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Tots fem història 
Full Informatiu Nº 10 de la vila de Tarroja –Maig 2019 

 

 

 

La bandera nova de trinca torna a lluir al campanar. El sol, el vent, la intempèrie, dia a dia 
l’havien deteriorat sense compassió. Talment sembla una premonició del que ha anat passant 
en el nostre petit país. El Govern democràticament escollit, es troba entre la presó i l’exili, els 
partits polítics no han estat capaços de respectar la veu del poble que unànimement ha 
demanat UNITAT, les relacions entre ells cadascun amb les seves raons, s’ha anat fent un lloc 
que quedarà escrit als annals històrics. Només el transcurs del temps jutjarà la història, confiem 
i desitgem que el nostre poble mantingui  la unitat i els anhels de llibertat a través del temps fins 
a l’objectiu.  
La senyera, símbol d’un poble, pot ser rehabilitada, els esquinçalls entre relacions humanes 
són difícils de sargir i encara més de rehabilitar. Necessitem encerts per part dels nostres 
polítics per capgirar la quimera de qui ens detesta i vol assentar-se amb superxeria a casa 
nostra, fent una cura de bona voluntat i molta fermesa per parts de tots. Que els nostres  líders 
polítics actuïn honestament i governin amb saviesa per la totalitat dels catalans. 
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N o t í c i e s
> El dia 12 de gener a les 7 de la tarda, 
Concert familiar de flauta I guitarra . 
RITMES TREPIDANTS a la sala de la vila. 
Bona assistència de públic amb satisfacció  
i ganes de repetir per part de tots 

 
Concertistes en plena actuació 

 
> Aquest any després de temps de 
reclamació de part dels tarrogencs, la 
Diputació s’ha fet càrrec de la col·locació 
d’elements reductors de velocitat del tràfic a 
les a carreteres que travessen la nostra 
població: Cervera-Guissona, Tarroja-Sant 
Ramon. Sabem de la dificultat que presenta 
sobretot per ciclistes, motoristes i per tot el 
tràfic rodat que en pateix les 
conseqüències, beneficia però i protegeix 
les persones grans i sobretot els nens i 
nenes, que distrets jugant es poden posar 
en perill d’accident. Aplaudim la iniciativa i 
esperem no haver de lamentar cap 
desgràcia per aquesta causa.  
 
> El dia 11 de febrer van començar les 
obres previstes a l’església, entre treball i 
pausa van avençant, sabem que el 
programa sobre el paper sempre resulta 
més breu.  
Volem creure que per la Festa Major 
podrem honorar el Sant Patró amb la 
restauració dels dos altars que havien entrat 
en ruïna a causa de la humitat. Amb 
aquesta actuació, s’haurà complert l’objectiu 
proposat, gràcies a la tenacitat incansable 
de la Imma Secanell, alcaldessa de la vila. 

 

 
El diari Segre es va fer ressò de l’obra 

 
> El dia 3 de març diumenge, en motiu de 
la cursa BTT-Hivernal de Cervera, entre un 
quart de 10 i les 11 del matí, va passar per 
Tarroja la dita cursa. A la plaça Nova hi va 
haver avituallament pels ciclistes . El 
recorregut fou: de la Font al portal Baix, 
plaça de l’Església , plaça Nova, carrer de 
l’abeurador, plaça de la Gual, camí del 
safareig, travessar la carretera i camí  de les 
Oluges.  
Amb nota per WhatsApp l’alcaldessa 
recomanava de vigilar el trajecte dins la 
població, ja que hi podia haver algun carrer 
sense pas per circular. 
 
> Dia 8 de març, dia internacional de les  
dones a un quart de vuit del vespre es va 
llegir el manifest per reivindicar la igualtat 
efectiva entre els homes i les dones. La 
seva lectura la va fer la Ariadna Castellà i el 
text que es va llegir va ser l’oficial . La poca 
assistència de dones a l’acte, fa pensar que 
les dones de Tarroja no tenim problemes 
respecte de la reivindicació del manifest, per 
la qual cosa ens en podem  felicitar, però 
ens hauria agradat poder mesurar un grau 
més elevat de sensibilitat per aquest tema i 
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per la solidaritat amb totes les dones que 
pateixen abusos i violència de tota mena.  
En plena revolució industrial, el 8 de març 
de 1857 un grup de treballadores tèxtils van 
decidir sortir als carrers de Nova York per 
protestar per les miserables condicions 
laborals. Va ser una de les primeres 
manifestacions de lluita pels seus drets. 
El capítol més cruent de la lluita pels drets 
de la dona es va produir, no obstant, el 25 
de març de 1911, quan es va incendiar 
la fàbrica de camises Shirtwaist de Nova 
York. Un total de 123 dones i 23 homes hi 
van morir. La majoria eren joves immigrants 
que tenien entre 14 i 23 anys. 
Si coneixem i tenim memòria dels fets que 
van donar lloc a aquesta reivindicació potser 
ens sacsejarà la consciència  i en el futur 
farem més costat a totes les dones que 
potser en silenci es veuen amenaçades i 
pateixen violència verbal, física i/o 
psicològica, sense gosar aixecar la veu.  
Per assolir la plena igualtat de gènera i fer 
visible les dones en tots els àmbits de la 
societat, cal seguir en la lluita i sobretot 
empènyer a les administracions públiques 
perquè liderin i promocionin projectes en 
formació i defensa del drets de la dona. 
 
> Ja tornem a tenir el rellotge al campanar 
amb revisió feta i a punt.  

 
Col·locació de l’esfera en el seu lloc  

Quaranta anys sense repòs assenyalant 
l’hora i el toc, el malaguanyat rellotge 

necessitava una bona assistència 
mecànica, per tornar-nos a recordar com el 
temps fuig més ràpid del que voldríem.  
El Josep Ma Llenes i l’Ignasi Artigas s’han 
preocupat del desmuntatge i de la 
desconnexió de la ret elèctrica, els tècnics 
de rellotges de campanar han fet la resta. 
Posat en hora i amb el toc de campanades 
a punt, podem tornar a escoltar el so de la 
campana que ha sobreviscut impertorbable 
centenars d’anys, acompanyant la vida dels 
vilatans i també el seu traspàs. 
 
> Festa de Carnaval. Com cada any, els 
que van tenir ganes de disfressa així ho van 
fer. Per a tothom hi va haver sopar amb 
graellada de botifarra i cansalada, pa torrat, 
amanida i postres 

 
Preparació de la carn per la graella 

 

 
Expert en fer brasa i coure la carn 

Organitzada pel jovent, sempre però amb el 
fogoner en cap encarregat de mantenir el 
foc i coure la carn. Mentre, dins de la sala 
de la vila, els joves van parant  taules i 
preparant les  amanides. 



Tots fem història Maig 2019 

 

 4 

  

El sopar es va retardar més del que era 
previst, sobretot la gent gran que intenta 
sempre amb gust, donar suport, s’anava 
neguitejant pel servei que no arribava . 
Segurament teníem en ment aquell antic 
adagi que diu... “dels gran i tardans sopars, 
els vells van als fossars”. 
Tot i així aplaudim la festa, la continuació de 
la tradició i els qui fan l’esforç i posen les 
ganes per a continuar-la. 
 

 
Preparant el sopar, l’Ariadna i l’Albert 

 

 
Els que han vestit la disfressa arriben a la sala 

 

 
l’Anna amb disfressa de bruixa tradicional 

 

 
El Miquel i la Carme 

 

 
l’Hector i el Sebastià amenitzant la vetllada 
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El Jan i l’Albert 

 

 
Família ben preparada pel que pugui ser... 

 
> Dilluns dia 25 del mes de març, el senyor  
Ramon Pinyol, director dels serveis de 
Salut a Lleida va fer una visita a Tarroja, 
l’objectiu sembla que va ser visitar l’espai de 
les antigues escoles i mantenir conversa 
amb els membres de l’ajuntament. 
Altres temes que es van tractar, van ser els 
impostos i taxes municipals que es 
mantindran igual que l´any anterior, excepte 
els residus que són incrementats en un 3%. 
 
> La darrera setmana de març, dia 29 a 
dos quarts de vuit del vespre,  hi va haver a 
la sala de la vila, reunió de poble. 
L’assistència fou d’unes 35-40 persones i 
l’objectiu de la reunió va ser informativa, 
tant per activitats i actuacions ja realitzades 
al llarg del 2018 com de les actuacions 
previstes pel proper any 2019. 
Es va parlar del tema de la gestió de l´aigua 
municipal. Tot i que ha disminuït el consum 
d´aigua respecte l´any anterior el que ha 
pogut recuperar l´ajuntament mitjançant la 
facturació, s´ha reduït i tenim 3600m3 que 

surten de les arques municipals ja que 
seguim tenint aquestes pèrdues d’aigua. 
Alhora es va parlar del nou sistema de 
recollida de residus programat per posar 
en marxa la propera tardor. El paper, vidre i 
plàstic seguirà igual, canviarà però el 
contenidor de residus orgànics ja que es 
posaran compostadors. El rebuig que origini 
cada família s´haurà de portar un dia 
determinat de la setmana a un penjador 
numerat, que hi haurà en el lloc pertinent. 
Cada família tindrà un codi que haurà de 
respectar segons les instruccions que el 
Consell Comarcal a través de l’Ajuntament  
indiqui en el seu moment. 
Es va parlar també de l’estat de comptes en 
relació a la bàscula municipal, la piscina 
municipal i la Festa Major i la quantitat que 
va aportar l´ajuntament al FESTARROJA  
El pressupost municipal pel 2019, és de 
450.000 euros i queda destinat per a les 
inversions ja previstes: Obres a l’església, 
millores i arranjaments de camins, previsió 
de canvi dels llums municipals a LEDS. 
L’alcaldessa va fer una tímida insinuació 
sobre el nou consultori que quedaria ubicat 
a les antigues escoles. Sembla que és un 
pla que cada vegada va agafant més força.  
 
> Properament l’Oscar Burriel, poc 
conegut pels tarrogencs tot i que porta vivint 
a la nostra població alguns anys, 
començarà com a massatgista a l´edifici del 
consultori. Tindrem ocasió de conèixer-lo  
millor i tal vegada si fem ús dels seus 
serveis podrem millorar la nostra salut i el 
nostre benestar. 
 
> El dia 4 d’abril vam rebre la visita del 
subdelegat del govern de Lleida, el senyor 
José Crepín Gómez, l’hem acompanyat per 
fer una visita a la població de la qual ha 
quedat molt satisfet i agraït, ha visitat alhora 
les obres de l´església i també li hem 
comentat el tema del consultori per al qual  
ens ha ofert tota l´ajuda i col·laboració per 
allò que ens sigui necessari.  
Ha signat al llibre d´honor i l`hem obsequiat 
amb pa i magdalenes de la Garbiana a més 
d´un llibre de l´inventari de Tarroja.  
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J.Ma Llenes, sr.J Ma Crespin, l’alcaldessa 

I. Secanell i M. Sellés, a l’antiga escola. 

 

 
El senyor J. Ma Crespin signa al llibre d’honor 

> Dijous 11 abril a dos quarts de vuit del 
vespre, hi va haver al local social de 
Tarroja, una xerrada sobre “Eines 
practiques per relacionar-nos amb el 
nostres fills i filles adolescents” a càrrec 
de Daniel Gabarró. 
La Imma Secanell, alcaldessa de Tarroja 
ens ha proporcionat aquest resum de la 
xerrada, el qual ens sembla prou interessant 
i pràctic perquè sigui transcrit i serveixi com 
a model de consulta als pares i educadors 
que tinguin a bé consultar-lo 
 
El Daniel Gabarró va plantejar la xerrada 
com una estona de reflexió. Va demanar als 
assistents participació, flexibilitat i verificació 
del que ell expliqués. 
Ens demana que cada un s´hauria de mirar 
dins de si mateix, hauríem de tenir més pau 
interior i més harmonia externa. 
La sessió va començar preguntant al públic  
quines inquietuds/preguntes tenien respecte 
en la comunicació amb fills i filles 

adolescents. Les preguntes es van escriure 
en folis que posteriorment es van analitzar. 

 
Entre elles van sorgir les següents: 
 
1- com establir comunicació amb fills/es 

2- fins a quin punt es pot exigir a un/a fill/a 
que segueixen les normes 

3- sobre fer deures, no creure 

4- per què fan més cas als de fora de casa 
que als de casa 

5- gelosies entre germans/es adolescents 

6- estats depressius (d’adults i adolescents) 

7- xarxes socials, jocs on-line,   

8- com fer entendre a bessons/es que son 
persones diferents 

9- oportunitats de l’adolescència, coses 
positives 

10- en què sentim els adults que fallem 

11- temes d’oci (surt molt, poc, gens) 

12- com acompanyar-los/les amb la pressió 
del sistema escolar 

13- pares separats, fills únics  

14- què fer amb la baixa tolerància a la 
frustració 
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15- el respecte als altres i vers un/a 
mateix/a 

16- com gestionar el diàleg dels joves amb 
les pantalles 

17- per què hem de dir les coses 30 
vegades 

Tot seguit va presentar quatre idees 
bàsiques que resolen moltes de les 
preguntes: 

 
Daniel Gabarró interpel·lant al públic assistent 

 
Cal saber què vol dir ser pare o ser mare. 
La resposta que ell ens donà va ser:  
Porta, Lluna minvant i Amor. 
Porta: Hi ha la voluntat de ser pare/mare 
vingui de la forma que sigui el fill. No podem 
escollir, entra qui entra per la porta. Per 
tant, fills/es et trien a tu. 
Lluna minvant: Fins quant serem 
mare/pare? Quan un infant neix, l’adult té un 
99% de poder respecte a l’infant perquè 
s´ha de decidir per ell. A mesura que creix, 
el pare/mare va perdent aquest poder 
perquè el fill es va fent autosuficient i 
decideix ell mateix. Cada trimestre que 
passa, perdem un % de poder. Allò que no 
pot fer sol, el supervisem i manem. I això va 
canviant. El dia que el fill/a sigui adult, ja no 
som mare/pare (això hauria de ser als 23 
anys aproximadament).  Els pares sempre 
veurem els fills com a immadurs... però no 
és pas així. A partir d’aquí tenim una relació 
entre iguals. Tot allò que tu no puguis evitar 
que el teu fill faci, no és cosa teva. Salvar-
los de les conseqüències dels seus actes es 
diu maltractament. Ells/es han d’assumir les 

conseqüències del que volen fer o del que 
no volen fer. 
Amor, respecte a l’amor, que no és un 
sentiment en realitat, estimar és donar-li 
suport, permetre que la persona floreixi. 
Tenim permís perquè els nostres fills ens 
caiguin malament, tot i que els estimarem 
igual. Estimar és buscar el millor per ells, no 
té cap mena d’importància el que sents, el 
que has de fer, però, és desitjar el millor per 
ells. Malgrat el que jo sento, donaré suport 
al meu fill/a. 
Una altre punt, respecte de la culpa, cal 
tenir clar que és inevitable que ens 
equivoquem. No ens cal demanar perdó, 
només cal disculpar-se. Demanar perdó 
permet a l’altre que et perdoni o no. Si et 
disculpes, com s’ho prengui l’altre ja no és 
cosa teva. Els nostres progenitors es van 
equivocar també. Els errors dels nostres 
pares és perquè nosaltres els arreglem, 
n’aprenguem alguna cosa. El que els fills 
facin amb els nostres errors no és cosa 
nostra, no podem admetre xantatges. No 
patiu o fingiu que no patiu, pels vostre fills 
mai, sinó la relació amb els fills es 
converteix en una relació de bucle, perquè 
el xantatge ens converteix en un vincle. La 
preocupació trenca la confiança.  Cal parlar 
des de la confiança i la tranquil·litat sempre. 
Si cal, parlar-ho un, dos dies després. 
No és el teu fill, és el fill de la vida. Tu no 
saps el que és bo per ell.  Cal renunciar a la 
idea que nosaltres sabem el que és bo per 
ells. 
No podem decidir moltes coses, cal que 
visquin les conseqüències dels seus actes. 
La part més important en l’educació dels fills 
adolescents és no robar-los el que els toca 
viure, perquè sinó els fem dependents. Han 
d’assumir les seves conseqüències. 
Preguntes a fer a l l’adolescent en cas 
necessari: Què ha passat? Com et sents? 
Què hem après de tot això? El to sempre ha 
de ser tranquil. Si l’adolescent no respon, 
hem de fer servir el t’informo que ... i les 
conseqüències. T’informo que a partir d’ara 
vindràs amb mi.  
Algunes de les respostes concretes a les 
preguntes formulades varen ser: 
 



Tots fem història Maig 2019 

 

 8 

  

1-Comunica’t tu. Si tu ets exemple, explicant 
què fas i com et va el dia... però hem de 
respectar els seus silencis. 

2- Tema normes, han d’assumir-les. 
Informa’l i si no les compleix ha de tenir 
conseqüències. 

3- Els pares no podem fer els deures pels 
fills. Cal veure quines conseqüències tindrà 
el fet de no fer-los. La fermesa amorosa és 
bàsica. Si no fa els deures, no mirarà la tele. 

4- Estan conquerint l’adultesa, s’allunyen 
dels que han manat sobre ells. 

5- Gelosia entre germans: cal provocar que 
parlin entre ells i que ho resolguin entre ells. 

6- Estats depressius dels joves, cal 
consultar a un terapeuta. En cas dels adults, 
sortir a córrer, en bici, cridar, netejar... i 
després recordeu perquè vam tenir el fill/a, 
buscar un bon record del passat i anar allà a 
buscar pau.  

7- Tema xarxes, Cal tenir una conversa 
llarga abans d’entregar el mòbil als fills i 
filles. Posar condicions d´ús abans de 
comprar-lo. Cal parlar de sexualitat amb els 
fills i filles, parlar dels permisos, ús de 
preservatius. 

9- A l’adolescència descobreixen qui son, 
això és molt bo. Cal preguntar-los quins son 
els seus valors, quina persona volen ser. 

12.-Respecte al sistema escolar, hi ha gent 
que ha perdut l’alegria de viure. Cal veure 
com gestionar-ho. 

13.- Si acceptes que a casa del pare i a 
casa de la mare es fan les coses diferents i 
no es parla malament dels ex, els joves 
s’adapten. 

Deixa que visquin les conseqüències dels 
seus actes. Si els sobre protegim els estem 
maltractant. Repeteix molt aquesta idea. 

El millor regal que podem fer als nostres fills 
és que siguem feliços. Som el seu mirall, els 
cal que siguem el seu reflex. 

> La primera semana d’abril alcaldes de 
l'Associació Catalana de Municipis (ACM) 
denuncien a Madrid les "mentides" en les 

compareixences dels agents de la Guàrdia 
Civil i la Policia Nacional durant el judici del 
procés que es fa al Tribunal Suprem.  

 
l’Alcaldessa i la seva parella a Atocha 

 

Els representants dels ajuntaments acusen 
els agents que han declarat al judici 
d'inventar-se un relat fals. Els alcaldes es 
mostren indignats i asseguren que a l'1-O hi 
va haver càrregues policials, contràriament 
al que han dit els policies davant del 
tribunal. 
L'acte "La veritat de l'1 d'octubre", es va fer 
al Centre Cultural Blanquerna. 
Tarroja va ser representada per la nostra 
alcaldessa i el seu espòs. Alguns tarrogencs 
van voler també acompanyar-los i donar 
suport a l’acte. 
 
> Calçotada dissabte dia 13 d’abril 
organitzada pel jovent . Assistència d’unes 
60 persones que van poder gaudir de bons 
calçots, botifarra a la brasa i tertúlia de 
convivència  
 
>  Diumenge de Rams, aquest any s’ha 
escaigut el dia 14 d’abril, a Tarroja a causa 
de la poca assistència de feligresos als 
oficis religiosos es va celebrar dissabte. La 
manca de capellans i l’avançada edat de la 
majoria, cada dia és més notable i és difícil 
garantir assistència a totes les parròquies. 
No es que hagi sigut lluïda la festa, però  
l’hem celebrat amb joia, hem beneit la 
palma i el llorer fent honor a la tradició i 

https://www.acm.cat/
https://www.ccma.cat/324/judici-proces/tema/JUDICIPROCES/
https://www.ccma.cat/324/judici-proces/tema/JUDICIPROCES/
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rememorant l’entrada de Jesús a Jerusalem 
muntat sobre un ruc, amb els seus 
deixebles durant la pasqua jueva. Segons 
l’evangeli, Jesús va ser  rebut amb alegria. 
La gent de Jerusalem va alçar palmes i 
branques de llorer i d’olivera per donar-li la 
benvinguda. Als pocs dies va ser traït per 
judes Iscariot i crucificat.  
Ningú el defensà, el poble que ahir 
l’aclamava, l’endemà el condemnà a mort. 
Han passat 2000 anys i la història es 
repeteix, tot i que les formes han canviat, 
seguim condemnant les actituds i la vida 
dels altres. La intolerància, l’exigència, 
l’egoisme... és el pa de cada dia. 
La nostra societat no canviarà, si cadascun 
de nosaltres no fem un pas endavant de 
comprensió, de suport, de generositat, per  

 
Moment de la benedicció del rams 

 
sentir-nos tots partícips d’un mateix 
projecte. 
 
> Dilluns de Pasqua, Sant julià. Com cada 
any missa a les onze a l’ermita, benedicció 
de la coca i esmorzar compartit entre tots. 
Mentre, l’Hector amenitzava la trobada amb 
l’instrument musical que més li escau, 
interpretant música al gust. La campana no 
deixà de repicar al compàs dels més 
menuts que es distreien amb la seva 
primera experiència de campaners. 
Els majorals de Sant julià aquest any han 
estat la Mercè Torra i el Ramon Ma Verdés  
decisió que van prendre a darrera hora, ja 
que ningú havia previst la seva disponibilitat 
per fer de majorals. Gràcies a la seva 
generositat, vam poder gaudir de la 
continuació del servei tradicional i de la 
festa de Sant Julià.  

La tasca dels majorals no és altra que 
netejar i endreçar l’ermita, encarregar-se de 
reservar la coca, comprar la xocolata i la 
barreja, que al final de la missa és beneïda i 
repartida per a tothom qui s’apropa a 
recollir-la. 

 
Comença el sorteig el Ramon Ros protagonista 

 
Com ja és costum, per la proximitat de Sant 
Jordi, cada any es sortegen uns llibres, 
alguna fotografia emmarcada  referent al 
patrimoni de Tarroja i algun altre detall per 
arrodonir comptes i anar omplint la bossa 
per les obres de patrimoni que prou falta fa.  

 
Tots els afortunats en el sorteig i els majorals 
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Una acció vandàlica va fer caure el cartell 

 

 
La porta de Sant Julià 

 
Cap a quarts d’onze el sol va començar a 
picar l’ullet i els núvols van escampar. Així 
vam gaudir de la festa a cor que vols. Els 
vilatans tarrogencs, els de fora vila i també 
els visitants vam omplir la placeta de 
l’ermita, també els que pensaven que la 
celebració a Sant Julià  cada any minvava 
van poder constatar que no és pas així. 
La coca, la barreja i la xocolata va arribar 
per tothom. El David va ser l’artesà 
responsable de l’elaboració de la coca. 
En les fotos anteriors es veu al fons tres 
persones que porten el pal que anunciava el 
camí de l’ermita i que en un acte vandàlic 
van tirar a terra. També van escriure 
ofensivament a la porta i paret i es van 
endur la bandera que onejava a la teulada. 
Preguem a la comunitat de Tarroja i 
sobretot a la gent jove que comencin a 
pensar en Sant Julià de l’any que ve. Els 
majorals és una tradició que no s’hauria de 
perdre i que costa poc fer el servei a l’ermita 
i a la comunitat una vegada a l’any, 

compartit entre tots no suposa cap càrrega i 
el servei fet dona satisfacció.  
L’anècdota del matí es va donar amb el 
sorteig de premis, ja que es van haver de 
repetir varies vegades perquè no sortia el 
responsable del número de la sort. 
Segurament a causa del temps insegur, 
alguns van abandonar abans d’acabar la 
festa  
La col·lecta a l’ermita, sufragades les 
despeses, queda per la parròquia 248,35 
euros. 
 
> Dimarts 23 d’abril Sant Jordi, dia de 
regalar la rosa i el llibre. 
Aquest any Stestefan va tenir la bona idea 
de posar davant del Bar una paradeta de 
Roses. Sota l’ombra d’un paraigua la 
temperatura era més amable, la seva filla Eli 
invitava a tots els transeünts, vianants o 
passatgers a que compressin la rosa, quina 
més bonica!. 
El sol va somriure pràcticament tot el dia i el 
pas pel carrer, carretera de la població, per 
unes hores va canviar el decorat. La dolça 
escena que vam poder captar de ben segur  
va espantar tots els mals dracs de la 
rodalia. Només a la porta del bar el cartell 
anunciador de la venda de roses, un drac 
rialler anunciava la festa. 

 
Els actors, aliens a l’escena que protagonitzen 

 
 
Redacció: Comissió d’Estudis Tarrogencs 
 Impressió: Ajuntament de Tarroja 
 Col·labora:  Josefina Carulla, Imma Secanell,     
Mercè Torra, Lourdes Castellana 
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> Diumenge 28 d’abril Eleccions a Corts 
generals 2019 

 
Mesa de votació amb un votant 

 
Nombre d’electors    149 
Total votants     118 
Esquerra Republicana de Cat.   44 
Junts per Catalunya    20 
Partit Popular      5 
En Comú Podem    16 
Partit dels socialistes de Cat.  4 
Ciutadants     11 
Poble lliure-Som Alternativa-Pirates  de 
Cat. –Front Republicà   17 
Resta de Partits     0  
 
> Dimecres dia 1 de Maig concert amb el 
cantautor Xavier Baro i Hector Benavide al 
local social que pràcticament va fer un ple. 
Tothom va poder gaudir de la bona música 
dels dos erudits. La tarda es va fer curta 
amb tant bona companyia. 

 
Cartell anunciador  de la festa 

 

> Festa del Roser de maig, programa amb 
força activitats del qual tots en podrem 
gaudir. 
Dissabte   dia 4, dinar popular a la sala 
organitzat per l’Associació de joves amb 
Pica-pica, amanida, fideuada i gelat per 
postres.  
Hem de dir que aquest dinar va ser ben 
boníssim, ben preparat i a gust al punt, 
vegeu si no agafen ganes de posar-lo al 
plat.  

 
El Ramon Ros, sembla un cuiner ben 
experimentat, va encertar del tot 

 
Ramon Ros controlant la “fideuà” 

 
Diumenge dia 5, a les 12 missa solemne. A 
la sortida de l’església, Exposició fotogràfica 
de la campanya “Tracta’m  bé” inclou 
homenatge a totes aquelles persones 
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empadronades a Tarroja majors de 80 anys. 
 

 
 
L’alcaldessa els dirigí unes paraules i els 
feu entrega d’una certificació emmarcada 
com a record d’aquest dia, a més d’un roser 
florit per cadascun d’ells. Tots els presents 
van rebre l’homenatge agraïts pel record i la 
festa. 
 

 
Foto general de tots els homenatjats 

 
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
Joan Coma Aldomà (representa la seva 
mare Ramona Aldomà Gené) Montserrat 
Viladrosa Cuadros, Vicents Torres Sanfeliu, 
Jaume Secanell Tomas, Josep Coma 
Sanou, Antonia Queralt Turull, Angela Riba 
Miret, Núria Porta Condal. Imma Secanell 
alcaldessa de la vila. 
Vicents Trilla Riera, Teresa LLenes Lloses, 

Jaume Fitó Villorbina, Vicents Torres Ortíz, 
Jaume Gassó Nadal, Felip Verdés  Solà,  
Ramon Sociats Vila, Jaume Verge Santiveri. 
Per malaltia i dificultat no van poder assistir: 
Ramona Segura Gargante, Teresa 
Dalmases Guitart, Lurdes Porta Farras, 
 
Tot seguit el tradicional vermut popular i 
venda de flors per obsequiar en el dia de la 
mare, amb el mateix èxit de cada any. 
Tertúlia fins a l’hora d’anar a dinar. 
A les set la tarda Teatre a la sala de la vila a 
càrrec del grup “BAT” de Tàrrega amb la 
presentació de la comèdia “Revisió Anual” 
(mai no és tard) de Montserrat Cornet 
L’obra tracta d’una tragicomèdia que no 
dona solucions, però que intenta transmetre 
la il·lusió en la vida dels personatges. 
 

 
Escena del  quadre teatral 

 
Defuncions 
- El matí del dia 16 de gener a l’edat de 84 
anys va morir Ramon Secanell Boladeres 
de cal Valeri La Paula. 
Un exemple d’esforç, de lluita, de no rendir-
se...Descansi en pau! 
El nostre més sentit condol a la família. 
El seu record ens és molt present. 
 
- Alhora volem expressar el nostre 
sentiment de condol al Joan Marsol, per la 
mort en pocs dies de la seva mare i el seu 
pare. Desitgem per tota la família una  
recuperació d’ànim ben aviat. 
 
     - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
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