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Teniu a les vostres mans el primer 
número d’InfoQuerol, una revista tri-
mestral que vol ser un nou vehicle de 
comunicació dins del nostre municipi. 
InfoQuerol neix amb l’objectiu d’oferir 
informació sobre les activitats i 
iniciatives que es desenvolupen a 
Querol i ho fa obert a les entitats i als 
habitants del nostre poble. 

En les seves pàgines també podreu 
llegir articles sobre història o el 
medi natural del nostre municipi 
o entrevistes a personatges de 
Querol. En aquest número parlem 
de els “emboscats” o les plantes 
remeieres que trobareu per boscos 
i camins del nostre terme. Per altra 
banda, hem entrevistat en Josep 
Oller, que porta 25 anys com a jutge 
de pau de Querol.

El nostre municipi té unes carac-
terístiques determinades, amb 
diferents nuclis de població, amb 
una distància important entre 
ells, i InfoQuerol també vol ser un 
instrument de cohesió. Us animem a 
col·laborar amb aquesta nova revista 
i teniu a la vostra disposició el correu 
info@querol.cat per contactar amb 
nosaltres.

Us convidem a llegir el primer núme-
ro de l’InfoQuerol!

A les nostres urbanitzacions de la 
mateixa manera que moltes de tot 
Catalunya i de la resta de l’Estat es-
panyol, alguns habitatge són ocupats. 
Tots ens podem imaginar com es deu 
sentir el propietari...

Què podem fer?
Xarxes: crear grups de Whatsapp 
veïnal o de la mateixa urbanització i un 
exemple que funciona, va ser el cas 
de Can Llenas i el de Mas Bermell que 
gràcies a la mobilització veïnal varen 
poder parar l’intent d’entrar a uns 
habitatges.

Elements: quan intenten entrar a una 
habitatge busquen entre d’altres la 
que sigui fàcil d’accedir per això és 
molt recomanable posar vidres de se-
guretat, portes antiokupes, alarmes...

Aparença: i una cosa molt important 
és l’aparença exterior de la casa, que 
no tingui símptomes d’abandonament 
com mal estat de la pintura, herbes 
altes sense talla, ferralla o trastos pel 
mig...

I el més crucial al primer símptoma 
que estan ocupant una casa 
és trucar al 112.

Localitzar als propietaris, ja que avui 
dia són els únics que poden posar 
denuncia.
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E
l passat 15 d’agost, pel dia de 
la Mare de Déu, al poble de Que-
rol, va celebrar com cada any la 
Festa Major, una data esperada 

per tots els veïns des dels petits als 
més grans. No és l’única festa major, ja 
que també hi ha la festa major d’hivern, 
el 17 de gener, per Sant Antoni Abat i 
se segueix fent amb la celebració d’un 
dinar al Restaurant Sant Jordi.

No es té cap constància escrita de quins 
van ser els inici de la festa major del poble 
de Querol, però si que els veïns i veïnes 
tenen grans records de quan eren infants 
i esperaven amb candeletes la festa ma-
jor, per estrenar aquell vestit o les saba-
tes noves i córrer i ballar pels carrers amb 
cançons de festa.

FESTA 
MAJOR

La Festa Major del poble de Querol

Als anys 50 el poble era bastant diferent, 
no hi havia els carrers asfaltats i per la 
preparació de la festa major agafaven la 
mula amb el curro i li feien donar tombs 
a la plaça que era de terra i fang per des-
prés poder-hi fer el ball. També uns dies 
abans, el jovent recorrien amb la moto les 
poblacions veïnes com Sarral o Santa Co-
loma de Queralt per buscar músics que 
poguessin venir a tocar.

En aquells moments la Festa Major no-
més durava un dia. El dia 15 d’agost se 
sortia de la Plaça en comitiva amb els 
músics tocant davant, seguits de tot 
l’ajuntament en peu, l’alcalde, els regidors 
i el jutge i darrera d’ells tota la canalla en-
filant-se cap a l’església, on es feia missa 
i on els músics tocaven durant la cele-

d’ahir i d’avui
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bració d’aquesta. En acabar, es ballaven 
sardanes a la plaça.

A cada casa es celebrava el dinar de festa 
major i es menjava pollastre, amb algun 
àpat interromput per què s’havia declarat 
algun foc al municipi i avisaven per anar-lo 
a apagar, tot i que en aquells temps no 
corrien apagar foc, ja que sabien de so-
bres on anar-lo a trobar per apagar-lo. Les 
cases eren plenes de familiars que vivien 
a fora i havien vingut de festa major con-
vidats per les mateixes famílies, hi havia 
cases on fins i tot habilitaven les golfes 
per poder-hi dormir, de la colla que eren.

Els músics es quedaven durant uns dies 
ja que la carretera era plena de rases i 
pedres i la mobilitat no era ni de bon tros 
com la coneixem avui dia. Aquests eren 
acollits i repartits per les diferents famí-
lies del poble on els donaven menjar i tot 

ALS ANYS CINQUANTA 
EL JOVENT RECORRIA 
LES POBLACIONS VEÏNES 
PER BUSCAR MÚSICS 
QUE POGUESSIN 
VENIR A TOCAR

el que poguessin necessitar. Es repartien 
els músics depenent dels nois que hi ha-
via a la casa, si en una casa hi havia dos 
nois doncs aquesta acollia a dos músics. 
I desprès de dinar es feia el conegut ball 
de tarda i en acabat de sopar el ball de nit.

Durant aquells anys, la Festa Major d’Hi-
vern ja no es feia, ja que l’últim any que es 
va celebrar va ser al 1949. A partir dels 
anys 60 el poble i tot el municipi va patir 
el despoblament i la festa major d’estiu va 
anar minvant, va arribar un moment que 
semblava que també es perdia.

No va ser fins l’any 1975 que un grup 
de veïns i estiuejants van començar a 
recuperar-la i es va començar fent un 
sopar a la plaça on recorden que van 
menjar sépia a la planxa, després van 
venir els escenaris amb el remolc del 
tractor guarnits amb branques de sar-
guera i plataner. I poc a poc van anar 
fent créixer i desenvolupant les activi-
tats dins la festa major i recuperant-la 
com a festa destacada del poble, com la 
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festa major d’hivern que també ha estat 
recuperada i es celebra cada any.

Actualment la Festa Major d’Estiu comen-
ça el dia 12 d’agost guarnint els carrers 
i sopant a la fresca i acaben les seves 
activitats el dia 19 per Sant Magí. Però 
segueix aplegant a totes les famílies del 
poble per gaudir d’uns dies amb activitats 
per la canalla, ball de tarda i ball de nit, 
sopars a la fresca, el gran esperat bingo, 
caminades pel municipi, visites a altres 
pobles o monuments i s’omplen les cases 
de convidats i amistats.

Avui en dia els infants no esperen la festa 
major per estrenar vestit o sabates no-
ves com feien els seus avis. Esperen amb 
candeletes la festa major per trobar-se, 
jugar amb la resta de canalla que ve al po-
ble, fer els jocs de tarda per infants com 
el de trencar l’olla i omplir-se les butxa-
ques i la boca de caramels, fer sopars a 
la fresca amb tots els veïns i gaudir, riure 

L’ANY 1975 UN GRUP 
DE VEÏNS I ESTIUEJANTS 
VAN RECUPERAR 
LA FESTA MAJOR I ES 
VA COMENÇAR FENT 
UN SOPAR A LA PLAÇA

i jugar al bingo per veure si tenen sort i els 
toca algun obsequi.

Vull agrair a tots els veïns i veïnes que han 
participat fent memòria de quan eren in-
fants i han explicat les seves vivències 
com també els nens que han explicat que 
és el que més els agrada de la festa major 
que es fa avui en dia. Gràcies a totes per 
mantenir i sentir la festa major tan viva!!!
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HOLA VEÏNES I VEÏNS, DES DE L’AJUN-
TAMENT DE QUEROL. ENS HAN OBERT 
AQUEST NOU CANAL DE COMUNICACIÓ 
“INFOQUEROL” I DES DE AQUÍ TAMBÉ 
ANIREM INFORMANT DE LES NOVETATS 
I ACTIVITATS QUE ES REALITZEN A LA 
NOSTRA URBANITZACIÓ.

Per exemple explicar-vos que: 

Ranxos de Bonany

 Des de el passat 23 d’abril, Dia de 
Sant Jordi, s’ha inaugurat en el  nostre 
local Social un espai de lectura, és un 
petit racó on gracies a la col·laboració 
d’associats que han anant portant llibres 
hem aconseguit fer una petita biblioteca. 
On també s’ha creat el “Club de lectura”, 
on es fa tot tipus d’activitat relacionada 
amb la lectura, llegir en veu alta, comen-
tar lectures comunes o be individuals i 
molt més. 

 Els membres de la Junta, un grup 
de socis voluntaris i l’administrador 
hem format un grup de treball per 
actualitzar els estatuts de la nostra 
estimada urbanització que daten de 
1981. Ens reunim sovint per treballar 
els nous estatuts i tirar endavant una 
proposta de canvi. Cal renovar-se per 
seguir endavant!!!

 Estem portant a terme tasques 
de neteja del local social amb l’ajut 
del camió i personal de l’Ajuntament, 
i també de voluntaris i membres de la 
Comissió de Festes, desprès de tants 
anys de la creació de comissió de fes-
tes i junta, s’ha  acumulat al llarg dels 
anys trastos i més trastos que calia 
llençar de manera controlada portant 
tot el material al Punt Verd.
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 Al local social amb l’ajut de socis 
voluntaris estem traient les fustes 
malmeses del sostre per poder col·lo-
car les noves que ens va subministrar 
l’Ajuntament.

 Gràcies a totes les persones que 
estan al davant de la Comissió de Fes-
tes podem assegurar que la nostra ur-
banització es una de les mes actives 
a nivell cultural han portat a terme 
moltes activitats, des d’activitats 
per Nadal, Festa de Sant Jordi, Dia te-
màtic d’Andalusia…i sabem que tenen 
moltes sorpreses mes guardades. De 
vosaltres no deixaria perdre cap ni una.

 El Dia d’Andalusia va venir gent de 
tot arreu, gent vestida amb els vestits 
típics, van ballar sevillanes…vam po-
der tastar els menjars i begudes típi-
ques andaluses, ah i com no les fotos 
típiques del photocall.



8

FESTA MAJOR 2022



9

Can Llenas

 En aquests darrers mesos s’han 
canviat 1,200 metres de les canona-
des del sistema de canalització d’aigua 
que estaven en males condicions, tan-
cant els carrers en bucle per evitar que 
s’acumuli la calç i perjudiqui la qualitat 
de l’aigua.

 Hem fet una despesa important 
amb l’asfaltat de dos trams de carrers 
un total d’un quilòmetre amb un import 
de 25.000 euros.

 Aquest any hem decidit no con-
tractar l’empresa que venia a tallar 
l’herba, ja que l’Ajuntament ha ad-
quirit un tracte/segador per poder 
fer aquests treballs, el problema que 
hem tingut és que arribat un pel tard 
de dates i tot just a mitjans de juny a 
començar a treballar.

 Gràcies a uns veïns s’ha creat l’es-
pai “Va de joc” al local social, per als 
nens de la nostra urbanització, perquè 
puguin divertir-se i desconnectar de 
les tecnologies.

 

 Aprofitant l’arribada del bon temps 
vam creure més que necessari instal-
lar uns tendals a l’entrada de la Nau, 
ja que és un bon punt de reunió dels 
veïns així si volen fer el vermut a fora el 
puguin fer sense necessitat de passar 
tanta calor. 

DES DE LA JUNTA VOLEM FER ARRIBAR A TOTS ELS NOSTRES VEÏNS I VEÏNES LA INFOR-
MACIÓ DE GRAN PART DE LA FEINA QUE ESTEM FENT PER LA NOSTRA URBANITZACIÓ
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 Hem organitzat la Festa Major els 

dies 12, 13, 14 i 15 d’agost que després 
de dos anys sense poder celebrar-se ens 
hem pogut reunir tots, amb jocs infantils, 
vermut, música i molta diversió.
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MOR EL NOSTRE VEÍ  
JOSÉ FERNÁNDEZ

El passat dia 24 de juny malauradament ens 
va deixar el nostre veí i amic José Fernández, 
potser el coneixíeu per Pepe de la cervesa. 
Va néixer al 1935.

Va ser uns dels primers a adquirir un terreny a 
Can Llenas quan encara eren boscos i camps, 
concretament l’any 1965. Va fer realitat el 
somni de la seva dona i d’ell: construir-hi allà 
la casa familiar al 1969.

Sempre va tenir un gran arrelament amb la 
nostra urbanització arribant a ser president 
l’any 1998-2000; de la mateixa manera que 
la seva difunta esposa que va ser de les pri-
meres persones a organitzar les Comissions 
de Festes arribant a portar grans artistes 
com Josep Guardiola, Ramon Calduch, i fins 
i tot, a la mateixa Mari Santpere.

Com a president una de les coses més re-
llevants que va fer realitat va ser el pou del 
Fèlix, amb la col·laboració de l’Ajuntament de 
Querol, l’any 1998.

El volem recordar alegrement tal com era ell, 
per això la família ens ha fet arribar aquesta 
foto tan divertida de la Festa Major de Can 
Llenas d’alt del Toro Mecànic, als seus 67 
anys.

Et trobarem a faltar Pepe,

T’ENYOREM.
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D
ivendres 20 de juny de 1997, són 
les 17:30 hores i la mestra anun-
cia oficialment el final de curs. 
Salto del meu pupitre i contenta, 

alhora que impacient, espero el moment 
de sortir per la porta de l’escola i trobar 
la meva mare.

En aquell moment ja penso en que a casa 
tot estarà quasi a punt per marxar, per 
iniciar el que per mi seran els tres millors 
mesos de l’any. Tres mesos en la meva 
casa a la muntanya, en “el terreno” que 
dèiem, tres mesos a Mas Bermell. Són 
records molt dolços i entranyables els 
que tinc. Llavors jo tenia tan sols 14 
anys. 

Els estius a Mas Bermell eren els millors 
estius del món. La urbanització s’omplia 
de gent: tots els amics i amigues de la 
colla. Aquells que durant la resta de l’any 
venien dues vegades comptades, llavors 

s’hi estaven gairebé tot l’estiu, i això era 
emocionant. Teníem tantes coses per 
explicar-nos!

Era un “no parar”. Sempre amunt i avall 
amb les bicicletes o les motos, fent 
xivarri i soroll. A alguns dels veïns però, 
això de les motos no els agradava gaire, 
i de tant en tant també havia alguna que 
altre caiguda.

Amb la colla fèiem excursions al Llac 
de Formigosa, a Valldossera, al Roure 
d’Ancosa, etc. Recordo que alguns dels 
nostres llocs preferits d’estada durant 
moltes hores del dia eren sota dos ponts 
dels carrers de la urbanització, “el puente 
de arriba” o “el de abajo”, dèiem. A vega-
des també gaudíem de l’accés al local 
social de la urbanització.

Eren uns mesos en els que desaparei-
xien els horaris i les obligacions de la 
resta de l’any amb l’escola. Només pen-
sàvem en passar-ho bé pels carrers de 
Mas Bermell, de tant en tant, perquè no, 
fent alguna bandarrada típica de l’edat.

Mas Bermell
ESTIU 1997



13

I llavors, cap a mitjans de l’agost, arribava 
el que pot ser era el moment més esperat 
de l’estiu per tothom. Arribaven les dates 
de la Festa Major.

Era una setmana en la que encara hi havia 
més gent per la urbanització. Fèiem cam-
pionats de jocs tradicionals i jocs de tau-
la. Fèiem els esperats tornejos de futbol 
a l’antic camp gran de la zona B. Es feien 
partits de solters contra casats, de sol-
teres contra casades, i també d’infants. 
Curses de bicicletes, gimcanes, etc. Un 
sense fi d’activitats divertides a totes 
hores del dia.

Recordo també els concursos de truita, i 
és que a mi m’encantava aquell esdeveni-
ment. La meva mare sempre participava i 
fins i tot el va guanyar en un parell d’oca-

HORARI: 
De dimecres a diumenge  

de 9:00 a 16:00 hores
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Però com diu la dita “tot el que és bo 
s’acaba”, i això es feia realitat amb el dia 
final de la Festa Major, en el que es feia 
l’entrega de premis de bon matí, quan el 
cansament acumulat d’aquells dies fre-
nètics ens envaïa a tots i a totes. I llavors 
sí, s’acomiadava la Festa Major amb el 
vermut de cloenda.

A partir d’aquí, ja sentíem amb nostàlgia 
que cada dia era un dia menys dels tres 
millors mesos de l’any, i llavors ens entra-
ven les presses per fer i viure el que fins 
al moment no ens havia donat temps a 
fer i viure.

Diumenge 14 de setembre de 1997, em 
llevo, el dia ha arribat, les vacances d’es-
tiu han arribat al seu final.

PATRI
P.D.: Dedicat a totes aquelles persones 
que llavors formaven part de Mas Bermell. 
Moltes ja no estan, altres pot ser llegiran 
aquestes línies i recordaran aquells estius, 
els que sense dubtes per mi han estat dels 
millors de la meva vida.

sions. Jo esperava amb impaciència el 
gran moment de tastar totes les truites 
participants.

Però no només eren actes de dia, tam-
bé les nits eren un moment esperat per 
grans i petits. Fèiem grans sopars una 
nit rere una altre, amb música i ball per 
tothom. Eren vetllades interminables, 
i és que els veïns i veïnes feien que no 
acabessin mai aquelles nits.

També recordo les grans rifes plenes de 
regals. Guau, recordo que aquell estiu es 
van rifar dos xais, i tots dos van tocar a 
la meva família. Una bogeria tot plegat! 
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Es crea la Colla  
Excursionista de Montagut

Com a resultat d’una caminada soci-
ocultural que va organitzar l’Ajunta-
ment a l’església de Querol de Sant 
Jaume de Montagut, on es va realit-
zar una sessió de Chi kung a càrrec del 
Josep Mariai la Maite, i la Mabel ens va 

explicar la història de Sant Jaume i el 
seu entorn, s’ha creat la Colla Excursi-
onista de Montagut.

L’objectiu és fer sortides periòdiques-
per conèixer bé el nostre entorn, ja que 
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és un gran desconegut per molta gent. 
I al mateix temps fem salut. 

Han fet la seva primera sortida a la font 
del Mas d’en Bosc. El punt de sortida 
va ser des de l’antic ambulatori i, a 

l’arribada, per recuperar les forces, 
vàrem fer l’esmorzar al restaurant del 
Mas Pla. Ha participat gent de totes 
les edats. 

Si et vols apuntar pots trucar al 
649 151 681.
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Xerrades sobre 
el reciclatge
Els dies 9 i 16 de juliol i 13 d’agost es 
van realitzar unes xerrades sobre el re-
ciclatge, a càrrec de la Silvia i l’Imma, de 
l’empresa Cel Rogent. Gràcies a les xer-
rada, vàrem aprendre una mica mes com 
funciona i com hem de reciclar millor, amb 
exemples com un bloc d’alumini recuperat 
de 400 tetrabrics.

Tots els participants que varen assistir a 
les xerrades van tenir un descompte de 
5 euros per la taxa de brossa del proper 
any i els que van confirmar que accepta-
ven que poguessin anar a casa seva per 
ajudar a aclarir qualsevol dubte del reci-
clatge, i veure com ho tenen organitzat 
tindran un altre descompte afegit de 5 
euros més.

Al mateix dia i per la mainada, es va mun-
tar un inflable amb monitors que ensenyar 
a base de jocs i de manera molt didàctica 
com s’ha de reciclar. Els nens son el futur 
i si de ben petits agafen bons costums de 
grans no es trobaran amb el que avui dia 
tenim als nostres mars….

Trobareu amb una llarga carta 
de menjar casolà, 

plats tradicionals cuinats al 
mínim detall.

PODREU GAUDIR D’UNA 
TRANQUIL·LA VETLLADA ENMIG 

D’UN BONIC PAISATGE NATURAL.

Carretera C-37 - KM 34  • QUEROL  • Tel. 977 63 84 62
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“Vaig tres o quatre 
actes de conciliació i 
vam aconseguir que 
cap conflicte arribés 
als jutjats”

Com va arribar a ser jutge de pau?
M’havien vingut a buscar per formar part 
de llistes electorals a Querol, però sempre 
he estat antipolític i deia que no. Però un 
dia em van proposar ser jutge de pau i vaig 
acceptar.

Com és aquesta tasca?
Quan vaig començar la feina era molt 
“light” i només signava papers per al regis-

ENTREVISTA

tre civil, partides de naixement, certificats 
de defunció... però després es va compli-
car amb els judicis de faltes durant uns 
anys. I això és més difícil, perquè a Querol 
ens coneixem tots i a vegades és un amic 
teu contra un altre amic. Fa vuit anys van 
acabar els judicis de faltes. Ara faig casa-
ments i també porto el registre civil.

Com eren aquests judicis de faltes?
Eren problemes entre parcel·les de veïns. 
Vaig tres o quatre actes de conciliació i 
vam aconseguir que cap conflicte arribés 
als jutjats de Valls.

I després d’aquests 25 anys com a jut-
ge de pau?
Tinc 73 anys i cull deixar-ho. Ho faré quan 
acabi el mandat. Són molts anys i ja tinc 
una edat.

Com s’ha de ser per convertir-se en un 
bon jutge de pau?
Uns estudis mínims. En el meu cas tinc 
el Batxillerat Superior. I conèixer la gent 
i que et coneguin. I també ser responsa-
ble. Ser jutge de pau no és cap cosa de 
l’altre mon.

El Govern espanyol vol eliminar la figu-
ra dels jutges de pau amb la reforma 
legislativa que estan impulsant.
No ho veig bé. Ara estem fent casa-
ments i ho fem sense cost i amb la re-
forma ho hauria de fer un jutge de Valls o 
un notari i això val diners. Tampoc podrien 
casar els alcaldes o regidors. No tinc clar 
que tiri endavant.

JOSEP OLLER GOMÀ VA ARRIBAR ALS 
16 ANYS A QUEROL DES D’ALMERIA. 
S’HA DEDICAT A FER DE VITICULTOR I 
DESPRÉS VA SER GERENT EN UNA EM-
PRESA DEDICADA A L’ELECTRICITAT. DES 
DE 1997 ÉS JUTGE DE PAU DE QUEROL.

Josep Oller, 
jutge de pau 
           de Querol  
              des de fa  
                 25 anys
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Plantes remeieres de Querol
Per parlar de plantes remeieres del nos-
tre entorn, començarem amb tres plan-
tes que floreixen o comencen a florir pels 
volts de Sant Joan.

PERICÓ FORADAT 
(HYPERICUM PERFORATUM)
El pericó foradat és una planta ampli-
ament distribuida als Països Catalans, 
principalment en llocs poc humits en zo-
nes de baixa i mitjana alçada. N’és molt 
popular l’Oli de Cop o Oli de pericó, que 
es fa macerant les tiges florides (flors i 
fulles) en oli quaranta dies a sol i serena i 
s’empra com a cicatritzant i antiinflama-
tori (picades d’insectes, cremades, etc.). 
L’oli agafa un color vermellós per un pig-
ment anomenat hipericina, que es també 
el pigment que produeix hipersensibilitat 
a la llum quan s’utiliza en excés.

També és un digestiu quan es pren en 
infusió o s’utilitza al fer ratafia.

En els darrers anys també s’ha descrit 
com a estimulant i antidepressiu, però 
només en cas de depressions lleus. De 
tota manera, el pericó presenta moltes in-
teraccions amb diferents medicaments. 

ESPERNELLAC O SANTOLINA 
(SANTOLINA CHAMAECYPARIS)
L’espernellac forma una petita mata de 
14 a 20 cm de color verd cendrós i botons 
de flors grogues. És comuna a la Mediter-
rània, sobretot en zones pedregoses des 
del nivell del mar fins a 2000m.

Les summitats florides s’utilitzen en infu-
sió al 2-4% com a digestiu en substitució 
del té de roca o camamilla. També per re-
gular la menstruació, per disminuir-ne els 
dolors i com a vermífug (per expulsar els 
cucs o paràsits intestinals).

PLANTAS 
REMEIERES
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FLOR DE SANT JOAN, SEMPREVIVA 
O RAMELL DE ST. PONÇ 
(HELICRISUM STOECHAS)
La flor de St. Joan es una planta típica de 
la Mediterrània, de sòls secs i assoleiats, 
creix fins a 50 cm d’alçada. Fa unes inflo-
rescències grogues compostes que as-
secades, fan uns bonics rams que duren 
molts mesos.

La flor seca en decocció (bullida) s’uti-
litza per tractar inflamacions de l’aparell 
digestiu i respiratori com la tos o l’asma 
i al·lèrgies.

Les fotografies són fetes a Querol al mes 
de Juliol.

Recordar que les plantes remeieres o 
medicinals contenen principis actius 
farmacològics i que poden interactuar 
amb altres plantes i medicaments, per 
això pel consum o ús d’algunes plantes 
cal consultar al metge o farmaceutic si 
es prenen medicaments.

TEXT I FOTOS: MERITXELL PIJOAN

PEL CONSUM O ÚS 
D’ALGUNES PLANTES  
CAL CONSULTAR 
AL METGE O 
FARMACÈUTIC SI 
ES PRENEN 
MEDICAMENTS
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El que caracteritza el terme de 
Querol, a més a més de la seva ex-
tensió, és la naturalesa de la seva 
terra i de les seves muntanyes: 
és un terme molt accidentat, ple 
de boscos i de racons amagats. I 
aquestes característiques van fer 
de Querol una terra idònia per ama-
gar gent contrària a les polítiques 
existents en èpoques determina-
des.

Des del segle XVIII amb la Guerra 
de Successió, passant per les 
Guerres Carlines del segle XIX, 
fins a la Guerra Civil del segle XX, 
la manca de feina, les epidèmies, 
la pobresa, el malestar polític i la 
insubmissió han estat les causes 
per les quals Querol comptava amb 
exèrcits i guerrillers dissidents 
senyorejant aquestes terres. I és 
amb la Guerra Civil (1936-1939) 
quan apareixen els emboscats.

Querol, 

 terra
d’emboscats

HISTÒRIA

Els emboscats eren homes en edat 
militar que durant la Guerra Civil no 
es van presentar a la crida de files de 
l’Exèrcit Popular de la República per 
evitar anar al front. També eren ano-

ELS EMBOSCATS 
EREN HOMES 
QUE DURANT 
LA GUERRA CIVIL 
NO ES VAN 
PRESENTAR A 
LA CRIDA DE FILES 
PER EVITAR ANAR 
AL FRONT
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menats emboscats aquells que van anar 
al front però van desertar quan hi eren.

El emboscats s’amagaven al bosc, en 
llocs abruptes on no els pogués trobar 
ningú, excepte familiars i veïns de confi-
ança, i també en alguns racons de cases. 
La seva vida no fou gens fàcil: es veien 
obligats a viure amagats i molts només 
podien sortir de l’amagatall per estirar les 
cames a la nit ja que les Forces d’Assalt 
els buscava constantment. D’embos-
cats, no només n’hi havia de Querol, sinó 
que a mesura que la República va perdent 
posicions, el nombre d’emboscats de fora 
del terme va anar augmentant.

Però no només fou dura la vida dels em-
boscats, d’aquells que volien sobreviure; 
també ho va ser la dels joves que van anar 
a la guerra i hi van lluitar incansablement. 

Uns, els emboscats, van escollir desertar 
amb totes les conseqüències; els altres, 
els soldats, no van poder escollir i les con-
seqüències se’ls van tirar a sobre.

És, per aquesta raó, que gent que tenia 
fills al front, delatava els qui no hi havien 
anat. El que sí que és segur és que els 
familiars, tant dels qui anaven a la guer-
ra com dels qui l’esquivaven, van viure 
tot un suplici: uns perquè, de vegades, 
eren detinguts i empresonats per no dir 
on s’amagaven els seus fills ; i d’altres, 
perquè sempre tenien l’ai al cor pensant 
que potser no tornarien a veure mai més 
els seus fills.

MABEL

EL EMBOSCATS 
S’AMAGAVEN AL BOSC, 
EN LLOCS ABRUPTES 
ON NO ELS POGUÉS TROBAR 
NINGÚ, EXCEPTE 
GENT DE CONFIANÇA



23ACTIVITATS 
PREVISTES

A PARTIR DEL MES VINENT D’OCTUBRE 
COMENCEM AMB LES ACTIVITATS SOCI-
OCULTURALS, PER PODER DESCONNEC-
TAR DE LES RUTINES I PODER RELACIO-
NAR-SE AMB ALTRES VEÏNS.

CHI KUNG
Octubre
Dimarts i dijous de 10,30 a 11.30 h. 
Chi kung és una teràpia medicinal d’origen 
xinès basada en el control de la respiració. 
Ajuda a eliminar les tensions i l’estrès, sent 
un autèntic cabal de pau, que aporta salut 
i vitalitat. Les classes les impartiran el Jo-
sep Maria I la Maite en un entorn idoni per 
poder posar-les en practica: l’exterior de 
Valldossera.
Lloc: Exterior de Valldossera.
Preu d’activitat: 15 €.

SEVILLANES
Novembre
Dimarts de 16 a 17 h. I dijous de 10,30 
a 11.30 h.
Qui no coneix el ball de sevillanes? Però 
realment saps ballar-les? “La primera, la 
segunda...” Si vols passa-ho bé i aprendre 
alhora, anima’t i apunta’t. Tenim el privilegi 
de tenir a la Sonia, una professional al nos-
tre municipi.
Lloc: Sala polivalent de l’OAC Bonany (Ofi-
cina d’atenció al ciutadà).
Preu d’activitat: 15€. 

DECOREM EL NADAL
Desembre
Dimecres i dijous de 10,30 a 11.30 h.
Cada any poses sempre les mateixes deco-
racions per casa? Saps que qualsevol cosa 
que tinguis per casa pots transformar-la en 
una decoració nadalenca? Una cinta, una 
sola bola, un tros de paper, un tros de lla-
na... Vine i entre tots farem decoracions na-
dalenques diferents amb material reciclat.
Lloc: Sala polivalent de l’OAC Bonany (ofi-
cina d’atenció al ciutadà)
Preu d’activitat: 15€.

BRICOLATGE
Gener (a concretar dies). 
Vols aprendre a fer anar eines? Un tre-
pant, un tornavís, posar un portalàm-
pades... Si t’animes, a part d’aprendre 
a utilitzar les eines, també construiràs 
algun element, amb fustes, llaunes... o el 
material que prefereixis.
Lloc: Sala polivalent de l’OAC Bonany (Ofi-
cina d’atenció al ciutadà).
Preu d’activitat: 15€.

* A partir del gener anirem informant de 
les noves activitats que farem.

Per a inscripcions:
OAC Bonany (Oficina d’atenció al ciutadà) 
Correu electrònic: Malonso@querol.cat
Tel. 877 910 104
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