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Durant l’espai de temps entre el número anterior i aquest, hem estat treballant en la viabilitat i el 
finançament dels projectes d’inversió que vam presentar. Iniciarem aquest apartat posant al dia la 
situació de cadascun d’ells.

Ajuntament

Què s’està fent ...

Encara no disposem de l’import per a inversions que concertarà la Diputació amb l’Ajuntament de 
Copons per als propers 4 anys. Aquest concert, que es signa a finals de juliol definirà millor les 
possibilitats i l’abast de cada projecte. Us seguirem informant.
Com es finança la despesa corrent i els serveis públics bàsics?
Bona part dels serveis estan associats a taxes (escombraries, clavegueram, llicències, etc.) que cobreixen 
el cost del servei. No obstant, hi ha molts serveis generalistes (brigada, manteniments, etc.) que s’han 
d’incloure en el pressupost ordinari i finançar-les amb els impostos municipals i les transferències 
rebudes d’altres administracions.
Destacaré dues d’aquestes transferències: el Fons Nacional de Cooperació Local (provinent de l’Estat 
Espanyol) que ronda els 45.000,00 € anuals i el Fons de Cooperació Local de Catalunya que ronda els 
35.000,00 € (provinent de la Generalitat de Catalunya).
On s’originen aquests recursos?
Doncs, provenen de l’aplicació d’una fórmula que té en compte el nombre d’habitants del municipi 
(obtingut del padró d’habitants municipal) i la mitjana d’impostos que paga cada ciutadà (en un cas els 
impostos d’abast estatal i en l’altre els impostos “autonòmics”, per entendre’ns).
Copons, per fer nombres rodons, té un cens d’habitants de 300.
Fent una senzilla operació obtindrem un retorn anual de 250,00 € per habitant. No és molt, però aquesta 
dada (cens) té un impacte decisiu, no només en aquest, sinó en molts altres retorns de l’esforç fiscal de 
tots plegats, ja que moltes aportacions extraordinàries es calculen en base al cens.
I la manera de retornar aquest esforç a qui realment l’ha fet, és la bonificació de les taxes. No és cap 
novetat, ni és original, de fet, ho hem copiat de molts altres municipis que fa temps que ho apliquen.

Gaudiu de la piscina i de la Festa Major!

Cesc Salamé Sabater
Alcalde

Projecte Situació actual Finançament Seguiment

CREU DE TERME En fase de contractació de la producció i 
assemblatge de les parts perdudes.

- 50% OSIC (Generalitat)
- 50% Ajuntament

El 2017 amb la instal·lació de la 
creu al municipi.

MOLÍ DEL MIG 2017: Redacció del projecte executiu de 
reforma com oferta turística.

El projecte executiu serà assumit 
per la Diputació de Barcelona.

Quan hi hagi finançament 
s’executarà el projecte (del 2018 
en endavant).

CALDERA BIOMASSA Projecte executiu redactat. No hi ha finançament per al projecte. El 2017 es rependrà aquest 
projecte.

DEPURADORA BIOLÒGICA En fase de redacció del projecte executiu. - 100% Ajuntament, el projecte
- Supervisat per l’ACA

Quan hi hagi finançament 
s’executarà el projecte (del 2018 en 
endavant).

RECOLLIDA SELECTIVA Hi ha 3 estudis en marxa:
- Un de propi
- Un del Consell Comarcal
- Un de l’Alta Segarra

No s’han definit les fonts de 
finançament per a les inversions 
locals.

Crear un model còmode, econòmic i 
eficient per a Copons.

BARRACA En fase de negociacions amb la Conselleria 
de Protecció Social i Acció Social.

En aquests moments, encara no 
tenim cap garantia.

Tancar negociacions per al 
finançament.

PISTA DE PÀDEL En fase de projecte de viabilitat. Projecte finançat per la Diputació 
de Barcelona.
El finançament de la pista es 
definirà en funció del pla de 
viabilitat.

Redactar el projecte executiu.
Executar el projecte.

CLAVEGUERAM Projecte executiu redactat. En fase d’estudi i captació. Executar el projecte.

RECTORIA - En execució fase Ia: Planta
- En redacció fase Ib: Planta
- En sol·licitud fase II: Pis 1er

- Diputació de Barcelona
- OSIC (Generalitat)
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Apunts d’història

Miquel Llacuna i Alemany va 
néixer a Igualada l’any 1915. 
Va viure cinquanta-dos anys. 
Una vida curta però intensa. 
El primer aprenentatge 
a Igualada i a Barcelona 
envoltat de les estètiques 
innovadores de l’època de la 
República. Va ser durament 
colpejat per la Guerra Civil, 
amb l’assassinat del pare. 
Una estada al front, un llarg 
servei militar a l’Àfrica. Tot 
un periple que el va enfortir. 
Profundament religiós, 
estudiós i practicant, les seves 
creences marcaran el sentit de 
la seva vida i el seu treball.

Si mirem l’obra en el seu conjunt, veurem que 
estem davant d’un artista que intenta dignifi-
car l’entorn. Quan se segueix tota la seva tra-
jectòria, tot el seu treball, constant i abundós, 
es fa evident sempre aquell gust per la feina 
que es fa, ben feta, amb una voluntat de millo-
rar tot allò en què es treballa. Creia en el seu 
treball, en el que feia i en el que representava.
Es va guanyar la vida com a treballador de 
l’art i com a docent. L’art per encàrrec. Ell 
ho havia triat com a ofici, i ho va fer en una 
ciutat de províncies, industrial i molt conser-
vadora, fet que té el seu mèrit.

L’obra de Miquel Llacuna 
i Alemany 
a Copons
Pau Llacuna Ortínez

Projecte de Miquel Llacuna per la capella del Santíssim

Tenia una concepció global de l’art. El 
modernisme ja ens havia aportat aquest 
concepte. Feia des del disseny o la deco-
ració de l’edifici fins a la làmpada, per acabar 
amb el programa del dia de la inauguració i, 
en algun cas, en alguna església, els goigs a 
llaor del sant o de l’advocació corresponent 
de la Mare de Déu.
Va tenir una formació acadèmica realista. 
Tenia una veritable obsessió per conèi-
xer el cos humà. Dominava la perspectiva. 
Considerava que la base del «bell art» —
així ho anomenava ell— era el dibuix. Així i 
tot, al llarg dels anys va anar evolucionant i 
cada cop més el color va prendre força i va 
deixar de ser complementari per passar a 
ser protagonista. Sembla que, després d’un 
període més fosc, en un moment determi-
nat, el color viu, massís i lumínic va agafar 
força i va dominar tota la seva producció. 
Va ser l’última etapa de la seva vida. A partir 
d’aquell moment el recordem. 

Etapes

La trajectòria en l’obra de Miquel Llacuna 
la podem agrupar en cinc etapes: els inicis 
(1915-1936), la Guerra Civil>Àfrica (1937-
1941), la postguerra>realista (1942-1953), 
l’època d’estudi>estilista (1954-1963) i l’úl-
tima etapa>Cadis (1964-1967).
Els inicis els té a l’escola de Laura Cuadreny 
i Dalmau, on practica un dibuix clàssic basat 
en la còpia de làmines. 
Quan l’any 1930 va a Barcelona i assisteix 
a classes a l’Institut del Teatre i a la Llotja, el 
seu estil canvia substancialment. Adquireix 
una tècnica molt més depurada. 
Durant la Guerra Civil, primerament al front 
i més tard destinat a Tetuan, documenta les 
seves vivències amb dibuixos fets amb llapis 
de colors o amb ploma estilogràfica. 
Aquests dibuixos reprodueixen la vida quo-
tidiana, els retrats de les persones del seu 
entorn, els paisatges i apunts d’arquitectu-
ra de les ciutats i pobles rurals pels quals 
anava passant.
Hi ha un domini en la rapidesa per captar una 
situació i revelen també un domini de la pers-
pectiva, a més d’un gran realisme i detall.
Quan torna de l’Àfrica en el context de la post-
guerra la seva obra agafa una vessant realista, 
simbòlica i detallista. Comença a treballar en 
la restauració d’altars i capelles. D’aquesta 
època són: els altars del Crist de l’Agonia 
(Barcelona, 1948) i de la capella de la Mare 
de Déu de Montserrat (Igualada, 1946-1950), 
l’altar de Sant Antoni Maria Claret (Barcelona, 

1946-1951), l’altar de Sant Feliu de Pallerols 
(1951) i els Quatre Evangelistes (Igualada, 
1951). D’aquest període és l’altar de Sant 
Josep de Copons.
L’any 1954 comença la seva etapa de validació 
d’estudis. El fet de traslladar-se a Barcelona i 
entrar en contacte amb la realitat artística que 
s’hi desenvolupa li provoca un canvi d’estil.
Tot i que no seguirà les línies més avant-
guardistes en la pintura, pel que fa als pro-
jectes decoratius sí que hi ha un trencament. 
Abandona les imatges més figuratives i, des 
d’aquest moment, treballa amb colors plans, 
decoracions fetes a base de sanefes geo-
mètriques i elements simbòlics estilitzats.
En aquests anys crea “Ediciones YNA”, pro-
jecte comercial que capitalitza tota la produc-
ció impresa i d’il·lustració feta per encàrrec. 
D’aquesta etapa tenim diversos projec-
tes d’esglésies i altars. El que marca el 
canvi d’estil és l’altar de la Mare de Déu 
de Montserrat (Piera 1956-1958). Des de 
Piera, inicialment, quan li fan l’encàrrec, li 
demanen una decoració similar a la que 
havia fet a la de la capella de la Mare de Déu 
de Montserrat d’Igualada. Ell, primer, fa un 
projecte seguint l’encàrrec, però finalment 
replanteja la decoració i enceta la nova línia 
decorativa que evolucionarà i perdurarà ja 
fins a la seva mort.
L’any 1958 decora tota l’església de Santa 
Maria del Camí (Veciana), l’església de les 
Carmelites de la Mare Vedruna (Falset, 
1963), l’altar de Sant Antoni M. Claret de 
la basílica de Santa Maria (Igualada, 1959). 
D’aquesta etapa és la capella del Santíssim 
(Copons, 1960).
L’última etapa de la seva vida la passa a 
Càdis, ja que havia obtingut la plaça de 
catedràtic de l’Instituto Nuestra Señora del 
Rosario.
En aquests anys hi ha retorn a la pintura del 
natural. La fascinació per la llum de Cadis 
i l’impacte que aquesta té en les construc-
cions colonials el porten a uns dibuixos i 
pintures amb una forta presència de colors 
calents. 
A desgrat de partir d’apunts al natural, el 
resultat final és un treball de taller molt 
estudiat, quadriculant el dibuix per estudi-
ar millor les proposicions, les perspectives 
i els colors, traslladant-los a dimensions més 
grans. Aquesta era la forma de treballar que 
sempre havia utilitzat en tots els seus projec-
tes i il·lustracions. De molts se’n conserven 
encara no sols el resultat final, sinó també 
els processos de treball.
Pel que acabem de dir, doncs, a l’església 
de Copons tenim una mostra de dues de les 
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etapes del pintor, la realista amb l’altar de 
Sant Josep i la més estilista amb la capella 
del Santíssim.

L’obra a Copons

Altar de Sant Josep 

Any del projecte: 
Possiblement anterior a l’any 1954
Any de la inauguració: 
Desconegut
Història:
A l’arxiu de Miquel Llacuna no es conserva 
cap projecte ni documentació que faci refe-
rència a aquest altar, tret d’unes fotografies 
fetes un cop ja estava acabat. Si el situem 
dins les obres de Llacuna anteriors al 1954 
és per l’estil que utilitza, tant amb la sanefa 
de fons, com amb l’estil figuratiu.
Descripció:
L’altar de Sant Josep és el segon de l’es-
querra, mirant l’altar major. La decoració està 
centrada en la imatge de Sant Josep sobre 
una peanya. El sant està emmarcat en una 
forma de fornícula amb un fons damasquinat 
de flors verdes i amb una creu estilitzada 
al centre. Aquesta decoració s’eixampla en 
forma de sòcol a la part baixa.
Rodejant la fornícula hi ha un fresc amb una 
cort d’àngels de llargues ales que volen 
davant uns núvols de formes ondulades. 
Mirant l’altar, al cantó dret i a la part baixa 

Benvolguts veïns,

Som al mig de l’estiu i com cada any, el 15 d’agost, 
coincidint amb la festa de la Mare de Déu, ens dis-
posem a celebrar la nostra Festa Major.
A finals d’any acaben les celebracions del centenari  
del naixement de Miquel Llacuna. Abans no finalitzi, 
el desembre del 2016, des de la parròquia pensem 
que fóra una bona fita poder recuperar la seva obra 
al poble de Copons (acabar  l’altar de St. Josep i la 
capella del Santíssim).
L’any passat, amb motiu de la segona visita pastoral 
del Sr. Bisbe, es va inaugurar la teulada de l’esglé-
sia parroquial de Sta. Maria, la restauració de les 
pintures de l’altar major i d’una part de les capelles 

Recollida de fons 
per recuperar les 
pintures
Mn. Enric Garcia

del fresc, trobem unes imatges del poble de 
Copons. Al mateix lloc, al cantó esquerre, hi 
ha la representació de la façana de la basíli-
ca de Sant Pere de Roma.
Davant aquest conjunt pictòric hi ha un altar 
de pedra. L’ara recolza sobre un conjunt  de 
base, pilastra i capitell, en forma de creu.

Capella del Santíssim

Any del projecte: 
20 de gener de 1959
Any de la inauguració: 
Desconegut
Història:
La capella del Santíssim de Copons és una 
peça arquitectònica adossada a l’església 
parroquial a la qual s’accedeix pel tercer 
altar lateral a la dreta. De la seva realitza-
ció en tenim dues dates: la que hi ha en el 
projecte, el 20 de gener de 1959, i el 23 
de novembre de 1960 que trobem en una 
carta del rector de Copons fent referència 
a la realització del projecte.
Pels documents que es conserven, sembla 
que inicialment la decoració havia de ser 
més historiada. Pel resultat final està clar 
que el projecte inicial es va abandonar per 
un nou projecte d’estil molt més estilitzat.
Descripció:
La capella és d’una sola nau i acaba en un 
absis amb l’altar principal.
La decoració principal es troba a l’absis. 

Està decorat amb quatre franges amb el 
dibuix estilitzat d’una espiga blanca amb el 
fons vermellós. A la part superior de l’absis 
hi ha un crismó amb les lletres alfa i omega 
simbolitzant el principi i fi de totes les coses. 
En aquest cas, el fons és blanc, mentre que 
la decoració és vermellosa.
L’altar és de pedra i el basament és una pirà-
mide truncada invertida. En el frontal hi tro-
bem una àncora en forma de crismó. L’ara té 
una decoració d’unes aigües daurades.
La nau, avui repintada en grisos, combinava 
dos colors, el verd i el carbassa. El carbas-
sa en dues tonalitats. La volta està decora-
da amb franges taronges que ressegueixen 
l’estructura de l’edifici. 
A més d’aquesta decoració, també va disse-
nyar, com en altres projectes, la làmpada de 
sobre l’altar, els aplics de paret i els vitralls. Y

laterals com també la megafonia nova a l’església. 
Tot plegat gràcies al Bisbat, la parròquia, donatius 
de gent anònima del poble, la campanya de la Festa 
Major i l’Ajuntament.
Gràcies a Déu es va poder pagar tot, i ja no cau 
aigua dins l’església. Ara, després d’un temps de fer 
guardiola i de fer la campanya dels 2 Euros setma-
nals durant un any, volem endegar aquest projecte. 
El pressupost de la restauració i recuperació és de 
6.800 E.
En aquest moments, comptem amb 3.000 E del fons 
parroquial + 1.005 E de la campanya dels 2 E + 
1000 E de col·laboració de l’Ajuntament = 5.005 E.
Ens en falten 1.800 per poder restaurar i recuperar 
l’obra del pintor anoienc Miquel Llacuna.
El poble de Copons, la veritat sigui dita, totes les 
campanyes que es fan des de la parròquia durant 
l´any -recollida d’aliments, de bolquers, de beques 
de menjador, de Càritas... i també per tenir l’església 
del poble ben digna- sempre heu col·laborat desin-
teressadament i amb escreix. És per aquest motiu, 
que penso que us estimeu el patrimoni del poble.
Aprofitant l’avinentesa de la Festa Major, que al 
poble estem de festa i són dies de més afluència 
de gent, farem la campanya de recollida de fons 
que ens resta per a poder finalitzar aquesta obra.

Fa dos anys, en motiu de la recollida de diners 
per la teulada, es va fer una campanya comprant 
teules i nominalitzant-les, i a tots els col·laboradors 
s’els donava un petit diploma. En aquesta ocasió la 
campanya serà aportant 10 E,  com si compréssim 
un  pot de pintura, i com a record es donarà una 
reproducció del projecte  de Miquel Llacuna, que 
ell mateix va dibuixar per a la capella del Santíssim.
Com altres vegades, aquells que vulgueu fer un 
donatiu particular també ho podeu fer al compte 
de la parròquia: “La Caixa” ES13-2100-0110-
7701-0141-2912. 
Si Déu vol, les obres de restauració estan previstes 
a la tardor, entre setembre i octubre, i la durada 
és de tres a quatre setmanes. D’aquesta manera, 
l’obra es podrà inaugurar oficialment abans no 
acabi l’any del centenari. 
Així doncs, Copons podrà gaudir d’aquestes pintu-
res i alhora, a la capella del Santíssim, on hi cele-
brem la missa dels diumenges, tindrem un espai 
digne i més acollidor.
Esperem que entre tots i totes podrem fer possible 
aquest projecte . 

Res més, amics i veïns, que tingueu una bona 
Festa Major i una cordial abraçada. Y
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Tradicions

El Galliner: 
gallines, ous i lladre 
de gallines
Montserrat Galí Segués

Era el començament de 
l’any. I quines setmanes 
més fredes! Quin 
hivern més cru! El cel 
era sempre gris-plom, 
borrascós, amenaçador 
tot el dia. La neu havia 
deixat mig metre de 
gruix al voltant de tota 
la casa i semblava que 
en qualsevol moment 
podia començar a nevar 
de nou. Els animals 
restaven sempre tancats 
a casa. Passats aquests 
dies gèlids mireu què 
li va passar a en Roc, 
l’aprenent de pagès, que 
vivia a la seva masia a la 
primeria del segle passat.

—“Bon novell sigui de menjar”! —crida en 
Roc, molt content, mentre entra a la cuina.
—Què dius Roc? —li demana la mare que 
no ha entès prou bé el que crida en Roc.
—Caram, mare! Allò que diu sempre l’avi 
quan mengem o bevem, per primer cop, un 
aliment de temporada: les primeres cireres, 
el primer raïm...
—Aaah! “Bon novell sigui de bé” —li aclareix 
la mare. — I per què ho dius?
—Perquè he sentit com alguna gallina clo-
quejava i he anat a veure si havien fet ous i... 
sí mare, mira dos ous!!! Ja en tenia ganes, 
més d’una setmana sense cap ou ferrat ni 
cap truita... tant com m’agraden a mi!
—Sí noi, ja se sap, a l’hivern, quan hi ha 
menys llum, les gallines no ponen tant. 
Necessiten 14 hores de llum per pondre 
seguit, però amb aquestes setmanes de tant 
fred i de cel cobert, han deixat de pondre— 
li aclareix la mare.
—Quina sort que tenim de tenir galliner, a mi 
m’agraden els ous, les truites, els pollastres 
a la cassola...
—Corre, no badis, vés a dir-li a l’àvia que 
estarà contenta.
—Àvia, àvia! “Bon novell sigui de bé”! Ja tornen 
a pondre les gallines i podrem menjar truites i 
ous!  —anuncia en Roc mentre puja les escales.

L’àvia i la mare porten el galliner amb molta 
cura. Per alimentar les gallines els donen les 
sobres d’amanida, fruita, fulles de col, enci-
ams espigats, segó, un grapat de blat de 
moro i d’ordi ... i aigua, sempre neta i abun-
dant. Ho posen tot en menjadores i abeura-
dors on les gallines no puguin embrutar el 
menjar o l’aigua amb les potes. Els canvien 
la palla del ponedor cada setmana per evi-
tar fongs. Netegen el galliner i els ajocadors 
(post de fusta per dormir)... En el tancat de 
fora del galliner, on corren les gallines tot el 
dia, procuren que tinguin un tros d’ombra a 
l’estiu i terra per remenar on hi cerquin her-
bes, insectes i cucs. Elles soles es busquen 
un tros de terra neta per prendre un bany de 
sorra. Les gallines van amb el sol: quan clare-
ja es lleven i quan comença a fosquejar cap a 
dormir. Cada vespre la mare tanca la porteta 
xica del galliner, per on surten les gallines al 
tancat de fora, per assegurar-se que durant la 
nit no entri cap depredador dins del galliner.
A l’hora de dinar, mentre es reparteixen entre 
tots la petita truita de patates, que han fet 
amb els dos ous, en Miquel, el germà més 
jove del Roc, pregunta:
—Quines gallines han fet els ous?
—Jo conec totes les gallines, les ponedo-
res, les que fan ous closcamoll, les que fan 
dos ous o ous amb dos rovells, les que són 
bones lloques... però ara després d’aques-
ta fredorada no ho sé Miquel. Potser han 
sigut alguna de les joves, perquè comencen 
a pondre als 6 mesos i ara ja els tenen. Les 
velles més velles no crec que hagin sigut, 
ja no ponien seguit abans de l’hivern i no 
crec que hagin començat elles a pondre. 
—explica l’àvia.
—I a quina edat ponen més? —pregunta el 
Roc i la mare contesta:
—Cap a un any i mig és quan es posen a 
pondre fort.
—Quants anys viuen? —demana interessat.
—Poden arribar als 15 anys, però jo no 
ho he vist mai, i van ponent cada vegada 
menys. –li diu la mare.
—Sí, i aleshores cap a la cassola amb pan-
ses i pinyons. La gallina dolça m’encanta! 
—exclama el pare. I afegeix —I si són velles 
com és que no són dures? 
—És perquè amb anís i moscatell, una bona 
estona i una bona olla es van estovant. Ara 
que alguna vegada posem a la cassola algu-
na gallina jove! —recorda la mare.
—Però per què en mengem de joves que fan 
ous? —pregunta en Miquel i l’àvia explica.
—Doncs perquè a alguna gallina li agrada 
menjar ous. Quan passa això li posem ous 
de broma, de guix, perquè es desacostumin 

Copons fa goig. Carrers 
ben pavimentats i nets 
fan lluir, encara més, 
les façanes i cases dels 
negociants de fa tres 
segles.

A la Catalunya central hi ha pocs pobles tan 
presentables. Uns quilòmetres enllà direcció 
oest, la cura de façanes i entorns encara 
l’han d’inventar.
La monumentalitat de les construccions del 
segle XVIII dóna a Copons el pòsit de prestigi.
Salvant les distàncies i el fet cabdal de tenir la 
Mediterrània com a paisatge de fons, Altafulla 
guarda una certa correspondència amb 
Copons. Tos dos llocs van tenir -als mateixos 
anys- unes xarxes de comerciants que van 
portar els productes i manufacturats catalans 
arreu de la Península i encara més enllà.
Com en el cas de Copons, també fou Ernest 
Lluch qui n’explicà les maneres de treballar 
i d’introduir-se en els mercats hispànics; 
el sentit de clan en la forma d’operar (ara 
en diuen “clústers”); la coincidència en els 
productes distribuïts... Tot molt semblant 
llevat que els d’Altafulla ho feien en vaixells. 
Fer-ho en vaixells fou molt pràctic i ràpid, fins 
que amb la pirateria tot s’acabà.
De tots els anys de negociants i comerciants 
d’Altafulla en queden més de trenta cases 
de grans dimensions. Ben construïdes. Amb 
portals adovellats i escut. Finestres, balcons i 
altres elements de la façana amb carreus de 
pedra ben treballats.
L’any de construcció esculpit cau exactament 
en el mateix període que el dels casals 
coponencs, amb els que guarden molta 
semblança. 
Són dels mateixos anys, de semblants 
esforços, i dels mateixos guanys.
Ernest Lluch va parlar de tres pobles de 
comerciants catalans. Ens deixàvem Tortellà, 
a la Garrotxa. 
La dimensió del fenomen dels comerciants 
fou una mica inferior a Tortellà. En aquell lloc 
es fabricaven molts i variats productes a 
partir dels recursos naturals d’una comarca 
exuberant. I també els anaven a vendre a la 
Península i a França,  que és a tocar.
Hi ha façanes elegants que anuncien l’any 
de la seva construcció, que coincideix amb 
el període d’Altafulla i Copons.
Però d’altres façanes i d’altres cases 
reberen l’impacte de la carlinada. I és que la 
modernitat i l’ immobilisme anaren a trets a la 
Garrotxa. Especialment a Tortellà.Y

Els altres Copons
Jaume Ortínez Vives
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de picar-los. Si segueix menjant-se els ous 
li escapcem una mica el bec. I si segueix 
menjant-los: “Dominus vobiscum”... cap a 
la cassola!
Les gallines, amb més hores de llum al dia, 
van seguir ponent cada setmana més ous: 
“Al febrer l’ou al carrer” diu la dita. Ja en 
podien anar a vendre a mercat. El bon temps 
arriba i també desvetlla la natura: els puputs, 
els abellerols, les caderneres, les orenetes... 
ja retornen i omplen de cants i xiscles tots 
els camps. Les abelles no paren en tot el 
dia. La guineu recorre tot el seu territori, els 
ratolins de camp en fan de les seves...
De bon matí, en entrar al galliner a donar el 
menjar a les gallines, que són de costums 
fixes i els agrada esmorzar d’hora, la mare 
queda ben esglaiada.  Resulta que al vespre 
anterior s’havien oblidat de tancar la porteta  
xica que va del galliner al tancat de fora i la 
guineu havia aconseguit fer un pas per sota 
el filat del galliner. Un cop dins havia men-
jat ous, havia matat una gallina i se n’havia 
emportat una altra.
—Quin disgust! —exclama l’àvia quan ho veu 
i molt desconsolada observa: —Justament 
s’ha emportat la mig pigallada, la millor lloca 
de totes! Era una gallina estupenda que 
podia covar fins a una vintena d’ous! No 
es movia mai del racó amb els ous. Quan 
estava lloca ni menjava! Li havíem d’obrir la 
boca i posar-li menjar.
—Oh, i tant àvia! Ja me’n recordo —aprova 
en Roc —Jo li he ajudat algunes vegades: 
els donàvem pa amb vi, blat i aigua amb el 
porró. Però quants dies estan covant allà 
ben quietes i estarrufades?
—Sí, han d’estar 21 dies. Per això les 
posem a covar en un lloc fosc, perquè no 
les molestin ni es distreguin.
—Però mare, com sabeu si naixeran pollets 
o no dels ous? —fa en Miquel —i , per què 
separeu algunes gallines amb el gall? 
—Mira, nosaltres triem les gallines més 
ponedores i que fan millors ous i aquestes 
són les que fem aparellar amb el gall. Els 
seus ous fecundats són els que fem covar 
per les lloques . D’aquests ous naixeran els 
pollets que seran: els pollastres, les futu-
res gallines, i el nou gall del galliner. Així 
intentem millorar la raça del galliner. Si hi 
ha un bon gall al galliner totes poden estar 
cobertes, però, alguna vegada algun ou no 
ha quedat fecundat. Quan fem la tria d’ous, 
per posar a covar amb les lloques, selecci-
onem els ous més arrodonits... Al cap de 6 
dies l’àvia repassa els ous, se’ls mira i ja sap 
si tenen pollet o no. Finalment, passats  22 
o 23 dies , els ous dels quals no ha sortit 

el pollet, trencant la closca, ja els podem 
llençar perquè no en sortirà res.
—Quan es posen lloques? —demana en 
Miquel.
—A mitjans de març i principis d’abril. —li 
explica la mare i en Roc demana.
—Ara haureu de comprar gallines noves.  
Com les trieu?
—Comprem poques gallines, ja les criem nos-
altres mateixos en el galliner, però, si algun 
cop comprem gallines mirem que tinguin: uns 
ulls ben vius, el plomatge lluent i net, el nas 
sense mocs, la cresta de bon color, i que es 
vegin actives. —observa la mare.
—I de galls, en compreu? —segueix pre-
guntant.
—No, normalment triem el pollet més eixe-
rit, amb més bona cresta i barballera, potes 
dobles, cua amb plomes llargues i brillants... 
i el deixem créixer per que pugui substituir 
al gall del galliner quan sigui vell o fer de 
segon gall. Cal un gall per cada 20 gallines.
—Bé, deixeu-vos de xerrameca i escolteu: 
El meu pare ja deia que cal fer una rasa sota 
el filat del galliner de fora i omplir-la d’obra i  
construir un petit mur de tancament sobre la 
rasa. Això fa que la guineu no pugui fer-s’hi 
pas. —explica l’avi i la mare demana:
—Una rasa molt fonda i un mur molt alt?
—No, amb un pam n’hi ha prou. Sols per 
travar bé el filat i evitar que pugui fer-se pas 
per sota.
—Deixeu-vos de rases i murs, demà agafa-
ré l’escopeta, de bon matí, a veure si caço 

aquesta guineu —opina el pare.
—No, no pare! La guineu és molt bonica! 
És llesta, cuida les seves cries... —implora 
en Miquel.
—I també caça rates! Va pare, deixa-la viure 
lliure! —insisteix en Roc.
—D’acord, no se’n parli més, el diumenge 
començarem la rasa i farem el petit mur, 
però hi haureu d’ajudar tots! Jo aniré a com-
prar ciment. Quan trobeu pedres grans les 
aneu apilant i després les carretegeu amb 
el carretó i les deixeu davant del galliner. 
—sentencia el pare.
—Sí pare, però , tinc una idea: —diu en Roc 
—Vàrem treure moltes pedres de la boïga, 
les podem anar a buscar amb el carro!
—D’acord —aprova el pare.
—Ai què bé! així ja no haurem de pensar en 
tancar la porteta tots els vespres de l’any. 
—Finalitza la mare.
En Roc ajudà a fer la rasa i el petit mur per tra-
var bé el filat del galliner amb moltes ganes. 
Per a ell, que era menjador de mena, era molt 
important poder tenir ous ben frescos per fer 
truites, ous beguts (i poder escurar la clara 
presa a la closca), crema, ... i algun pollastre 
per a les festes grans i, malgrat que s’esti-
mava tots els animals del bosc, ...no volia 
compartir el galliner amb la guineu.

El meu agraïment a la Rosa de Cal Brunet 
i la Gloria Fustero pels seus consells i dei-
xar-me fer fotografies dels seus galliners.Y
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L’entrevista

Avui l’entrevisto. Vull saber més del Josep i 
de l’ofici. Hi he parlat poc amb ell, just qua-
tre coses al forn on sempre m’han atès de 
meravella. Veig que és algú molt observador 
i diria que també detallista. Em sembla una 
persona seriosa tot i que intueixo que quan 
s’ha de fer broma deu ser el primer a riure 
i fer riure. A vegades quan parla fa servir 
aquell to contundent que sembla que t’es-
tigui renyant i com tanta altra gent del poble 
es sorprèn que encara no m’hagi après el 
renom de totes les cases i els parentescs 
entre la gent. 
Truco a casa seva i li dic a la seva senyora 
que li digui si vol que l’entrevisti —suposo 
que sí, ja t’ho diré —em diu. I a l’endemà ja 
em truca el Josep per quedar. Quedem un 
vespre a casa meva després d’un partit de 
futbol que no es vol perdre.
Comencem parlant de casa meva. L’amo 
també es deia Josep Lliró: 
—Quan vau comprar la casa potser ell ja era 
mort. Era l’amo de Cal Torra de la Masia on 
hi ha el Marimon. Allò també era seu. Eren 
terres que les feia anar el Cisquet de sota 
el campanar. Després també hi havia dos 
homes petitets que un es deia Diego i feien 
anar les terres del Pepito, el Torra que li 
deien. Son Lliró però no som parents. Lliró 
també se’n diu el Pere del Meu Pau i no 
som parents tampoc. El Florencio el pare 
de l’home de la Tere del Jesús, es diu Jesús 
Lliró i tampoc som parents.
—I amb l’Imma que ho sou?
—Amb l’Imma sí, de lluny però sí, els meus 
avis i els avis de l’Imma eren parents. 
Després també hi ha el Josep Lliró pare del 
Xavi mecànic i els de Cal Lliró que també 
som parents.
—A aquesta casa ja hi havies vingut? 
—Sí, “a vera”, el meu pare de l’any 54 al 55 
era l’agutzil d’aquest poble i jo amb 7 ó 8 
anys anava per totes les cases del poble a 

Josep Lliró Forn
Rosa Mata Francès

cobrar “recibos” de l’Ajuntament.  Jo vaig 
néixer l’any 51 a Copons, a Cal Brufau, a 
casa meva, la primera casa que hi ha a l’en-
trar al poble, allà on para la Hispano. Era el 
segon germà. Tenia una germana que tenia 
6 anys més que jo i que va morir l’any 2000. 
El pare feia de pagès, la mare anava a la 
fàbrica i el meu tio, el Ceferino, germà del 
meu pare, treballava al cine. Té 84 anys, és 
solter i sempre ha viscut a casa. 
—I a l’escola hi vas anar? 
—Sí. Al 60 va venir el Joan Obradors i 
“antes” vaig anar a estudi amb dos mestres 
més: Un era un xicot jove que s’estava a Cal 
Basora, i un altre era un home gros, castellà. 
Amb el Joan Obradors pràcticament hi vaig 
anar 5 anys. S’estava a Cal Basora i des-
prés es va posar a festejar amb la Vicenta. 
De vegades, pels motius que fossin, si 
un mestre no hi podia ser, ens ajuntaven 
els dos col·legis, el dels nens i el de les 
nenes. Els nens anaven aquí al davant de 
la Barraca i les nenes allà a Ca la Susanna. 
Havíem sigut 42 quan ens ajuntaven. Això 
deuria ser al 60. Al 65 vaig començar a tre-
ballar. L’endemà de fer els 14 anys. Els anys 
els faig al març i a les “pasteleries” és quan 
hi ha més feina. Vaig començar a treballar a 
Igualada a la pastisseria Montserrat. A cos-
tat de Cal Jordana, allà al carrer Òdena. De 
començament hi vaig estar tres anys. Vaig 
entrar d’aprenent. No em venia de família, 
no. M’agradava i vaig començar així. 
Diu que no li ve de família, però vés a saber 
Josep, el teu cognom apunta a que potser 
sí que ho duies a la sang...
—En aquell temps sent aprenent vaig estar 
tres anys sense “seguro”. Dels 14 fins 
que em vaig casar, que en tenia 24, aquí 
a Copons no hi vaig ser mai. Jo volia una 
moto i a casa meva em van dir que no en 
tindria. Durant aquests tres anys hi havia 
Hispano els diumenges però quan van treu-

re la Hispano no podia pujar amb ningú. 
Jo tenia festa els dilluns però el diumenge 
treballava. Per això volia la moto. Em van dir 
que quan tingués 18 anys tindria cotxe i així 
va ser. Em van comprar un Sis-cents i ales-
hores ja podia pujar i baixar. Fins aleshores 
em vaig estar a casa d’una tia a Igualada.
—Quan tenia nou o deu anys aquí a la fàbri-
ca del gènere de punt es va matar un cosí 
germà meu que es va enganxar amb una 
politja i va rebentar una paret. Va quedar 
destrossada la paret. Et dic això perquè 
després ve la continuació... ja te l’explicaré.
—Pujava el diumenge al vespre i marxava 
el dimarts al matí. Però ja no coneixia ni la 
canalla. Inclús havia marxat a treballar a les 
4h de la nit en bicicleta cap a Igualada. Des 
de que tinc 14 anys que em llevo a les 3h 
de la nit i ara que no treballo a les 3h de la 
nit estic despert. 
—De començament em vaig estar tres anys 
a la “pasteleria” Montserrat. Et dic això del 
que es va matar a la fàbrica perquè un 
germà d’aquest, que dormíem a la mateixa 
habitació a Igualada, feia un parell d’anys 
que treballava a la “pasteleria” Montserrat 
també i per Pasqua, que sempre hi ha feina, 
hi havia molts repartidors que repartien 
mones per les cases. I aquest cosí meu 
que anava a repartir “pastels” per Igualada, 
el nano anava amb una bandeja de pastels i 
allà davant del cine Astoria, que el tren arri-
bava fins a l’estació vella, va passar el tren, 
li va donar un cop al cap i el va matar. I jo 
vaig haver de ser el que va haver de dir-ho a 
la tia i al tio. Era germà del que es va matar 
a la fàbrica. Un es deia Angel i l’altre Isidro. 
Tenien un altre germà que la teva sogra o 
ex-sogra el coneix prou perquè s’estaven a 
Cal Puig. Doncs em van trucar. La policia 
sabia que era d’una “pasteleria”i van trucar 
totes les “pasteleries”. Vam anar a la policia 
i jo quan vaig veure els trastos ja ho vaig 

Camí del poli passo per davant del Forn. Una de les cantonades 
més boniques del nostre poble. M’adono que ja no hi entraré 
més a comprar les ulleres que tan m’agradaven, o la coca de 
llardons... Llevar-se a Copons i anar a comprar el pa era tot un 
ritual. Les iaies a primera hora sovint amb més pressa que el 
jovent. Pel carrer apretant el pas per poder entrar abans que el 
que ve de l’altre banda...Tots davant del taulell, ensumant aquella 
olor tan bona i comentant si farà bon dia o no, amb el soroll de 
la màquina de tallar pa de fons... Ara passa a formar part dels 
records. Per sempre? No ho sabem, però el Josep Lliró Forn 
ha plegat després de quaranta anys de fer de forner a Copons. 
Quaranta anys de “pencar, pencar, pencar i pencar” com diu ell.
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veure que era ell, i vaig anar cap a casa de 
la tia on menjava i dormia i els hi vaig dir. 
Aquestes dues morts li van deixar una 
empremta a la memòria. De fet m’adono 
que el Josep en té molta de memòria. Em 
diu fàcilment els anys dels esdeveniments 
que han marcat la seva vida i si surt alguna 
persona a conversa ràpidament m’explica 
els vincles amb ell i amb el poble, i anècdo-
tes d’aquesta persona... fins que tanquem el 
parèntesi i retorna a explicar-me coses de 
la seva de vida.
—L’ofici de “pasteler” quan més coses veus 
i més voltes més pots aprendre. Com molts 
oficis, oi? No tothom fa les coses de la 
mateixa manera. Jo aleshores tenia 18 anys 
i em va sortir l’oportunitat d’anar a treballar 
a Ca l’Escudé amb el Ramon. Tenien pas-
tisseria al carrer Sant Agustí. L’Escudé era 
el tio més famós d’Igualada, ara ja és mort. 
Quan ell va anar a la mili jo vaig estar dos 
anys a Ca l’Escudé. Aleshores resulta que 
a la “pasteleria” Montserrat hi havia treba-
llant un xicot, el Tossal, que és el que em va 
ensenyar junt amb l’amo i aquest quan es va 
casar va posar una pastisseria al carrer de 
la Salut. L’amo de la “pasteleria” Montserrat 
em va dir que l’Antonio Tossal li plegava, 
que posava una “pasteleria” per ell i que si 
jo volia tornar, que m’asseguraria, que em 
donaria més calés que tindria les claus... 
Les claus les vaig tenir fins que em vaig 
casar. I me’n vaig tornar cap a la “pasteleria” 
Montserrat. Aquí tenia entre 19 ó 20 anys. 
A l’estiu, les “pasteleries”, ara no sé com 
funcionen, m’imagino que igual o pitjor, però 
a l’estiu primer que vacances de gent, des-
prés la fruita, els gelats...baixa molt la feina. 
I l’amo que era amic d’un rector de Blanes 
em va dir que a la “pasteleria” més gran de 
Blanes de tota la vida necessitaven algú els 
4 mesos d’estiu, 4 mesos que no es feia 
vacances. Necessitaven algú treballador, 
que fos de la feina i de confiança. I l’amo em 
va dir que si volia anar-hi que —Quan tornis 
jo et tornaré a agafar—. I així va ser. Allà hi 
havia molta feina i érem 18 ó 19 treballant. 
Una pastisseria molt gran que es diu l’Oren-
ch de Blanes que encara hi és i encara els 
vaig a veure. Allà gastàvem moltes coses 
perquè es feien “pastels” de moltes classes. 
Que si llard, que si sobrassada, coses de 
“tocineria” i altres coses. 
Aquí, arran de la “tocineria” fa un incís per 
explicar-me com va conèixer la seva dona.
—Quan tenia 19 ó 20 anys, anava a com-
prar a la “tocineria” Morera que està allà a 
Cal Gat Vist d’Igualada. L’amo ja fa anys 
que és mort però la mestressa fa poc que 

es va morir. Aquesta era la mare de la mes-
tra, l’Elvira, la que van tenir aquí a Copons 
fins l’any passat. Jo anava a comprar allà i 
vaig conèixer la dona. Jo sempre deia que 
la meva dona seria dependenta i així va ser. 
Tot plegat que anant a buscar llard vaig 
quedar enllardat! Ella és de vora el Pont de 
Suert, de Sopeira. Tenia una germana aquí, 
a Igualada, que s’estava amb una tia i a tra-
vés d’ella va baixar la meva dona. I més tard 
va baixar un germà d’ella també. 
Tanquem l’incís i tornem a Blanes. 
—A Blanes pencar, pencar i pencar i pen-
car. 4 mesos i sense fer cap dia de festa.
—El mar el veies? 
—Sí, sí. El veia. Jo feia les 8 ó 10 hores que 
em tocaven i després a dormir i a la platja. 
Estava en una pensió i hi vaig estar molt 
bé. Hi havia un sereno a la pensió que ens 
llevava a les 3 o a les 4h i truc truc truc... 
Érem uns quants de la pastisseria allà a la 
pensió. Quan vaig tornar a Igualada vaig 
tornar a treballar a la pastisseria Montserrat.
—Aleshores al gener del 72 vaig anar a 
la mili. 15 mesos. Allà n’hi ha que diu que 
s’ho passen tan malament... jo m’ho vaig 
passar de conya. Dels temps més feliços 
i més tranquils de la meva vida. Dissabtes, 
diumenges, festes i tot sempre em llevava 
a les 3h i en canvi allà em tocava la corneta 
a quarts de vuit. Doncs si això era la guerra 
que no vingués la pau!. Vaig anar al cam-
pament a Sant Climent i després em van 
enviar a Lleida. Jo era “xofer” i de guàrdies 
“desfiles” i hòsties no en vaig fer mai cap. 
Portava el camió. A la companyia que esta-
va jo en deien el “garaig”. Tots els “xofers” 
de camió estàvem allà. L’únic que havies 
de fer era de ˝xofer˝ de “retén” de tant en 
tant però de guàrdies i això mai cap. Vaig 
estar de sort. Vaig estar tres mesos a Sant 
Climent  Sescebes i allà al març em van 
enviar a Lleida. L’amo de la pastisseria em 
va dir —Quan siguis allà dóna’m la direcció 
del capità—  Perquè ell li volia demanar que 
per Pasqua jo fos a treballar a la “paste-
leria”. I sí, sí, li vaig enviar la direcció del 
capità i l’amo de la pastisseria li va portar 
una mona així de gran i un ou així de gran, i 
li va portar personalment al capità que tenia 
sis o set canalles. Li va dir —aquesta set-
mana el Josep Lliró vull que sigui a treballar, 
la setmana de Pasqua— El capità va estar 
molt content i em va deixar tota la setmana 
de permís per treballar. Durant l’any que em 
quedava de mili, un xicot de Lleida que va 
ser padrí de boda meu, i que anava cada dia 
a casa, em va dir —Els diumenges i festes 
de “retén” ja te’ls faré jo—. Ell era d’Alguaire 

que hi ha mitja hora fins a Lleida. I alesho-
res tots els diumenges de tot l’any cap a 
treballar a la “pasteleria”. Baixava amb el 
Sis-cents de Lleida cap a treballar i després 
altra vegada cap al “cuartel”. Durant la mili 
totes les festes a treballar i de tant en tant 
portava pastels al capità. Es va acabar la 
mili cap allà a finals de març, vaig passar la 
Pasqua a la “pasteleria” Montserrat i a l’es-
tiu l’amo em va dir si volia tornar a Blanes. 
I jo vaig dir que sí. Eren 4 mesos però es 
guanyaven calés. Aquí ja em feia el pis a 
Cal Brufau.
—I ja festejaves? I no us veieu?
—Sí, sí, ella venia de tant en tant, i cap al 
setembre que ja a afluixava la cosa ella 
també venia. Anava fins a Barcelona i aga-
fava el tren i venia. Això era al 73. Un dia jo 
estava aquí a Copons que m’havien donat 
una setmana de permís i al vespre ens van 
dir que a les 8 del matí de l’endemà tots 
al “cuartel”. Va ser quan van fer volar al 
Carrero Blanco que el van fotre a dalt de 
tot... Ens van fer presentar a les 8 al “cuar-
tel” i a les 10 ja ens tornaven a deixar anar. 
Allò amb els temps que corrien, va seeer...
—I vaig tornar a treballar a Blanes. Al 75 em 
vaig casar, el 12 d’octubre. 24 anys tenia. 
Vam anar de viatge de nuvis... Després es 
va morir el Franco al novembre. Al 76 va 
néixer el Salvador... Un dels fills de la “pas-
teleria” Montserrat, el Ramon, quan va venir 
de la mili, a la carretera de les Maioles es 
va fotre dues gerres de gasolina a sobre i 
es va fotre un misto. Jo ja feia un any o dos 
que havia plegat de la “pasteleria”.
Aquí m’explica les desventures d’aquest 
xicot amb la seva xicota i sa mare que no ho 
portava gaire bé això que tingués “nòvia”...
—Aquest Ramon va ser testimoni de quan 
jo em vaig casar. I vam anar a menjar a la 
Panadella. Al cap de dos o tres mesos 
que aquest xicot s’hagués matat aquella 
gent de la “pasteleria” van venir a casa a 
buscar fotos. Em caso al 75 i al 76 neix el 
Salvador i al 77-78 vaig agafar el forn d’aquí 
a Copons. Amb la dona de casats vam anar 
a viure a Cal Brufau. Hi havia la casa i nos-
altres vam fer un pis a sobre la casa. Al pati 
hi teníem gallines, i “patos” i porcs.. i no fa 
gaires anys que ho vaig tirar a terra i vaig 
fer el garatge. Quan va néixer el Salvador la 
dona encara anava a despatxar a Igualada. 
Al 80 va néixer el Xavi. Durant tres anys jo 
feia el pa i me’l despatxava. Després ja va 
venir la dona a treballar al forn.
—I el forn va ser un traspàs? 
—Sí, el forn des de l’any 40 que funciona-
va. El forner que es deia Josep, de primer 
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jo li pagava un lloguer del forn i la botiga. 
Aleshores una gent d’aquí Copons, que no 
et diré qui, van voler comprar la casa del 
forn. Però clar, jo era a dins. I si a dins hi 
ha un llogater primer és el llogater. Un dia 
es va presentar l’amo i em va dir que es 
venia la casa i li vaig dir —Ah molt bé, però 
pensa que jo hi sóc aquí dins!!—. Jo ja sabia 
com anava això i vaig dir —vale, deixem-ho 
així— Jo sabia que si la gent que comprava 
en pagaven 10 peles jo també n’havia de 
pagar 10, però primer sóc jo que no pas 
els altres. Això és així!. Això era un diumen-
ge al dematí i al vespre va venir l’amo i li 
vaig dir —Bueno què, ja t’ho has rumiat? 
—i va dir— Bueno sí, però si tu em dones 
el mateix jo t’ho venc a tu—. I aleshores va 
ser quan vaig comprar tota la casa, el forn i 
la casa. I després més tard el “garaig” que 
hi ha davant. Allà el Parés, l’amo, hi tenia 
un tractor i els hi vaig comprar el tractor i al 
cap de poc temps tot el local. 
—I cada dia a fer pa durant 40 anys. Quan 
en tenia 31 ó 32 es va casar un cosí meu 
de Terrassa que es va casar a Bilbao amb 
una bilbaïna. Jo no havia fet mai vacances 
i tothom deia —Tu no hi aniràs—  i va ser 
el primer any que vaig fer quinze dies de 
vacances. Vaig anar a l’altre forn, a cal 
Llacuna a dir-li.
—I donava per dos forns el poble alesho-
res? 
—I tant!. Més anys enrere n’hi havia 3 de 
forns. En algun moment n’hi havia un que 
potser només feia pa un cop o dos a la set-
mana. Es que això és una història... si vols 
t’ho explico: Lo que és ara Ca la Pinotxa, a 
davant de l’Ajuntament, és d’una dona que 
ja és molt vella que té dues filles a Igualada, 
bueno és igual... Allà hi havia un forn. Aquell 
era el que feia tres del poble amb el meu i 
el del Llacuna. Allà en aquella casa hi havia 
el pare, la mare, i dos fills i alguna filla, però 
també hi havia l’avi i l’àvia. El pare es va 
disputar amb el fill gran, el pare “apoyava” 
el fill petit, però l’avi va “apoyar” el fill gran, 
i van arribar les coses tant malament que el 
fill gran li va dir a son pare —Feu-ho com 
vulgueu però penseu que us “fotaré” plegar 
i marxar d’aquest poble— Això ja és fort eh! I 
el Ramon que era el germà gran va comprar 
i va fer el forn allà on el tinc jo. O sigui que 
aleshores hi havia tres forns: El Llacuna, el 
Ramon Bertran i son pare el Joan Bertran. 

A la llarga el Ramon era el que treballava 
més i l’altre va trobar la manera de marxar 
i va anar a Gelida i allà van treballar molt i 
van fer calés, però no sé com van acabar. 
Aleshores va quedar el forn del Llacuna a 
Ca l’Elena i el meu. Però es clar, jo tenia 30 
anys i el Llacuna ja en tenia 65 i va plegar. 
És el que passa, la gent es va fent gran i 
l’home ja no podia. Es van comprar un pis a 
Igualada i se’n van anar a viure allà. 
—Al 83 es va morir el meu pare. Al 89 em 
van fotre una furgoneta Mercedes de la 
taberna de sobre la piscina. Va ser el mateix 
dia que es va morir el Josep Cardenyas, 
que era el marit de la M. Teresa, d’allà on 
viu l’Alba petita ara, allà hi vivia el Josep 
Cardenyas i la M. Teresa de Cal Samiano, 
que no van tenir canalla. Era el dia St. 
Sebastià, el 20 de gener. De la furgoneta 
“nunca más se supo”. 
—Feia el pa que tocava i feia molts “pas-
tels”. Ara no, amb el coi de la crisis i que 
les coses han canviat... Però quan hi havia 
el Restaurant del Saul, la Gallega, el Castell 
de Rubió, el Pla de Rubió, Sant Guim... Hi 
havia setmanes, que ara per les comunions, 
batejos, bodes... feia deu i dotze pastels 
de pisos. Això ara s’ha acabat. Anys enrere 
el jovent quan feia anys també feien unes 
festes... cap aquí cap allà “pastels”... ara 
ja no es casen, ni els bategen. Els pastels 
ha quedaaaat... no sé si tornarà a arrencar. 
—I quin és el secret de la sara? M’han 
demanat que t’ho pregunti.
—La sara no en té cap de secret. Hi ha 
molta gent que va de pressa, de pressa, 
avui en dia tot es fa de pressa. La major part 
dels “puestos” barregen mantega i sucre 
líquid i no dic que no sigui bo, jo no haig de 
criticar-ho. Això de la sara és aprendre-ho, 
com la teva sogra que va venir 7 ó 8 anys 
a fer mones, i la Noèlia i el Marc que no 
sé on para ara, també van venir a treballar. 
Mira, sucre, rovells d’ou i ben barrejat i ben 
esponjat. Tant les clares com els rovells si 
ho bats s’esponja. Fas una pasta que pugi 
i hi poses la mantega i anar voltant, voltant. 
M’ho van ensenyar així i així ho he fet sem-
pre i així ho continuaria fent però les coses 
són com són...
—La dona té 8 mesos més que jo i ja va fer 
els 65 anys i què havia de fer? Fer el pa i 
vendre’l jo? A mi em fotia mal l’esquena i 
vaig dir prou, tanco portes i s’ha acabat. —I 

perquè no ho llogues?—  em diuen, però és 
casa meva i a casa meva no hi vull ningú. 
Tinc les màquines i tot allà, a vendre-ho ja 
hi serem a temps. No he estat mai a cap 
hospital, no m’he trencat res, no he agafat 
la baixa per res però he arribat als 65 i ja 
en tinc prou. Al Xavi no li agrada i tampoc 
ho podria fer sol. La gent em demana coses 
i m’insisteix, la gent es pensa que això és 
apretar un botó, però escalfar el forn és un 
dia fotent-li llenya sense parar. Per quatre 
coques t’has de gastar 20.000 peles en 
llenya. I la gent que sí, que si vaaa, i alguna 
vegada t’enreden... 
—I ara cada dia a les 3 un quart de 4 estic 
llevat. Vaig a la tele, faig un got de llet i 
un o dos cigarrets i després torno al llit. Jo 
a l’hivern a quarts de vuit ja me n’anava a 
dormir i ara quan és vespre ja estic cansat. 
—Ah! Vaig fer 5 anys de teatre aquí a 
Copons i ens ho vam passar molt bé. 
Anàvem a fer obres por ai a l’Espelt, a 
Vilafranca, a Guissona... però al final vaig 
plegar perquè el Ceferino estava fotut i 
quedàvem a les 10 del vespre per assajar i 
començàvem a les 12 de la nit... i jo a les 3 
m’havia de llevar!.
Aquí m’explica alguns detalls dels encàrrecs 
que li feien al forn, un parell de robatoris 
a la Barraca... D’anècdotes i històries de 
la gent en té un pou per explicar. És algú 
acostumat a observar i a escoltar i pel forn 
hi passa tot un poble.
Ho deixem aquí. A l’endemà quan vaig a 
buscar-li les fotografies me’n dóna varies 
on surt el nét i em diu —ostres que no te’n 
vaig parlar del nen!— Està clar que ara és 
l’alegria de la casa.
Moltes gràcies per l’entrevista Josep, gau-
deix d’aquesta jubilació tan merescuda, de 
la família, del nét, del poble i de tot el què 
vingui de cara. T’ho has ben guanyat i tant 
que sí. Una abraçada. Y
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Savis

El canvi
climàtic
Carlo Buontempo

No sabem com anomenar a aquesta 
secció: Racó del saberut,  Ens parla 
l’erudit,  Escoltem al científic,  Un 
savi pels carrers de Copons... Però 
iniciem un nou apartat en el Camí 
Ral. No és del tot nou, és herència 
d’una idea que ja va portar a terme, 
fa uns anys, la Mònica Gudayol. Ella 
havia fet col·laborar al Camí Ral als 
seus professors i companys fent-los 
explicar les seves investigacions.
Ara es tracta de que persones, amb 
alguna relació amb Copons, ens facin 
arribar, de forma planera, la seva 
sapiència. La temàtica serà variada, 
segons siguin els coneixements 
d’aquests “savis” que tenim entre 
nosaltres i que passen desapercebuts.
Iniciem aquesta secció amb la 
col·laboració d’en Carlo Buontempo, 
emparentat amb els de Can Gelabert.

Ara que el canvi climàtic s’ha convertit en un argu-
ment tan de moda, sembla que la nostra relació 
amb el clima sigui una cosa nova quan, més aviat, 
es pot dir que la història de la humanitat és la 
història de la nostra relació  amb el clima i més 
generalment amb el medi ambient. Aquest article 
vol presentar el canvi climàtic sota una òptica dife-
rent de la normal per entendre’l com una evolució 
moderna d’una problemàtica molt antiga.
Des de les inundacions anuals que controlaven la 
fertilitat dels terrenys en les grans planes on es va 
organitzar per primera vegada l’agricultura de gran 
escala (Eufrates, Nil, etc) fins a les destruccions 
causades per l’huracà Katrina a Nova Orleans, es 
pot dir que tota la nostra existència sobre el plane-
ta ha estat un desafiament a l’element natural i, al 
mateix temps,  una contínua millora de les nostres 
capacitats de relacionar-nos amb ell.
Aquesta relació no podria ser més clara que en 
el cas de l’ agricultura, que va modificar molt 
fortament el medi natural. El descobriment (o la 
invenció) de l’agricultura ha estat, per alguns, una 
conseqüència inevitable de la variabilitat climàtica. 
Efectivament, des de la fi de l’última glaciació les 
temperatures han començat a pujar afavorint el 
creixement d’algunes espècies de cereals selvà-
tics a l’Orient Mitjà. Després un ràpid deteriora-
ment de les condicions ambientals associat a un 
refredament del planeta, que els experts anome-
nen Younger Dryas, podria haver estat el factor 
determinant en el començament de l’agricultura.
Forçant una mica més el discurs, es podria arribar 
a dir que la nostra civilització (alfabet, astronomia, 
matemàtica, escriptures, literatures i fins i tot el 
monoteisme) sigui resultat indirecte de la trans-
formació del clima que ha caracteritzat els últims 
15 mil anys. Si no haguessin existit les eres glaci-
als i postglacials potser no hauria estat necessari 
organitzar el treball dels camps, emmagatzemar 
aliments, construir ciutats, etc. etc. Una hipòtesis 
plausible encara que molt hipotètica.

Una de les tasques més importants que tenien els 
sacerdots de les religions de l’antic Egipte era la 
previsió de les inundacions del riu Nil, de la qual 
depenia l’agricultura i amb això la subsistència de 
les seves gents. Durant centenars i milers d’anys 
les coses no han canviat gaire. Sempre hem mirat 
enrere per entendre el nostre futur.
Els enginyers miren les sèries climàtiques del pas-
sat per decidir com d’alt s’ha de construir un pont 
o una presa. Els agricultors miren les estadístiques 
del clima (o les històries dels pares i dels avis que 
és una mica el mateix) per saber quina i quan plan-
tar una llavor en el camp.
Es pot dir que una de les coses més importants 
que ha canviat en les últimes dècades ha estat la 
nostra manera de preveure el futur. Ha estat així 
per dos motius: d’un costat ara sabem que el clima 
no és estacionari, i per això el clima del passat 
no és sempre la millor manera de representar el 
clima del futur. D’altra banda ara tenim eines per 
poder intentar fer previsions sobre quines seran 
les condicions climàtiques futures.
Ara provaré d’explicar una mica com funciona el 
clima en poques paraules.
Com en una gran obra teatral en el clima hi ha 
molts actors importants i protagonistes. El Sol i 
els paràmetres orbitals terrestres que amb les 
seves variacions modulen la quantitat d’energia 
que arriba fins a la superfície del planeta, l’aigua 
(oceans, gel polar, i manta de neu) que amb els 
seus canvis de fase (aigua-gel-vapor) distribuei-
xen o emmagatzemen energia en llocs diferents 
del planeta, i els gasos d’efecte hivernacle, que 
atrapen l’escalfor.
Com per qualsevol altre objecte, per tal que la 
Terra no canviï de temperatura és essencial que 
estigui en un estat d’equilibri radioactiu. Això vol 
dir que hi hagi tanta energia que arriba des del Sol 
com que en surti del planeta.
Pel sol fet de ser calent, un objecte genera radiació 
electromagnètica. Com més calent sigui l’objecte 
més energètica serà la radiació. Per exemple, el 
Sol, que està a 6000 graus, genera radiació elec-
tromagnètica tan energètica que pot ser visible 
amb els nostres ulls. La Terra, que de mitjana està 
a 15 graus, genera una radiació que no podem 
veure amb els ulls però que podem sentir amb el 
nostre cos com a temperatura.
Si el nostre planeta no tingués atmosfera, el 
balanç entre energia que arriba del Sol (visible) 
i energia que surt vers l’espai seria a una tempe-
ratura superficial mitjana de menys 30 graus, que 
no es tan propícia per a la vida.
Per sort l’atmosfera de la Terra està composta d’al-
guns gasos que absorbeixen l’energia infraroja, 
que permeten fer sortir una mica menys d’ener-
gia de la que sortiria sense aquests gasos. Per 
equilibrar aquesta reducció d’energia de sortida, 
la temperatura del planeta ha d’augmentar fins a 
que la radiació que surt del planeta torni a ser igual 
a la que arriba des del Sol. Com en un hivernacle 
planetari això ens ha permès tenir una temperatu-
ra superficial una mica més agradable.
El que ha estat passant des del començament 
de l’era industrial, és que els processos de com-
bustió que fem servir per produir energia (cotxes, 
fàbriques, electricitat, calefacció) ha fet augmentar 

la concentració atmosfèrica dels gasos d’efecte 
hivernacle, com el CO2. Això no seria un problema 
molt greu si no fos que al augmentar una mica la 
temperatura creix també la capacitat de l’atmosfe-
ra d’emmagatzemar vapor d’aigua que és un dels 
gasos més actius en absorbir la radiació infraroja.
L’atmosfera és un sistema complex. Això vol dir 
que per molt sofisticat que sigui el meu siste-
ma de previsió, no és possible saber com serà 
el temps més enllà d’un parell de setmanes. 
Sorprenentment, tenir un model industrial basat 
en la combustió del carboni ens ha donat una eina 
inesperada per preveure les que podrien ser les 
condicions climàtiques mitjanes del planeta d’aquí 
a algunes dècades.
Què ens espera? En una paraula, ja que hi haurà 
més CO2 les temperatures pujaran, això alterarà 
la intensitat de les tempestes i la circulació general 
dels vents i canviarà la quantitat de pluja.
Els climatòlegs fan servir models matemàtics que 
simulen de manera numèrica el funcionament 
de l’atmosfera, dels oceans i dels gels polars. 
Canviant la quantitat de gas hivernacle en el model 
és possible veure com podrien canviar les condici-
ons climàtiques en qualsevol indret del món.
La majoria dels centres climàtics tenen un model 
climàtic propi. Confrontant els resultats dels dife-
rents models es nota que hi ha regions del planeta 
on encara no hi ha un idea clara del que passarà. 
També hi ha zones on la resposta dels models 
sembla ser molt robusta i fiable. En particular, el 
Mediterrani és una zona d’alta confiança. Aquí els 
climatòlegs esperen una pujada de les tempera-
tures d’alguns graus abans del final de segle, una 
reducció de les pluges especialment durant l’estiu 
i una reducció substancial de la quantitat de neu 
i gel a les muntanyes. És probable que aquests 
canvis seran molt significatius per les nostres 
societats. Hem de desenvolupar noves eines per 
gestionar els riscos d’un clima canviant associats 
als diversos àmbits productius (agricultura, ener-
gia, aigua, transport, assegurances, etc.). Això és, 
almenys parcialment, la feina de les persones que 
treballem en el sector dels Serveis Climàtics. Y

En Carlo Buontempo és italià i 
actualment és el director del “Sectoral 
Information System” del “Copernicus 
Climate Change Service” de la Unió 
Europea. Després de llicenciar-se en 
Física a la Univeristat de Roma, La 
Sapienza,  en Carlo va fer un doctorat 
en Física del clima a la Universitat de 
l’Aquila. Entre el 2006 i el 2016 va 
treballar al Centre Hadley del servei 
meteorològic d’Anglaterra dirigint 
l’equip d’adaptació al canvi climàtic. 
Malgrat ser un saberut, li agrada 
molt la terra i sovint  puja al Gelabert 
a collir olives i nous, a esporgar... i si 
sou bons observadors segur que l’heu 
vist a les Caramelles, cantant i fent 
pujar la cistella als balcons.
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Espai Jove

Munta’t la Festa, també per 
Sant Sebastià!
Vist l’èxit de participació i bona acollida de l’or-
ganització de la Festa Major d’estiu 2015 amb 
la comissió Munta’t la Festa, es va iniciar el 
mateix procés de participació per a la Festa de 
Sant Sebastià a l’hivern, on hi va tornar a haver 
una notable participació per part del jovent de 
Copons. Agraïm a tots els participants de la 
comissió del Munta’t la Festa de Sant Sebastià 
la seva col·laboració i entusiasme per fer pos-
sible la festa!

“Treballar i fer pràctiques a 
l’estranger” Xerrada sobre 
mobilitat internacional
El 21 de març va estar present, al Punt Jove 
de Copons, la tècnica en Assessoria de 
Mobilitat Internacional de l’Oficina Jove de 
l’Anoia. Es van parlar de les diferents opci-
ons i recursos per buscar feina, treballar, i 
fer pràctiques a l’estranger. A la Xerrada van 
assistir sobretot joves i algun pare també inte-
ressat. L’Assessoria de Mobilitat Internacional 
atén de forma individualitzada els dijous a la 
seu del Consell Comarcal de l’Anoia concer-
tant cita prèvia. Podeu  demanar hora trucant  
al 93 805 15 85, extensió 4 o bé per correu 
electrònic al mobilitat@anoiajove.cat.

Xerrada per a pares i mares: 
Autoestima i adolescència
El 7 d’abril es va dur a terme la Xerrada sobre 
autoestima i adolescència adreçada a pares i 
mares amb fills adolescents,  amb el suport de 
la Diputació de Barcelona. Durant la xerrada es 
va explicar com treballar i potenciar els diferents 
factors de protecció, que fan a les persones més 
resistents de cara a patir trastorns alimentaris, la 
importància de la imatge corporal en la nostra 
autoestima i les relacions socials. Activitats per 
prendre consciència de com ens sentim i com 
ens veiem. La distorsió de la imatge corporal. 
Presa de consciència i criteris per millorar-la. Els 
estereotips socials i els missatges publicitaris. 
Animem a què tots els pares i mares ens facin 
arribar les seves propostes per als següents 
tallers i xerrades, per adequar-ho cada cop més 
a les inquietuds i interessos.

Munta’t la Festa Major 2016!!
Des del mes d’abril s’ha iniciat la comissió del 
Munta’t la Festa per a l’organització de la Festa 
Major d’enguany . Ja s’han realitzat dues ses-
sions conjuntes amb tots els voluntaris i volun-
tàries amb l’objectiu que entre tots es faci la 
proposta del programa de Festa Major. Ara 
segueix el treball de cada comissió amb els 
seus actes corresponents per poder-ho tenir 
tot enllestit per aquest agost! Agraïm la parti-
cipació i l’esforç de tots els veïns i veïnes que 
hi estan col·laborant i animem a tots aquells 
que s’hi vulguin sumar!!Y

Punt Jove: 
L’espai pels joves
Alexandra Torralba Prat

Escola

Visita al Museu del Barça i 
partit al Mini Estadi
Pau Orpí  Closa

El passat 19 de març coincidint amb el primer 
dia de vacances de Setmana Santa, una colla 
de nens i nenes de l’escola de Copons acompa-
nyats de familiars i amics vam tenir l’oportunitat 
de visitar el Museu del Barça i poder assistir a 
un partit de futbol al Mini Estadi.
Cap a les 4 de la tarda marxàvem amb autocar 
cap a Barcelona. Feia un dia una mica ennuvo-
lat i tots anàvem preparats amb impermeables i 
paraigües per si la cosa s’enredava. 
En arribar a les instal·lacions del Barça, l’Alba, 
com a representant de l’Ajuntament ens va donar 
una invitació a cadascú on hi deia “Camp Nou 
Experience. Tour & Museu”. Cal dir que va ser 
l’Ajuntament juntament amb l’Escola de Copons 
que se’n va encarregar d’organitzar l’excursió, 
que va ser gratuïta per a la majoria de nosaltres.
Vam poder visitar, al nostre ritme tant el museu 
com el Camp Nou i els seus espais.  El Dima 
i jo amb les nostres mares i l’avi vam anar 
seguint les fletxes que marcaven el recorregut 
de la visita: la zona dels trofeus i de les Copes, 
la Sala de Premsa, la Capella, el Vestuari de 
l’equip visitant, el Túnel de Vestidors i el Terreny 
de Joc. Després amb l’ascensor vam anar fins 
les Cabines de Premsa i ens vam imaginar que 
érem el Puyal retransmetent el partit!

Vam acabar de fer el recorregut passant per la 
zona Messi i vam poder veure les Botes i les 
Pilotes d’Or que ha guanyat fins ara.
Al final ens van fer unes quantes fotos amb 
alguns jugadors de la plantilla!! (tot i que ells no 
eren allà, a les fotos vam sortir envoltats d’alguns 
d’ells: el Messi, el Suárez, el Piqué,...).
Abans d’anar a veure el partit al Mini Estadi vam 
passar per la botiga del Barça i , és clar, una 
pilota bé que l’havíem de comprar...érem al camp 
del Barça!!!
A dos quarts de 8 del vespre començava el partit: 
Barça B contra el Reus Deportiu. Les entrades 
que teníem eren a peu de camp, gairebé podíem 
tocar la gespa amb les mans!
El partit  en alguns moments va ser una mica 
avorrit i, si tenim em compte que el Barça B va 
perdre 1 a 2, encara ens va saber més greu. A la 
segona part vam pujar a una graderia més alta, 
allà ens vam menjar l’entrepà més tranquil·lament 
i vam veure millor les jugades.
Quan es va acabar el partit va començar a plou-
re però com que l’autocar ja ens esperava no 
ens vam mullar.
Vam passar una tarda divertida i diferent, un bon 
començament per les vacances. Y

Carnestoltes
Pau Gonzalvo i Dima Munteanu

El dia 5 de febrer els nens de Copons, ens vam 
disfressar de cavernícoles.
Primer el Jordi ens va pintar amb carbó. Després 
vam agafar les destrals i llances i vam sortir a 
l’exterior. A més, vam anar a fer la rua amb el Rei 
Carnestoltes. Vam parar davant de casa la Quima 

i vam fer una dansa. A continuació vam anar a 
la Plaça Ramon Godó i vam picar una mica al 
Carnestoltes. També ens vam fer una foto.
Finalment vam anar a l’hort de l’escola, vam fer 
el Judici i vam cremar al rei.
Ens ho vam passar molt bé. Y
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Escola

El divendres 22 d’abril vam celebrar Sant Jordi. 
Com que no vam poder anar a Igualada a res-
pirar l’ambient carregat de llibres i roses, vam 
muntar una festa diferent.
Els alumnes de CS ens van llegir la llegenda 
“Un Sant Jordi de colors”, de Laia Dodero, a 
partir de la qual a l’escola vam treballar la POR. 
Amb l’ajuda de les famílies els nens i nenes van 
convertir els seus “dracs ferotges” en “bufons 
dragonets”.
 Mentre uns pintàven, els altres van poder gau-
dir de la coneguda activitat Padrins Lectors. Va 
ser fantàstic compartir-la amb les famílies. De 
nou, volem agraïr la seva participació.
En acabat, un grup de familiars, ens van pre-
parar una divertidíssima obra de teatre sobre 
la llegenda de Sant Jordi, versió basada en el 
conte “Sant Jordi i la cova del drac”, de Vivim 
del cuentu. Aquest cop, vam conèixer un drac 
maquíssim i molt bon cuiner. Un aplaudiment 
als actors i les actrius!!! Y

Sant Jordi 
Escola de Copons

Contacontes 
Biel Closa Múnera

El passat dijous 28 d’abril l’Anna García (conta-
contes) va venir a Copons a explicar-nos contes. 
El primer que va explicar va ser “La llegenda 
de la Pastoreta”, on hi sortien titelles de foam: 
Pastoreta, príncep, drac, princesa, ogre… Després 
ens va explicar un conte d’animals (elefant, serp, 
girafa, ocell…) que començava trist perquè els 
dibuixos del conte eren en blanc i negre i l’An-
na fent màgia amb els colors, va convertir aquest 
conte en més alegre. Els dos últims contes que va 
explicar, va necessitar la participació del públic. El 
Biel, la Martina, el Pau Orpí i el Lluc van protago-
nitzar els quatre animals dels “Músics de Bremen”: 
ase, gat, gos i gall. Finalment, l’Arnau, l’Ares, el 
Pau Gonzalvo i l’Àdan van interpretar la cançó: 
“Napoleó tenia 100 soldats”. Cadascun d’ells duia 
un barret on hi havia escrit les quatre paraules 
d’aquesta cançó popular. En aquest original conte 
el públic ajudava a cantar. Ens van agradar molt 
els contes explicats per l’Anna i esperem que torni 
a venir per explicar-ne de nous. Y

Extraescolar de 
poliesportiu 
Biel i Quima Closa Múnera

Aquest curs hem fet una activitat extraescolar 
nova amb la Mariona Sala. Es diu poliesportiu i 
l´hem fet tots els dijous al sortir de l’escola fins 
a dos quarts de set.
Hem practicat diferents esports: futbol, bàsquet, 
voleibol i handbol. Hem après les normes i com 
es juga. Ha estat molt divertit i esperem tor-
nar-ho a fer el curs que ve. Y

La Flama del 
Canigó encén la 
foguera de Sant Joan 
Ares Espinós Jordana

Per iniciativa de l’Ampa de l’Escola de Copons, 
aquest any s’ha recuperat la tradició d’anar a 
buscar la Flama del Canigó. Un grup d’alumnes i 
famílies, es van desplaçar el passat 23 de juny a 
la plaça del Ajuntament d’Igualada, on al voltant 
de les vuit del vespre, de mans de voluntaris, va 
arribar la Flama del Canigó, encenent el peveter 
per donar foc a tots els municipis de la comarca.
Alguns alumnes de l’escola van recollir la Flama 
del peveter amb una torxa. Mitjançant relleus 
i acompanyats per algunes mares molt valen-
tes, van arribar fins a l’entrada del poble, on els 
esperaven els més menuts i altres vilatans que 
es van voler afegir a la celebració, tot acompa-
nyant la Flama fins a la foguera, que voluntàri-
ament havien preparat algunes famílies. L’acte 
va concloure amb la lectura d’un manifest que 
contextualitzava l’esdeveniment.
Cal fer un agraïment molt especial a totes les 

persones que van fer possible que de nou la 
Flama tornés a arribar al poble.

Què és la Flama del Canigó? 

“La Flama del Canigó” és la festa d’encesa dels 
Focs de Sant Joan, símbol de la nostra identitat; 
una festa popular arrelada al llarg dels Països 
Catalans que té l’element del foc com a símbol 
preeminent. La tradició de les fogueres de Sant 
Joan és una celebració molt antiga, transme-
sa de generació en generació al llarg de molts 
segles. Amb ella, els primers pobladors de les 
nostres comarques, festejaven la nit més curta 
de l’any, el solstici d’estiu. D’aquesta manera, 
s’han anat transformant aquelles celebracions 
prehistòriques en els Focs de Sant Joan actuals.
La matinada del 22 al 23 de juny la Flama 
del Canigó es renova al cim d’aquesta munta-

nya del Pirineu català i centenars de volunta-
ris i equips de foc la distribueixen arreu dels 
Països Catalans seguint diverses rutes per tal 
d’encendre les fogueres de la nit de Sant Joan. 
Així comença, any rere any, la celebració d’una 
festa ancestral vinculada al solstici d’estiu que 
és també un símbol de germanor entre els ter-
ritoris de parla catalana”. (Òmnium Cultural) Y
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Escola

Aquest passat mes de juny, l’Ares, la Martina i el Lluc han arribat al 
final d’una etapa molt especial en la seva vida, deixen l’escola per 
començar una nova experiència a l’Institut d’Igualada. Després de 
passar nou cursos a l’escola de Copons,  surten molt ben preparats 
per encarar nous reptes amb un munt de records i vivències que 
els acompanyaran sempre i, amb un objectiu assolit molt important, 
s’han divertit aprenent.
Tot i que és molt difícil condensar en quatre línies les sensacions, 
emocions o els moments viscuts que han compartit durant tots 
aquests anys, he intentat, amb quatre preguntes, que els tres alum-
nes de sisè ens expliquin algunes anècdotes i ens donin la seva 
opinió sobre alguns temes relacionats amb l’escola.
En les seves respostes queda clar que han gaudit de l’aprenentatge 
i que han sabut adaptar-se i treure profit de les diferents etapes i 
tutors que han tingut, ja que durant tots aquests anys, l’escola, igual 
que ells, també ha hagut d’afrontar nous reptes i ha hagut d’anar 
adaptant-se a noves situacions. 
Gràcies a totes i tots els mestres que els heu estat acompanyant 
durant tots aquests anys en aquest procés d’aprenentatge i convivèn-
cia,  ja que no sempre ha estat fàcil, i gràcies, també, a totes i tots els 
que d’alguna manera heu contribuït a què l’escola segueixi endavant.

Encarant nous 
reptes 
Imma Lliró Torrents

ENTREVISTA ALS ALUMNES 
DE SISÈ
En general, quina valoració faries dels anys que has passat a l’escola?  
T’ho has passat bé? 

Ares: Un excel·lent . Sí,  m’ho he passat molt bé , sobretot aquests 
últims anys que han sigut molt divertits.

Martina: Sí, m’ho he passat molt bé, alguns anys més que d’altres, 
però m’ha agradat molt haver pogut estar tots aquests anys a l’escola.

Lluc: M’ha agradat molt anar a l’escola de Copons i tots els anys que 
hi he anat m’ho he passat molt bé.

Tens algun record del teu primer dia d’escola?

Ares: Sí, que vaig tirar la Martina de la cadira

Martina:  Sí, que l’Ares em va tirar de la cadira

Lluc: No

Durant aquests anys has tingut diversos tutors; l’Ester, l’Elvira, el 
Francesc i el Jordi. Ens podries dir què t’agradava més de cadascun? 
Recordes alguna anècdota divertida de les seves classes?

Ares: De l’Ester, que era molt juganera, i d’anècdota que un dia se’m 
va deixar al “poli” a l’hora del pati.

De l’Elvira que rèiem molt.

Del Francesc  que treballàvem molt i d’anècdota que un dia em va 
preguntar si era la seva amiga i li vaig dir que no.

Del Jordi que la seva manera de treballar és espectacular i d’anècdota 
que un dia sense voler en comptes de dir-li Jordi li vaig dir Gordi.

Martina: No me’n recordo gaire dels primers que vaig tenir, però del 
Jordi em va agradar molt la seva manera de treballar a l’escola, i dels 
altres també en tinc un bon record.

Lluc: L’Ester  parlava amb accent de Lleida, i nosaltres també reci-
tàvem poemes i cantàvem cançons com ella. 

L’Elvira a vegades ens posava música relaxant perquè estàvem molt 
esverats. 

El Francesc era molt divertit i ens ho passàvem molt bé amb ell.

El Jordi ens explica acudits i m’agrada la manera que té d’ensenyar 
les coses.

Quines són les activitats que més t’han agradat? (excursions, colò-
nies, exposicions, festes, classes….) Hi alguna que recordis espe-
cialment?

Ares: Les colònies , les de la Carral són les que em van agradar més, 
em van agradar tant que l’estiu passat hi vaig anar i aquest hi torno

Martina: En general totes m’han agradat. Recordo les exposicions 
que fèiem amb l’Elvira i la primera vegada que vaig anar de colònies.

Lluc: Em va agradar molt una excursió al Museu del Barça, espe-
cialment el moment en què sonava l’himne quan saltàvem al Camp.

Les Colònies a La Carral van ser molt xules per les activitats que hi 
vam fer.

Canviaries alguna cosa de l’escola de Copons?

Ares: Sí, l’edifici de l’escola que és petit i vell, també hauria de tenir 
pati, però això no és gaire important. A part de les coses físiques, la 
resta, com el tipus d’ensenyament, està molt bé.

Martina: De l’escola canviaria l’edifici, perquè és molt vell i hi ha 
una classe on no s’hi pot estar els dies de pluja però de la resta no 
canviaria res.

Lluc: L’edifici de l’escola perquè és molt antic.

Creus que estàs preparat/ada per anar a l’Institut?

Ares: Sí

Martina: Sí, perquè és el que ens ha dit el Jordi i a tots tres ens han 
anat molt bé les competències bàsiques.

Lluc: Sí perquè el Jordi sempre ens ho diu. Y
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El passat dia 4 de juny els infants de l’Escola  
van celebrar la Festa de fi de curs organitzada 
pels mestres i l’AMPA.
La festa va començar a les 4 de la tarda amb 
una lectura de poemes teatralitzats que van pre-
parar els infants a l’escola. N’hi havia d’inventats 
i de diferents autors i autores catalans. També 
van cantar unes cançons i van posar ritme a 
una peça de música clàssica. Un cop finalit-
zat l’espectacle es va donar inici a la gimcana 
organitzada per l’AMPA. Aquesta consistia en 
passar 5 proves, l’objectiu era que els diferents 
grups aconseguissin els ingredients necessaris 
per fer un “pintxo” d’ou ferrat amb una cuina i un 
forn solar, aquesta última part no es va poder fer 
perquè el sol no va sortir i la vam fer el dia 8 en 

Final de curs
AMPA Escola Copons

Escola

Una bona festa! 
Martina Muñoz Mercadal

Aquest any els alumnes de l’escola vam decidir 
fer per la festa de final de curs: una obra de 
teatre, una gimcana organitzada pels pares i un 
sopar amb karaoke.
El dia 4 de juny va tenir lloc aquest festival, 
començant per l’obra de teatre, que va ser un 
recital de poesia. Cada nen deia un o dos poe-
mes, que estaven classificats per blocs: primer els 
que eren en castellà, que ens els havíem inventat 
nosaltres amb l’Immaculada, després els que ana-
ven sobre animals, començant per al més gros i 
seguint fins al més petit, seguidament els poemes 
de plantes i paisatges, i per separar bé els grups 

vam cantar unes quantes cançons que havíem 
après amb la Cristina, la professora de música.
Després va venir la gimcana, però abans als 
alumnes de sisè ens van repartir un àlbum amb 
un dibuix fet per cada nen i ens van regalar una 
calculadora científica.
Al Jordi li vam regalar un àlbum amb uns dibui-
xos on sortíem ell i nosaltres fent coses que 
havien passat a la classe i a l’Anna li van regalar 
uns globus on hi havia dins de cada un dibuixos 
fets per als seus alumnes. A cada mestre li vam 
regalar un ram de flors, a la Teresa per haver-se 
encarregat del menjador escolar i a l’Alba per ser 

la regidora de cultura i ensenyament.
A cada un dels alumnes ens van regalar una 
lupa petita i ja va començar la gimcana. Ens van 
dir els grups, que els havien fet a sorts i vam 
anar fent les proves per tot el poble. Una de les 
proves no la vam poder fer, perquè havíem de 
cuinar amb cuina solar i no feia sol, però vam 
fer-la el dimecres següent a l’escola.
A l’hora de sopar tots els nens ens vam asseure 
en una taula i els pares a les altres i vam fer el 
karaoke. Vam cantar petits i grans i després la 
festa encara va durar una bona estona.
Ens ho vam passar molt bé. Y

L’ATA (Anoia Trial Academy) ha tornat a organitzar la Copa Anoia a tres 
pobles de la comarca: a Jorba el 16 d’abril, a Copons el 14 de maig i 
a Castellolí el diumenge 3 de juliol (coincidint amb les colònies que ha 
organitzat aquesta entitat per a joves que practiquen el trial amb bicicleta 
els dies 1, 2 i 3 de juliol).
A Copons ja és tradició ubicar la prova al voltant del Camp de Futbol, 
emplaçament molt valorat per esportistes que practiquen aquesta dis-
ciplina, ja que és un terreny ideal per superar obstacles com ara pedres, 
troncs o sots, sempre sobre la bicicleta i procurant posar el mínim nombre 
possible de peus a terra.
Es van marcar quatre zones, una de les quals era al riu, per tant la mullena 
era assegurada i s’havia de procurar no patinar per no caure sencers a 
l’aigua.
La prova constava de dues voltes més la de reconeixement, perquè els 
participants poguessin provar les zones i preparar-se pel grau de dificultat 
que presentaven.
Uns trenta nens van anar passant per totes les zones, vigilats i assessorats 
en tot moment pels controls que són els seus monitors a les classes que 
reben setmanalment.
La jornada es va acabar amb un berenar per als nens i els seus acompa-
nyants, gentilesa de l’Ajuntament Copons, i molt bon ambient. Y

Copa Anoia de trial amb 
bicicleta a Copons
Pau Orpí Closa i Jordi Orpí Tomàs

horari escolar. Com que a més d’un se li havia 
fet la boca aigua amb la idea de menjar-se un 
“pintxo”, es van repartir galetes per tots i totes 
per aguantar fins a l’hora de sopar.     
Mentre es feia la gimcana una part de mares i 
pares es va quedar a la sala polivalent per pre-
parar el sopar i l’equip de música. El sopar con-
sistia en pa amb tomàquet, embotit, amanides i 
unes quantes  truites boníssimes  preparades 
per algunes famílies, i postres. Ens vam men-
jar unes cireres que estaven per llepar-se’n 
els dits. Després de sopar mentre es feien els 
cafès,  va començar el karaoke on els infants 
van cantar tot el que van voler i les famílies i 
mestres també. A mesura que anava baixant el 
cava, cada cop eren més els valents i valentes 

que s’atrevien a cantar els “hits” com, ABBA, 
“Bailar pegados”, Seguridad Social, Celtas 
Cortos... .Tot va succeir entre rialles desafina-
des i sorpreses de talents amagats. Per acabar 
la vetllada el Jordi Closa i el Roger Planell van 
desenfundar els seus acordions i van fer ballar 
als més troneres. 
En conclusió tots i totes vam gaudir d’una bona 
festa que esperem repetir l’any vinent. Y
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L’Ajuntament de Copons 
aquest any està començant 
a elaborar el POUM i ens va 
demanar als nens de l’escola si 
hi volíem participar. Si volíem 
donar la nostra opinió de com 
havia de ser el poble.

Vam fer unes presentacions en PowerPoint que 
parlaven del que volíem conservar i del que volí-
em arreglar. El Jordi  també ens  va proposar 
de fer una maqueta de Copons, que consistia 
en representar un mapa de corbes de nivell en 
una maqueta en tres dimensions.
Primer de tot vam encarregar unes fulloles al fus-
ter del poble, que havien de mesurar 25x25 cm.
Després vam imprimir mapes de corbes de 
nivell de Copons, que els vam treure de l’Institut 
Cartogràfic de Catalunya, i amb paper de carbó 
vam anar calcant una corba de nivell sobre cada 
fullola i les vam serrar i llimar amb paper de vidre.
Quan les vam haver serrat, les vam enganxar per 
l’ordre que tocava amb cola especial per fusta i 
les vam deixar assecar tot un dia amb el suport de 
quatre serjants, i quan va estar sec ho vam pintar.
També vam pintar uns cordills de colors: taronja 
per fer les carreteres, vermell per fer els camins 
i blau per fer els rius.
Mirant el mapa vam enganxar els cordills a on 
tocava i amb un cúter vam tallar uns taps de suro 
per fer les cases, que també vam pintar de negre 
i les vam enganxar, per veure on hi havia el poble.

Maqueta de 
Copons 
Martína Muñoz Mercadal

Escola

Vam pintar els horts, el camp de futbol, la pisci-
na i el poliesportiu.
Ho vam envernissar perquè no s’embrutés. 
Vam aprendre que entre una corba i una altra 
hi ha 5 m a la realitat, ja que vam fer el càlcul 
de l’escala 1:5.000. També van veure com les 
rieres passen pels llocs més baixos i com ero-
sionen el territori. I, sobretot, com passar d’una 
superfície a volum.
Un dels mapes dels que havíem imprès el vam 
calcar en un foli de mida DIN-A3 i el vam resse-
guir amb un retolador permanent de punta fina. 
Després vam pintar els camins, les carreteres, 
etc. Dels mateixos colors que al mapa i al foli on 
hi havia el mapa dibuixat, hi vam enganxar unes 
lletres de goma Eva que hi deien “COPONS”.
Amb una fullola més gran que vam pintar de 
color groc hi vam enganxar la maqueta i el foli 
del dibuix del mapa amb les lletres de “Copons” 
i ho hem exposat a l’entrada de l’escola perquè 
ho pugui veure tothom.
Aquest treball l’hem fet els alumnes de l’escola 
des de tercer fins a sisè. Y

Pel·lícula
L’aventura a Nova 
York 
Lluc Bertran Lliró

La classe dels grans vam decidir fer una peti-
ta pel·lícula quan vam triar fer el projecte dels 
efectes especials.
Primer, cada nen es va inventar la seva història 
per després agafar diferents trossos de cada 
història i ajuntar-los en un sol text.
Al cap d’uns dies vam anar portant els perso-
natges i tot el que necessitàvem per començar 
a gravar-la.
Dintre del projecte “On vivim” vam construir un 
poble que hem aprofitat per alguns dels deco-
rats de la pel·lícula. Vam fer el mateix amb els 

volcans, que els vam aprofitar del  treball sobre 
les capes de la Terra del projecte dels efec-
tes especials. Només vam haver de construir 
una ciutat que representa que és Nova York 
del futur, amb cotxes i motos volant pel cel de 
la ciutat.
Vam començar gravant al parc una escena en 
què explotaven volcans. El mateix dia, vam gra-
var al poliesportiu una escena en què es veu la 
ciutat abans de ser atacada. Un altre dia vam 
gravar totes les altres escenes que ens faltaven 
per tenir ja tota la pel·lícula gravada. 

Ens vam descarregar un programa per muntar 
la pel·lícula però no ens anava massa bé per-
què cada cop que volíem mirar-la ens sortia una 
marca d’aigua. El Jordi va demanar als nens que 
si coneixíem a algú que tingués un programa de 
vídeo  L’Alba Closa ens va deixar un programa 
que es diu Nero. Aquest programa ens funciona 
bastant bé.
Esperem poder treure la pel·lícula del programa 
per penjar-la al blog de l’escola. Y

 “A l’escola que anava els nens i nenes pensaven molt igual i en canvi aquí a Copons tots 
són molt diferents i molt creatius i això m’agrada molt. “

Pau Gonzalvo Espinós, 8 anys. El curs 2015-2016 ha sigut el seu primer any a l’escola de Copons.
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Aquestes són algunes 
de les activitats més 
interessants que han fet 
els petits de l’escola.

El lab 06

Vam fer una sortida a Manresa, al Lab_06 
(http://www.umanresa.cat/ca/lab06), centre 
de descoberta, recerca i documentació per 
a l’educació científica a les primeres edats. 
Hi vam anar amb taxi i amb els cotxes de les 
famílies que ens van voler acompanyar. Va 
ser una tarda d’experimentació, observació i 
raonament fantàstica. Abans de marxar vam 
seure amb el David (qui ens va obrir la sala) 
per treure algunes conclusions de tot allò 
que havíem viscut. Petits i adults, ens ho 
vam passar d’allò més bé.

Les màquines

Hem fet el projecte de LES MÀQUINES. A 
partir de l’obertura d’un ordinador vell, vam 
veure que dins les màquines s’hi pot amagar 
de tot: cables, cargols, ventiladors i, fins i tot, 
imants! Vam fixar-nos en els camins de l’elec-
tricitat i això ens va portar a pensar d’on surt. 
La visita al magatzem municipal amb el Marcel, 
on hi ha tot tipus de màquines que serveixen 
per cuidar el poble, i la visita dels pares de 
l’Aran, que van portar màquines que funcionen 
amb energies renovables, van ser dues de les 
activitats que ens en van donar una idea. 
Ens va encuriosir el tema de les fonts 
d’energia que “es gasten” (per exemple, la 
gasolina) i les que “no es gasten”, i això 
ens va endinsar al món de les escombra-
ries: vam anar a visitar els contenidors del 
poble i vam observar el codi de colors. Els 
més grans de la classe van treballar el cicle 

Els projectes dels 
més petits
Anna Rodríguez Forn

Escola

I l'últim dia d'escola... a la piscina !!!

del vidre, el del plàstic i el del paper, per 
veure  que el que llencem al contenidor es 
pot reciclar. Com diuen les 3R, també es 
pot reduir el consum (pensar si és necessari 
el què gastes) i es pot reutilitzar. Aquesta 
darrera R és el què vam fer amb les peces 
de l’ordinador que vam desmuntar: algunes 
ens van servir per la confecció de les nos-
tres pròpies màquines. 
I és que, mentre estudiàvem les màquines 
que ens ajuden i faciliten totes les feines, 
vam inventar noves màquines que ens 
podrien ser d’utilitat. Així van sortir la GAT 
4, la LLENÇA COLORS 3000, la VENTER 
i la FOC WATER. Unes màquines estupen-
des, que vam tenir exposades al rebedor de 
l’escola i de les quals en vam fer els anuncis 
que podreu trobar al bloc de l’escola.

La prehistòria

A nivell de ZER vam treballar el projecte de 
la prehistòria, que incloïa l’excursió del ter-
cer trimestre a la Cova de la Font Major de 
l’Espluga de Francolí. Y
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3r concurs
de fotografia
Adela Sena Mas
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Tocant el cel
PRIMER PREMI
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Tardor al Gorg
SEGON PREMI

Fa tres anys vam 
començar a realitzar un 
concurs de fotografia, 
i el que en un principi 
semblava una activitat 
puntual s’ha acabat 
convertint en una de 
regular a l’agenda del 
poble. 

Aquest any el concurs ha estat enfocat a 
“Racons de Copons”, aquest és un tema 
que pot donar molt joc i a la vegada ens 
pot donar a conèixer llocs que mai abans 
hauríem pensat. He de dir que aquest any 
el nivell de les fotografies ha complicat la 
decisió al jurat, ja que n’hi havia moltes d’es-
pectaculars. Des d’aquí vull agrair la seva 
ajuda a l’Imma Lliró i a la Teresa Comella i 
fer-la extensiva també a l’Alexandra de l’Ano-
ia Jove ja que sense ella no hagués estat 
possible. Per últim, donar les gràcies a tots 
els participants per les seves fotografies i 
també per les descripcions les quals aclari-
en més el seu significat, i felicitar als guanya-
dors dels ben merescuts premis. Us animo 
a tots i a totes a participar a la quarta edició 
de Fotografia de Copons de l’any vinent! Y
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Cal Llacuna
TERCER PREMI

El campanar 
i la flor
ACCÈSSIT
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Presentació del llibre 
“Les Dones i la fàbrica”
Ricard Closa Martínez

Activitats

El passat dissabte 28 de maig va tenir lloc a 
la sala polivalent la presentació del llibre “Les 
Dones i la fàbrica” dins el marc de la Setmana 
de la Gent Gran.  L’acte va ser presentat per 
Josep Mª Solé Puig, editor del programa 
radiofònic “Vols llegir?” de Ràdio Nova de 
Vilanova del Camí i també director adjunt en 
diversos espais de Ràdio Igualada.

Després d’una acurada introducció i a mode d’entrevista radiofònica 
Solé Puig va presentar a Roser Grau, una de les fundadores del pro-
jecte Memoral, grup de recerca que habitualment basteixen els arxius 
amb les fonts orals. En aquest cas, el grup, va dur a terme un intens 
treball que consta en l’acapta d’entrevistes i la recollida en vídeo dels 
testimonis de totes aquelles dones que, entre altres experiències vitals, 
havien treballat en algun moment a la fàbrica de tela de matalàs de 
Camps i Samitier i conformant així un fons documental d’incalculable 
valor. La Roser ens va explicar la importància de la tasca del Memoral, 
que ens permet conèixer els fets veritables del nostre passat a través 
dels ulls de cada testimoni entrevistat i va venir a demostrar que no hi 
ha una sola veritat sinó diferents percepcions de la mateixa. Sovint els 
propis fets són explicats amb matisos diferents per diferents persones 
i no per això són menys importants. De tot plegat en podem conformar 
una imatge que s’ajusti prou a la realitat.
A continuació, Solé Puig va donar torn a un servidor com a coor-
dinador del taller de creació literària que va tenir com a resultat el 
conjunt de narracions que conformen el llibre. Amb molt de gust vaig 
poder explicar la grata experiència que em va suposar la conducció 
del taller. Només començar-lo vam gaudir del privilegi de visionar les 

gravacions dels testimonis d’algunes de les Dones (deixeu-me que 
ho posi en majúscula) que van treballar a la fabrica. La seva valen-
tia en explicar els fets, la naturalitat, emoció i sensibilitat amb què 
ens parlaven dels fets, —quotidians la majoria, però excepcionals i 
colpidors molts d’ells, com, per exemple,  la mort de l’aprenent de 
manyà en un fatídic i esgarrifós accident— van crear una atmosfera 
entre els participants del taller que va propiciar que cadascú pogués 
desenvolupar el seu relat d’una manera personal, creant situacions i 
personatges de ficció, però que ajuden a entendre el patiment, les 
pors, les angúnies d’aquelles dones i també les seves esperances, 
il·lusions i alegries, malgrat les circumstàncies. 
La bona dinàmica de treball del grup va generar debats molt interes-
sants que junt amb la crítica constructiva, amable però també rigo-
rosa i els recursos i pautes literàries que vam tractar, van aconseguir 
que tot aquest potencial acabés, negre sobre blanc, conformant un 
recull que posés en valor l’esforç i la valentia d’aquelles dones, la 
seva importància dins la família, però també dins un context social 
i, tot plegat, en un marc complex de guerra i postguerra. 
Per un altra banda, en alguna de les sessions del taller, va assistir 
Meritxell Martí, a qui se li havia demanat que col·laborés amb una 
il·lustració per cada un dels relats, tasca que va acabar d’arrodonir 
l’obra. La Meri, després de la lectura dels relats, es va abocar en un 
treball de recerca i un procés creatiu extraordinari que han donat lloc 
al seguit d’il·lustracions que per si soles ja són tota una creació artísti-
ca. Cercant un fil conductor i una motivació específica ha aconseguit 
que cada il·lustració resulti un maridatge perfecte per cada relat. 
Finalment, després de la xerrada, tots els assistents a l’acte van poder 
compartir experiències i anècdotes tant amb els ponents com amb 
els autors dels relats que també van poder signar llibres per a tots 
aquells que van voler endur-se un llibre/objecte com a record.  Y
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Activitats

Setmana de la 
Gent Gran
Ma Gràcia Carreras Verdaguer

La setmana de la Gent Gran de Copons 
va començar el dimecres dia 25 amb una 
classe especial de micro-gimnàstica a la 
que els assistents habituals podien convi-
dar a un amic o veí i així donar a conèixer 
aquesta activitat.
El dijous dia 26 un nombrós grup de copo-
nencs i coponenques, veïns, veïnes, amics 
i amigues van sortir de Copons cap a Puig 
Reig, per visitar la Colònia  Vidal i veure 
com vivien i treballaven a la colònia tèxtil de 
principis del segle XX. Van visitar la fàbri-
ca, i després de dinar a Prats de Lluçanès, 
visita al Santuari de Lourdes a Prats de 
Lluçanès.
Divendres dia 27 va ser l’últim dia  del taller 
“No t’oblidis” que havia començat el passat 
dia 29 abril, amb dos sessions setmanals 
durant el mes de maig, on varen fer fun-

cionar la memòria d’una manera senzilla i 
amena per a tots els participants.
Dissabte dia 28 a les 7 de la tarda es va 
presentar el llibre les dones i la fàbrica, una 
publicació dels relats de ficció creats pels 
participants del taller de narrativa, inspirats 
en el testimoni d’algunes de les dones que 
van treballar a la fàbrica gràcies al recull de 
les fonts orals a càrrec del grup Memoral. 
L’acte va ser presentat pel Josep M. Solé 
de Radio Nova i Radio Igualada, que des-
prés d’una breu introducció del procés de 
creació literària, va destacar la cura de la 
publicació, el disseny de la qual ha sigut 
obra de la Meritxell Martí. Feta la introduc-
ció, en Josep M. va donar veu al  Ricard 
Closa, conductor del taller i coordinador de 
la publicació, i a la Roser Grau, perquè ens 
parlés de les fons orals i de la importància 

de les entrevistes enregistrades pel grup 
Memoral de Copons. 
Acabada la presentació, tothom es va 
poder endur un o més exemplars del llibre 
gratuïtament. Des de l’ajuntament volíem 
donar visibilitat a una part de la història de 
Copons protagonitzada per les dones de 
Copons.
El diumenge 29 va tenir lloc el dinar de 
cloenda de la setmana. A la sobretau-
la els assistents es van veure sorpresos 
amb l’espectacle de màgia de proximitat 
“l’ Eric” una actuació de màgia que va fer 
gaudir a tots els presents. Per acabar la 
festa amb alegria, ball per a tothom amb el 
grup Joan&Josep.
Gràcies a tothom que hi ha participat i ens 
ha ajudat a que sigui un èxit. 
I fins l’any que ve!. Y

Caramelles
Rut Martí i Anna Piernas

Aquest any vam decidir, la meva mare i jo, 
participar a la festa de les caramelles. 
Sempre ho havíem viscut des de fora i és molt 
bonic, però des de dins és preciós. Hores de 
diumenge d’assajos, de repetir i repetir, ara 
cantem asseguts, ara drets que no us sento. 
I la bona voluntat dels veïns per assistir-hi 

tots els diumenges. 
I arriba el dia, i amb moltes ganes ens ves-
tim, i ens preparem per un dia molt llarg.
Al principi, volia saber per totes les cases 
que passaríem a cantar, però a mesura que 
anava passant el dia, ja no importava, per 
tot arreu hi havia gent que venia a sentir-nos 
cantar. I el més emocionant va ser, en sortir 
de missa, que tot el poble ens esperava.
Després de l’experiència d’aquest any, 
estem segures que repetirem. Y

Homenatge al 
Jesús Espinosa
Dolors Farrés Camps

Aquí tenim el Jesus Espinosa i Ortega, 
nascut a Dalias (Almeria), l’any 1924.  La 
Teresa Closa i jo mateixa, vàrem decidir 
fer-li un petit homenatge aprofitant el dia 
que es feia la cloenda de la setmana de la 
gent gran perquè considerem que es una 
persona molt peculiar aquí a Copons.
Des de que va venir quan era molt jove, ha 
treballat aquí i sempre ha estat molt com-
promès amb el poble, treballant i ajudant 
quan ha fet falta; vaja, que sempre hi ha 
sigut per tot.
“Es un Chico excelente y siempre lo será”.
Per molts any Jesús ! Salut! Y
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Activitats

Bastoners

BALLADA A TERRASSA
Marta Melgosa Feu

El diumenge 24 d’abril la colla bastonera de 
Copons vam anar a fer una ballada a Terrassa. 
Al matí, vam anar cap allà i quan vam arribar 
ens van oferir coca, sucs i/o pa amb tomàquet 
i botifarra per esmorzar... boníssim!. Després 
van començar a arribar les altres colles i quan 
tothom ja hi era, vam començar a fer la ballada, 
és a dir, que ens van separar en grups de dos 
o tres colles per anar pels carrers de Terrassa 
ballant.
Vam ballar tot el matí fins que ens van portar a 
una plaça on els de Terrassa van fer tres o qua-
tre balls. Cap al final van ballar “La Pastoreta”,  
barrejats els bastoners de Terrassa i els de 
Copons. A més a més, van fer un ball de “swing” 
els bastoners de Terrassa...amb estics d’hoquei! 
Per acabar vam ballar tots junts (totes les colles) 
“El canari amb samarreta”. Va ser molt divertit! Y

BASTONERS AL TIBIDABO
Martina Muñoz Mercadal

Aquest any, els Bastoners de Copons vam deci-
dir fer una sortida tots junts sense haver de 
ballar. Vam anar al Tibidabo.
Ens vam trobar tots a Copons, el matí del dia 16  
d’abril i vam marxar cap a Barcelona. Ens van repar-
tir les entrades i cap a les atraccions falta gent!
Tothom va pujar a gairebé totes, perquè un dia 
com aquell s’havia d’aprofitar. Els més atrevits 
van anar a l’Huracan i després de pujar al vaixell 
vam dinar els entrepans que duiem.
A la tarda ens va tocar fer cues: la Muntanya 
Russa, els “Tronquitos”, l’Hotel Krüeger i sobre-
tot a l’autobús, ja que la gent ens vam esperar 
fins a l’últim moment per marxar i no n’hi havia 
prou per a tothom.
Vam arribar a casa que ja era fosc, i ben cansats 
ens en vam anar a dormir. Aquell dia tots ens 
havíem divertit molt.  Y

TROBADA NACIONAL A 
CASTELLDEFELS
Maria Melgosa Feu

El dissabte 11 de juny vam fer la Trobada 
Nacional de Bastoners a Castelldefels. Primer, 
vam anar a una escola per canviar-nos i des 
d’allà vam començar la ruta.
La ruta consistia en passar per carrers ballant 
bastons. Com que hi havia tantes colles, ens 
vam separar en grups per ballar. Ho vam fer 
pels carrers durant unes 3 hores. Ens vam 
cansar una mica però també era molt divertit. 
Teníem davant nostre una colla d’un poble de la 
Comunitat Valenciana (Algemesí) que anaven 
vestits molt originals... fins i tot portaven un bar-
ret de plomes al cap! Després, ens vam reunir 
totes les colles a la plaça i allà vam ballar l’últim 
ball tots junts. Després d’aquest ball vam tornar 
a l’escola per canviar-nos, i vam anar a sopar.
Ha sigut la primera Trobada Nacional on hem 
participat i ens ha semblat divertit veure els 
diferents estils de cada colla. Sobretot, ens va 
semblar molt original veure el ball tradicional de 
la colla valenciana. Y

ELS BASTONERS AL 
DESFOLCA’T DE CALAF
Biel i Quima Closa Múmera

El dissabte 18 de juny els Bastoners de Copons 
vam anar a ballar bastons a Calaf. Com que 
semblava que hauria de ploure ens van fer ballar 
a la sala d’actes. Vam estrenar dos balls nous: 
“La Polca d’Ors” i” El canari amb samarreta”.
No erem els únics bastoners convidats, també 
van venir uns bastoners de Manresa que es 
diuen ‘’Manrússia Van del Pal’’.
Quan vam acabar de ballar a la sala d’actes i 
com que no plovia, vam fer una curta cercavila 
fins  arribar a la Plaça dels Arbres on vam ballar 
tots dos grups.
Ens ho vam passar molt bé i vam acabar la festa 
amb un sopar al Casal de Calaf, i després de 
sopar vam passejar per Calaf i vam veure uns 
concerts de música tradicional. Y

Des del mes d’octubre Copons  ha passat a ser 
un municipi cardioprotegit.
Un  projecte  gestionat mitjançant la Diputació 
de Barcelona, que ha aportat els fons neces-
saris per a cobrir la  instal·lació de 2 equips 
DEA, un ubicat en la zona de la piscina i a prop 
del poliesportiu i un  l’altre itinerant situat en el 
vehicle de la Brigada Municipal. 
Aquest projecte es  va complementar amb la 
formació en Suport Vital Bàsic i ús d’equip DEA 
(desfibril·lador extern automàtic). El DEA és 

Copons municipi
cardioprotegit
Ma Gràcia Carreras Verdaguer

un aparell electrònic portàtil que diagnostica i 
tracta la parada cardiorespiratòria. La desfibril-
lació consisteix a emetre un impuls de corrent 
continu al cor, i pot reemprendre el seu ritme 
normal. La fibril·lació ventricular és la causa més 
freqüent de mort sobtada.
El dia 16 de gener, a la Sala Polivalent,  es va 
fer el  taller  de formació  amb una participació 
d’uns 10 voluntaris. La primera part teòrica  va 
consistir en  una introducció de coneixements  
dels primers auxilis  i la segona part  pràctica  
per  aprendre diverses  maniobres de reani-
mació: la Maniobra de Heimlich, compressió 
toràcica, protocol a seguir davant una emergèn-
cia, buscar ajuda, trucar a emergències 102 i  
seguir les indicacions que ens dóna el DEA, tot 
això  es va fer amb un maniquí i sota la super-
visió dels 2 monitors que van impartir el taller. 
Aquesta formació és una  part molt important 

del projecte, ja que capacita els assistents a 
actuar en cas d’aturada cardiorespiratòria, 
activant la cadena de supervivència i ajudant 
a mantenir amb vida una víctima potenci-
al fins que arribin els Serveis d’Emergències 
Mèdiques. Y
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Tot i que els pintxos no són una especialitat típica de la nostra gastronomia, cada dia és més freqüent trobar-los als 
bars o als restaurants de per aquí. També és un recurs molt utilitzat a l’hora de fer un aperitiu o un pica-pica informal 
a casa o com a entrant en un menú de festa.
Una prova d’això és la participació que hi va haver al concurs que es va fer per la Festa Major de Sant Sebastià aquest 
any,  hi van haver menys concursants que altres vegades però  va ser un èxit igualment, ja que es van fer un total de 
19 pintxos diferents, molt originals i molt ben presentats.
Els pintxos premiats van ser:

Millor presentació

“COPONS-MÈXIC”

de la Sílvia Rodulfo

Millor gust

“MONTADITO D’ALBERGÍNIA I FORMATGE AMB CEBA CARAMEL·LITZADA” 

de l’Alba Closa Franquet

Més original

“CASSOLETES DE BOTIFARRA D’OU”

de la Teresa Closa

Aquí teniu les receptes per si us animeu a fer-los a casa. Bon profit!

Concurs de pintxos
Sant Sebastià 2016
Imma Lliró Torrents

PINTXO COPONS-MÈXIC
Pa de baguet
Guacamole
Nachos

Tallarem la baguet fent rodanxes i les 
torrarem, seguidament les untarem amb  
guacamole i a sobre hi posarem salmó fumat 
i un nacho clavat. 
La Sílvia em va explicar que el guacamole 
l’havia fet amb alvocat i  “sazonador Old El 
Paso” que es troba en alguns supermercats. 
Aquesta és una bona opció per fer un gua-
camole boníssim d’una manera ràpida i fàcil. 

MONTADITOS D’ALBERGÍNIA 
I FORMATGE AMB CEBA 
CARAMEL·LITZADA
Ceba caramel·litzada (un pot ja preparada)
Albergínies
Formatge de cabra en rodanxes
Llesquetes de pa (de baguet)
Formatge ratllat per gratinar
Tomàquets de sucar pa

Sucarem la llesqueta de pa amb el tomàquet. 
A continuació courem les albergínies per la 
paella molt lleugerament fins estar una mica 
dauradetes i les col·locarem sobre el pa.
A sobre l’albergínia hi posem el formatge 
de cabra en rodanxes i seguidament una 
cullerada de ceba caramel·litzada. Per últim 
hi posarem el formatge ratllat i ho posarem al 
forn a gratinar durant 15 minuts.

PINTXO DE BOTIFARRA D’OU
Cassoletes petites de pasta de full
Codonyat 
Formatge tendre de cabra
Confitura de pebrot vermell
Ceba caramel·litzada
Botifarra d’ou

A dins de la cassoleta de pasta de full hi 
col·locarem una rodanxa de codonyat (prefe-
riblement casolà i no gaire dolç), a sobre una 
altra rodanxa de formatge de cabra tendre, 
una culleradeta de confitura de pebrot 
vermell, una mica de ceba caramel·litzada i a 
dalt de tot un tallet de botifarra d’ou.
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El dia 5 de gener és un gran dia per a tot-
hom i especialment per a tots els nens i 
nenes que esperen il·lusionats l’arribada 
dels Reis de l’Orient que arriben carregats 
de regals per a repartir. Un any més, els 
coponencs es van aplegar a l’esplanada del 
carrer Sant Magí per veure arribar la comi-
tiva reial que baixava per la carretera. Una 
dotzena de patges amb torxes a les mans 
envoltaven dos patges centrals que duien 

El passat 23 de gener, dissabte de festa 
major de Sant Sebastià la Companyia de 
teatre La Barraca de Copons va estrenar 
l’obra: ”Dotze dones sense pietat”. Tal i 
com diu el títol va ser una obra interpre-
tada únicament per dones! Dotze dones 
d’edats diverses i caràcters molt diferents 
eren escollides per formar un jurat per judi-
car un noi jove acusat de matar al seu pare. 
Totes les proves apunten cap a la culpabilitat 
del noi, per això onze de les dotze dones del 
jurat opinen que és culpable però, la dona 

el llibre blanc i el llibre negre. Darrera seu la 
brillant estrella d’Orient, seguida de les tres 
grans carrosses dels reis: Melcior, Gaspar 
i Baltasar. Tancava la comitiva dues furgo-
netes plenes de paquets de totes mides.
Com és habitual, Ses Majestats són rebuts 
a la Sala Polivalent on fan un discurs dirigit 
als vilatans i alguns suggeriments i rectifica-
cions per als més petits del poble que se’ls 
escolten bocabadats i molt atents.

Seguidament tothom desfila cap a casa per 
esperar la desitjada trucada a la porta dels 
Reis i comprovar si el regal desitjat durant 
tot l’any ha vingut d’Orient.
Aprofitem per donar les gràcies a totes 
aquelles persones incondicionals que any 
rere any col·labora en la festa fent-la possi-
ble i a la vegada animar a tothom que vulgui 
participar-hi. Y

12 dones 
sense pietat
Teresa Múnera Pascual

número 8 del jurat té en compte diferents 
arguments que s’han citat en el judici i fa que 
sorgeixi el dubte sobre la culpabilitat del noi. 
D’aquesta manera a poc a poc la dona núme-
ro vuit fa que les altres vagin canviant d’opinió 
i que aquestes s’adonin d’altres factors que 
no havien estat analitzats en el judici.
Al llarg de l’obra s’observen diferents tipus de 
comportaments i de rols que va ocupant cada 
membre del jurat durant la trama fent veure 
així característiques de la seva personalitat i 
com influeix la vida de cadascuna a l’hora de 
dictaminar la culpabilitat de l’acusat.
El repartiment de l’obra va ser:

Número 1: Montserrat Serra
Número 2: Mariona Sala
Número 3: Cristina Tomàs

Teresa Múnera Pascual

Teatre

Número 4: Abril Sena
Número 5: Noelia Tomàs
Número 6: Montserrat Verdaguer
Número 7: Teresa Múnera
Número 8: Lola Brusau
Número 9: Adela Sena
Número 10: Adela Mas
Número 11: Rut Vilumara
Número 12: Aurora Dominguez
Músic: Enric Sibina
Direcció: Carme Sala

Les dotze dones sense pietat vam disfrutar 
molt damunt l’escenari. Tot va sortir perfec-
te. El nombrós públic ens va transmetre amb 
forts aplaudiments a l’acabar i un silenci 
absolut al llarg de l’obra que també havia 
disfrutat com nosaltres. Y

24



Activitats

L’alumnat de l’Institut El Castell d’Esparreguera 
desembarca a Copons
Lola Brusau Alòs

El dia 21 de març desembarcava la “trou-
pe” del Castell al poble de Copons. La idea 
havia sorgit un mes abans en una de les 
moltes tardes que tot i estar de baixa pas-
saven per l’institut seguint els assajos. Ens 
preocupava (a la Bàrbara i a mi) el fet de 
compaginar els assajos d’“El rei lleó” que 
preparàvem per al juny i els de “Mamma Mia” 
que havíem de representar l’abril a Pallejà.
Ens faltaven hores i coordinar i mobilitzar 50 
adolescents no és gens fàcil.
I si fem un intensiu a Copons?
Abans de Nadal ens havien visitat els actors 
i el guionista de l’exitosa sèrie de TV3 “Merlí” 
i explicaven com els havia anat de bé fer 
una concentració en una masia per la zona 
de la Segarra, allà varen conviure uns dies 
per assajar i augmentar la complicitat entre 
ells. Mentre ho escoltava ja m’imaginava els 
nostres alumnes de l’institut concentrats uns 
dies en un lloc tranquil i allunyat dels seus 

on poder treballar de valent, però on?
De cop se’m va encendre la bombeta, 
Copons i per què no? Tot era qüestió de 
provar-ho.
Després d’engegar la maquinària prèvia a 
tota sortida, permisos, autoritzacions, fulls 
informatius, reunions....varem fer les maletes 
i cap a Copons que hi falta gent.
Tot i ser vacances de Setmana Santa, el 
gruix d’alumnes que varen venir a l’stage era 
important, carregats amb motxilles, atrezzo, 
instruments i sacs de dormir, anaven arribant 
acompanyats dels seus pares i amb la mira-
da curiosa de qui arriba per primer cop a un 
lloc nou. El primer que els va sorprendre era 
la falta de cobertura del mòbil, cosa que a mi 
m’alegrava enormement, un factor menys de 
distracció vaig pensar. Mentre ens organit-
zàvem per començar l’assaig, els nois i noies 
van anar a fer un vol pel poble a buscar un 
“paki”. Aquí no hi han “pakis”, aquí tenim 
l’estanc on hi ha la Senyora Carme, els vaig 
dir. Al cap d’una estona van arribar emocio-
nats perquè havien descobert una cascada 
i un llac, evidentment, havien trobat el Gorg 
de Nafre i la bassa.

Ens vam posar a treballar i de seguida ja ens 
vam adonar que la concentració en l’assaig 
era molt més bona que la que últimament 
estaven tenint en els assajos a l’institut, real-
ment semblaven uns altres. La tarda i vespre 
van ser realment profitoses, i avançàvem en 
l’obra a un bon ritme.
Desprès dels assajos i de sopar tots cin-
quanta a la Cullereta, que tot just feia quatre 
dies que havia obert (quina bona estrena per 
l’Abel i l’ Eli), va arribar l’hora més temuda 
per mi: la nit.
Imagineu-vos cinquanta nois i noies dins la 
Sala Polivalent dormint tot junts al terra, amb 
molt poques ganes de dormir i moltes de 
riure. Doncs, això, poc dormir, molts avisos 
i cares de son l’endemà al matí, però és clar, 
són joves i tot ho aguanten.
El segon dia d’assaig va anar prou bé tenint 
en compte les poques hores de son. I la 
traca final va ser l’assaig general obert al 

públic, un assaig en el que no esperàvem 
ni la meitat de gent que va venir. Tenir tota 
la sala plena ens va ajudar a concentrar-nos 
per oferir un espectacle de qualitat al públic 
tot i la falta de mitjans tècnics que teníem.
Vàrem marxar de Copons amb la sensació 
que havíem fet una bona feina i que l’obra 
quedava llesta per ser representada la set-
mana següent. I així va ser. A Pallejà amb un 
assaig al teatre on ho havíem de representar 
en varem tenir prou per enllestir el musical i 
l’èxit va ser sonat.
Havia anat tan bé l’stage de Copons que 
només arribar a l’institut, després de les 
vacances, ja vam començar a planificar un 
segon intensiu per enllestir “El rei lleó”, però 
aquesta vegada amb l’experiència adquirida 
durant el primer “stage” i amb més volum 
de gent.
I per segona vegada en poc temps arribà-
vem a Copons (aquesta vegada amb auto-
car) carregats de màscares, caps de lleó i 
hienes, girafes i zebres.
Aquest segon “stage” va ser molt més dur 
en hores de treball, emocions i tensions, 
l’hora de l’estrena s’apropava i ho teníem 

verd... per sort aquesta tensió i cansament 
es va traduir en què a la nit és va poder 
dormir millor, quin descans!
Vàrem aprofitar el paisatge feréstec del 
Gorg de Nafre per fer un “fotocool” de pro-
moció que adornaria l’entrada de la Passió 
d’Esparreguera i que ara mateix llueix al ves-
tíbul de l’institut.
L’assaig general va anar força bé, i vàrem 
tenir un públic entregat que malgrat les 
errades pròpies d’un assaig ens van saber 
premiar amb els seus aplaudiments i elogis.
L’estrena del musical cinc dies després a la 
Passió d’Esparreguera, va ser un èxit brutal, 
vàrem ser capaços d’emocionar i transmetre 
tota la passió que els nostres nois  i noies 
porten dins.
Part d’aquest èxit li debem al poble de 
Copons, que ens va acollir i facilitar que 
una colla d’adolescents de ciutat ocupes-
sin el poble durant un parell de dies, alterant 

la seva pau habitual. Treure aquests nois i 
noies del seu hàbitat urbà i tenir-los aquí en 
contacte amb la natura, convivint entre ells 
les vint-i-quatre hores del dia en un entorn 
tan tranquil, ens va ajudar a gestar el nostre 
musical i fer que fos més viu i intens.
Per tant només em queda donar les gràci-
es públicament a l’Ajuntament de Copons 
pel suport rebut, per facilitar-nos les instal-
lacions i ajudar-nos en tot allò que ens ha 
fet falta, i al poble de Copons per la bona 
rebuda que vàrem tenir. Agrair també la 
paciència de l’Abel i l’Eli (no és fàcil alimen-
tar a una cinquantena de joves afamats) i a 
la Carme i l’Albert de l’estanc per ser tan 
amables amb els nostres “nens”.
Esperem que aquesta experiènciaes pugui 
repetir molts anys més. Y
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Resum de fets, activitats i actes de gener a juny de 2016 

GENER 05 Cavalcada de Reis
  16 Curs d’autoprotecció i suport vital bàsic, a la Sala Polivalent
  20 Sant Sebastià
  22 Comença la Festa Major: Concurs i tast de pintxos; karaoke i disco mòbil amb DJ Virgili, a la Sala Polivalent
  23 “Selfie-aventura”, al matí al Poliesportiu. Tarda de tallers infantils Salta-Gira-Vola i la nit “12 dones sense    
   pietat” del grup de teatre La Barraca, a la Sala Polivalent
  24 Ofici solemne en honor de Sant Sebastià. Trobada de músics de Copons i vermut. A la tarda ball amb    
   “Som-hi Band” i el tradicional ball de la crespella
  31 Intercopons: Juguem a escacs els últims diumenges de mes, a la Sala Polivalent

FEBRER 04 Dijous Llarder. Els nens de l’Escola surten a berenar pels voltants del poble
  05 Rua de Carnestoltes dels nens de l’Escola amb judici i condemna del rei Carnestoltes; berenar i xerinola    
   a la Sala Polivalent
  09 Portes obertes a l’Escola
  13 Portes obertes a l’Ametller
  19 Els alumnes de l’Escola van d’excursió al Cosmocaixa de Barcelona
  22 Comença el procés de participació Fem Copons / POUM (Pla d’Ordenació Urbanística Municipal): Distribució de l’enquesta

MARÇ 07 Bicicletada dels alumnes de l’Escola
  12  Intercopons: Taller “Saps quants tòxics et poses a la pell?” per Natural Regina
  18 Festa de la ZER Vent d’Avall a Copons: Teatre en anglès, jocs i mona per postres
  19 Sortida al Museu del Barça i al Mini Estadi a veure el partit Barça B - CF Reus Deportiu
  20 Benedicció de rams
  21 Intercopons / Punt Jove: Xerrada sobre mobilitat internacional “Treballar i fer pràctiques a l’estranger”     
   a càrrec de l’Oficina Jove de l’Anoia
  22 Pre-estrena del musical “Mia Mamma” a càrrec dels alumnes del Batxillerat d’Arts de l’Institut el Castell    
   d’Esparreguera, a la Sala Polivalent
  22 Fem Copons / POUM: Fòrum Jove, dels 12 als 20 anys

ABRIL 02 Fem Copons / POUM: Fòrum general obert a tothom. El territori.
  03 Caramelles
  07 Intercopons / Punt Jove: Xerrada per a pares i mares “Autoestima i adolescència”
  08 Intercopons / AMPA: Es comença a treballar l’hort de l’escola
  09 Intercopons: Taller de “murrinyes” per decoració o bijuteria, amb la Sílvia Rodulfo
  15 L’ Alcalde Francesc Salamé participa a les Jornades “Els Micropobles: paisatge, urbanisme identitat territorial”    
   organitzades per l’Observatori del Paisatge de Catalunya, a Sant Miquel de Campmajor (Pla de l’Estany) 
  16 Els Bastoners van d’excursió al Tibidabo
  19 L’Alcalde Francesc Salamé rep de mans del Diputat delegat d’Urbanisme i Habitatge,       
   Il.lm. Sr. Josep Ramon Mut, l’avant-projecte que inclou les tres plantes i l’annex de la Rectoria
  22 Sant Jordi a l’Escola: Pintem les nostres ports, parelles lectores i representació d’una llegenda alternativa    
  de Sant Jordi a càrrec de les famílies 
  24 Els Bastoners de Copons participen a la Diada dels Bastoners de Terrassa
  28 Intercopons / Escola: Contacontes amb l’Anna Garcia
  29 Comença el Taller de la memòria “No t’oblidis”, els dimarts i divendres a la Sala Polivalent
  30 Fem Copons / POUM: Fòrum general obert a tothom. El patrimoni

MAIG  10 Laura Vilagrà, la delgada del Govern a la Catalunya Central, visita Copons 
  13 Els alumnes de l’Escola van d’excursió a la Cova de la Font Major de l’Espluga de Francolí a fer un taller    
   de la prehistòria
  14 AMPA / Ajuntament: Visita a l’Escola de Mura per conèixer el seu projecte i instal·lacions
  14 Intercopons: Entrega de premis del 3r Concurs de fotografia “Racons de Copons”
  14 Biketrial Copa Anoia 2016 al Camp de Futbol
  14 Els Geganters i Grallers de Copons participen a la cercavila gegantera de Masquefa
  17 Intercopons: Taller d’alimentació saludable d’infants
  21 Fem Copons / POUM: Fòrum general obert a tothom. Els serveis a la comunitat
  24 Últim dia del Taller de la memòria “No t’oblidis” i inici de la Setmana de la Gent Gran
  26 Excursió a la Colònia Vidal de Puig-Reig, dinar a Prats de Lluçanès i visita al Santuari de Lurdes de Prats
  28 Presentació del llibre “Les Dones i la fàbrica”, publicació de les narracions dels participants al Taller de Narrativa
  29 Comunions
  29 Festa de cloenda de la Setmana de la Gent Gran amb dinar, espectacle de màgia de proximitat “L’Eric” i    
   ball de tarda amb el grup Joan&Josep

JUNY  03 Assaig general del musical “El Rei Lleó” a càrrec dels alumnes del Batxillerat d’Arts de l’Institut el Castell    
   d’Esparreguera, a la Sala Polivalent
  04 Festa d’Estiu i final de curs de l’Escola, a la sala Polivalent
  04 Els Geganters i Grallers de Copons a Balsareny
  07 Intercopons: Comença el Taller de recuperació del Gegant Lleig, els dimarts i dijous
  11 Els Bastoners de Copons participen a la Trobada Nacional de Bastoners de Catalunya a Castelldefels
  18 Els Bastoners de Copons participen al DesFOLCa’t!, Festival de Música Popular i Tradicional de Calaf
  19 Caminada Copons - Montserrat a càrrec de Joventuts Feréstegues
  21 Els nens i nenes de l’Escola acomiaden el curs amb coca i xocolata i el primer bany a la Piscina
  23 Revetlla de Sant Joan:  Les famílies de l’Escola porten  la Flama del Canigó fins a Copons; encesa de la foguera  i sopar  
   al bar La Cullereta de Copons
  24 Obre la Piscina Municipal
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Oriol Martí
Un llibre per llegir: “Ciència per a optimistes” de Josep Maria Mainat. 
El mateix personatge que cantava a la Trinca. És un llibre fàcil de llegir, 
especialment per a ments curioses en un ampli ventall de temes científics 
i evolutius.

Una pel·lícula per passar-s’ho bé: “Delicatessen” de Jeunet i Caro. És 
una pel·lícula surrealista francesa que em va marcar molt la meva joventut. 
Fins i tot vaig fer-ne un passi a la Barraca, fa molts anys (amb poc èxit per 
cert!)

Música per escoltar: La música de Silvia Comes & Lídia Pujol, amb 
el disc del mateix títol, ja fa uns anys. També m’agrada la música de Sisa, 
Manel i Amics de les Arts. Músiques totes elles on pren protagonisme la 
veu o les lletres amb història.

Un viatge per recordar: Hi ha molts viatges amb bicicleta i alforja que 
he gaudit molt, però especialment em decanto per la primera ruta, amb 16 
anys, per l’Anoia, la Segarra i la Conca de Barberà. Una ruta que ens va 
inspirar i motivar en Jaume Closa, per fer sols,  i que em va marcar molt a 
nivell personal.

Un viatge pendent: Tinc molts projectes al cap. Un viatge a Costa Rica 
per gaudir de la natura. I un altre més personal de descens del riu Ebre 
amb canoa.

Un hobby per desconnectar: Molts de vosaltres coneixeu la meva 
fal·lera per córrer bosc a través i orientar-me: natura en estat salvatge.  I 
alguna cosa més tranquil·la: Lego tècnic i puzles.

Un plat per assaborir: El fantàstic pastís de flam amb melindros de la 
Natàlia i també les cretes de camembert, salmó i dàtils.

El teu racó preferit de Copons: Uff,... Copons precisament té un munt 
de llocs i racons amb molt d’encant: camí dels horts, Gorg de Nafre, el Pi 
del Quildo.., però en aquest cas em quedo amb els carrerons entre Sant 
Magí/Àngel Guimerà i el carrer del Mur.

Maria Vila
Un llibre per llegir: “Que l’amor ens salvi de la vida” de David Escamilla, 
un autor català.

Una pel·lícula per passar-s’ho bé: “Mamma Mia” sens dubte.

Música per escoltar: M’agrada una miqueta de tot, les bandes de Pop 
més actuals, com: Coldplay, One Direction, Little Mix, Maroon 5… Però, 
de tant en tant,  també m’agrada escoltar alguns clàssics: The Beatles, 
Escorpions.

Un viatge per recordar: El que vàrem fer a Sardenya ara farà quatre 
anys. Em va agradar sobretot una de les platges que vam anar que es deia 
Platja la Cinta. Era espectacular, el que tu veus a les revistes, doncs era 
allà.

Un viatge pendent: Et diria la volta al món, però em sembla que tothom 
ho diu. Però un viatge pendent seria als Estats Units.

Un hobby per desconnectar: M’agrada molt anar al cinema i menjar 
crispetes de colors.

Un plat per assaborir: El pastís de tonyina i la crema de meló, que a 
l’estiu ve molt de gust!

El teu racó preferit de Copons: Els diferents camins que van cap al Pi 
del Quildo, ja que tots són diferents entre ells, en un hi ha més ombra, més 
sol… És molt bonic tot això, i a més a més tens les vistes de les feixes.

I tu què ens recomanes?
Emma Vila Serra

Mini entrevistes

Activitats

COMUNIONS
Teresa Closa Bertran

El diumenge 29 de maig, l’església de Santa Maria de Copons es 
va omplir de gom a gom en motiu de la celebració de la Primera 
Comunió de Biel Closa Múnera, Quima Closa Múnera, Avril Claver 
Torreblanca i Roger Marimon Soteras.
L’eucaristia va ser oficiada pel rector del poble, Mossèn Enric 
Garcia. La música acompanyada al piano per Anna Closa.
Una diada molt festiva, alegre i participativa. Y
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Sisè dia de ramadà. La vall es desvetlla mandrosa amb el cant del 
muetzí. La cadència monòtona de la cantarella cridant a oració des 
de l’humil minaret recorda als fidels el començament d’un llarg dia de 
dejuni. Abocat a la balconada de l’Hotel contemplo l’espectacle mera-
vellós: Les primeres llums arrenquen verds radiants de les capçades de 
les palmeres; tota una gradació de vermells terrosos s’encén i il·lumina 
lentament els terrats de tova de les petites vivendes que, després de 
la ufanosa collita, són plens de dàtils estesos; llençols i flassades blan-
ques s’assequen amb el vent matiner que ve de la gorja i que porta el 
gèlid record dels cims més remots de l’Atles.  
Replego la màrfega mentre els companys s’espolsen la son de les 
orelles. Hem dormit a la terrassa, amb les estrelles per sostre o, com 
en diuen aquí, a la belle étoile, un dels plaers més grans que ofereixen 
aquests petits hotels, íntims i encantadors. L’Aziz ens porta l’esmorzar: 
Un pa blanc sense llevat acabat de fer, mel, formatge fresc de cabra i 
dos bols plens, un de dàtils i l’altre de cacauets. I te verd amb menta, 
amarg i molt dolç  que ens serveix sense les presses occidentals, 
amb la parsimònia d’un ritual. 
—Bonjour, Aziz. Vous n’allez pas prier, aujourd’hui?
—Pas encore, Monsieur, plus tard peut-être. Je suis boulot, boulot.
Ah! Com m’agrada aquest país. Tan ple de contradiccions i amb tanta 
gràcia per assumir-les.
Havíem arribat al Marroc feia sis dies amb l’arrogant propòsit de fer 
la nostra pròpia i delirosa conquesta del Sahara. Travessaríem el 
nord del país per pistes de muntanya i arribaríem al peu del desert 
des d’on continuaríem per una ruta transversal, inhòspita i desolada, 
resseguint la frontera i que ens duria fins les aigües de l’Atlàntic. 
Per aconseguir tal aventura ens havíem equipat uns Land Rover que 
ens permetrien viatjar de manera autònoma uns quants dies. Ens 
crèiem uns aventurers consumats, amb vint anys ens semblava que 
ens havíem de menjar el món però en realitat no en sabíem res de 
res. La llibertat que suposava agafar el cotxe i enfilar carretera i manta 
ens feia sentir els amos.  Ens desbordava aquella sensació que el cor 
se’ns havia d’anar per la boca.
Havent esmorzat enfilem la vall acompanyats per la remor del riu de 
cabal quasi ridícul, però capaç, amb els anys, de fresar la impressionant 
gorja que s’obre davant nostre, una ruta de muntanya que transcorre 
per una pista pedregosa entre espadats verticals espectaculars; un 
mena de calvari revirat i solitari en aparença, però que en realitat és ple 
de pastors d’ovelles que se t’apareixen de sobte, sense saber d’on han 
sortit, al crit de: Cadeau, Monsieur, cadeau. Donne moi un bonbon, 
s’il vous plait!!! Nens i nenes vestits amb parracs i amb les orelles 
plenes de penellons pel fred que, enlloc d’anar a l’escola, pasturen 
el bestiar entre matolls ressecs i herbotes feréstegues i que resulten 
grans experts llançant pedres amb les seves fones per acotar el límit 
del ramat amb una punteria extraordinària.
La ruta per la gorja serpeja guanyant alçada a cada corba, revolts tan-
cats i cada cop més estrets i perillosos. En alguns ens veiem obligats 
a maniobrar tres i quatre vegades, amb molta cura de no estimbar-nos. 
El trajecte s’alenteix i vuit hores després d’haver iniciat l’ascens no 
hem fet ni una quarta part del recorregut que teníem previst. La nit ens 
cau al damunt. De lluny sentim el muetzí de nou, avisant del final del 
dejuni i això significa que la posta de sol és imminent, cosa que afegeix 
inquietud a la nostra situació. Decidim improvisar un bivac on passar la 
nit; un recer sense massa pedres per anar bé, cosa força improbable 
veient l’entorn rocallós i esquerp. Aquest entorn, quan s’és aventurer de 
debò no és inconvenient, però, és clar, nosaltres tampoc en som ben 
bé, d’aventurers. Així i tot, com a principiants en aquests afers, també 
gaudim de la sort de cara i al tombar el darrer revolt, arrecerada en un 
reclau de la vall trobem una petita barraca, emblanquinada, amb una 

L’home sant
Ricard Closa Martínez

Conte

graciosa cúpula i que sembla prou adient per fer-nos de refugi per una 
nit. Mal tancada amb una porta de fusta sense pany, la barraca ens 
ofereix un espai ideal. Descarreguem els bidons amb el menjar i altres 
estris, preparem les màrfegues, els sacs de dormir i just en ple descans 
previ al sopar, aquells instants plaents en què gaudim comentant les 
peripècies de l’etapa mentre ens fumem uns cigarrets. En aquella hora 
ja fosca i tranquil·la en què se suposa que per aquells indrets ningú ha 
de voltar tret d’alguna guilla despistada, trenca la calma la remor d’un 
motor apropant-se. L’espectacle que contemplem al treure el cap per 
la porta ens esparvera. Un vell i atrotinat Berliet amb la caixa plena 
a vessar de gent cridant i brandant braços i mans acaba de parar al 
peu del camí. Del camió baixen una munió de joves amb cara gens 
amistosa encapçalats per un home vell, vestit amb gel·laba i turbant 
blancs, impol·luts, amb posat altiu, que camina enèrgic cap a nosaltres. 
Ens dirigeix una mirada greu i ens etziba. 
—Bon soir, mes amis. Vous ne pouvez pas rester ici. Ce n’ est pas 
une auberge!!!  
Atònits davant l’espectacle, no se’ns acut altra cosa que començar 
un patètic ball de reverències, demanant perdó no sabem ben bé 
perquè, aclaparats i convençuts que alguna cosa havíem fet que els 
havia ofès greument. 
Què en sabíem nosaltres de l’home sant?  No havíem sentit a parlar 
mai de ningú a qui els fidels berbers li construïssin un modest sepul-
cre de fang encalcinat, a la vora d’un camí engorjat on s’hi aplegaven 
sovint nens que pasturaven ovelles desnodrides i beats de barbes 
tan blanques com les seves gel·labes a resar per l’ànima senzilla d’un 
home modèlic. Per nosaltres, no era més que una barraca de pastor,  
potser sí que una mica més polida per fora, tan blanca i amb aquella 
mitja esfera que li fa de volta, però igual de polsosa per dins com 
ho seria una barraca de pedra seca de la Segarra i tant buida que 
convidava a ajaçar-s’hi i estalviar-nos la molèstia de dormir al ras al 
mig d’un mar de pedres punxegudes. 
Algunes d’aquelles persones s’enduen les mans al cap; d’altres riuen 
burletes de la nostra infeliç idea. La cridòria augmenta i ressona per 
la vall.  Al final, l’Imam, aquell vell venerable, ens ha disculpat així que 
li hem pogut explicar la nostra càndida intenció i, amb cert orgull, ens 
ha convidat a casa seva a passar la nit a canvi de deixar en pau l’anima 
del santó. Hem declinat l’oferta per por de causar més molèsties a 
aquella pobra gent i ens hem posat a dormir, incòmodes, a la vora del 
camí per passar la nit del lloro, pensant en les grans diferències que 
ens separen però també en les semblances; reflexionant en quant ens 
queda per aprendre i amb quina facilitat ens creiem en el dret d’anar 
pel món ocupant barraques alienes sense pensar. 
L’endemà ens desperta el dringar d’esquelles d’un ramat. Un nen pastor 
s’asseu a la vora nostra, damunt d’una gran pedra i ens mira amb un 
somriure sorneguer, sense dir res. Als dits duu una fona carregada 
amb un còdol, de sobte s’aixeca i fa voltar el fòtil que de seguida 
emet aquell udol hipnòtic i quan li sembla que duu prou inèrcia torça 
el canell amb destresa i la pedra surt disparada a gran velocitat per 
anar a espetegar a la bola que culmina la petita cúpula que cobreix la 
tomba del sant. Llavors ens hi hem fixat. La bola i tota la cúpula és plena 
de petites esquerdes produïdes per centenars de pedres llançades 
per tantes altres fones. El nen ens pica l’ullet amb un aire murri com 
volent dir: Sé el què heu fet, colla de babaus però, tranquils, que no 
passa res.  En el nostre paternalisme de colons occidentals, li hem 
regalat unes samarretes de propaganda i uns caramels abans no se 
n’anés, tot cofoi, muntanya amunt seguint el ramat. Nosaltres, amb el 
pes d’haver fet força el ridícul, hem continuat el viatge convençuts que 
encara ens hauríem de trobar moltes més aventures. Però això, ja és 
una altra història. Y
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Cada dia del món parlo amb el bon Déu, cada dia. Li prego a tota hora 
perquè m’alliberi d’aquesta terrible nosa. Li demano de tot cor i amb 
devoció que faci fora aquesta molèstia que em turmenta. Des d’aquell 
maleït dia en què tot va començar no menjo ni dormo. Estic ullerós 
i pàl·lid, xuclat. La pell em toca els ossos. Les conques  enfonsades 
allunyen uns ulls desvariats, perduts i sense senderi. Jo que presumia 
d’unes galtes vermelletes i d’una panxa rodanxona i ben assentada a 
base de bones menges, m’he aprimat tant que tothom està convençut 
que tinc una malaltia d’aquelles que en diuen terminal. Tothom em 
mira amb cara de compassió. Les persones més amigues em porten 
guisats i cassoles perquè em torni la meva acostumada gana. Saben 
que em delejo amb aquests estofats de senglar, amb aquests peus de 
ministre desossats, amb aquests fricandós amb carreretes. Ets una 
persona de vida, em diuen. Algunes iaies em porten remeis casolans:  
xarops i destil·lats  fets amb barreges d’herbes de tot tipus, medeci-
nes que havien après de les seves iaies. M’aconsellen dormir més. 
Fer repòs. N’hi ha que em suggereixen fer migdiades curtes, d’altres 
que les faci llargues. Uns em diuen de no treballar tant i d’altres que 
treballi més per tenir el cap allunyat de cabòries. Fins i tot algú em va 
aconsellar de fer un retir en un balneari. Tothom es preocupa d’allò 
més, sobretot quan escolten que estossego.
Aquesta tos... aquesta tos seca i constant que em puja des de la gola 
amb raspera ronca. Aquesta tos nerviosa que em posa dels nervis. 
Els doctors, perquè m’he fet visitar per uns quants, no es posen 
d’acord. No sé qui va ser el llest que es va inventar això de demanar 
una segona opinió facultativa, però ja t’asseguro jo que el que s’ho 
va inventar es va ben lluir. Uns em diuen una cosa i d’altres una 
altra; que si nòduls a les cordes vocals, que si irritació per falta de 
mucositat de la laringe, que si excés de mocs als bronquis, que si tic 
nerviós, que si al·lèrgia, que si molèstia psicosomàtica. En fi, que no 
n’hi ha dos que coincideixin, i això m’atabala d’allò més. I quan més 
em neguitejo, més tos.
M’han fet proves de tot tipus.  M’han fet anàlisis, radiografies amb con-
trastos, tacs, endoscòpies i més anàlisis. I res de res. Encara no saben 
que tinc. I jo estic que no puc més, que no m’aguanto. La preocupació 
i el desànim m’envaeix cada cop que em donen el resultat d’una prova, 
i estossegant escolto : —no hi trobem res, vostè està sa com un roure. 
Els metges em donen el veredicte amb ulls de consternació però amb 
un somriure amagat i mig mal controlat. Volen empatitzar amb mi, pel 
respecte que els mereix la meva persona i el meu ofici, però sé que 
pensen que són exageracions hipocondríaques. Alguns, fins i tot, deuen 
pensar que faig comèdia o que no hi toco gaire.
Un dia sense proposar-m’ho, vaig escoltar una conversa entre dues 
infermeres mentre estava estirat en la llitera i representava que enca-
ra estava sota els efectes de l’anestèsia.  La més gran, i teòricament 

Un mal neguitós
Jordi Pons Vidal

Conte

més experimentada, sentenciava amb veu saberuda i carregada de 
raons: - aquest home ha passat massa anys sol i ara, a les seves velle-
ses, busca cridar l’atenció. La més jove afirmava amb un moviment 
lleuger de cap i reafirmava amb els seus ulls  blau cel  d’esperança, 
molt adequats, per cert, per una infermera que haurà de passar-se 
la vida donant consol als malalts. 
Vostè està sa com un roure! Vostè està sa com un roure! N’estic tip 
d’escoltar sempre el mateix! Ja es prou clar que jo no  n’estic de sa! 
Que estossego sense parar, que passo els dies deprimit fent bafs 
d’eucaliptus, gàrgares de mel i llimona, prenent xarops i llepant cara-
mels de farigola. I les nits! Aquestes nits  senceres de vigília: pregant, 
estossegant i suplicant. 
Continuen fent-me proves gràcies a la meva insistència. A la meva 
tossuderia estossegadora. Els doctors ja fa dies que haurien deci-
dit deixar-ho estar. També deu ser pesat per ells dir-me sempre el 
mateix. Quin descans tindrien si els digués que ja me n’he cansat, que 
abandono i que sigui el que Déu vulgui; però no puc, no puc. Hem 
d’arribar al capdavall d’aquest turment, d’aquest malson. Seguiré fins 
al final amb aquest viacrucis personal, on les diferents estacions són 
les sales d’espera dels hospitals. De fet, ara mateix, estic esperant 
en una de les d’un dels metges més prestigiosos del país a què em 
cridin i em facin cinc cèntims dels resultats de les últimes anàlisis.
Jo sóc un home de fe. Sempre ho he estat. He seguit una vida pie-
tosa i al servei dels altres. He esquivat les males temptacions, que 
sempre n’hi ha, el bon Déu ho sap. Les he frenades amb dutxes 
fredes i perseverança en tot moment, bé, bé, per ser sincer del tot, 
i amb total compunció, he de confessar que m’he deixat endur una 
mica per la gola. Si, aquí he estat feble. Si, amb tot el dolor del cor he 
de reconèixer que amb els plaers de la bona taula he estat dèbil. La 
gola m’ha vençut de tant en tant, o més aviat, tot sovint. I ara que hi 
penso, ara mateix acabo d’associar dues idees : el pecat de la gola 
amb aquesta tos que em neix a la gola! Ai! Ara me n’acabo d’adonar.  
Ai! Ai! Serà això? És això Déu meu? Aquest és el càstig al meu pecat? 
Ai! Ai! Tantes nits despert donant-hi tombs, suplicant, estossegant 
sense descans i no haver-me’n adonat. Senyor, Senyor Déu meu ! 
És aquest el missatge que havia de comprendre?
—Mossèn Ramon! Ja pot passar a la consulta. El Dr. Ferran l’espera.
—Gràcies, gràcies...
Ai! Ai! Ja em noto al pit aquella pressió davant l’espera del dictamen 
del metge. Aquell desig de voler bones notícies barrejat amb l’apren-
sió de creure que t’anunciaran una desgracia. Ai! Ai! Què em dirà? 
Què em dirà...?
—Mossèn Ramon segui, segui. Bones noticies mossèn. Ja sabem 
el que té! Ja ho hem trobat i tenia vostè raó: és ben fotut el que té. 
Vostè és al·lèrgic a les hòsties consagrades. Y

La càries dental, és una malaltia infecciosa dels teixits durs de la dent o queixal, si no es tracta en el seu inici 

(quan comença no fa mal) a la llarga acaba en una gran càries i quan arriba al nervi comença el dolor, algunes 

vegades quan s’arriba a aquest punt ja és massa tard per recuperar i restaurar la peça i acaba en extracció.

La higiene bucal és una part molt important de la prevenció, seria ideal que ens rentéssim les dents tres cops 

al dia (esmorzar, dinar, sopar, s’ha de  retirar la  placa bacteriana  abans  no comenci el procés), mirar de 

reduir la ingesta de sucres i una visita anual a l’especialista (encara que no tinguem problemes, estem parlant 

de prevenir).   Si, a més a més, tenim un “ FACTOR GENÈTIC” de   risc  encara hem de ser més insistents 

en la higiene i tot tipus de mesures preventives. 

ÉS MOLT IMPORTANT QUE ELS NENS DES DE PETITS AGAFIN L’HÀBIT DE RASPALLAR-SE , I FER 

VISITES A L’ODONTOPEDIATRE encara que no tinguin problemes, així van agafant confiança.

LES CÀRIES 
I COM 
PREVENIR-LES
Conxita Fàbregas Turull
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Càries
avançada

Peça destruïda 
per càries
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Senyeres
Castell de Boixadors
Sant Pere Sallavinera

Ramon Serra Llacuna

Castell de Boixadors

El castell de Boixadors pertany al municipi de Sant Pere Sallavinera, a l’Anoia, ben a prop dels límits amb la comarca del Bages i a 
tocar del Solsonès i la Segarra. Al costat, s’alça l’església avui anomenada de Sant Pere de Boixadors. El conjunt està voltat de serres 
que s’enlairen fins a cotes que superen els 800 metres i que estructuren un conjunt de petites valls, agrestes i boscoses, plenes de 
torrents i rierols que desemboquen a la riera de Rajadell. El municipi de Sant Pere Sallavinera s’estén pel vessant sud del turó de 
Boixadors, la plana presidida pel nucli de la Fortesa i la vall que s’inicia entre els antics pobles de la Llavinera i Puigdemàger i que 
té com a fondal la riera de Sant Pere, sobre la qual es troba el poble de Sant Pere Sallavinera, cap administratiu del municipi. Així, 
l’actual municipi és el resultat de la unió dels termes del castell de la Llavinera, del castell de Boixadors i de la Fortesa.

El lloc de Boixadors està situat al capdamunt d’un turó en el qual s’hi emplacen el castell i, a llevant, en una plana situada als seus 
peus, l’església de Sant Pere. Tot el conjunt és dominat, des del punt més alt del turó, per la torre mestra del castell. Al voltant hi ha 
un seguit d’estructures, fruit de successives ampliacions, que han acabat ocupant tota la plataforma superior del turó de Boixadors, 
amb una superfície de gairebé 900 m². Viquipèdia. Y
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Transports i telèfons d’interès

Taxis
Parades a Igualada: Passeig Verdaguer, s/n
Servei Taxi 24 hores: Ricard Tomas, Tel. 609 47 82 19

Transports

Ajuntament de Copons 93 809 00 00
info@copons.net

Consultori Mèdic 93 809 01 50

Assistenta Social 93 809 08 80

Servei de Podologia: Judit Muns 637 94 38 76

Àrea Sanitaria Rural 93 805 38 18

Associació Defensa Forestal 93 809 00 00

Bombers (emergències) 112

Ambulàncies i Emergències Mèdiques 112

Mossos d’Esquadra (emergències trànsit) 112

Mossos d’Esquadra (Igualada) 93 875 98 40

Protecció Civil Igualada 93 803 12 34

Repsol Butano 93 803 15 17

Avaries gas / Insmagas 901 12 12 12

Fecsa 900 77 00 77

Aigües de Rigat 93 803 14 83

Telefònica Avaries 1002

Antena col·lectiva 616 52 23 13

Correus 93 869 85 94

Oficina Consorci Turisme Alta Anoia 93 868 03 66

Escola 93 809 01 42

Bàscula pública 647 36 42 76

Bibliobús Montserrat 616 98 83 52
b.Montserrat@diba.es

Telèfons
d’interès

No callis, mulla’t i digues-hi la teva!
Opinió, retalls d’història, actualitat, esports… 

I ara ens ho pots enviar per correu electrònic:
camiral@copons.net

ALSA
Telèfon:  902 42 22 42

Web:  www.alsa.es

Calaf - Igualada

Calaf Copons Igualada   Barcelona
08:14 h 08:27 h 08:38 h 09:45 h
18:20 h 18:36 h 18:54 h 20:00 h

Igualada - Calaf

Barcelona Igualada Copons Calaf
07:30 h 08:27 h 08:48 h 09:01 h
15:00 h 15:57 h 16:18 h 16:31 h

Hispano Igualadina - Monbus
Telèfon: 902 29 29 00 
Web: www.igualadina.com

De dilluns a divendres

Calaf - Igualada

Calaf Copons Igualada C. Igualada E.
06:40 h 06:50 h 07:13 h 07:15 h
10:30 h 10:45 h 10:58 h 11:00 h
13:45 h 14:00 h 14:13 h 14:30 h

Igualada - Calaf

Igualada E. Igualada H. Copons Calaf
09:30 h 09:34 h 09:47 h   9:57 h
11:15 h  11:32 h 11:42 h
18:00 h  18:17 h 18:27 h

Dissabtes

Calaf - Igualada

Calaf Copons Igualada C. Igualada E.
   8:00 h    8:15 h    8:33 h   8:35 h
 15:15 h  15:27 h  15:38 h 15:40 h

Igualada - Calaf

Igualada C. Igualada E. Av. Barcelona Igualada H Copons Calaf
12:00 h 12:10 h 12:12 h 12:14 h 12:27 h 12:37 h
 18:45 h    19:15 h 19:30 h

Horari atenció públic ajuntament
de dilluns a divendres de 9 h. a 13 h.

dijous tancat

Menú migdia
Servei de menú diari

L’Ajuntament de Copons inicia el servei de menú 
migdia per a qualsevol persona resident al poble. 
Aquest servei està pensat, principalment, per a les 
persones amb la seva autonomia limitada, encara que 
tothom pot fer-ne ús.

Per més informació dirigir-se a l’ajuntament.

www.copons.net Més o menys des del mes d’abril, seguint la proposta 
d’algunes coponenques, els dimecres de les 21.00 h fins 
les 22.00 h, ens reunim unes quantes dones, joves i no 
tan  joves, al poliesportiu per moure una mica l’esquelet 
fent  esport, però sobretot  per riure i passar una bona 
estona.  Segons  el  dia, les obligacions  o  la mandra, 
som més o menys  jugadores a l’equip. 
També  us volia dir que si en teniu ganes i ho voleu pro-
var, podeu venir i formar part del grup, sereu benvinguts, 
l’única condició és tenir ganes de passar-ho bé.

ARA TAMBÉ FEM VACANCES TORNAREM 
PASSAT L’AGOST (DATA PER CONFIRMAR).

Esport els dimecres
Jana Vila Fàbregas
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