran que aquest any no ha vingut deixara de
banda les pors i els prejudicis i s'inscriura per a participar en unes
activitats que han de contribuir a ampliar els seus coneixements,
a no avorrir-se i a mantenir despertes les seves facultats inteHec
tuals. No oblidem que alió que no es fa funcionar es rovella i dete
riora.

.Iaveu
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Animada festa patronal
El passat día 27 de maig, el "Club Sant Anastasi))

de Lleida, amb la coHaboració de rObra Social de «la
Caixa)) , en ocasió de la seva festa patronal, va home
natjar la 25 deis seus afiliats majors de 85 anys, en
un sopar de germanor al que van assistir-hi més de
tres-cents afiliats. En el decurs de la festa es van
entregar als homenatjats rams de flors i foren obse
quiats amb diferents regals. L'acte, que va estar
molt animat, va ser realment emotiu per les demos
tracions d'afecte i companyonia. Finalment, la Ron
dalla de l'Associació "Els juvenils)) va tocar conegu
des peces d'ahir i d'avui que feren les delicies deis
nombrosos balladors.
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A la foto Rafael Bergés, de 95 anys, j Antóm·a Berga, de 91
anys, que són membles de j'Associació ((Gent Gran)) del club
Sant Anastasí.

En la mort d'uo president exemplar
Amb emoció ens acomiadarem de les despulles

del nostre gran amic i consoci President de la vocalia
de Jubilats i Pensionistes de Balafia, Alexandre
Faceries Sabaté.

M'encisa de debó, exaltar la personalitat, fresca i
vivificant, social, en tribut de la seva exemplar
actuació com a responsable maxim, en tribut del
gest humil, i sincer, com a ensems de comprensió
vers tots els associats, per valorar, i assumir la seva
herencia humana en relacions públiques i informati
ves.

Heus aqui, el batec trist, copsat per aquest coHec
tiu de Gent Gran, per la perdua d'aquest President,
que dona vida d'equip.

Amb la inserció plena de condolenya per la seva
farnilia.

Adéu-siau. Descanseu en pau. Fem-nos ressó del
seu traspaso

Lleida, 22 de maig de 1986.
Josep Barrufet Gelonch

Hogar del Jubilado de la Ereta
Aniversario

El día 1 de mayo, el hogar del jubilado de la Ereta,
celebró una fiesta para conmemorar el aruversario
de su apertura.

La fiesta estuvo muy concurrida por socios e invi
tados hasta abarrotar el local. A las cinco de la tarde,
el presidente Sr. Soto dio la bienvenida a todos los
asistentes, llamó a todos los socios a colaborar en
díversas actividades deportivas, recreativas y
manuales, como también a la colaboración para el
progreso del hogar. Seguidamente se guardó un
minuto de silencio por los socios fallecidos. A conti
nuación se entregó un obsequio, y un ramo de flores,
a las dos personas de más edad del hogar.

Acto seguido se sirvió una excelente merienda
acompañada de abundantes bebidas. '

Al terminar la merienda, el Sr. Ximenes, concejal
de los Servicios Sociales y presidente de la Coordina
dora de Pensionistas y Jubilados dirigió unas pala
bras a los asistentes, llamando a la colaboración, a la
unidad y a la lucha por el progreso de nuestros dere
chos. Seguidamente, la Sra. Linares, de Pardiñas, y
miembro de la coordinadora, invitó a las mujeres a
colaborar en trabajos y actividades, cedíéndole la
palabra, a continuación al Sr. Cantos de Cap Pont y
miembro, asimismo, de la Coordinadora, quien se
refirió a la mucha afición de los jubilados a los juegos
de cartas, de dominó y demás, llamándoles a hacer
más deporte y más actividades, a no convertir los
hogares en bares.

Terminadas las díversas intervenciones, se pasó
al baile bajo los acordes de la popular rondalla de los
jubilados, dirigida por el Sr. Vidal.

Deseamos que actos como éste se sigan cele
brando para alegrar la vida de las personas que
tanto han luchado y tantos trabajos forzosos, peli
grosos han realizado, porque fueron realizados a la
fuerza bruta, sin maquinarias, sin las medídas de
progreso que hoy existen. Por eso, que en los días de
vida que les quedan, puedan dísfrutar de algo bue
no.

Gracias a los Servicios Sociales por su colabora
ción para la orgaruzación de esta fiesta. Gracias.

\\: ACTIVITATS ::\j:?j¡\::::::j::)))):\j):\j)):\::\::\\\::::::\\):):::::\::=j\::::::\jjj){::j:::::jj\\:::j\::::)::\:\::\:
LA VIDA DELS CLUBS,

LLARS IESPLAIS

Participació Ueidatana en
una trobada cultural-esportiva

Lleida ha estat representada en la trobada cultu
ral-esportiva de la U.D.A.G., celebrada a Barcelona
en el marc de l'antic hospital de la Santa Creu, per
l'Associació de Gent Gran "Sant Anastasi)) de Llei
da, havent participat en diferents activitats: escacs,
escultura, poesía, literatura, mostra d'art i fotogra
fia. Amb la seva actuació, els participants van posar
de manitest la seva cuidada preparació, tant cultural
com esportiva. Enhorabona.
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El 14 de abril de este año
murió en París la escrítora
Simone de Beavoir.

Viuda del escritor Jean Paul
Sartre, siempre se recordará
por sus libros en defensa de la
mujer. «El segundo sexo)).

Su libro «La vejez)) es una
crítica a la sociedad por el ais
lamiento y marginación a la
cual son sometidos los ser:es
enlos últimos años de su vida.

Aconsejando
un libro .

Dues formes de fer l'anOs

1. AnOs a la petarrallada
Per a dues persones

És un arros exceHent; es fa de
lluy, de congre o de mero.

Es un arres sucós. per a manjar
amb cullera, que no embafa gens.
El procediment és especial: bas
tant oli; s'hi fa coure una crosta de
pa, que es treu i es deixa refredar
l'oli. Quan és fred, s'hi tira, tot
d'un plegat dos grans d'all, un
bon ramet de julívert i un tomatec
ben madur, tot ben picolat al talla
dor i ben barrejat; si es fa amb
congre fresc, o amb mero, també
s'hi tira, si el peix que s'hi posa és
lluy, s'ha de tirar als cinc minuts
de bullir (de peix se n'hi posa uns
200 grams), mig litre d'aigua o
una mica més. Es posa al foc molt
viu, que bulli aviat i ben fort.

Ha de quedar amb molt suc, per
a, com s'ha dit, menjar-se amb
cullera.
2. AnOs de verdures

El sofregit es fa amb oli amb
bastanta ceva i tomatec i mig
pebrot vermell en conserva o
escalivat; 'no es deixa coure mas
sao S'hi afegeixen un sarpadet de
pésols. S'hi sofregeix l'arros i s'hi
tira l'aigua (normalment dues
taces d'aigua per una d'arros).

Apart, s'han bullit en pots dife
rents una mica més de 50 grams
de mongetes tendres i un parell
de cors d'escarxofa que es barre
gen a l'aigua quan arranca el bullo
Es cou a foc fort, i encara milior al
fom.

És un bon plat per a persones
que fan régim.
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cosa.- 2: Peregrino de romeria,
femenino. Al revés, los sembra
dos.-3: Las hace el beodo. Conso
nante. Prefijo de origen latino
cuyo significado es «todo)).- 4
Abreviatura trigonométrica. Gol
pe, llamada, onomatopeya. Al
revés, prefijo que significa <<llue
vo)).- 5: Conjunción copulativa
Parte ancha del remo, plural
Forma del pronombre personal,
dativo.- 6: Compararon.- 7: Pro
nombre personal. Utilizar esta
sustancia para curar la carne o el
pescado. Cien.- 8: Ruega. Prepo
sición. Sello discográfico.- 9
Rumiante utilizado para arrastrar
los trineos. Consonante. Ligaba.
10: Novena letra del alfabeto
griego que corresponde a nuestra
i. Caprichos.- 11: Que tiene como
característica ser tangente a una
recta en el infinito.

CRUCIGRAMA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 234 5 678
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SOLUCIONES AL CRUCIGRAMA

HORIZONTALES.- 1: Lugar
donde se reciben visitas o consul
tas.- 2: Rojo. Dorados.- 3: Nom
bre de letra, plural. Consonante
que puede escribirse doble. Pre
fijo que significa «contra)).- 4:
Nombre de letra plural. Rio cánta
bro. Al revés, embarcación.- 5:
Dirigirse a un sitio. Cortas árbo
les. Té.- 6: Sirnilitud.- 7: Vocal.
Reconocen las intenciones de
uno. Simbolo del astato.- 8: Pro
nombre demostrativo. Río galle
go. Prefijo que denota <lUnO)).- 9:
Capitán de cierto submarino
famoso. Consonante. Al revés,
sala donde se proyectan pelicu
las.-10: Comedor de la servidum
bre en la casa de los grandes. Voz
del gato.- 11: Excelencias.

VERTICALES.- 1: Tiene capaci
dad de albergar un liquido u otra



JoanAldabó

tro grano de arena en el logro de
un mundo más solidario, más
humano y justo.

Que esta realidad vivida el dia
27 de abril, sea el punto de partida
de nuevas residencias... Cada
nueva residencia inaugurada será
un peldaño más en el logro de una
mejor justicia social, ejemplo de
un mundo diferente en el que
prime el respeto y el amor por
encima de burdos egoismos, cie
gos e intolerantes.

Necesitamos el esfuerzo y la
buena voluntad combinadas de
todas nuestras autoridades,
municipales, provinciales, auto
nómicas y estatales, para estudiar
y plantearse la necesidad de reali
zar nuevas residencias para la ter
cera edad. Residencias que no
estén alejadas del casco urbano,
cual simples leproserías o guetos
de viejos, para que los internos
puedan convivir y gozar de la
compañía de su familiar entorno
de aquellas personas que forman
parte de su pasado y de su pre
sente, así como de la presencia de
los niños. No olvidemos que los
viejos y los niños son los dos
extremos que más se entienden.

Antonio Gerona

- Mentre pugui, continuará
amb la tasca, ja que em dóna una
gran satisfacció i fort optimisme.
Peró sí que noto que cada dia que
passa, degut a I'edat, perdo facul
tats i se'm fa més difícil.

- Tinc entés que voste ha rega
lat algunes obres seves a Clubs o
Esplais de la "tercera edatll.

- Sense anim de presumir, he
volgut contribuir entregant uns
petits treballs originals, sobretot
en dies de commemoracions de
certa importancia en eIs centres
de jubilats i pensionistes. Recent
ment, vaig donar un quadre on
resalta en colors, I'escut de l'As
sociació «Sant Anastasi», el qual
esta exposat en la seva Secreta
ria.

Indiscutiblement, el bon com
pany i amic, Pau Xucla i Curcó, és'
tot un mestre en la composició
d'objectes artístics del millar gust
i dóna exemple de que sap aprofi
tar molt bé el temps, i no s'avo
rreix mai.

(viene de primera página)

un acto cívico que por su tras
fondo humano y social merece un
punto y aparte.

Si como ciudadano me com
place el magníficar este pequeño
logro social, como jubilado que
vive más de cerca la realidad de
un estrato social marcado por el
peso de la edad acumulada y los
egoismos causantes de un aban
dono marginal, cuyas consecuen
cias son infinidad de personas aja
das por los años, el trabajo o la
poca salud; malviviendo en una
soledad espantosa, casí criminal,
ante el olvido y la indiferencia: de
capas sociales ajenas a la necesí
dad y al dolor humano de seres
que ya lo dieron todo en esta vida,
el ser testigo del alumbramiento
de una nueva Llar-Residencia, por
pequeña que sea, no deja de ser
un motivo d.e gran satisfacción
por aquello de que «el trigo que
hoy sembramos puede ser nues
tro pan el día de mañana», y por
que nuestro deber es luchar para
conseguir que cuantas más perso
nas puedan lograr la ayuda que
merecen, más satisfechos nos
sentiremos de haber puesto nues-

laveu

Pau
Xucla

iCurcó

Lleida no solament eompta amb bODS professionals en les diver
ses modaJitats artistiques. També posseeix autentica creadora,
inelosos en l'anomenada «gent gran». Un d'eUs és Pau Xuela i Cur
eó, de 74 anys d'edat i agricultor autonom fins la data de la seva
jubilació. Molt apreciat i eonegut en la «Tena Ferma», ja que sap
elaborar manualment UDS quadres i figures verament exceHents;
gairebé tots soruts de la seva imaginació i utilltzant eom a mate
ria primera, productes del eamp o de la mar.

del CoHegi d'Arquitectes. He de
coniessar, que vaig quedar molt
content, perque varen tenir tots
els meus treballs, una favorable'
acollida ciutadana.

- Ha guanyat trofeus?
- Sí, uns 7 o 8 i els guardo a casa

com si fossin un tresor, moral
ment parlant.

- No es cansa actualment de fer
unes boniques creacions
manuals, sense demanar res a
ningú, o sigui per propia voluntat
i pagant de la seva butxaca?

mr:? GENT GRAN rmI:::::rr::rr:::Im::rmm:m:}rrrrrr::rr:m:II::I:r:m:?::m:IIm::::::::::m:m:::::::::m:::::m:n\rrr

Una breu entrevista...amb
Pau Xuela i Cureó

Amic Pau, des de quan fa
vosté aquesta mena d'activitat?

- Uns 8 o 9 anys, és a dir, des
prés de passar a la situacíó de
jubilat, per haver complert els 65
anys.

- Em vol dir, per qué Ji va néixer
dita afecció?

- En tenír molt temps llíure í
com síguí que sempre havia col'la
borat fent varies carrosses en la
partida de Butsenit, on vivia fami
liarment i tenía la meva finca, per
a competir en la tradicíonal festa
anual de Sant Antoní Abat, vaig
creure que també podria realitzar,
a estones, diferents figures í qua
dres pensats per mí i gauclíria
molt, encara que em costés algun
diner.

- Ha presentat les seves crea
cions en concursos i exposicions?

- Si bé recordo, la primera vega
da, fou en la sala de "la Caixa»
ubicada al carrer Bisbe Torres,
fara aproximadament 9 anys i la
majoria deis treballs, estaven
composats amb fulles d'arbres.
L'any 1980, vaig fer una altra pre
sentació dins l'antiga "Liar del
Jubilat», avui "L'Esplai» de Blon
del, concurrint amb uns quaranta
quadres i figures, dissenyats amb
pinyols de pruna, ametlles, petxi
nes i musclos. Així com en aquella
altra exposició, que fou organít
zada per la Generalitat en la seu


