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Tots fem història 
Full Informatiu nº3 de la vila de Tarroja – desembre  2015 

 

 

 

Primer Naixement que a Tarroja es va fer al carrer, a emparat dins un cup, al carrer Baix 

No se pas que té el Nadal, que ens encomana tristesa, potser l’establia ens fa fresa i basarda 

el Portal?. Hem vist tants infants com tremolen..., per la fredor de molts adults  amb cor 

glaçat...hi ha tanta gent pobra que busca arraulida l’escalfor d’algú que li doni la mà. 

La Nit de Nadal és bonica, però el Nen tremola i encara ningú li ha donat acolliment, com Sant 

Josep molts s’han fet malbé la gola de tant demanar alberg inútilment. 

Que té el Nadal que ens encomana tristesa? Tot i així Tarroja, animada, ha volgut representar 

el pessebre en la Nit clara de Nadal, un estel que assenyalava i al balcó de cada casa un llum 

de generositat. 

Bones Festes a tots els tarrogencs i que l’Any 2016 ens encomani l’alegria i les ganes de 
repetir la festa com aquest any.
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N O T Í C I E S 

> Obres a la façana de l’església. El 

passat mes de juny van començar les obres 
de restauració de la façana de l’església, a 
causa del mal estat en que es trobava.  
El pressupost de l’obra  es de 16.685,59 
euros. 

 
Plaça de l’església, part central de la façana restaurada 

 
Amb les campanyes que hem anat fent, rifa, 
sopars, loteria de Nadal, etc. tenim recollits 
uns 2467 euros. 
Seguirem fent activitats per la recuperació i 
conservació del patrimoni. 
Esperem subvencions, que més endavant 
podrem concretar i presentar comptes.  
Demanem la col·laboració de tots els 
tarrogencs que estimem Tarroja, per portar 
a terme l’objectiu marcat. 

 

> Festa Major 
Aquest any la Festa Major va ser visitada 
per una pluja força abundant. Tot i que no 
es va haver de suspendre cap acte, sí que 
va obligar a fer algun canvi d’activitat. Quedi 
però constància del programa 
Divendres 1 d’agost, en motiu de la 
finalització dels cursets de natació hi va 
haver l’entrega de diplomes i un petit 
berenar a la piscina. 
A les 10 de la nit Sopar a càrrec de 
l’empresa de càtering de “Cal Planes” de 
Ponts.  
Bingo de Festa major, recollida de 460 
euros, que van destinats a Endrecem el 
patrimoni. 

 

 
Sopar de Festa Major 

 

A la mitja nit Escala en Hi-Fi en el qual van 
participar jovent i no tan jovent de la vila o 
vinculats a ella. Ens van distreure, ens ho 
van fer passar bé, vam riure força i ens vam 
haver d’esforçar en pensar qui hi havia sota 
la vestimenta de l’artista, que molts cops no 
vam saber endevinar. 
 

 
Grup imitant “Queen” 

 

 
Grup infantil 
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Imitació “Spice Girls” 

 
Imitació “Les Ketchup” 

 

 
Una mica de tot 

 

 
Imitació F. Mercouri i M. Caballé 

Dissabte 1 d’agost a les 10  jocs de 
cucanya a la plaça Nova. 
A les 12  es va haver de suspendre per 
causa del mal temps, la festa de l’escuma la 
qual es va traspassar el dia següent al 
poliesportiu. 
A les cinc de la tarda  Inflables a la piscina. 
A les 10 nit, servei d’entrepans al 
poliesportiu a càrrec dels joves 
organitzadors d’ ALERTA-RROJA. 
 
Diumenge dia 3, a les 12 Missa en honor al 
patró, Sant Salvador. A la sortida, vermut a 
la plaça Nova, on els veïns i convidats a la 
Festa Major podem gaudir de la tertúlia i 
retrobar sovint aquells amics i coneguts que 
escassament poden veure fora de la Festa 
Major. 
A la tarda després de dinar, inflables a la 
plaça de la Gual on els petits poden gaudir i 
córrer a cor que vols. Al cap vespre ball llarg 
amb el trio ” CORAL”. 
El preu de la talla va ser de 40 euros 
 

> No podem deixar de mencionar la festa 

de l’onze de setembre en la qual 
majoritàriament tot el país es va manifestar i 
va gaudir dels actes organitzats per les 
entitats nacionals. A la nostra vila poques 
senyeres als balcons, només l’animació i 
entusiasme d’uns pocs, gosen fer-les 
visibles.  
Alguns tarrogencs es van deixar veure a la 
gran i festiva manifestació a Barcelona. 
 

 
11 setembre homenatge a Rafel Casanoves, Barcelona- 
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> El passat mes de setembre a través del 

Consell Comarcal de la Segarra van ser 
col·locats uns tòtems turístics o plafons amb 
informació de la vila a la plaça Vella i a la 
placeta de la font, camí de Sant Antoni. 
Orienta als visitants de la nostra història i 
també els indica rutes a seguir.  

 

 
Plafó col·locat a la plaça de l’Església 

 

> Divendres 18 de setembre la Maricel 

Llovet i l´Antonio Cucurull van celebrar els 
50 anys de casats. La celebració fou notòria 
i els tarrogencs tots, fórem convidats a  
gaudir de la festa al poliesportiu amb 
l’orquestra Maravella. L´ajuntament en nom 
del poble els  regalà un ram de flors i els 
molts desitjos d’anys de felicitat, agraint la 
voluntat de fer  la celebració a Tarroja, 
població la qual va ser testimoni de la llavor 
d’un amor que perdura. Al compàs de 
l’orquestra  es van aixecar les copes de 
cava per oferir-los-hi un brindis de tots els 
assistents. Per molts anys! 
 
 

 

 

 
 Un brindis pel passat, present i futur 

> Diumenge día  20, xerrada a les 12h. de 

la CUP  la plaça nova. Ponents Jordi 
Llaurador -conseller comarcal-, Marta 
Pomes, i Joel Jové, regidor a Alfès i diputat 
provincial a la diputació de Lleida.  
Assistents a la xerrada, una vintena de 
veïns. Van explicar el seu full de ruta per 
aconseguir la independència fent 
comparacions i diferencies amb els de Junts 
pel si.  Comentant que la CUP no serà cap 
impediment per aconseguir la 
independència. En acabar ens varen oferir 
un petit vermut. 
 

 
Moment de la xerrada a la sala de la vila 
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>Dilluns dia 21 Xerrada a les 19.00 h a la 
sala del poble de Junts pel si. Ponents 
Ramon Royes( alcalde de Cervera i tancava 
la llista de Junts pel si a Lleida) i Xavier 
Casòliva (alcalde de Guissona i president 
Consell Comarcal) Assistents unes 35 
persones. Van explicar les millores que 
s´aconseguirien tenint un estat propi, parlant 
de pensions, PAC, i deixant un torn obert de 
preguntes. Al finalitzar l’acte també un petit 
berenar i col·loqui entre els assistents. 

 

> Votacions a la Generalitat diumenge dia 

27 de setembre. A primera hora del matí, 

repic de campanes, anunci d’un dia 
important. 
 
Resultats de les votacions: 
Cens       142 
Varen votar:     128 
 

 Unio.cat            1 

 Junts pel SÍ        69 

 PP                        5 

 CSQP         3 

 C’s       11 

 Recortes cero-Els Verds      1 

 CUP       38 

 PSC         0 

 PACMA        0 

 

 
Votants a la mesa, a punt d’entregar el vot 

 

> Des de l’Ajuntament ens comuniquen 
que s’ha obert  un nou espai de 
comunicació en “twitter” en el qual es van 
penjant noticies d’interès . 

> Tots els dimarts a un quart de vuit del 

vespre a la sala de la plaça  es va iniciar el 
curs amb classes de zumba i abdominals 
hipopressives.  

> També a la sala de la plaça Nova s’han 
fet obres de remodelació i adequació  (WC i 
lavabo) la quantitat de cursos i tallers que 
s’imparteixen en aquest espai, requerien i 
justifiquen aquesta millora. 

> De nou sembla que torna a prendre 
empenta l’associació de dones “El Lilà”, es 
van reunir diumenge 25 d’octubre per 
berenar i fer nous plans per aquest curs ja 
començat. Ànims! 

> El dia 2 de novembre cap al tard i durant 

la nit la remor de l’aigua de rovina es va 

sentir abastament des de tots els pobles de 

la ribera del Sió, com més entrava la nit amb 

més força avençava l’aigua,  sense aturador 

va començar a endur-se tot el que trobava 

en el seu pas, embassant horts i conreus 

saltant marges i parets, enderrocant tot el 

que li destorbava el pas. Les destrosses han 

estat importants a tota la ribera baixa, però 

sobretot a Agramunt on s’han hagut de 

lamentar pèrdues humanes.  

Només passa un cop cada cent anys s’ha 

sentit dir, qui ho podia de preveure...  

Els nostres padrins, amb la saviesa popular 

que els caracteritzava ja ho deien: ”Si vols 

dormir tranquil, no facis el niu vora del riu” 

 

 

 Camps enllacats per la rubina i el fang 

 

> Diumenge dia 1 de novembre a les 10 

del matí vam veure com pels carrers de 
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Tarroja quedaven assenyalats per una ruta 
ciclista que la “Penya ciclista” de Cervera 
havia organitzat, van participar un centenar 
de ciclistes, veterans, joves i algun infant.  
Els ciclistes van començar a passar pels 
carres de la vila cap a les 11 i solitaris o bé 
a petits grups, sabent que eren 
cronometrats  no valia a badar. Una vegada 
la cursa acabada es van reunir al Cafè on 
l’Stephan els tenia preparat un esmorzar-
dinar de brasa què convidava a llepar-se els 
dits. 
 

 
Ciclistes a punt d’esmorzar a la sala del Bar 

 

>Dissabte día 12 de desembre "I FIRA 
DELS DONS"  Un día molt especial a 
compartir 
 

 
 
Amb la intenció de celebrar la inaguració de 
les obres i millores que s’han fet 
darrerament a la sala de la Plaça Nova  i 
alhora de celebrar aquest nou cicle que ara 

comença, els organitzadors han creat 
aquesta fira amb la intenció de celebrar, 
compartir, conèixer-nos i nodrir-nos. 
Tarroja es va vestir de festa, carrers, 
portals, portes de les cases, tot engalanat 
de fira, amb molt de gust. Parades al carrer  
 
 

 
Portal de la plaça Nova guarnit 
 

 
Marta Forn i Martí Buil, cerimònia de inauguració 

 

 
Concert de Xavier Mayora, cantautor 
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Mariona Comelles (TV3)  ens presentà “Nanes” 

 

 
Concert Roger i Alma 

 

 
Concert de piano per Maria Lilia Cano 
 

per a saciar el gust i la gana, gran paellada  
d’arròs amb verdures per dinar, te amb llet, 
per escalfar les mans i tonificar el cos. 
El temps no va acompanyar gaire ja que la 
boira humida s’arrossegà tot el matí, però 
l’escalf dels organitzadors i protagonistes de 

la jornada, les xerrades, tallers, música, 

cant, tots de gran qualitat i sobretot la 
voluntat de que tot rutllés, va ser el millor 
missatge: “entre tots, tot es pot aconseguir, 

només cal desitjar-ho”.  
 

 
Una mostra de parada de les que hi van haver.  

 

 
Taller-cerimònia de Creació de Relitat 
 

> El pare Vicente que des del monestir de Sant 

Ramon atenia la parròquia de Tarroja, el passat 
mes d’octubre va ser traslladat juntament amb 
els altres companys de comunitat a un nou 
destí. 
Diumenge dia 13 de desembre vam conèixer el 
nou encarregat de funcions de rector de la 
nostra vila, el pare Francesc, que a partir d’ara 
cada segon diumenge de mes dirà la missa a la 
nostra parròquia. Els donem la benvinguda i 
desitgem que es trobin entre nosaltres com a 
casa. 
En motiu de la jornada de la fira dels dons, es 
va habilitar dins l’església, a la capella de la 
Puríssima per a celebrar dos concerts de 
qualitat extraordinària, música i cant. L’espai va 
semblar adequat per aquest tipus d’actes que 
esperem es puguin repetir.  
Agraïm als pares Joaquim i Francesc, de la 
comunitat de Sant Ramon, que ens 
acompanyessin a l’actuació i que la fessin 
possibles.  
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> Votacions Generals el dia 13 de 

desembre. Resultats a Tarroja: 
Cens       144 
Vots      106 

 DL         28 

 Unió         2 

 Podem      11 

 ERC       43 

 PP         9 

 Ciutadans        8 

 PACMA        1 

 En Blanc        3 

 Nuls         1 
 

 
Mesa constituïda i votant 

 
> Pessebres al carrer. L’Associació de 

dones “El Lilà” aquestes festes ha omplert  
de vida nadalenca els carrers de Tarroja. La 
mateixa nit de Nadal a la sortida de missa 
es va fer un petit recorregut per visitar els 
pessebres que aquest any s’han realitzat en 
el centre de la vila, des del carrer Baix fins 
al portal d’entrada de cal Notxes.   
 

 
Pessebre posat a l’espai de l’antiga carnisseria 

Es va demanar als vilatans que posessin 
espelmes enceses dins de recipients de vidre al 
balcó i els organitzadors en van posar també a 
tot el recorregut, carrer Baix, plaça Vella i carrer 
Esglèsia, es van mantenir enceses fins bona 
part de la vesprada. 
A la placeta del carrer Baix es va fer un bon foc 
en el qual vam torrar pa i tothom qui va fer la 
ruta del pessebre va poder gaudir de bones 
torrades sucades amb oli. 
 

 
Pessebres miniatura, entrada de cal Moixet 

 

 
Pessebre a l’entrada de ca la Paulina 

 
Va ser una nit de Nadal ben diferent del que 
estem acostumats a Tarroja. Agraïm a tots els 
qui van col·laborar en fer un dia distint. Al 
Jaume Secanell, artesà del pessebre de la 
carnisseria. Gràcies! A la Lourdes que hi ha 
posat un munt d’energia, a la Lucia i el Roman 
que s’han esmerçat per fer un naixement ben 
original, a la Carme Segura que ha pensat en el 
poema, la Imma –alcaldessa-, per l’atenció i el 
suport, a la Mercè perquè va ser la primera de 
començar el pessebre al carrer i s’ha mantingut 
ferma durant aquest anys, i finalment a tots els 
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que han visitat els pessebres, perquè ens han 
infós ànim i ganes de tornar-hi. A tots els que 
han col·laborat amb el desig i amb el suport. 
Moltes gràcies.  
 

 
Detall al costat de la porta  d’una casa 

 

 
Pessebre artesà, fet de drap. Portal de cal Notxes 

 
Com cada any, el patge Karham va arribar al 
local per recollir les cartes del nens i entregar-
les als Reis Mags. 
Més tard a la mateixa sala de la vila la mainada 
va fer cagar el Tió sota la mirada atenta de 
pares, padrins i veïns del poble, mentre tots 
plegats vam fer un bon tast de neules i torrons. 
 

 
Moment de fer cagar el Tió 

Monitora de la mainada, vigilant atenta i 
bona coordinadora: L’Estel  
La tertúlia es va allargar ben entrada la nit, en 
sortir de la sala, la boira ens va visitar de nou i 
ens acompanyà tot fent camí a casa pels carrers 
del poble. Som Nadal altra vegada! 
 

Aniversaris  de l’any 2015 
 

- Teresina Llenes Lloses, ha complert 92 anys 
- Angela Torra (cal Bord) ha complert 104 anys 
- Reyes Garriga  (cal Talet) ha complert 91 ays 
- Ramona Aldomà (Cal Alfonso) ha complert 91 
anys. 
- Ramon Vilardosa (cal farinera) ha complert 91 
anys. 
- Vicents Trilla (cal Trilla) ha complert 90 anys 
- Fina Roig (cal Roca) ha complert 90 anys 
- Ramon Sociats (cal Munda) ha complert 90 
anys. 
Amb bons desitjos i molta salut. Per molts anys 
a tots/es! 
 

Enllaços 
> El primer dia de maig es van casar civilment 

a Tarroja la Lidia i en David. (ca la Juanita) 
Felicitats! 

> El dia 31 de Juliol a la tarda es van casar la 
Laia i en Miki (cal Molí). L’església plena de flors 
i la festa preparada amb molt detall. Els veïns 
de Tarroja que es van acostar a la Plaça de 
Vella també van gaudir de la cerimònia. 
Felicitats! 

Naixements durant l’any 
- Otger, fill de la Marta Giralt i del Jordi Huguet, 
tenia moltes ganes de  néixer i ho va fer per 
sorpresa el dia 3 de març.  Enhorabona! 

- Pau fill de la Cristina i el Guillem de cal Josep 
del Martí, va néixer el dia 9 de novembre . 
Enhorabona! 

Defuncions: 
Anita Capel Anson  (cal Julià el Martí) va morir 
el 24 de setembre a l’edat de 91 anys. El nostre 
condol a la família 
Carme Cid Argensó, infermera titular de Tarroja, 
va morir el dia 15 de novembre. Un record 
especial per a ella. 
Joan Condal Badia, (cal Condal) mort a l’edat de 
87 anys, el dia 23 de novembre . El nostre 
condol a la família. 
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,  

 
Poema de Nadal, Miquel Martí i Pol 

 
En cada pessebre un estrofa del poema d’En  
Miquel Martí  i Pol, un munt de idees aportades 
al projecte per diverses persones que van poder 
aplegar un tot acordat, fort i unit. Vet aquí el 
resultat. 
El poema sencer d’En Martí i Pol va ser dipositat 
al peu del bressol del Nen Jesús a la capella de 
la Puríssima de la Parròquia, i a petició del pare 
Francesc fou llegit desprès de la missa de Nadal 
per la Lourdes Castellana 
 

Si esteu interessats en adquirir 
l’enquadernació complerta de la revista 
Terra Rubra amb índex total per número, 
tema i autor, estem en disposició 
d’encarregar una nova edició. 
Són tres volums per un cost de 150 
euros. 
Ho podeu comunicar a Josefina Carulla 
 

 

 
 
Portal del campanar, portal de Dalt, encarat al 
Nord, que donava entrada a la Tarrroja 
medieval.  
La població va créixer fora muralla en aquest 
indret conformant la plaça Nova i el Raval. 
El cementiri que era a tocar del campanar, 
carrer de la rectoria, va ser traslladat  fora vila.  
 

 
Carrer Esglèsia la nit de Nadal 

 
 

Recordem a tots els abonats al full de notícies , 
el pagament de la quota de 5 euros per l’any 
2016.  Aquets diners s’integren al compte de 
“Endrecem el Patrimoni” 
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Espai per a la nostra cuina 

 

Tarroja sempre ha tingut fama de bona cuina i sobretot de bones cuineres. La cuina tradicional 
que ha passat de padrines a mares i de mares a filles, també de sogres a joves, alguna cosa 
se’n conserva, tot i que el temps de dedicació ha minvat i la cuina tradicional no és amiga de 
pressa, encara queden cuineres que per les festes grans porten la cassola a taula i com diuen 
els entesos de bona menja “aquí i canten els àngels”.  Be doncs, volem encetar un espai 
culinari que esperem ens faci venir saliva a tots.  

Si voleu publicar la vostra recepta preferida, no teniu més que presentar-la a la Lourdes, ella 
serà l’encarregada d’aquest espai. 

 

 

Vedella de la festa Major 

Recepta de Montserrat Viladrosa. Per a 10 persones. 

• 1,800Kg de vedella –llana 

• 1 ceba 

• 3 tomates petits 

• 6 o 7 alls  

• 2 o 3 fulles de llorer  

• 1 pastanaga 

• 1 raig de cognat 

• Bolets, preferentment llenega 

 

 

Salpebrar la vedella i lligar-lla. Enrossir-la una mica amb oli. A continuació afegir la  ceba i les  
tomates tallades per la meitat,  els alls sense pelar , la pastanaga i el llorer. Un cop enrossit  
tirar un raig de cognat . Afegir aigua  i deixar bullir unes tres  hores. Sabrem el seu punt de 
cocció si es clava bé la forquilla. Un cop  cuit, enretirar el suc i les verdures i passa-ho pel  
túrmix o colador xinès. Tirar el suc a la cassola , afegir els bolets prèviament enrossits a la 
paella. Deixar fer xup-xup  perquè es barregin els sabors. Afegir la vedella a talls i deixar bullir 
de nou. Mentrestant,  preparar una picada d’ametlles i pa fregit, afegir-la al suc , una mica mes 
de xup xup i a punt per servir. 

 

Consell: Preferentment ferla el dia abans per poder tallar-la millor,  tanmateix els gustos estan 
molt més potenciats.  
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