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1.Com va ser la rebuda al nostre territori? T’hi trobes a gust?
He de reconèixer que era una zona
força desconeguda per a mi. Des
del primer moment se m’ha rebut
molt cordialment i amb ganes de
què conegués el territori. Per mi ha
estat una gran sorpresa. He descobert una gastronomia, bons vins, i
molt bona gent.

fer un canvi de model de negoci a
l’hotel i, això, comporta una transformació total dels nostres serveis
i productes que oferim. Avui en dia
encara estem en aquest procés,
però ja hem assolit diversos objectius. L’Equip del Vilar va entendre perfectament cap a on havíem
d’anar, i des del primer moment hi
van estar d’acord i es van implicar.

2.Has treballat a la recepció i com
a director en hotels a Barcelona. Hi
ha diferències significatives entre
aquests hotels de ciutat i un hotel
en un entorn rural com és el nostre?
Realment no es pot comparar la tipologia d’hotels. En l’hotel Vilar Rural d’Arnes els clients busquen poder desconnectar del seu dia a dia,
gaudir de la natura passejant pels
Ports o anar en bicicleta per la Via
Verda, fruir de la gastronomia local,
gaudir dels bons vins, etc. A Barcelona o a qualsevol altra gran ciutat
no és possible viure-ho.

5.Quin canvi de negoci heu fet?
Antigament, l’hotel estava orientat
a un turisme familiar. Entre els nostres serveis s’oferia un equip d’animació amb activitats, una granja,
etc. Ens vam adonar, però, que el
client que venia a la Terra Alta estava buscant una altra tipologia d’estada. Més enfocada a les activitats
d’entorn que s’ofereixen a la zona,
ja sigui la via verda, barranquisme,
cicloturisme, etc. Molts d’ells també buscaven una zona on poder
desconnectar i relaxar-se i El Parc
Natural dels Ports és l’espai ideal
per fer-ho.

3.Des del 2020, amb la pandèmia
per la Covid-19, com ha sigut la
teva experiència com a director
d’hotel, tenint en compte la gran
afectació al sector del turisme?
Han sigut temps molt complicats,
de moltes incerteses. S’havien de
fer canvis de plans a molt curt termini a causa de les restriccions de
la covid per poder oferir els serveis
als clients amb els recursos que ens
permetien les mesures establertes.
No vull deixar d’agrair la comprensió i col·laboració del personal de
l’hotel que han ajudat molt en
aquests temps tan difícils.

6.Tens idees noves i plans de futur
per al Vilar?
Sí, aquest any obrirem un gimnàs,
continuarem oferint tasts de vins de
la Terra Alta, maridatges amb productes km 0, és a dir, ajudar a fer
conèixer els productes d’aquest territori.

4.Et defineixes com una persona
dinàmica i emprenedora, entusiasta i oberta a qualsevol nou repte.
És així com veus la direcció del Vilar d’Arnes, com un nou repte?
Sens dubte. Vaig accedir en un moment que l’empresa havia decidit

7.Des de la teva experiència, com
veus a llarg termini, la projecció turística del nostre territori?
Si he de ser sincer, crec que és una
assignatura pendent. Començava
l’entrevista dient que hi ha fort desconeixement turístic de la zona, i
que una vegada que hi vens, és una
agradable sorpresa per tothom.
Hem de fer un exercici tots plegats
per treballar que es conegui tot el
que ofereix el territori (des de la
cultura fins a la gastronomia).
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......16 anys amb la revista....
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Recepta

Registre civil
REGISTRE CIVIL

1985

Naixements 5
Matrimonis 1
Defuncions 11
ENTRANT D’ALBERGÍNIA
INGREDIENTS PER A 4 PERSONES
2 albergínies
5 ous
50 gr. de brots d’espinacs
1 cullerada de nata líquida 35% MG
1 dent d’all
Mantega (o oli verge extra)
Sal
Pebre negre.

Arxiu històric

ELABORACIÓ
1-Renteu les albergínies i talleu-les, al llarg, fent-ne una
dotzena de llesques no gaire gruixudes. Poseu-les en sal
20 min, en una escorredora. Renteu els brots d’espinacs i
piqueu-los petits. Bateu els ous amb un toc de sal.
2-Renteu i eixugueu les llesques d’albergínia: fregueu-les
amb la dent d’all per ambdues cares. Poseu una mica d’oli
a una paella gran i daureu-hi les llesques d’albergínia pels
dos costats. Poseu-les en una plata i reserveu-les al forn
calent.
3-Poseu oli o mantega a una paella i aboqueu-hi els ous
quasi fred. Coeu-los a foc suau, tot remenant-los.
4-Quan comencin agafar textura cremosa, incorporeu-hi els
espinacs i la nata mentre ho continueu remenant.
5-Quan tingui la textura adient, retireu-ho del foc, distribuïu-ho per les llesques d’albergínia, posant-ho en un
extrem, caragoleu-les i poseu-les en una plata de servei, si
cal, mantenint-ne la forma amb un escuradents. Podeu acabar-los de donar un toc al forn abans de servir-les a taula.
Recepta cedida per Elvira
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Article
de dones en el moviment veïnal a
les regidories de polítiques de dones d’igualtat i, més recentment,
de feminismes, i a les àrees i programes d’igualtat de les diputacions i els consells comarcals; de
el lnstitut Català de les Dones a
una conselleria pròpia del Govern
de la Generalitat de Catalunya, el
Departament de lgualtat i Feminismes.

CAP A UNA
NORMALITAT
FEMINISTA

“Al llarg de la història, tant a Catalunya com arreu del
món, els drets de les dones no han estat atorgats,
sinó que han estat guanyats mitjançant l’organització col·lectiva i la mobilització de les dones mateixes.
Malgrat els avenços aconseguits en tres segles de corrents de pensament feminista i dos segles de lluita
organitzada, els drets de les dones encara no estan
plenament garantits, no són una realitat per a moltes
dones i estan subjectes a retrocessos. Per això urgeix
trencar el miratge de la igualtat que fa que una part
de la societat es pregunti que més volen les dones?,
o que s’instal·li en la falsa equidistància del ni masclisme ni feminisme>>.
El patriarcat i la seva idiologia, el masclisme, continuen ben vius a la nostra societat. El génere, juntament amb altres eixos d’opressió, és encara avui un
element central de les estructures i les relacions socials, econòmiques i polítiques. A través de les relacions de poder de gènere, el patriarcat reprodueix
quotidianament estereotips, rols socials i jerarquies
d’estatus que coarten la llibertat de les nenes, les
adolescents i les dones.
D’una banda, persisteixen greus desigualtats materials com la feminització de la pobresa, l’assignació
a les dones del treball de cures no remunerat i de
menystingut valor social, la segregació vertical i horitzontal del mercat laboral, sous més baixos -fins i
tot salaris inferiors per la mateixa feina- i condicions
laborals més precàries per a les dones. D’altra banda,
el patriarcat ho impregna tot de jerarquies, desigualtats i discriminacions que són alhora la base de les
violències masclistes que es produeixen en cadascun
dels àmbits de la vida, de la devaluació de tot allò
relacionat amb la feminitat i amb les dones, del sexisme i la misogínia disfressats de tradicions o d’humor, d’una pressió estètica asfixiant que cosifica les
dones i hipersexualitza les nenes i les adolescents,
i de la sobre representació dels homes en els llocs
de lideratge, de presa de decisions i de més visibilitat, incloent-hi els mitjans de comunicació. També
es manifesta en la ceguesa de gènere, que no té en
compte les experiències, les realitats, les necessitats
i les expectatives de la meitat de la població, ja sigui en nombroses lleis i polítiques públiques, en els
currículums educatius, en el disseny dels productes
tecnològics, i en les normes i pràctiques -formals i informals- de funcionament de les institucions, de les
organitzacions polítiques, econòmiques i socials o
de les entitats.
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Estructures totes elles per deixar
enrere la lògica sectorial amb
què s’han identificat les polítiques
d’igualtat i que requereixen el reconeixement i els recursos humans
i materials necessaris per dur-les
a terme. Estructures per elaborar
polítiques feministes transversals,
interseccionals i globals que impliquin tots els nivells i àmbits d’actuació dels poders públics, incloent-hi els pressupostos públics.

Totes aquestes injustícies de gènere interaccionen
amb el classisme, el racisme, la cisheteronormativitat, el capacitisme, l’edatisme o la situació administrativa, i produeixen formes específiques i agreujades
de subordinació de les dones. Per aquest motiu, les
vindicacions feministes són molt clares: acabar d’una
vegada per totes amb les injustícies distributives i de
reconeixement i assegurar la paritat i l’igual valor de
la veu de les dones en la participació en totes les esferes.
Davant les desigualtats, discriminacions estructurals
que pateixen les dones pel sol fet de ser dones, hi
ha dos canvis imprescindibles i inajornables. En primer lloc, el paper actiu dels homes per identificar i
rebutjar els estereotips, les actituds i els comportaments masclistes propis i dels seus entorns laborals,
familiars o d’amistats que normalitzen i perpetuen la
discriminació, el menysteniment, la cosificació o les
violències envers les dones i que, al mateix temps,
els imposen a ells mateixos una determinada manera
de ser i de fer com a homes. Així mateix, els homes
han d’assumir la responsabilitat que els pertoca en la
sostenibilitat de la vida, i en el treball domèstic i de
cures. El feminisme és per a tothom.

Polítiques públiques per impulsar una veritable
transformació feminista que, posant la vida al centre, s’adreci a les necessitats pràctiques més immediates (de cures o d’usos del temps, entre d’altres)
i que, simultaniament, impulsi canvis estructurals
per enderrocar el patriarcat (com, per exemple, la
redistribució del treball remunerat i no remunerat
o la plena garantia del dret al propi cos). Polítiques
públiques que siguin un diè de contenció davant la
presencia creixent del feixisme i d’altres moviments
antidrets i antigenere, tant a Catalunya com a escala
global. El feminisme és llibertat

d’aquells que defensen la justícia social en totes les seves
expressions, amb l’objectiu de
dissenyar conjuntament un nou
contracte social que permeti
viure vides lliures i dignes a” tothom. Una forma de fer política
també en què les institucions
dels diferents àmbits territorials
col·laborin i cooperin per fer
efectius els drets ja assolits i per
impulsar nous drets feministes.
“La transformació feminista ja
hi ha començat i és imparable,
perqué els feminismes són” “el
moviment sociopolític més potent i transversal que hi ha actualment a escala global. El ple
garantiment deis drets humans
de les dones no pot esperar
més. No és just demanar a les
dones que esperin més temps. No és una utopia ni pot ser tampoc una promesa per a les generacions futures. El reclam historic de justícia,
equitat i” llibertat ha de fer-se realitat avui. Ho
volem ara.

“La transformació feminista ha de suposar
també una nova forma de fer política, més democràtica i participativa, en què les polítiques
públiques siguin el resultat d’una interlocució
real amb entitats i col·lectius, especialment

En segon lloc, la resposta institucional ha d’estar a
l’altura. La vitalitat del moviment feminista al carrer ha
fet possible en les darreres dècades que els feminismes i la seva agenda política transformadora hagin
irromput amb força a les institucions. De les vocalies
11
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Salut

Salut

INFART

AGUT DE MIOCARDI
L’infart agut de miocardi és la mort del teixit cardíac,
causat per una disminució o interrupció de la circulació sanguínia que, normalment és atribuïble a una
trombosi de l’artèria.
La trombosi és un trastorn vascular que es presenta
quan hi ha un trombe de sang coagulada que bloqueja de forma parcial o total l’interior d’un vas sanguini,
vena o artèria.
Si el flux de sang no es restaura ràpidament, es poden
produir danys a les zones afectades del cor i causar
greus problemes de salut, fins i tot, la mort.
CAUSES: La causa de l’infart és l’ateromatosi coronària.
Les artèries coronàries porten sang al cor rica en oxigen, perquè la pugui bategar i impulsar a la resta del
cos per mitjà de l’artèria Aorta.
L’infart es produeix quan es forma un coàgul a l’interior de les artèries coronàries, que impedeix el flux de
la sang. Aquest coàgul és fruit de la ruptura i despreniment d’unes plaques adherides a les parets de les
artèries, formades per l’acumulació de greixos, colesterol i altres substàncies (arterioesclerosi coronària).
FACTORS DE RISC NO CONTROLABLES:
-Edat: - homes a partir de 45 anys
- dones a partir de 55 anys
-Sexe: Els homes presenten més predisposició. Les dones a partir de la menopausa.
Cal tenir en compte que en la detecció i tractament,
sempre ha existit un biaix de gènere (creença general i errònia que les malalties cardiovasculars són cosa
d’homes), quan en realitat, són la 1a causa de mortalitat femenina.
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SÍMPTOMES
Els símptomes d’un infart poden variar d’una persona a una altra. Normalment, duren més de 20 minuts, però també poden ser intermitents.

-Antecedents familiars: malaltia cardiovascular, pare
abans dels 55 anys i mare abans dels 65 anys.
-Nivell de renda: La salut de les persones està vinculada al nivell socioeconòmic de les famílies. Per exemple, en rendes més baixes, s’observen més dificultats
per mantenir una alimentació saludable...
FACTORS DE RISC CONTROLABLES:
-Consum de tabac
-L’alimentació: dieta poc equilibrada, rica en greixos,
farines i proteïnes, amb alt contingut en sal i sucre,
afavoreixen l’aparició de colesterol, hipertensió arterial. Diabetis de tipus ll i obesitat.
-El sedentarisme: a més de perjudicar el sistema cardiovascular, la manca d’activitat física contribueix a accentuar els efectes d’altres factors de risc, com l’obesitat i la hipertensió arterial.

Símptomes més freqüents en homes: dolor toràcic
(opressió, pressió o tensió), a la part anterior del pit,
intens i perllongat. Aquest dolor es pot irradiar a altres parts del cos, sobretot al braç esquerre, el coll
i la mandíbula i sol anar acompanyat de suor freda,
debilitat, nàusees i vòmits, dificultat per respirar...

-L’obesitat: la que afecta més al sistema cardiovascular és l’obesitat central (acumulació de greix a l’abdomen).

Símptomes en les dones: malgrat que el dolor al pit
és el més freqüent, les dones poden presentar altres
símptomes a tenir en compte, com ara: dificultat per
respirar, debilitat, sensació d’indigestió, fatiga, dolor
al coll i mandíbula.

-El consum d’alcohol
-La hipertensió arterial
-La hipercolesterolèmia o colesterol elevat
-La diabetis tipus ll
-L’estrès i altres factors psicosocials
- El consum de cocaïna i altres substàncies.

DAVANT AQUESTS SÍMPTOMES, TRUCAR AL 112
CODI INFART O CODI IAM

PREVENCIÓ
-Seguiu una alimentació saludable
-Feu activitat física de manera regular
-Assoliu un pes saludable i manteniu-lo
-Deixeu de fumar i eviteu el consum d’alcohol
-Controleu la pressió arterial
-Vigileu el colesterol
-Reviseu els nivells de
sucre en sang
-Manteniu l’estrès sota
control

El Codi IAM és un protocol d’actuació urgent que
s’activa des del moment que una persona que presenta símptomes d’un possible infart, entra en
contacte amb el Sintema d’Emergències Mèdiques (SEM), bé perquè truca al 112 o perquè així
ho demanen des de l’Atenció Primària (CAP), o
l’Hospital.
Si es confirma el diagnòstic, el pacient és traslladat a l’hospital amb unitat coronària més proper
i ja no passa per urgències, sinó que va directament a la unitat d’hemodinàmica, on l’atendran
de la forma més adequada a la seva patologia.
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Ampliació del
termini de garantia

SETMANA
DE LA PAU
La setmana del 24 al 30 de gener vam celebrar
la Pau a l’escola. Els alumnes de 5è i 6è ens vam
dividir per grups i vam realitzar uns murals sobre
la Pau. Les classes de 1r, 2n, 3r i 4t dibuixaren uns
coloms que es van penjar al passadís de l’escola.
Els nens i nenes d’infantil també van pintar amb
les seves mans
coloms que representaven la Pau.
Una altra activitat que vam realitzar va ser la visualització d’un vídeo on vam aprendre el significat Bíblic del colom de la Pau.
El divendres 28 de gener de 2022, a la tarda,
vam celebrar tots junts la Pau al pati de l’escola.
Mentre un grup de xiquets i xiquetes anaven a
buscar pedres per pintar-les i fer un mandala,
l’altre grup ja havia recollit les pedres i les van
començar a pintar.
Quan totes les pedres estaven pintades i ben boniques, vam sortir al
pati de l’Escola, amb un guix i una corda vam començar a fer les primeres circumferències. Aleshores, en acabar de dibuixar-les, ja teníem 5 rodones prou perfectes.
D’una banda, amb els companys, vam col·locar
les pedres pintades a la circumferència més petita del mandala, però, a les altres circumferències

Alumnat pintant pedres.
vam dibuixar tot tipus de coses: formes, mans,
flors i un sol gegant.
Per l’altra banda, els alumnes d’infantil i de 1r, 2n
i 3r van fer un mandala preciós que contenia 16
rodones, de les quals 3 estaven al mig amb un
dibuix d’un colom de la Pau, el signe de la Pau i
el Món.
Abans d’acabar vam cantar unes cançons titulades:
-“Imagine” del cantant John Lennon
-“No dubtaria” del cantant Antonio Flores
Finalment, ens vam fer fotos junt amb les nostres
creacions artístiques i vam donar l’acte per acabat. I així és com vam celebrar la setmana de La
Pau a La Miranda. Esperem que això pugui servir
per crear consciència i poder crear una societat
menys agressiva de cara al futur.

Aquest any 2022 s’ha produït una modificació
important en els nostres drets com a consumidors. Des de l’1 de gener els productes duradors tenen un termini de garantia legal de tres
anys davant dels dos que tenien abans d’aquesta data. A més, hi ha un altre canvi, encara més
important, que té a veure amb la càrrega de la
prova: s’amplia de 6 mesos a dos anys el període en què el consumidor no necessita demostrar
la falta de conformitat del producte. El fet d’haver-se ampliat aquests terminis de garantia atorga un règim molt més favorable a les persones
consumidores. I en relació a l’anterior, també ha
entrat en vigor, aquest any, l’obligatorietat per als
fabricants de mantenir peces de recanvi durant
10 anys.

Amb aquestes mesures la
Unió Europea pretén una
economia que consumeixi
menys energia i recursos i
que pugui generar faena a
la indústria de la reparació.
No obstant l’anterior, això és la teoria, però a la
pràctica les coses són diferents de com es recullen a la normativa. Tots sabem com és de difícil,
en moltes ocasions, fer valer els nostres drets a
la garantia: establiments que no accepten fer-se
càrrec del producte, cobrament de quantitats addicionals, duració excessiva de les reparacions...
són practiques habituals a l’hora de portar algun
producte a reparar, per no parlar de la dificultat
per aconseguir la substitució del bé o producte
en el període de garantia, un dret que contempla la llei.
Oficina d’Atenció al Consumidor.
Consell Comarcal de la Terra Alta

Escrit pels alumnes de 5è i 6è.
Alumnat de l’escola La Miranda.

#espai obert a tothom

Centre del mandala 4t, 5è i 6è

Alumnat de l’escola La Miranda.
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Mandala d’infantil 1r, 2n i 3r.

‘Lo racó del lector’ és un espai obert a tothom qui vulgue contribuir a fer de la nostra revista la revista de tots. Envieu les vostres suggerències,
crítiques, comentaris, propostes, imatges, dibuixos, puntualitzacions o altres a revistarnerol@gmail.com, o per escrit a l’Ajuntament. L’arnerol@ en
publicarà els més interessants. Els textos seran preferiblement breus (unes deu línies) o bé articles complets, relacionats amb la societat i cultura
d’Arnes, i hauran d’anar acompanyats del nom i l’edat del/s signant/s. L’arnerol@ se reserve lo dret de resumir-los si així ho creu convenient, sense
alterar l’essència del missatge, així com de no publicar aquells escrits o imatges que puguin resultar ofensius. Esperem la vostra col·laboració!
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#telèfons d’interès

Ajuntament d’Arnes 977 435 134
Consultori mèdic 977 435 725
Farmàcia 977 435 884
CAP de Gandesa 977 421 245
Escola pública La Miranda 977 435 467
Servei d’ambulàncies 977 503 494
Bus Hife 902119814
Renfe 902 240 202
Taxi Arnes 977 435 357
Mossos d’esquadra 977 503 685
Guàrdia Civil 062
Bombers i emergències 112
Hospital Verge de la Cinta 977 519 100
Hospital Móra d’Ebre 977 401 702
RESTAURANTS
Càmping els ports 977 435 560
Can Barrina 977 435 137
L’Hort 602569626
BARS
Bar Bonaire 977 435 220
Casal d’Arnes 686778272
TURISME RURAL- ALLOTJAMENTS
Cal Badat 639 584 814
Cal Gorro 977 435 164
La Premsa 977 435 392
Lo Celler 686860099
Lo Corral 628344201
Les Valletes 630247284
Lo Port 977 435 090
Càmping els Ports 977 435 560
Hostal Can Barrina 977 435 137
Hort de Fortunyo 636686188
Vilar Rural d’Arnes 977 435 737
Casa de Vacances L’Era 676 308 021
Habitatge d’ús turístic Can Pinyolet. 677 405 724
Casa Oryza. 619 404 025 / 650 288 665
Cal Premset 605 671 509
La Rabosa d’Arnes 600 500 901
Cal Manso 630 041 715
Ca Victor 630 325 118
Cal Pataqué 639810694
La Fada dels ports 630247284
Ca N’Albesa 607962521

Magda Papaseit

GUIES TURÍSTICS I ESPORTS
Punt d’Informació del Molí de l’Oli 977 435 728
Naturbikes Els Ports 620 563 666
Gebre 661 465 735
Guia de Muntanya 628344201
Les roques natura 606 936 041
SERVEIS
Construccions Ferrer Pallarès 977 435 117
Construccions Sabaté 699 524 411
620 470 135 / 689 687 783
Construccions Viña S.L 699 020 716
Roba de Casa Pilar 977 435 167
Sallen Pintor 977 435 029
Transvins Muñoz, S.L 639119650 - 609582167
Fusteria Gemsaac sl. 669 300 756
Perruqueria Rosa 649 234 535
Construccions Coelvy 639 479 298
COMERÇOS
Carnisseria Julve 977 435 371
Celler Clua 977 435 139
Forn Lurdes 633157846
Cooperativa 630 325 118
Coviran 639 860 539
PRODUCTES ARTESANS
Casa Pallarès. Espelmes 977 092 123
L’Encrusa. Ferro i Forja 636 930 429
Marisa Huguet. Teixidora 628344201
Hidromel Lärna 657240607
APICULTORS ON PODEU COMPRAR MEL
(NOVETAT)
Cal Santo 699 524 411
Apicucuc 619 533 622
Mel Gil 653 225 300
Camp de l’Abadia 620 470 135
Casa Patricio 690 687 603
Mas de la Creu 650 121 444

AJUNTAMENT D’ARNES
Plaça de la vila, 2
Tel. 977 435 134 · 43597 Arnes
aj.arnes@altanet.org

