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Jugadors
o equip
On està el sentiment de lluitar
per uns colors o un equip? La moda d’alguns clubs és fer jugadors,
però no el que podríem entendre com intentar treure el millor
de cada un dels nostres fills. La
veritat és que uns coordinadors
aposten per un o dos jugadors
de cada categoria, mentre la resta dels companys són comparses que només estan per fer als
escollits millors. Als clubs no els
interessa i tampoc miren la progressió dels jugadors descartats,
i tampoc fiquen esforços perquè
aquests millorin de forma individual. Però el més indignant és
que d’un dia per l’altre li comuniquin als familiars o jugadors que
no compten amb ells, perquè hi
ha un altre jugador d’algun altre club que, poder per les seves condicions, afavoreix més la
progressió dels escollits. Després
de la meva experiència de molts
anys en diversos equips, crec que
per acabar de ser un esportista
complert, s’ha de sentir els colors
d’un club. És el plus que necessites per guanyar aquells partits
que et fan aconseguir un ascens,
no baixar de categoria, classificar-te per un play-off o guanyar
una final. Aquest sentiment
d’equip i club s’ha de treballar
quan som infants, aconseguint
tenir un bloc de jugadors/es que
com a companys per igual, vagin
aprenent i formant-se en aquell
esport i com a esportista. Els familiars no hauríem de consentir que els nostres fills/es fossin
comparses d’altres, sinó que tots
siguin tractats de forma igual.
Tots els jugadors/es han de tenir
les mateixes oportunitats i atenció per part del club i entrenadors, donant sempre opcions per
formar part d’un equip.
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Rosa Montero
Escriptora

Ha guanyat el Premi Nacional de
les Lletres Espanyoles després que
el jurat hagi destacat “la seva llarga
trajectòria novel·lística, periodística i assagística”.

Jordi Vidal

Xef lleidatà

Xef i propietari dels restaurants La
Guspira (Linyola) i L’Espurna (Lleida), ha estat designat com a nou
membre de l’Associació de Joves
Restauradors d’Europa.
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a mostra Humans moderns,
10.000 generacions acaba
d’obrir les seves portes al públic a l’Espai Orígens a Camarasa.
L’exposició, basada en continguts
interactius, recorre la història de
les societats caçadores-recol·lectores que van habitar el territori
durant el Paleolític Superior, fa
entre els 40.000 i els 10.000 anys,
i mostra com avui dia encara ens
podem reconèixer en elles.

L

a comarca de la Noguera
compta amb un ampli registre
de comunitats neandertals,
que van ser els primers pobladors
d’aquest territori i dels qual el jaciment de la Roca dels Bous a Sant
Llorenç de Montgai (Camarasa)
constitueix un bon exemple. Però
fa uns 40.000 anys els rastres dels
grups de neandertals desapareixen, sent substituïts pels ano-
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Es poden veure
i tocar les eines
que utilitzaven
en les activitats
quotidianes
menats humans anatòmicament
moderns (Homo sapiens sapiens),
sobre els quals es disposa d’un
ampli registre arqueològic de les
seves activitats a la Cova Gran de
Santa Linya, el jaciment més significatiu d’aquest moment.

S

ón precisament aquests humans moderns l’objecte de
l’exposició que recentment
ha obert les portes. Els organitza-

dors proposen un viatge a través
dels sentits –oïda, olfacte, vista i
tacte– per descobrir com vivíem
nosaltres mateixos fa 10.000 generacions. Present i passat s’entrellacen mitjançant un fi fil que
porta a reconèixer-nos en gran
quantitat d’aspectes i comportaments dels nostres avantpassats.

E

l Centre d’Estudis del Patrimoni Arqueològic de la
Prehistòria de la Universitat Autònoma de Barcelona (CEPAP-UAB) i l’Associació Recerca i
Difusió del Patrimoni Històric (ARDPH), coproductors de la mostra,
han creat també una aplicació per
a les tauletes digitals que es fan
servir durant la visita. També s’hi
poden veure i tocar les eines que
utilitzaven en les activitats quotidianes, descobrir per què i com
s’utilitzaven i fins i tot fabricar-les.

Reconeix haver intercanviat missatges amb Wikileaks durant la campanya presidencial, a través de missatges interns a Twitter transmesos
setmanes abans de les eleccions.

Dilluns es va celebrar Comissió de
l’Horta a la Paeria i quan van sortir els representants municipals hi
havia els periodistes esperant recollir informació. Entre els regidors
assistents hi havia Joan Vilella, que
el cap de setmana va qüestionar el
fitxatge del fins ara alcalde del PSC
per Gimenells, Dante Pérez, com a
número dos del PP al Parlament.
En sortir es va acostar als periodistes per saludar-los amb cortesia, i
és que anys enrere Vilella va exercir com a periodista...

