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NAIXEMENTS

- Dylan Camacho Salvado, 4 de gener 2020. Fill de Carlos i 

Nadine de Palou. ( 21/01/2020). 
Es la estrellita que más brilla. Te queremos, cosita de papá y mamá.

MATRIMONIS

- Francisco Javier Font Marimon i Edistrudis González Guzmán, de El Llor, el dia 1 de febrer de 2020. 
Celebrat a Torrefeta.

- Gabriel Farrando Peiret i Anna Arfelis Diví, de Riber, el dia 14 de març de 2020. Celebrat a Torrefeta.

DEFUNCIONS

- Bartolomé Gassó Flotats, Riber, 4 de febrer de 2020, a l’edat de 89 anys

- Eusebio Cleries Golano, Torrefeta, 11 de febrer de 2020, a l’edat de 87 anys.

- Nadezhda Kozlova, Gra, 14 de febrer de 2020, a l’edat de 68 anys.

- Josep Turull Masons, Torrefeta, 28 de març de 2020, a l’edat de 91 anys.

- Ramon Castells Cisquella, Selvanera, març de 2020, a l’edat de 88 anys.

EDITORIAL

PLE A PLE

GENT NOSTRA

Tot semblava indicar que acabaríem aquest trimestre donant visibilitat a les dones, amb un 8 de 
març que venia més reivindicatiu que mai, molt treballat a nivell comarcal i també a nivell del nostre 
Ajuntament. Tot feia pensar que el tema principal d’aquest mes seria aquest empoderament femení.
Però el Coronavirus ens ha pres tot el protagonisme, s’ha fet l’amo i senyor de la pantalla, els diaris, 
les converses i de cada gest que fem al llarg del dia. Ha portat la por, l’angoixa i ha fet extremar totes 
les precaucions.
En aquests moments de crisi sanitària pren més valor el viure en un poble, el fet de treure el cap per 
la fi nestra o el balcó i veure el verd que ens rodeja ens dona una mica d’aire fresc per mirar endavant, 
i afrontar aquest futur incert.
Però cal que busquem petites coses bones en cada cosa que ens toca viure, ja sigui el passar més 
temps a casa, el tenir més temps per un/a mateix/a, la recuperació que oferirem al planeta aquests 
dies (que prou li convé), etc.
També cal que mantinguem el cap distret i evitem així l’angoixa... podem llegir un llibre, fer un 
curs online, mirar alguna sèrie televisiva, arreglar coses de la casa que sempre tenim pendents, que 
truquem als nostres familiars i amistats, o hi fem una videoconferència...
Desitgem que ben aviat acabi aquest episodi, que ens puguem retrobar i fer-nos aquestes abraçades 
i aquests petons tan anhelats en aquest moment.
Us agraïm la vostra col·laboració i que gaudiu d’aquest nou número que teniu a les mans.

En el ple ordinari celebrat el 7 de febrer de 2020 es va aprovar el pressupost municipal exercici 2020; 
la contractació de l’obra “Adequació, reparació i millora de magatzem municipal amb consolidació 
de façanes a SEDÓ”; el conveni amb l’Associació Alba de Tàrrega pel servei de neteja de la via pública 
2020, l’aprovació del conveni de col·laboració amb el Consell Comarcal de la Segarra per la realització 
d’accions d’experiència laboral, en el marc del programa Treball i Formació, la sol·licitud de subvenció 
de l’obra “Urbanització d’un tram del carrer Santa Anna de Riber” al Pla de Dinamització Local 
(ratifi cació Decret d’Alcaldia) i l’aprovació de certifi cació  número 2 de l’obra “Nova canonada d’aigua 
soterrada de DN140 entre els dipòsits de Palou i la població de Selvanera” i justifi cació de l’actuació.
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METEOROLOGIA
PRIMER TRIMESTRE 2020

PLUVIOMETRIA

GENER 89 litres(28) 

FEBRER 0 litres(17) 

MARÇ 29 litres(28) 

Comparació

TOTAL 1r trimestre 2020 118 litres(73) 

TOTAL 1r trimestre 2019 24 litres 

TEMPERATURES

GENER 

màxima 15º dies 30 i 31 

mínima -3º dia 13 

mitjana de màximes 9,3º(8,7º) 

mitjana de mínimes 2,7º(1,1º) 

MITJANA DEL MES 6,0º(4,9º) 

FEBRER 

màxima 19º dia 4 

mínima 1º dies 18 i 19 

mitjana de màximes 14,7º(11,5º) 

mitjana de mínimes 5,5º(2,0º) 

MITJANA DEL MES 10,1º(6,7º) 

MARÇ 

màxima 23º dia 11 

mínima 0º dia 7 

mitjana de màximes 16,2º (15,9º) 

mitjana de mínimes 4,8º (4,7º) 

MITJANA DEL MES 10,5º (10,3º) 

Entre parèntesi els valors climàtics normals a Palou
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NOTICIARI BREU
Nova incorporació a la brigada a través 
del programa “Treball i Formació”

El Consell Comarcal de la Segarra ha contractat 
un total de 17 persones a través de les 
convocatòries del programa Treball i Formació 
2019. Aquest programa té com a objectiu afavorir 
la contractació de persones en situació d’atur, 
a través del suport a entitats perquè duguin a 
terme accions d’experiència laboral, de formació, 
de coordinació i de suport tècnic. En aquesta 
edició, aquestes persones desenvoluparan 
tasques de manteniment i suport administratiu 
durant 6 o 12 mesos a un total de 16 municipis 
de la comarca.

El programa està adreçat a persones aturades 
preferentment majors de 45 anys que havien 
exhaurit la prestació per desocupació, subsidi 
o bé són benefi ciàries de la renda mínima 
d’inserció. “Treball i Formació” pretén anar 
més enllà d’un pla d’ocupació, ja que combina 
les accions d’experiència laboral amb les de 
caràcter formatiu per millorar les competències 
transversals i professionals dels i les participants.

El SOC subvenciona els contractes de treball, les 
accions formatives a realitzar de forma obligatòria 
durant el contracte i dins de l’horari laboral i, si 

escau, les accions de coordinació i suport tècnic 
(personal propi o de nova contractació).

Aquest any és la quarta convocatòria que el 
Consell Comarcal sol·licita la subvenció. En la 
primera només hi van haver dos participants 
que feien tasques al consell i, en la segona, on 
vam passar de 2 a 17, va ser la primera que els 
participants van anar als municipis.

Al nostre municipi comptarem amb aquesta 
nova incorporació durant 1 any.

La Sant Tornem-hi passa per TiF!

La cursa organitzada per l’Ajuntament de 
Guissona amb col·laboració amb el Centre 
Excursionista Guissonenc va passar pel nostre 
municipi.

Aquesta nova edició de la Sant Tornem-hi es 
va celebrar el 12 de gener, i va consistir en una 
caminada de 5Km i una cursa de 10Km. Part 
del recorregut es feia per camins del nostre 
municipi, i arribava fi ns a Bellveí, on hi havia un 
petit avituallament.

Figures de TiF al Pessebre de Sant Guim

El passat 12 de gener va cloure la 35a edició 
del Pessebre dels ofi cis perduts, del municipi 
veí, Sant Guim de la Plana. Després de 2 anys 
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sense fer-se s’han reactivat les representacions, 
amb força i entusiasme, en un pessebre on hi 
participa bona part de la població de Sant Guim 
de la Plana, però també gent de les rodalies, i és 
que de Torrefeta i Florejacs n’hi podem comptar 
més d’una vintena de diferents generacions. 
Cada fi gura pren el seu protagonisme darrera la 
quietud que caracteritza el pessebre de fi gures 
estàtiques, totes ben concentrades en la seva 
feina, la d’uns ofi cis que amb els anys han anat 
desapareixent. Imatge d’Assumpció Aubets

Temporal Glòria

Els passats 21, 22 i 23 de Gener una borrasca 
anomenada “Glòria” va afectar tota la península 
amb forts vents, pluges i nevades a alguns punts.

Al nostre territori les primeres afectacions van 
ser pel vent, que va bufar amb intensitat durant 
dos dies, amb velocitats de 50km/h i ratxes 
de vent de fi ns a 90km/h. Això va provocar 
caigudes d’arbres, antenes, teules i petits 
elements constructius, i va mantenir en alerta 
a la població, evitant sortir al carrer si no era 
necessari, ja que tan la circulació amb vehicles 
com a peu resultava perillosa.

Amb el pas de les hores el temporal va portar la 
pluja, van arribar a caure més de 90L/m2, que van 
omplir torrents i rius fi ns al punt de desbordar-se 
a diferents indrets.

A Sedó i Riber el riu Sió va sortir del seu curs i 
es va desbordar per la llera, inundant els camps 
dels laterals. Això ja ha passat en altres ocasions, 
però aquesta vegada la crescuda no va ser tan 
sobtada, el nivell va anar pujant més lentament i 
els danys van ser menors.

A Bellveí els dos torrents que envolten la 
població, el Torrent de Terrauba i l’Oró, també 
es van desbordar. L’aigua va arribar fi ns a la 
carretera d’accés al nucli, on va caldre realitzar 
una intervenció ràpida per netejar el pont per on 
passa la carretera i permetre així el pas de l’aigua, 
i al mateix temps garantir-ne la circulació.

A Torrefeta el torrent també va sortir del seu 
curs, a més la Font de Torrefeta va quedar negada 
d’aigua.

A la resta del municipi, les afectacions van ser 
bàsicament a camins, on pedres caigudes, 
petites esllavissades, marges de pedra ensorrats, 
aragalls, etc. van fer que durant unes hores 
o fi ns i tot alguns dies, fos del tot impossible 
passar-hi. Caldrà dedicar una partida extra pel 
manteniment i condicionament d’aquestes vies 
per tal de realitzar les accions pertinents com 
son retirar i traslladar els fangs, pedres i restes 
de vegetació que obstaculitzen el pas, refer el 
ferm dels trams de camins afectats, etc.
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LLEGENDA ÀURIA beat fra gilliet de voràgine (fl orejacs)

MAREDEDÉU DE LA SOLEDAT, VIRGO DOLOROSÍSSIMA DE SELVANERA

Com ja hem fet amb Santesmasses, Flors de Maig o Salut, tornem a pujar un grau en l’escala daurada 
per contemplar una altra modalitat votiva dedicada a la Mare de Jesús. Aquest cop ho fem des d’una 
ermita de la qual, malgrat tot sembla indicar que ocupà el lloc d’un temple anterior, no en tenim 
cap notícia fi ns una visita del bisbe d’Urgell l’any 1758. Des d’aquest lloc, badant sobre la vall del 
Llobregós, coincidirem amb allò que en va dir Josep M. Espinàs en el seu viatge a peu per la Segarra, 
després d’aturar-s’hi per contemplar “el panorama sensacional”: “l’ermita de Nostra Senyora de la Soledat, 
de Selvanera, no podia tenir un nom més escaient”.
Com hem vist en anteriors devocions marianes, l’eclosió del culte a Maria, Mare de Déu, té lloc durant 
els segles de l’Edat Mitjana, però l’advocació que avui ens ocupa no apareix fi ns l’època moderna. La 
veneració era molt arrelada a la Casa Real francesa i es va introduir a Regne d’Espanya al segle XVI, 
amb l’arribada d’Isabel de Valois, esposa del rei Felip II, i fou estesa per la península de la mà de la 
Cofradía de Nuestra Señora de la Soledad y Angustias del convent de la Victoria de Madrid.

Soledat és una derivació de la Mare de Déu dels Dolors i el seu origen es troba en el darrer dels set dolors 
més signifi catius que es relacionen dins la vida de Maria: les angoixes de la soledat. L’advocació, per 
tant, fi xa l’atenció als diversos episodis de solitud que va viure al llarg de la vida: en la concepció (“Sola 
Vos Deu concebéreu / essent sola sense pecat”), en l’anunciació i l’encarnació, en la recerca de posada la 
nit de Nadal, en la circumcisió de l’Infant, en la fugida d’Egipte, en l’episodi del Nen amb els savis del 
Temple i, molt especialment, en l’angoixa patida en el temps transcorregut entre la crucifi xió i mort 
de Jesús (“quaranta horas apartada / estiguéreu Verge pura / prop la Creu agenollada”), la sepultura dins 

del sepulcre i fi ns la Resurrecció. Val a dir que a 
la profetessa i visionària Santa Brígida, del segle 
XIV, a qui se li apareixia el mateix Crist, tot això 
li va semblar poc i va afegir que el dolor de Maria 
es perllongà més enllà de l’ascensió de Jesús al 
Cel, perllongant-se fi ns a la seva pròpia mort, 
provocat especialment arran de la fugida dels 
apòstols, de la situació d’abandonament en la 
qual es quedà, dels tristos records dels dies de 
la Passió i del desig de gaudir de la companyia 
del seu Fill.

Per raons òbvies, és més comú trobar-la en 
ermites i capelles allunyades dels nuclis. Se 
la representa vestida amb una iconografi a 
“singularmente española”, defi nida pel pintor i 
escultor renaixentista Gaspar Becerra, abillada 
de toca i de negre de dol rigorós i, molt 
habitualment, amb el cor travessat per set 
espases que simbolitzen els set dolors i capçada 
per una corona de Reina del Cel. És patrona de la 
ciutat de Badajoz i de Cornago (a La Rioja).

Pot ser molt bona advocació, en aquests temps 
de despoblament rural i de confi nament 
domèstic, per anar cantant mentre passen les 
hores els goigs que li diuen “Sorrcorréunos puix 
que vereu / á Jesús resuscitát, / socorreu vostres 
devots, / Verge de la Soledát”, tenint ben present 
en consol que ens afi rma la saviesa popular: 
millor sol, que mal acompanyat.



ELS AIGUATS OMPLEN LES VELLES BASSES DE FLOREJACS

El nostre municipi és encara molt ric en mostres 
d’arquitectura tradicional que han sobreviscut al pas del 
temps (i al pas de màquines excavadores, cal dir), com 
a testimoni de les formes de vida del passat. Dins de la 
diversitat dels exemples que van permetre domesticar 
la natura i créixer a aquells que ens van precedir, les 
basses, els aljubs, les cadolles i les fonts són potser les 
més desconegudes. Algunes d’aquestes estructures, 
vinculades a l’emmagatzematge i l’aprofi tament de 
l’aigua, el bé suprem per la supervivència en aquest 
territori de secà, romanen eixutes des de fa una bona 
colla d’anys. El descuit i l’abandonament dels reguers 
i sèquies que recollien i hi conduïen l’aigua de pluja i 
el canvi en la climatologia i les sobreexplotacions dels 
aqüífers han estat elements claus en aquesta degradació.

Tot i això, de tant en tant, els aiguats ens permeten 
identifi car algunes d’aquelles mostres, renascudes per 
poc temps. Les pluges d’aquest hivern han permès 
emplenar d’aigua moltes d’aquestes joies, per alegria 
de passejants i, molt 
especialment, de les 
aus, els mamífers i 
altres petits vertebrats 
que encara volten el 

nostre terròs a la recerca del líquid element.

A Florejacs, per exemple, les basses d’en Serra (a ponent, a tocar 
de camí d’Agramunt) o la del Manetes (al nord, dins una bauma 
troglodítica) i la font de les Bruixes, al peu del tossal on s’alça la 
Masia de Llorens, són unes bones mostres d’aquest feliç fenomen.

Diuen que, amb la crisis climàtica, els aiguats sovintejaran en 
freqüència i en intensitat, alternant-se amb llargs períodes 
de sequera. Potser serà un bon moment per pensar que 
l’emmagatzematge d’aigua, i la gestió responsable (“sostenible”, 
se’n diu ara) tornarà a ser quelcom a tenir en compte.

7

OPINIÓ jaume moya (fl orejacs)
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Torrefeta pren part en la jornada de 
formació “A la #Segarra tinguem la festa 
en pau !”
El passat dissabte 25 de gener, la sala d’actes 
de l’Ajuntament de Torà va acollir el programa 
formatiu per a entitats i ajuntaments en matèria 
de protocols d’agressions sexistes en espais d’oci.
El Consell Comarcal de la Segarra, des de l’Ofi cina 
d’Igualtat, té la voluntat d’engegar un protocol 
per a la prevenció i l’abordatge d’agressions 
sexistes en espais d’oci que proposa la Generalitat 
de Catalunya. Per poder dur a terme aquesta 
acció, s’ha fet un primer programa formatiu 
per a entitats i ajuntaments de la comarca. A la 
jornada s’hi van aplegar una vintena de persones 
de la comarca. De l’Ajuntament de Torrefeta i 
Florejacs hi va assistir la regidora Laia Argelich. 
La formació que va impartir La Segarrenca 
va ser dinàmica i molt participativa; va girar 
entorn a la socialització dels conceptes de sexe 
i gènere, es van analitzar diversos cartells i 
publicitats sexistes, i fi nalment es van realitzar 
unes dinàmiques en grups per entendre què són 
les agressions sexistes, com es produeixen en 
els espais d’oci, com fer-ne prevenció i quines 
intervencions es poden fer.

El Llor repeteix amb la Zumba
El local social del Llor va acollir el passat dissabte 
25 de gener una nova classe dirigida de Zumba 
on van participar-hi una vintena de persones. 

Aquesta disciplina esportiva, que permet 
realitzar exercici de manera aeròbica al ritme de 
música llatina, no és el primer cop que passa pel 
nucli ja que el 14 de desembre ja es va fer una 
primera trobada del tot reeixida al mateix local.
La veïna del Llor Susana Valls va ser l’encarregada 
d’impartir la classe, en una jornada que espera 
repetir èxit en les properes cites.

Obres a Granollers
Aquest gener ha fi nalitzat una obra de millora al 
nucli de Granollers, en la qual s’ha pavimentat la 
pujada d’accés al centre de la població, que estava 
força danyat, s’ha col·locat una barana de ferro 
que dóna més seguretat a l’indret i s’ha deixat 
una zona d’enjardinat a un dels laterals. Aquesta 
obra s’ha fi nançat a través de l’ajuntament per 
un import de 14.884,72€.

Banc de Productes de Suport
El programa es va aprovar a l’últim Ple del Consell 
Comarcal dins el marc del Pla d’Acció Comunitària 
Inclusiva el passat novembre i ja en gaudeixen 21 
persones de la comarca.
El servei del Banc de Productes de Suport està 
pensat per a aquelles persones que puguin 
necessitar temporalment un producte de suport i 
que vulguin que se’ls presti fi ns que es recuperin,
fi ns que rebin els ajuts ofi cials o fi ns disposar 
dels recursos necessaris per adquirir-ne un de 
propi.
L’objectiu és prevenir accidents domèstics i a fora 
el carrer i millorar l’autonomia de les persones 
que en un moment donat de la seva vida no es 
poden valdre al cent per cent per elles mateixes.
Aquest banc conté productes per a persones 
amb poca autonomia personal i que permeten 
millorar la seva qualitat de vida. De moment 
es disposa d’un total de 74 productes. Com per 

NOTICIARI BREU
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exemple, llits articulats, baranes, matalassos 
i coixins antiescares, cadires de rodes, crosses, 
caminadors, entre altres...
El préstec de productes de suport sempre 
va acompanyat de valoració personalitzada, 
assessorament, orientació, seguiment i suport a 
les famílies.
El Servei del Banc de Productes de Suport 
s’integra dins el Marc del Contracte Programa 
amb el Departament de Treball, Afers Socials 
i Famílies de la Generalitat de Catalunya, 
concretament en la Fitxa 35 sobre actuacions en 
matèria d’accessibilitat.
Les persones interessades en aquest servei 
caldrà que s’adrecin als Serveis Socials Bàsics del
Consell Comarcal de la Segarra.

Assemblea anual al Centre Social de 
Sedó i Riber
El diumenge 26 de gener es va celebrar 
l’assemblea anual del Centre Social de Sedó 
i Riber, seguidament del vermut al qual van 
assistir una quarantena de persones. Enguany 
es va renovar la junta, la composició de la 
qual és la següent: Imma Martí (Presidenta), 
Marta Garrabou (Vicepresidenta), Anna Colom 
(Secretària), Marta Pich (Tresorera), Imma 
Puigredon, Imma Callau, Joan Cuñat i Carme 
Torres (Vocals). El projecte que ofereix el centre 
és mantenir l’activitat durant tot l’any de manera 
que hi hagi com a mínim una proposta mensual, 
ja sigui sopar, vermut, caminada, visita guiada 
o altres. A aquestes propostes hi pot assistir 
tothom, però els socis gaudeixen de descomptes. 
Des del 2017 tenen un sistema automàtic per 
entrar al local social que n’ha potenciat de 
manera signifi cativa el seu ús, ja sigui perquè és 
un punt de reunió, d’estudi, sala de jocs o lectura 

de premsa. Actualment el centre compta amb 
123 socis, i conviden al veïnatge del municipi a 
formar part de l’associació.

Ampli acord per impulsar actuacions al 

Riu Sió
Divendres 31 de gener se signà a Agramunt un 
acord entre 10 municipis, de dos comarques 
diferents, per impulsar la futura creació d’un 
sender, o via verda, paral·lela al riu Sió.
La iniciativa té una doble vessant. La creació d’un 
sender d’interès turístic per un costat i, per un 
altre, la possibilitat de coordinar-nos els diferents 
ajuntaments en possibles obres de prevenció de 
riuades i vessaments del riu.
Es va proposar iniciar la via, per l’est, a l’estació 
de ferrocarril de Sant Guim de Freixenet, la 
qual connecta la via amb la gran i poblada Àrea 
metropolitana de Barcelona. Per l’altre extrem, 
per l’oest, fi nalitzaria sender a Balaguer, amb 
ocasió de la desembocadura de les aigües del 
Sió en el Riu Segre. Des de Balaguer, mitjançant 
la línia de ferrocarril, ho podria connectar la Via 
amb la capital de Ponent, Lleida, i amb el Pirineu, 
mitjançant el “Trenc dels Llacs”. Un total de prop 
de 70 km de via.
Motivat pel seu doble objectiu, tant turístic com 
d’actuació sobre el medi natural; i també per 
l’abast territorial més enllà d’un únic municipi, 
es considera que la proposta encaixa molt amb 
els objectius dels fons europeus per aquest tipus 
d’actuacions i suposa una nova empenta als 
treballs que cada municipi ha anat fent en els 
darrers anys de democràcia.
Els ajuntaments presents en l’acte de signatura 
de l’acord van ser: Sant Guim de Freixenet, 
Estaràs, Les Oluges, Cervera, Tarroja, Torrefeta i 
Florejacs, Els Plans de Sió, Ossó de Sió, Puigverd 
d’Agramunt i Agramunt.
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APUNTS D’HISTÒRIA jordi oliva i llorens (sedó)

2020: ANY JOSEP BENET

El 14 d’abril de 1920 naixia a Cervera l’advocat, polític, activista 
cultural i historiador Josep Benet i Morell. Enguany, doncs, es 
compleixen cent anys del seu naixement. Per aquesta raó, i per 
tractar-se d’una de les fi gures del catalanisme més indiscutibles, 
la Generalitat de Catalunya ha declarat l’any 2020 Any Josep 
Benet.

El tret de sortida fou la presentació d’aquesta efemèride el 
passat dimecres dia 19 de febrer en un acte celebrat al Saló 
Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Ple de gom a gom, i 
amb nombrosíssimes personalitats de la vida cultural, política 
i professional, l’espai refl ectia aquella transversalitat tant 
anhelada –i simbòlicament la unitat al voltant de la seva aura– 
des del seu jurament de 1939. S’hi pogué veure l’activista Eliseu 
Climent, l’advocat i activista Pep Cruanyes, el cantant Raimon, o 

el pare abat de Montserrat Josep Maria Soler; des de l’editor Xavier Folch a expolítics de primera línia 
com l’expresident Jordi Pujol, Pere Portabella, Joan Rigol o Rafael Ribó, passant per historiadors de 
referència com Borja de Riquer, Jordi Casassas, Andreu Mayayo, Hilari Raguer o Joan B. Culla. No cal 
dir que, si haguessin viscut, no hi haurien faltat ni Montserrat Roig, ni Josep Fontana, com tampoc 
en Jaume Vicens Vives, Paco Candel, Antoni Gutiérrez Díaz, Josep M. Castellet o Heribert Barrera, 

entre molts d’altres.

Presidits pel president de la Generalitat MH Joaquim Torra, i 
acompanyants amb la presència sempre discreta de la seva 
vídua Florència Ventura, prengueren la paraula l’historiador 
i comissionat de l’Any Benet Josep M. Solé i Sabaté, el biògraf 
Jordi Amat, i el polític i historiador successor de Josep Benet al 
front del Centre d’Història Contemporània de Catalunya, Jaume 
Sobrequés. Solé i Sabaté repassà la complexa personalitat de 
Josep Benet que només s’entén des del seu jurament personal 
de lleialtat a Catalunya resumit en aquesta frase seva: “poso 
la meva vida al servei d’aquesta terra”. Aquell historiador per 
necessitat, socialdemòcrata, nacionalista defensiu i catòlic, que 
arrencà la seva lluita sabotejant la censura franquista mentre feia 
el servei militar, començà a recosir un país trinxat per la guerra, 
des de la superació del discurs de bons i dolents, i a partir de 
tres conceptes per a la seva cohesió: democràcia, reconciliació i 

catalanisme. Com bé observà Josep M. Castellet, és tasca gairebé impossible trobar en la seva obra 
de Benet la frontera entre l’historiador, l’intel·lectual i el polític. L’obra d’aquell “guerrillero” que podia 
estar també al darrere de la creació d’esbarts dansaires (si no podem parlar català, ballarem en 

català -hom recorda), de la Nova Cançó o 
d’unes manifestacions de l’Abat Escarré 
denunciant el règim criminal de Franco, 
podia també estar al darrere d’una de les 
millors obres de la historiografi a catalana 
contemporània: la deliciosa “Maragall 
i la Setmana Tràgica”, o aconseguint 
d’aquells “altres catalans” allò de què 
“si Benet es catalanista, el catalanismo 
debe ser bueno”. Solé i Sabaté clogué la 
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seva intervenció amb un just “A Josep Benet li devem molt del que avui som, tenim i volem”.

Després d’una intervenció musical de Meritxell Gené que interpretà els versos de Màrius Torres 
“Presència”, correspongué el torn a l’escriptor i fi lòleg, Jordi Amat. Amat en repassà els orígens 
humils i el drama d’infantesa, l’esperança de la República i la desfeta de la guerra, i el compromís 
amb el país des de l’endemà mateix. Un compromís que sempre se’l plantejà des de l’autoexigència 
intel·lectual que intentà transmetre a qui des del coneixement volien treballar per fer país: estudiar, 
estudiar i tornar a estudiar –els deia. Una autoexigència des de la disciplina en el treball i el desig 
de coneixement, heretat del seu contemporani que més va admirar, Jaume Vicens Vives. Potser per 
aquesta raó les seves sentències eren tant concloents. Ni amb excés de cofoismes, ni amb desencís 
–deia Montserrat Roig que li havia dit, calia rearmar la Nació gran després de l’ensulsiada a partir de 
convèncer abans que vèncer, des del consens en l’horitzó comú de país. Montserrat 1947, l’eclosió de 
l’activista i el seu capteniment per la reconciliació dels catalans com a condició necessària i prèvia 
a la seva idea d’un sol poble, de la Nació inseparable de la cohesió, de l’art de governar els pobles 
desitjant el bé comú. Avui, es posaria les mans al cap... però no defalliria perquè, com m’havia repetit 
en més d’una ocasió, a l’any 1939 la cosa era molt pitjor. Amat no volgué acabar sense dedicar un 
particular homenatge a la dona que, des d’una fortalesa immensa, sempre li havia fet costat, la 
Florència Ventura.

“Aniversari” de Meritxell Gené donà pas a la intervenció de l’historiador i director del Centre d’Història 
Contemporània de Catalunya, Jaume Sobrequés, que es fi xà en el moment de l’eclosió del polític en el 
context de les primeres eleccions democràtiques, el 15 de juny de 1977, en què Benet liderant l’Entesa 

dels Catalans, la coalició del PSC, PSUC, ERC, EC i Independents de 
l’Assemblea de Catalunya, obtingué el major nombre de sufragis 
en unes eleccions, potser en bona part perquè, per a molt, Benet 
era, singularitzant, el polític de referència i la fi gura indiscutible 
de Catalunya. Sobrequés remarcà la voluntat i la insistència de 
Benet en la unitat, en l’estratègia o en coalició, però al capdavall 
en la unitat d’acció com a millor manera de fer front als embats de 
l’Estat i als anhels nacionals.

“La ciutat llunyana” de Màrius Torres interpretada per Meritxell 
Gené apuntà a la cloenda que feu el MH president Joaquim Torra, 
el qual en destacà el mestratge en la seva activitat cívica, en 
remarcà la seva obra escrita i en especial la denúncia en “L’intent 
franquista de genocidi cultural contra Catalunya” però també en 
les cinc sentències de mort dedicades a Companys, Peiró, Rahola, 
Carrasco i Formiguera i Latorre; Benet, aquell polític que “mai no 
ens va mentir”, enllaçà magistralment passat, present i futur, des 
del compromís intel·lectual i polític i l’esperança en una Catalunya 
lliure. Imatges: Guillermina Puig i Jordi Oliva .



Assemblea Extraordinària de l’Associació 
Torrefeta i Florejacs Cultural
Convocada el dissabte 15 de febrer a les 

instal·lacions de l’Ajuntament de Torrefeta, una 

desena de persones van assistir a l’assemblea 

extraordinària de l’associació Torrefeta i Florejacs 

Cultural, encarregada de gestionar La Veu de 

Torrefeta i Florejacs, la revista municipal. A 

l’ordre del dia hi havia la revisió i consolidació 

de continguts, la proposta d’alguns canvis en 

el disseny, la revisió de tresoreria, la creació 

d’espais com salut i entrevistes, l’agraïment a 

les empreses patrocinadores i la revisió amb 

perspectiva de gènere del llenguatge, entre altres 

temes d’ordre intern. La direcció va fer públiques 

les diverses felicitacions rebudes per l’elaboració i 

imatges de La Veu de Torrefeta i Florejacs. Aquest 

butlletí trimestral municipal es realitza de forma 

altruista gràcies a les aportacions de persones 

vinculades al municipi que hi col·laboren amb 

continguts diversos. Té una tirada de 500 unitats, 

i rep fi nançament de l’Ajuntament de Torrefeta 

i Florejacs, de l’Institut d’Estudis Ilerdencs i 

d’algunes empreses patrocinadores.

Visita guiada al Castell de Pallargues
L’activitat proposada pel Centre Social de Sedó 

i Riber pel mes de febrer va consistir en una 

visita guiada al Castell de Pallargues, per tal de 

donar a conèixer el territori. A la visita que es va 

fer el dia 16 de febrer hi van assistir una desena 

de persones. El castell de Pallargues es troba 

situat al municipi de Plans de Sió, data de 1061, 

amb diferents etapes de construcció i reforma, 

actualment té una part habitada i la resta 

visitable, i es troba en bon estat de conservació.

Pavimentació a Gra

12
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Durant el mes de febrer es va arranjar un tram del 

carrer dels horts, a la població de Gra. Les obres 

van consistir en el formigonat d’una part d’aquest 

carrer. Aquestes obres s’han fi nançat mitjançant 

les aportacions que l’Ajuntament destina a cada 

nucli en concepte d’infraestructura.

Vilaconnect, l’eina per estar al dia del 
municipi
A través de l’aplicació mòbil Vilaconnect es pretén 

arribar a tots els indrets del municipi per donar 

visibilitat a les notícies, agenda i informació de 

l’Ajuntament.

Amb l’objectiu de posar solució a algunes de les 

problemàtiques del consistori com són la poca 

visibilitat comunicativa i la manca de recursos 

per fer arribar la informació als veïns i veïnes 

del municipi, Torrefeta i Florejacs presenta 

una campanya per dinamitzar l’aplicació mòbil 

“Vilaconnect”, una eina per rebre notifi cacions al 

mòbil de les novetats i actualitat de l’Ajuntament.

D’aquesta manera Torrefeta millora la seva 

bossa de serveis d’atenció ciutadana, mantenint 

informats al seu veïnatge d’una manera ràpida 

i directa i donant a conèixer els moviments del 

municipi a la resta de la comarca.

La campanya de dinamització de l’aplicació 

“Vilaconnect” s’ha fet conjuntament entre 

l’ajuntament i el Consell Comarcal i, respecte 

l’aplicació en sí, està disponible per dispositius 

Android i IOS i també permet seguir l’actualitat 

del Consell Comarcal.

Trobada de regidories de Joventut
El dijous 27 de febrer es van reunir tretze regidores 

i regidors dels ajuntaments de la comarca, la 

Consellera Comarcal de Joventut, Canòlich 

Fàbrega i el membre de Coordinació Territorial 

de Joventut, Víctor Saló. De l’Ajuntament de 

Torrefeta i Florejacs hi assistí la regidora Teresa 

Besora.

Durant la trobada es va fer balanç de l’any 2019 

i es van presentar les activitats per al 2020. Es 

varen realitzar dinàmiques per tal d’intentar 

extreure les necessitats del jovent de la comarca 

a través del “trencaclosques de les necessitats”.

L’ofi cina jove treballa des de molts àmbits, té 

diversos projectes i programes a través dels quals 

pretén acompanyar el jovent, a més dóna suport 

als ajuntaments per impulsar accions en matèria 

de joventut als diferents municipis.
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DIA DE LA DONA
El 8 de març és una de les fi tes importants en les reivindicacions feministes arreu del planeta. Es 
commemora el Dia Internacional de les Dones, i aquesta data ha quedat fi xada com a dia de protesta 
i de visualització de totes aquelles desigualtats que hem de patir pel simple fet de ser dones. Donar 
aquesta visibilitat és l’eix principal de la campanya impulsada des del Consell Comarcal de la Segarra 
que sota el lema “Mai més silenciades” està realitzant accions en aquest sentit. Parlar obertament 
dels abusos que patim en accions quotidianes és una de les petites victòries del 8M: explicar-ho és 
el primer pas per tallar aquestes conductes que de manera sistemàtica ens situen en una posició 
de vulnerabilitat. Hem decidit parlar públicament: per això la campanya “Jo també / Me too / Yo 
también”, on dones famoses van començar a explicar els abusos que havien patit. Després s’hi va 
afegir qualsevol dona que ho havia patit. Aquesta campanya va tenir una conseqüència que potser ha 
passat desapercebuda i que ens agradaria posar en valor: arrel dels #Metoo vam poder descobrir que 
totes les disciplines laborals estan representades, també per dones. Però aquestes dones, que segur 
han fet tasques d’alt nivell, en cap cas estan reconegudes o apareixen als mitjans de comunicació; ni 
als llibres de text de les escoles o universitats; ni al capdavant de deganats o rectorats; ni als premis 
Nobel... I si n’hi ha alguna que destaca, normalment se la critica per com va vestida... Girem-ho: ens 
qüestionem si un home vesteix bé o malament, quan el que ens explica és important i/o interessant? 
Per què no passa en cas de les dones? Primer mirem la imatge, i després el que ens diu... Encara 
estem així? Hauríem d’avançar de forma defi nitiva perquè necessitem dones al capdavant de tot 
tipus d’àmbit, donat que gestionem de manera diferent. Si més no, reclamem poder-ho fer donat que 
som el 50% de la població. Trencar estereotips, quantifi car les tasques d’atenció i cura, implementar 
defi nitivament la reforma horària, aplicar alguns canvis a l’hora de puntuar els anys treballats a 
favor d’altres mèrits (la maternitat, per exemple, disminueix els anys actius en front als homes) 
son exemples de com podem avançar en la igualtat efectiva. Aquest 8 de març, i tots els altres, ens 
trobareu reivindicant-nos fi ns que ho haguem aconseguit. I no ho fem només per nosaltres: ho fem 
per les que ens van precedir i per les que ens seguiran. Mai més silenciades.

I no volem que el Dia internacional de les dones sigui el dia 8, volem que cada 
dia de l’any sigui 8 de març, o millor dit, no voldríem que hagués d’existir 
aquest dia, perquè signifi caria que hem assolit la igualtat entre homes i 
dones.

La campanya de l’Ajuntament de Torrefeta i Florejacs d’enguany va anar 
encaminada a divulgar termes del llenguatge feminista que sentim sovint 
però que ens costa defi nir, com ara androcentrisme, paritat, empoderament, 
patriarcat... de manera que tothom sigui més conscient de la realitat actual 
en la que vivim, puguem fer ús d’aquests mots i alhora aprendre’n el signifi cat 
per tal de poder detectar certs comportaments o actituds, i fer-ne front.

Les dones som aquí, no volem ser silenciades, però tampoc sotmeses, 
menyspreades ni maltractades. Hem lluitat, lluitem i lluitarem per ocupar el 

lloc que mereixem a la societat. Laia Argerich Esteve (Bellveí) i Núria Magrans Anglés (Palou)
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ESPORT FEMENÍ
En aquest número volem donar visibilitat al col·lectiu de dones esportistes que tenen vinculació amb 
el nostre municipi. Us presentem les noies de l’equip de futbol sala Sedó, la Mireia Puig Riart, també 
jugadora de futbol i la Thalía Mota Valls, tiradora amb arc. Totes elles s’han adherit a la campanya “Si 
no veus esport femení t’estàs perdent la meitat de l’espectacle”, per això veureu que s’han fet la foto 
tapant-se la meitat de la cara, com totes les esportistes que s’han adherit a la campanya.

CFS SEDÓ FEMENÍ

El Sedó Club Futbol Sala Femení és un equip que milita a la Segona Divisió Femenina de Futbol Sala 
Territorial de Lleida, format per un grup de jugadores procedents d’un conjunt de municipis propers 
a Guissona i Sedó.

Format el passat estiu, el Sedó és un equip relativament nou que va sorgir arrel de la motivació d’un 
grup reduït de noies que havien jugat anteriorment juntes a l’Escola de Cervera. Malgrat l’escàs 
nombre de jugadores, van decidir aventurar-se en aquest nou projecte i promocionar-se per les 
poblacions veïnes per tal d’augmentar la seva plantilla.

Tot i el seu esforç en la recerca, no van tenir gaire èxit degut al poc ressò que avui en dia encara té el 
Futbol Femení dins la província. Per aquest motiu, els inicis no van ser fàcils i això va comportar que 
els primers partits els haguessin d’afrontar només 5 jugadores. No obstant, uns mesos després van 
incorporar tres fi txatges nous tancant, d’aquesta manera, la plantilla.

L’equip està format per: Aitana Falip, Angela Armengol, Ares Inglada, Dafne Ogalla, Gabri Guevara, 
Judit Ruiz, Laia Ramón, Laura Gisela Mazza, Maria Lourme, Thais Fabregas i el seu entrenador, Max 
Lourme.

Els valors principals de l’equip son: la humilitat, el respecte, la tolerància i la solidaritat, entre 
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d’altres, prioritzant sempre la cohesió entre les integrants de l’equip per sobre de la competició. 
En aquest context, han participat en campanyes llançades fomentades per les xarxes socials com 
ara: #ThoEstasPerdent, reivindicant la poca participació que té el futbol femení als mitjans de 
comunicació o #XutemContraLaHomofòbia, contra la discriminació que pateix el col·lectiu LGTBIQ+ 
en l’àmbit esportiu, contribuint en la lluita per la igualtat.

Actualment, l’equip lluita pel lideratge de la competició i l’ascens a Primera Divisió Femenina de 
Futbol Sala, a dos punts del primer classifi cat. Les noies del Sedó esperen poder seguir mantenint 
l’alt nivell en el joc, per tal de tornar a l’afi ció tot el suport que el hi dóna. Infomen: Dafne Ogalla i Judit Ruiz

MIREIA PUIG RIART, PALOU                   THALÍA MOTA VALLS, EL LLOR

Jugo a Ponts ja que a Guissona no hi 
ha equip femení. Nosaltres juguem a la 
lliga de Barcelona ja que a Lleida no hi ha 
gaires equips de futbol (femení). Sempre 
m’ha agradat ja que és un joc cooperatiu i 
disfruto jugant-hi.

Em dic Thalía, tinc 17 anys i faig tir amb arc des 
dels 15.  Vaig començar perquè m’agradava el 
món del tir, però em va sorprende: era un món 
millor del que m’imaginava. Un esport adaptat 
a qualsevol sexe, un esport apte per a tothom. 
I a més, és una teràpia per una mateixa.
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El Consell Comarcal de la Segarra disposa 
d’un nou servei de suport al dol
A partir de l’onze de març el Servei de Suport al 
dol de Ponent realitza atencions individuals a
la seu del Consell Comarcal de la Segarra el 
segon dimecres de cada mes en horari de tarda, 
aproximadament de les 15.00h a les 18.00h.
El Consell Comarcal ha establert una col·laboració 
de cessió d’ús d’espai amb el Servei de Suport 
al dol de Ponent, qui es desplaçarà a Cervera 
un cop al mes sempre i quan tinguin atencions 
concertades. El primer dia d’atencions serà el 
dimecres 11 de març i cal demanar cita prèvia.
És un servei d’accés lliure i cal que la persona 
truqui directament al 639 610 603 o al 973 501 
503 demanant cita prèvia (Begoña Giménez). 
En el cas de persones usuàries de serveis 
socials es farà la derivació directament des dels 
ajuntaments o el Consell Comarcal. Si coneixeu 
algú que pugui necessitar aquest tipus de servei 
us proposem que li feu arribar la notícia.
Tots/es nosaltres en un moment de la nostra vida 
experimentem la mort d’una persona estimada.
El procés d’adaptació a la pèrdua és el que en 
diem dol i cada persona afronta aquesta situació
d’una manera diferent.
El Servei de Suport al Dol de Ponent és una 
entitat sense ànim de lucre, però el servei de les
atencions individuals tenen un cost d’un màxim 
de 20€, (si la persona està en situació de 
vulnerabilitat econòmica el servei és gratuït). En 
aquest cas, podeu enviar un correu electrònic a 
info@suportaldol.org explicant que la persona es 
troba en situació de vulnerabilitat econòmica.
La Consellera Comarcal de Serveis Socials, Salut 
i Igualtat, Gemma Martínez ha expressat la seva
satisfacció per incloure aquest servei a tots els 
altres que ja ofereix el Consell Comarcal i creu 
que és una prestació realment útil per a la 
ciutadania de la comarca.

L’autoestima i el benestar emocional, 
protagonistes a La Morana
Divendres 6 de març el Local Social de La Morana 
va acollir la xerrada “La pitjor soledat és no estar 
bé amb un mateix”, a càrrec de la psicòloga 
Susanna Balagué.
L’acte, emmarcat dins del dia Internacional de la 
Dona i amb una assistència d’unes trenta-cinc 

persones –majoritàriament dones– va oferir 
recursos per lluitar contra la soledat, fent una 
mirada a les habilitats socials que permeten o 
bloquegen un ple benestar emocional i, treballant 
els pilars bàsics de l’autoestima, com són 
l’autoconcepte, l’autoimatge, l’auto reforçament 
i l’autoconfi ança.
En la xerrada es va fer també una distinció entre 

els dos tipus de soledat que afronta l’individu: la
social i l’emocional. La primera trobant solució 
participant en la vida social i, la segona, requerint
un treball personal i introspectiu més difi cultós 
ja que aquesta soledat afecta a les percepcions 
d’un/a mateix/a.
En acabar els/les assistents van poder fer 
preguntes i transmetre els seus dubtes a la 
ponent, la qual va
fer una valoració molt positiva de la jornada i es 
va mostrar molt satisfeta amb la resposta del 
públic. L’auditori també va escollir la temàtica 
de la propera xerrada, que es farà al 2021 i que 
tractarà sobre La Por.
Aquest ha estat el quart any que el Consell 
Comarcal de la Segarra i l’Ajuntament de Torrefeta 
i Florejacs organitzen aquest cicle de xerrades, 
sempre a càrrec de Susanna Balagué Sanuy i amb
les problemàtiques emocionals com a principal 
objecte d’estudi.

NOTICIARI BREU
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Fe d’errates
En el número 140 de la revista vam barrejar 
les fotografi es de dos dels nadons del passat 
trimestre. Tot seguit ho esmenem i demanem 
disculpes per l’errada.

Jaume Alsina Vinuesa        Daniel Andrei Cojoc   

Coronavirus. El pas d’un març ben actiu 
a un març de confi nament.
El dia 12 de març el Govern de la Generalitat 
anuncia el tancament de les escoles... a partir 
d’aquest fet, el coronavirus (o Covid-19) 
comença a agafar tot el protagonisme a nivell 
social. Se suspenen les classes, es demana a la 
gent el confi nament a casa, la gent que pot fa 
teletreball, i en un curt espai de temps han 
de tancar bars, comerços que no siguin de 
primera necessitat, casals i centres culturals, 
s’impedeix l’accés a residències de gent gran...
I comencen a anul·lar-se totes les activitats 
programades. Entre elles les que des de 
l’Ajuntament, i el Centre Social de Sedó i Riber, 
hi havia previstes per un març ben actiu. Així 
doncs dia a dia es van suspenent les activitats, 
com el carnaval de Sedó previst pel 14 de març, la 
xerrada de consells de Seguretat al domicili que 
havia de realitzar el cos de mossos d’esquadra 
el 17 de març a Torrefeta, la caminada a Malgrat 
del 22, la xerrada sobre llenguatge no sexista 

del dissabte 28, la calçotada de Sedó del 29... 
Confi em poder posarr en agenda de nou algunes 
d’aquestes activitats i emprendre l’activitat 
social un cop superada aquesta crisi sanitària.

La marxa del castells, un any més passa 
per Torrefeta i Florejacs
El passat 8 de març va esdevenir la XXI marxa dels 
Castells de la Segarra, una marxa de 54 o 37Km, 
segons si es fa el recorregut llarg o el curt. Un any 
més aquesta ja tradicional caminada Segarrenca 
va trepitjar territori del nostre municipi, passant 
pel Castell de les Sitges, per Florejacs, El Llor, 
i per força quilòmetres de camins del nostre 
territori. Hi va participar 2.200 persones, a 
més dels organitzadors i col·laboradors, alguns 
del nostre municipi, com el grup de Florejacs, 
que any darrera any s’aplega per oferir aquest 
avituallament que tant esperen els participant. 
Imatge: Cesc Puig
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ESPAI DE SALUT
El coronavirus és un tipus de virus que 
circula entre els animals però alguns d’ells 
també poden afectar a éssers humans 
i poden causar problemes respiratoris 
que majoritàriament produeixen 
simptomatologia lleu. El coronavirus SARS-
CoV-2 és un nou tipus de coronavirus que 
pot afectar les persones i que es va detectar 
per primera vegada el desembre de 2019 a 
la ciutat de Wuhan, província de Hubei, a 
la Xina. Majoritàriament, en un 80% dels 
casos només produeix símptomes lleus 
respiratoris. 

Com es pot contraure la infecció ?

Per analogia a altres infeccions causades 
per virus similars, sembla que es transmet 
per contacte directe amb les secrecions 
respiratò ries que es generen amb la tos o 
l’esternut...

Quins só n els sí mptomes del coronavirus SARS-CoV-2?

Els sí mptomes mé s comuns són lleus, poden semblar els d’una grip, afecten un 80% de les persones 
i són malestar general, febre o tos. En els casos moderats pot produir sensació...

Quins són els grups de major risc?

Els grups de major risc són les persones d’edat avançada i les persones amb malalties cròniques, com 
són les cardiovasculars, diabetis, cardíaques o pulmonars, o amb problemes d’immunitat. 

Hi ha un tractament per al coronavirus SARS-CoV-2?

Actualment no hi ha un tractament especí fi c per al nou coronavirus, però  sí  que n’hi ha molts per 
controlar-ne els sí mptomes, per la qual cosa...

Què puc fer per protegir-me?

Per prevenir el virus, cal que apliqueu les mesures genèriques de protecció davant de qualsevol 
malaltia respiratòria: renteu-vos les mans freqüentment...

On puc trobar més informació?

Per a més informació truqueu al 061 Salut Respon, 24 hores, els 365 dies a l’any.

Les recomanacions durant l’epidèmia i per després de la mateixa les trobareu a http://canalsalut.
gencat.cat

Us recomanem que aneu fent-ne seguiment encara que hagi passat el brot gros de l’epidèmia
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ELS NOSTRES ESPORTS
CLUB DE BITLLES PALOU

RESULTATS

Cervera 514 Palou 594

Palou 590 Agramunt 539

Malgrat 555 Palou 518

Sant Blai 533 Palou 520

Palou 570 Tàrrega 559

Solsona 507 Palou 553

Palou 554 Gàrzola 493

Vergós 579 Palou 562

En l’apartat individual, aquesta temporada hem fet tres norantes: en Martí Vilana, en Ramón Llobera 
i en Ramón Casoliva.

CLASSIFICACIÓ

1 Malgrat 32

2 Vergós 26

3 Tárrega 26

4 Ponts 22

5 Agramunt 22

6 Palou 20

7 Cervera 20

8 Cabanabona 16

9 Plans de Sió 10

10 Gàrzola 10

11 Sant Blai 8

12 Solsona 8

13 Tordera 6

Davant les recomanacions del Departament de Salut i la Secretaria General de l’Esport, l’Associació 
de Bitlles de Lleida, ha près la decisió de suspendre el Campionat de Bitlles de Lleida fi ns a nova 
ordre. Temporalment el Club de Bitlles Palou, no efectuarà cap entrenament ni jugarà cap partit. 
Informa: Joan Plàcid Sala i Montalà. Imatge: Raquel Escolà
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ARRELS DE POBLE
FESTES I TRADICIONS. EL CARNESTOLTES

Any nou, vida nova. Així  comencem l’any, amb alegria i amb els propòsits de deixar alguna costum 
que no ens agrada o de fer nous canvis a la nostra vida, encara que, a vegades, sabem que alguns es 
quedaran a mig camí.

Després de Cap d’any i dels Reis (els Reixos, per a nosaltres) segueix la festa dels pagesos, Sant Antoni 
i els Tres tombs i a primers de febrer, la Candelera i Sant Blai, que ja en parlarem en una altra ocasió. 
Però una de les tradicions que ha arrelat més fort a les nostres terres i sembla que cada vegada se 
segueix més, és la del Carnestoltes o del Carnaval.

Al costat del ja famós carnaval de Solsona o de les festes com “Lo Ranxo” de Ponts (el dimarts abans 
de la Quaresma) als pobles com Florejacs teníem petits Carnestoltes casolans, organitzats pel jovent 
més gran.

Amb el poble ple de gent, els nois sortien al matí amb les seves disfresses a fer tombs pel poble. No 
hi havia normes, ni tampoc guardes de vigilància (no calia, perquè tots ens coneixíem). Anaven allà 
on veien la gent que sortia al carrer i els que en tenien ganes, grans o petits, s’afegien a la gresca 
tot cantant, ballant, saltant ... i els altres miraven per si podien endevinar qui hi havia al darrera del 
personatge que imitaven. Encara que el règim  franquista prohibís anar amb la cara tapada no se’n 
feia massa cas i anaven tan ben pintats que no els coneixíes fi ns que els teníes al davant del nas, o 
per com es movien o quan saludaven, o per la veu quan cantaven ...

Recordo vagament un tros de la cançó de Carnestoltes, que deia:
                Carnestoltes que fas voltes,
                lo blat va a divuit,
                molts n’hi ha que ballen
                amb lo ventre buit;
                a dinou va lo vi,
                pobre Carnestoltes,
                t’acabes de morir!
Després he sabut que aquesta cançó es cantava en molts pobles, però que a cada lloc tenia versions 
diferents. Si la memòria no em falla, crec que la festa acabava amb ball. Al poble, tots els diumenges 
se’n feia a la sala del cafè, amb una antiga gramola que no fa molts anys encara vaig veure força ben 
conservada.
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LA LLISTA DELS MEUS DESITJOS

Jocelyne, més coneguda com a Jo, és la propietària d’una merceria a la 
ciutat d’Arràs. Tot i que és més aviat grassoneta, somia convertir-se en 
estilista de moda a París. Li agrada llegir, escriu un blog sobre costura molt 
visitat, té un marit a qui s’estima i dos fi lls que ja són grans. Malgrat que el 
seu pare està malalt i que hi ha alguna ombra en el seu passat, la Jo es diu 
que és prou feliç en la seva vida... Fins que un bon dia, gràcies a les seves 
simpàtiques veïnes perruqueres, la Jo té la gran sort i la gran desgràcia de 
guanyar divuit milions d’euros a la loteria. Ara bé, aquell dia ella guanya 
molt més que diners. O no? Per primera vegada té l’oportunitat de decidir 
la seva vida. Abans, però, ha d’esbrinar què és el que importa de veritat.

El trobareu a la biblioteca de Guissona en préstec.

RECOMANACIÓ DE LECTURA roser nadal i freixes (la morana)

A casa, el primer dia del Carnaval, el Dijous gras, a l’hora dels àpats menjàvem normalment el de 
sempre: tall de porc, truita amb patates... però aquest dia hi havia la tradició de menjar la botifarra 
feta amb la carn especial del dia del mondongo (de la matança del porc) i els ous de les gallines del 
corral. També teníem guardats els llardons per aquesta ocasió. Es portaven al forner perquè fes la 
típica Coca de Llardons.

Quan el Carnestoltes s’ha acabat, ens ve la Quaresma. És l’hora de deixar els excessos i preparar el 
cos per entrar en la pròxima estació, la primavera. Però com que encara les nits són fredes, res  millor 
que un lleuger plat de sopes. Us explico com les fèiem:

· Ingredients: aigua, oli, sal, alls, pebre vermell dolç (que no sigui picant) i pa de pagès.
· En un pot o olleta  de fang es posa l’aigua a bullir amb la sal corresponent. Mentrestant, es posa al 

foc una paella petita amb una mica d’oli d’oliva, es tallen quatre o cinc 
alls  a rodanxes i quan l’oli és calent, es fregeixen; quan són daurats 
s’hi afegeix mitja o una cullerada de pebre vermell dolç, s’hi dona una 
volta per barrejar-ho bé però, sense coure-ho, es tira tot al pot junt 
amb l’oli. Quan arrenca el bull s’hi afegeix una llesca de pa de pagès, 
si pot ser lleugerament torrat; no cal coure-la molt. I ja tenim la sopa 
feta. Es tapa i es deixa suar una mica, però no massa, perquè és millor 
menjar-la calenteta.

Les quantitats depenen del nombre de persones i del gust de cadascú: 
més clara o espesa, més o menys cuita o salada...I ja sabeu la dita: 
“Qui menja sopes , se les pensa totes”.
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CON LOS BRAZOS ABIERTOS

Francesa. 2017 Dirección: Philippe de Chauveron Género: Comedia

Sinopsis: Jean-Etienne Fougerole es un intelectual humanista casado con 
una rica heredera desconectado de la realidad. Mientras promociona su libro
“À bras ouverts” en un debate de televisión invita a los telespectadores a acoger 
en su casa a personas necesitadas. El presentador le reta a que aplique lo que 
preconiza en su libro.

La trobareu en prèstec a la Biblioteca de Guissona

RACÓ DE CINE roser nadal i freixes (la morana)

BESTIOLES jordi roca (torrefeta)

EL RATOLÍ DE CAMP

La vida al camp em senta bé. Tinc unes boniques orelles ovalades, una llarga cua bicolor i unes taques 
color crema a la gola i al ventre. Sóc més gras i més gran que el meu esquifi t cosí, el ratolí domèstic 
que viu entaforat a les vostres cases. El problema és que hi una llista interminable d’animals que 
consideren el meu cos molsudet un bon àpat: mosteles, fagines, gats mesquers, raboses, teixons, 
senglars, aligots, xoriguers, astors, mussols, òlibes… ai, em sembla que li demanaré al meu cosí que 
em convidi a passar un temps amb ell!
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A veure quantes n’encerteu... la solució la trobareu a la pàgina de les receptes. No feu trampa, eh!

1 - Quin creus que és el mes més plujós de l’any?             

A) abril b) maig c) octubre d) novembre

2 - En quina d’aquestes ciutats hi plou tant com al municipi?

A) La Habana (Cuba) B) Roma (Itàlia) C) Dakar (Senegal)
D) Buenos Aires 
(Argentina)

3 - La mitjana anual de litres/m2 de pluja al municipi és de 417. Quant creus que va ploure l’any 
passat?

A) 475 B) 375 C) 435 D) 535

4 - Aquest mes d’abril, en quina d’aquestes ciutats podem anar per tenir les mateixes 
temperatures que aquí?

A) Moscú (Rússia) B) Pekin (Xina) C) Caracas (Venezuela)
D) Praga (República 
Txeca)

5 - A l’abril, les temperatures de dia al municipi són més altes que al març. Quants graus creus 
que puja?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

METEOQUIZ cesc puig (palou)

PICANYOL
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RECEPTES CASOLANES
LLENGÜES DE GAT

Ingredients:

100 gr de mantega

150 gr de sucre

125 gr de farina

3 clares d’ou

Elaboració:

Passem per la batedora la mantega amb el sucre, quan ja 
està desfet hi afegim les clares i es treballa tot. Afegim la 
farina que abans haurem tamissat i ho remenem amb una 
espàtula. 

Ho posem tot a la mànega pastissera i al damunt d’un 
paper per anar al forn o un silpacks, anem fent tires d’uns 
8 cm, procurant que quedin ben separades les unes de les 
altres i al forn a uns 180º. Cal anar vigilant perquè es cou 
molt ràpid.

Cuiners: maria i pau (palou)

CREPPES
Ingredients:

125 gr de farina

250 ml de llet

2 ous

50 gr de mantega

5 gr de sucre

1 mica de sal

Elaboració:

Passem per la batedora tots els ingredients fi ns a 
aconseguir una massa homogènia. Escalfem una paella, 
posem una mica de mantega i una bona cullerada de la 
massa fi ns aconseguir una capa fi na, donar-li la volta quan 
estigui ben daurada i omplir amb el que més us agradi.

Cuiner: biel mora i jové (sedó)

Solució del MeteoQuiz: 1-B 2-C 3-A 4-B 5-C
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