
La Sophie / davant el temple d’Angkor Wat. A sota: els temples de Preah Khan i Ta Prohm a Siem Reap
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AMB EL SUPORT:

VOLTA PEL MÓN 
AMB LA SEU VELLA

TANIT GONZÁLEZ  JORDI MERCADÉ&

ANGKOR WAT  (CAMBODJA) 

Les nostres sospites sobre la corrup-
ció per passar la frontera de Laos a 
Cambodja es van comprovar només 
arribar-hi. Et venen “agències” que 
s’encarreguen de fer-te el visat per 
uns diners extres. Si decideixes no 
contractar aquest serveis, els mili-
tars dels dos països et van cobrant 
per cada un del tràmits que ja estan 
inclosos al pagar el visat, com per 
estampar al passaport el segell de 
sortida o  el segell d’entrada, un fic-
tici reconeixement mèdic basat en 
un termòmetre trucat que sempre 
marca 36ºC, etc. És tan increïble que 
aquestes agències es quedin amb 
el teu passaport i te’l tornin un cop 
t’han fet els tràmits, sense que un 
militar et vegi ni la cara! Has de tenir 
molta paciència i valentia per acabar 
passant a Cambodja sense pagar ni 
un dòlar més de l’estrictament legal, 
i amb els nervis a lloc, ja que s’olora 
corrupció per tot arreu. Quin sobre-
sou que s’enduen cada dia!

Cambodja és un petit país situ-
at entre Tailàndia, Laos i Vietnam, 
conegut principalment pels famosos 
temples d’Angkor, al voltant de la pe-
tita ciutat de Siem Reap, al nord-est 
del país. És un complex de més de 
1.000 km2, amb diferents temples i 
construccions que daten del segle 
IX, situats al mig de la jungla i a la 
riba del riu Angkor, declarats Patri-
moni de la Humanitat per la UNES-
CO al 1992.

Una de les màgies de viatjar du-
rant un temps sense preses, és la 
gent bonica amb qui comparteixes 
moments inoblidables, amb qui 
et vas retrobant al llarg de la ruta, 
com ens va passar amb la Sophie. La 
vam conèixer per primer cop a Tai-
làndia, al cap d’uns mesos vam tor-
nar a coincidir a Laos i per tercera 
vegada a Cambotja. La Sophie Van 
den Beuken, de 25 anys, va acabar 
els estudis d’arquitectura al febrer, i 
ha decidit viatjar durant uns mesos 
per Àsia. Té l’objectiu de quan acabi, 
tornar a casa, a  Maasbree, Holan-
da, i després anar a Nova Zelanda a 
buscar feina... 

Aprofitant la magnífica retroba-
da vam preguntar-li per participar 
al projecte Seu Vella; va acceptar 
encantada i ens digué: “Crec que si 
anés caminant pels carrers de Llei-

da, el que més em cridaria l’atenció 
seria la torre del conjunt monumen-
tal. Ha de ser impressionant! Segur 
que a molts lleidatans els hi passa. 
Amb la foto que m’esteu ensenyant, 
vull ressaltar la muralla, i com està 
separada de la resta. Sento tota la 
història que desprèn, segurament 
seria quelcom que defensava la ciu-
tat, un punt de vigia. M’estic imagi-
nant caminant per allí com si fossi 
una protagonista de la famosa sèrie 
de televisió Joc de Trons! Impressi-
ona!”

Cada lloc té les seves característi-

ques, hi ha tants llocs bonics al món! 
Filosofant amb la Sophie arribem a 
la conclusió que tot depèn del teu 
humor, del que busquis en aquell 

moment, que cada indret pot ser 
magnífic o horrorós.  Ara estem a 
Angkor Wat, i ens encanta estar aquí 
en aquest instant!
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‘Migdia al 
dia’, un repàs 
a l’actualitat      
a TV3 i el 
canal 3/24
A partir de demà, de dilluns a 
divendres, TV3 i el canal 3/24 
obriran una finestra estiuenca 
a l’actualitat conduïda per Xa-
vies Graset i Jaume Freixes amb 
Migdia al dia. La consellera Me-
ritxell Ruiz és l’entrevistada del 
primer programa, i Miquel Puig i 
Esther Vivas seran els tertulians 
de demà.

Migdia al dia combinarà l’en-
trevista d’estiu amb un repàs de 
les principals notícies del dia co-
mentades per dos tertulians. La 
durada del programa serà d’una 
hora i mitja.

El programa 30 minuts recuperarà 
avui el reportatge Una família siria-
na, que recull la història de quatre 
germans separats per la guerra a 
Síria i que parlen del seu exili des 
de Suència, Alemanya, Noruega i 
Turquia. Els germans, que abans 
de la guerra vivien en una família 
de classe mitjana i tenien una vida 
acomodada, s’han de separar de la 
seva germana petita i els pares, i 
exiliar-se a Europa.

D’aquesta manera, un equip del 
programa 30 minuts, va a buscar 
els germans per retratar la seva 
nova vida en una Europa decidi-
da a posar-los les coses una mica 
més difícils. Les seves condicions 
comencen a endurir-se, mentre es-
peren que se’ls reconegui l’estatus 

de refugiat que els permetrà optar 
a la intimitat d’una casa, el dret a 
estudiar, a treballar i a viatjar, la 
tranquil·litat de saber que no seran 
expulsats i, en definitiva, els per-
metrà ser ciutadans de ple dret.

L’emissió del programa d’avui 
forma part de la programació 
d’aquest estiu, en la qual, a par-
tir del dia 3 de juliol, es va decidir 

‘30 minuts’ recupera avui el 
reportatge sobre una família 
siriana refugiada a Europa

recuperar una selecció dels millors 
reportatges emesos. De fet, el pro-
grama d’avui va ser emès per pri-
mer cop el 24 de gener, de manera 
que, sis mesos després, es reemet.

Els programes s’emetran de for-
ma regular durant el mes d’agost, 

i part del mes de setembre, i es-
tà previst que la setmana que ve 
s’emeti Trànsit, menors trans-
sexuals, un reportatge que, tot i 
que ja va ser emès, oferirà una no-
va versió de 52 minuts amb conti-
guts addicionals. 
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El reportatge 
va ser emès 

per primer cop 
al gener


