
Tots fem història 
Full Informatiu Nº 5 de la vila de Tarroja – desembre -  2016 

 

 

 

En el període 1931-1932 i després de la instauració de la Segona República Espanyola, a 
Catalunya es formà un govern de Catalunya, primer el de l'autoproclamada República Catalana 
i més tard el de la Generalitat Provisional fins a les eleccions al Parlament de 1932. 
Arran de les eleccions municipals de 12 d'abril de 1931, que determinaren la caiguda de la 
monarquia, Francesc Macià, líder d'Esquerra Republicana de Catalunya -partit triomfador a 
Catalunya- proclamà de manera unilateral «la República catalana com a Estat de la Federació 
Ibèrica» el dia 14 d'abril, poques hores abans que a Madrid es procedís a proclamar la Segona 

República espanyola. 

A  l’arxiu de l’ajuntament de Tarroja es conserven molt pocs o cap document oficial 

d’avans del 1936. La guerra civil, la manca de consciència cultural, la deixadesa, 
l’absència d’un arxiu ordenat, les dificultats de l’època, i sobretot les circumstàncies, 
foren la causa que els fets i les actes del consistori no tinguessin més importància que 
la resolució del tema inmediat, sense pensar amb la trascendència. Malauradament per 
les generacions futures, només ens ha quedat aquesta herència. Més per ignorància 
que per mala voluntat, estem orfes d’arrels culturals escrites. 

Limitats a la tradició oral, la recerca en altres arxius i el remenar la calaixera de tant en 
tant, ens dóna la satisfacció d’una troballa que ens motiva a seguir. 

 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Rep%C3%BAblica_Espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Govern_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Catalana#Segle_XX
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_al_Parlament_de_Catalunya_(1932)
https://ca.wikipedia.org/wiki/Eleccions_municipals_espanyoles_de_1931
https://ca.wikipedia.org/wiki/12_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/1931
https://ca.wikipedia.org/wiki/Francesc_Maci%C3%A0
https://ca.wikipedia.org/wiki/Esquerra_Republicana_de_Catalunya
https://ca.wikipedia.org/wiki/Rep%C3%BAblica_Catalana#Segle_XX
https://ca.wikipedia.org/wiki/14_d%27abril
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Rep%C3%BAblica_espanyola
https://ca.wikipedia.org/wiki/Segona_Rep%C3%BAblica_espanyola
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N o t í c i e s

> Com cada any, per Sant Joan, comença 
la temporada d’estiu amb l´obertura de la 
piscina i l’espai del seu entorn. El bon temps 
del qual hem pogut gaudir durant tota la 
temporada, a més del bon estat i condicions 
de l’aigua, han complagut amb gust, 
diversió i satisfacció a grans i petits.   
 
> El mes de juliol es va habilitar l’espai del 
centre de la plaça Nova i la mateixa plaça 
com a casal per les criatures menudes, 
espai on van poder jugar, sempre sota la 
mirada atenta de les monitores. 
 

 
Grup de mainada, assistents al casal d’estiu 

Entreteniments de tot tipus, jocs, visites als 
animals de granja, gaudir de la piscina 
municipal, concessió de l’ajuntament. Una 
iniciativa encertada, perquè les famílies  es 
puguin dedicar  als seus deures. 

 
A la granja de cal Bord, amb els vedells 

ELECCIONS A CORTS GENERALS 2016 
 
Resultats de l’Escrutini al Congrés (26 juny)    
Nombre d’electors: 141 
Electors que han votat: 102Vots nuls: 1  
Vots en blac:0 
PSC- PSOE: 0 

ERC- CATS: 39 
PP:  12 
PACMA: 0 
CDC: 25 
VOX: 0 
Recortes Cero- Grupo verde:0 
C’S: 3 
PCPC: 0 

ECP: 22 

 

Resultats de l’Escrutini al Senat 
Nombre d’electors: 141 
Electors que han votat: 99 
Vots nuls:  2  
Vots en blanc: 5 
Francesc Boya Alós (PSC- PSOE): 0  
Judith Alcalá Gonzalez (PSC- PSOE):0 
Silveri Caro Cabrera (PSC- PSOE):0 
Miquel Angel Estradé Palau (ERC- CATS): 41 
Anna Azamar Capdevila (ERC- CATS): 35 
Xavier Castellana Gamissans (ERC- CATS): 35 
Simeó Abad Moliné (PP): 11 
Joaquim Alexandre Fraude (PP): 11 
Anna Cava Muñoz (PP): 11 
Mercedes Galindo Ochoa (PACMA): 1 
Isidro Prim Sánchez (PACMA): 1 
Francina Plujà Pujol (PACMA): 2 
Mª Teresa Rivero Segalàs (CDC): 25 
Ramon Alturo Llolan (CDC): 23 
Mª Dolors Tella Alba (CDC): 21 
Jose Antonio Ortiz Cambray (VOX): 0 
Idrissa Kora Bojang (Recortes Cero- Grupo Verde):0 
Ramon Vilaltella Domenjó (C’S): 4 
Daniel Rubió Ortiz (C’S): 4 
Cristina Latorre López (C’S):4 
Francesc Xavier Garcia Llop (PCPC): 0 
Karim Adrian Bouhout Calero (ECP): 14 
Mercè Griñó Ortiz (ECP): 15 
Laura Teresa Pérez Lacueva (ECP)11  
 

Prèvia a la Festa Major 
> Setmana d’activitats que va ser 
organitzada per l’ajuntament, amb intenció i 
ganes que participés tothom, grans i petits. 
Una bona introducció a la Festa. 
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. Dilluns 1 d’agost: 
A les vuit del vespre Torneig de Bàsquet 
obert a tothom. 
. Dimarts 2 d’agost: 
Visita guiada del patrimoni arquitectònic a 
càrrec de David Castellana, començà a la 
plaça de l’església i seguí ruta pels lloc més 
representatius de la vila. Explicació senzilla, 
pedagògica, entusiasta, tot un mestre que 
ens va captivar. 
L’accent a la visita guiada del patrimoni 
arquitectònic, ens va descobrir un heretatge 
ple de detalls ignorats pels mateixos 
tarrogencs. 

 
Plaça Vella, inici de la ruta pel patrimoni arquitectònic 

 
Cinema a la fresca  a les 10 de la nit, a la 
sala de la vila. 
. Dimecres  3 d’agost: 
Bingo i berenar en benefici pel patrimoni de 
Tarroja. Es van recollir 220 euros.  
. Dijous 4 d’agost: 
Bany nocturn i aiguagim  de les 10 a les 12 
de la nit, a les piscines de Tarroja. 
Èxit garantit, per a grans i petits que no 
espantà la frescor de l’aigua ni la foscor de 
la nit. Un petit incident d’apagada general 
no va aconseguir envair de pànic a cap dels 
banyistes. La rapidesa i eficàcia dels 
organitzadors en solucionar el problema, va 
ser modèlica. 

 
Bany nocturn la nit del 4 d’agost 

Totes les activitats van ser ben 
concorregudes, i participades segons la 
preferència de cadascú. 
 
> Festa Major un any més. La col·laboració 
activa dels nostres joves garanteix sempre 
la festa. 
Seguit dels dies culturals, divendres a les 10 
del vespre, es va fer el sopar de poble al 
poliesportiu a càrrec de l’empresa de 
càtering de “Cal Planes”  de Ponts.  

 
Aspecte del poliesportiu a l’hora del sopar 

 

Unes dues centes persones apuntades al 
sopar, gustós i ben servit. 
A continuació, a les 12  de la nit, “Escala en 
Hi-Fi”, que va comptar amb la participació 
de persones de la nostra vila i també moltes 
vinculades a ella, amb ganes d’amenitzar la 
sobretaula i de fer-nos-ho passar d’allò més 
bé.  

 
      Presentació de l’acte per la María i l’Ester Trilla 
 

La presentació de l’acte va quedar brodat  
per la María i l’Ester Trilla. Bones 
comunicadores,  van saber en tot moment 
entretenir, divertir i improvisar mentre durà  
l’espectacle. 
No cal dir que les actrius i actors presentats, 
ens ho van fer passar d’allò més bé. 
Jurat seriós que repartí premis a l’actuació  
millor. Aplaudiments a dojo. 



Tots fem història Desembre 2016 

 

 - 4 - 

. Dissabte 6 d’agost, diada de Sant 
Salvador, patró de Tarroja. 
A les 11 del matí inflables a la piscina. 
A les 4 de la tarda, taller de xanques per a 
tots els nens i nenes de 8 fins a 15 anys. 
A dos quarts de set, es va fer cercavila per 
la població, organitzada pels nens/es que 
havien participat en el taller de xanques. 
A les 10 de la nit  Servei de bar i entrepans 
al poliesportiu a càrrec dels joves 
organitzadors de ALERTA-ROJA. 
Al punt de la mitja nit ALERTA-ROJA 
 
. Diumenge 7 d’agost, a les 12 del migdia 
Missa solemne de Festa Major amb la coral 
“Massoteres Encanta” 

 
  Coral “Massoteres Encanta”  
 

A la 1 del migdia Vermut popular, ocasió per 
fer tertúlia amb amics i coneguts, a la plaça 
Nova. 
A dos quarts de 6, inflables i jocs a la plaça 
de la Gual, per la mainada. 
Al capvespre, gran ball fi de festa amb 
l’orquestra CRYSTAL. Servei de bar i 
entrepans, com és habitual. 
 
> Durant algunes setmanes de juny, a 
causa de la realització d’obres a la via 
pública, no es va poder accedir amb 
vehicles a la plaça de l’Església ni als 
carrers adjacents.  
Els anys no passen en va, tampoc per les 
estructures. La fuita d’aigua detectada des 
de feia temps, calia que fos reparada 
perquè segueixi donant servei amb eficàcia, 
sense malversar aquest bé tan preuat com 
és l’aigua. 
 
> L’associació de dones El Lilà organitzà 
una sortida al teatre llotja de Lleida, 
dissabte 8 d’octubre. “El Florido Pensil”. Van 

ser unes 20 persones que es van apuntar a 
l’autocar que còmodament els traslladà des 
de la Segarra fins al teatre de la llotja. 
Segons comentaris adients van passar una 
vesprada més que bona. 
 
> De nou aquest mes de novembre, el dia 
21 va començar obres públiques, a la plaça 
de l’Església, reparació de canonades, 
alhora que s’arranja també la pavimentació 
de la mateixa plaça. 

 
Començament de les obres a la Plaça 

 

Tot i les molèsties que ocasiona als veïns el 
no poder accedir a la plaça per a càrrega i 
descàrrega de necessitats habituals, estem 
contents esperant el resultat final. De ben 
segur que la plaça Vella quedarà dignificada 
i donarà gust de visitar. 

 
> Marató TV3 el dia 10 de desembre. Com 

cada any, xocolata, coca i pa torrat per a 

tothom a la sala de la vila. BINGO amb 

premis pels qui van encertar.  

Es va recollir 520 euros que han estat 

entregats a la organització de la Marató. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Tots pendent de la carta del BINGO per si toca 
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> La parròquia de Tarroja, gràcies a la 

coordinació de “Endrecem el patrimoni” i 

la col·laboració desinteressada del novici 

Javier Díaz, s’ha portat a terme la 

restauració d’un Sant Crist que feia anys 

estava guardat a la sagristia de l’església, 

molt deteriorat.  

Agraïm a la comunitat de mercedaris de 

Sant Ramon i especialment al pare Joaquim 

l’interès i el suport per restaurar el patrimoni 

de la nostra parròquia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imatge restaurada 

> La partida del diumenge a la tarda és 

costum des de ja fa més d’una quinzena 

d’anys. Són quatre dónes del poble, la 

Ramoneta,  l’Antonieta, la Montserrat i la 

Teresina. (El 2015 les deixà la Pepita de cal 

Mingo). Les quatre perfectament arreglades 

i vestides per la ocasió es troben a Cal 

Palouet. Allí juguen la partida del diumenge i 

comparteixen unes hores enraonant. La 

xavalla que es guanya a cada partida es 

guarda en un pot que a final d’any es 

destina així: 50 euros van sempre assignats 

a la Marató de TV3 i la resta se’ls gasten en 

un dinar. Actualment, prefereixen dinar en 

restaurants de rodalies, no pas com anys 

enrere que aquell dia només cuinaven per 

elles i gaudien del menjar que havien 

preparat per l’ocasió... l’àpat però, ha de ser 

bo, ja que els anys i la bona cuina les ha fet 

exigents.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Després de dinar tornen al poble i es troben 

de nou a Cal Palouet on comparteixen 

afectuosament els moments que ens dona 

la vida i cultiven l’amistat entre elles. Allí 

juguen la partida del diumenge.  

“L’ amistat duplica les alegries i divideix les 

angoixes per la meitat”.      Francis Bacon 

 

> Robatori a l’ajuntament i al cafè de la vila. 

Divendres dia 16 de desembre, va ser al 

matí quan ens vam adonar del gran forat 

que els lladres havien obert a la part del 

darrera de l’edifici per accedir des d’allí a la 

cafeteria i al pis de l’ajuntament. Els 

lladregots es van emportar els diners que 

van trobar, al bar i al consistori, van colpejar 

i destrossar la màquina dispensadora de 

tabac, es van emportar els paquets que hi 

havia i van tirar les caixetes metàl·liques a la 

piscina. Una bretolada d’algú que sabia bé 

on fer l’obertura per entrar al local.  

 
>Rifa de nadal 

“Endrecem el Patrimoni” Hem volgut fer 

participacions de loteria. Agraïm a tots els 

que ens heu donat suport amb la vostra 

aportació, esperem que molt aviat puguem 

donar notícies d’una segona fase que, amb 

paciència però no gens menys d’il·lusió, 

estem quasi a tocar.  

 

> Nit de Nadal, “missa del gall” a les sis de 

la tarda, amb bona participació, el novici 

Eduardo Camino va animar la cerimònia 

amb la seva guitarra i la direcció dels cants.  

Torronada a la sala de la vila després de 

sopar a casa, els nens van entregar les 

seves cartes pels Reis al patge Karham, que 

es digna fer una visita ràpida a la sala de la 

vila, saludà als nens i s’excusà per la 

pressa, ja que li quedava molta feina a fer.  

Els torrons preparats en una taula ben 

parada, per la no poc eficient alcaldessa, en 

la qual vam trobar a faltar molts vilatans, tot i 

que els habituals sempre salvem la 

indolència dels altres. Els nens van 

participar en el “caga tió” amb la innocència i 

la il·lusió que els caracteritza, encara que 

alguns portaven un bon constipat, no van 

voler però, faltar a la cita.   
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Tarrogencs en  esport de 
competició 

Anna Manaut jugadora de HANDBOL 

 

Potser a Tarroja podríem ser importants i 
també  tenir un lloc a la premsa d’Europa. 
Només un somni? Hi ha vegades que els 
somnis s’acompleixen... 
Avui, aprofitant els seus curts dies de 
vacances, volem conversar amb l’Anna 
Manaut, de cal Vilaró. Com qui diu va 
néixer, amb una pilota a les mans.  

Va començar 
a jugar a 
handbol als 
vuit anys, 
combinant 
estudis i joc, 
així va anar 
superant 
etapes prou 
exitoses en el 
joc i els 
estudis.   

Actualment té 

26 anys i la 

seva mida 

d’alçada és de 

1metre 86 cm. 
- Anna, quins estudis tens i com has 
simultaniejat estudis i joc? 

Anna- He estudiat treball social. En els 
estudis he tingut etapes, vaig estar tres 
anys jugant a Castelldefels on vaig prioritzar 
els estudis abans del handbol, llavors 
suposaven un estímul i una satisfacció. Des 
de la temporada passada, que vaig marxar 
a Galícia va ser quan el handbol va passar 
a ser la prioritat i els estudis van passar a 
un segon pla, llavors ja va ser més difícil 
compaginar handbol i estudis a distància. 

- Explica’ns una mica sobre el handbol 
femení i quin és el nivell al nostre país. 
Anna- El nivell de handbol a Espanya va 
disminuir molt després de la crisi de la 
construcció, que eren els principals 
patrocinadors dels grans equips i això va fer 
que la majoria de jugadores que s'ho podien 
permetre marxessin a jugar fora d'Espanya. 

A mesura que ha anat passant el temps la 
situació s'ha anat degradant més fins al punt 
que actualment a Espanya podem comptar 
amb 2-3 equips semi-professionals, la qual 
cosa ha fet que el nivell dels equips i de les 
jugadores també hagi disminuït. 
 
- Ara mateix estàs en un equip francès, 
digna’ns alguna cosa. 
Anna- L'equip al que estic és l'ESBF de 
Besançon. 

Actualment la màxima categoria francesa és 
una lliga competitiva i professional, és una 
lliga molt igualada on tots podem guanyar o 
perdre contra tots. La forma de treballar a 
França és molt diferent a la d'Espanya en 
tots els aspectes, des de la gestió del club 
fins a nivell d'entrenaments.  

L'equip en que estic jugant és un equip de 
mitja taula, aquest any el nostre objectiu és 
jugar els play off, és a dir, quedar entre les 6 
primeres de la lliga. Fins ara estem 
contentes amb el treball i amb resultats 
obtinguts, estem en una bona dinàmica, tant 
dins com fora de la pista. 

 

Equip de handbol de Besançon 
 

- Com ha estat  aquest canvi? 
Anna- A finals de la temporada passada 
l'entrenadora de l'equip es va posar en 
contacte amb mi per saber si m'interessava 
sortir fora d'Espanya a jugar, i que ella 
contava amb mi per la pròxima temporada, 
a partir d'aquí vaig començar a valorar si 
valia la pena o no fer aquest pas, finalment 
vaig decidir començar aquesta nova 
aventura. 
- Integrar-te ha suposat dificultat? 
Anna-  La veritat és que les companyes 
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d'equip m'ho han posat bastant fàcil per 
adaptar-me, tot i així el fet de no poder 
comunicar-te fa que la integració sigui més 
complicada i més lenta. A l'equip però, hi ha 
dues espanyoles més, que també m'han 
ajudat i m'han facilitat molt la integració. 
 
- Estàs aprenent la llengua? Com? 
Anna- Encara estic en procés 
d'aprenentatge i em queda molt, però tenint 
en compte que vaig arribar allí sense parlar 
res, ara, després de gairebé 4 mesos ho 
entenc gairebé tot i a l'hora de parlar em 
començo a defensar. 
El que he après de francès l'he après per 
necessitat, per supervivència, a mesura 
d'anar escoltant a la gent com parla i a poc 
a poc quedant-me amb el que diuen. Ara fa 
un mes que vaig començar classes de 
francès, faig 3 hores a la setmana i també 
he après mirant de tant en quan la televisió 
amb francès. 

 
L’ Anna  en plena forma 

 
- Com és, per a tu, un dia habitual ? 
Anna- Doncs depèn del dia, normalment 
entrenem tres dies pel matí i els dies que no 
entrenem pel matí tinc classe de francès. 
Les tardes entrenem 4 dies i la tarda que 
tinc lliure l'aprofito per fer una mica de vida 
social amb les companyes de l'equip. 
 
- Altres aficions en el teu temps lliure ? 
Anna- La veritat és que aquest any els 
meus objectius principals són centrar-me 
amb el handbol i en aprendre francès que 
m'ocupen força hores, quan tinc temps 
lliure, miro sèries, llegeixo, i surto una mica 
de casa per conèixer la ciutat. 
 

 - Nacionalitats diferents en l’equip ? 
Anna- Dues, totes són franceses i estem les 
tres espanyoles. 
 
- És fàcil la convivència entre jugadores 
professionals? 
Anna- Si, la convivència ha estat fàcil, el 
que canvia és la forma de treballar, a nivell 
de preparació física, de preparació de 
partits, entrenaments... 
 
- Viure lluny de la família ha estat una 
dificultat? 
Anna- No, no és una de les coses que tinc 
en compte a l'hora de prendre una decisió. 
El que si em plantejava una dificultat i em 
tirava una mica enrere al principi era el 
canvi de país, però no la família, ells sé que 
sempre els tindré i em donaran suport amb 
la decisió que prengui, per això no se'm 
planteja com una dificultat. 
 
- Has enyorat sovint Tarroja? 
Anna- Sovint no, però si que quan ja porto 
uns 3 o 4 mesos sense venir, començo a 
sentir la necessitat de carregar piles, d'estar 
amb la família, els amics i de tornar a casa. 
 
- Ets feliç ? 
Anna- Si, podria dir que sóc feliç, faig i visc 
del que m'agrada. Evidentment, m'agradaria 
poder jugar a nivell professional, a prop de 
casa i poder estar amb la meva família i 
amics, per mala sort no puc fer-ho i he de 
marxar a fora, però tampoc m'importa 
marxar si sé que allà on vaig podré assolir 
els meus objectius. Renunciar i sacrificar val 
la pena si gaudeixes fent el que t'agrada. 
 

Gràcies Anna! Tant de bo siguis feliç molts 

anys, et desitgem tant d’èxit com esforç i  

somnis has posat en aquest nou episodi i 

t’acompanyi sempre la bonaheretatge sort 

per gaudir força del teu treball. Felicitats! 

Josefina Carulla i Porta 
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Més premis en esport, a tarrogencs 
 
> “La cuarta edición de este encuentro de 

amantes de la pared, celebrado el 11 de junio, 
ha sido especial no sólo por su amplia 
participación, también por el fanatismo vivido, 
exprimiendo al máximo cada una de las 24 
horas de escalada en Roca Regina. Los que 
hicieron las vías que más puntuaban fueron 
Víctor Sans (Salla) e Ignasi Artigas Carulla (4 
vías, 955 m), pero ganadores fueron todos.” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Victor i Ignasi en plena escalada 

A les parets dels Terradets a les vuit del 
matí va començar la prova i es va donar per 
acabada a les vuit del matí del dia següent. 
Rècord de participació, amb 18 cordades en 
la roca “Regina Vertikal Festival 2016”, amb 
participació de Catalunya, país Basc, Illes 
Balears, Madrid, Andalusia, València... Des 
de la organització es va posar èmfasi en la 
seguretat, amb ús obligatori de Walkie-talkie 
per totes les cordades, punts d’assistència 
en el cim i en la baixada, presència de grup 
de rescat de bombers (GRAE) que per sort 
no van haver de intervenir 
 

 
Somrients amb el trofeu a les mans 

 El mes de setembre un segon ral·li del qual 
se’n feia eco un diari lleidatà amb la titulació 
“Podis lleidatans en escalada esportiva 
Els lleidatans Jesús Ibarz, aquest formant 
parella amb l’aragonès Álvaro Lafuente, i 
Victor Sanz i Ignasi Artigas que formaven 
equip, van aconseguir la primera i segona 
posició, respectivament, al Ral·li d’escalada 
Terradets. Felicitats a tots! 

 
Homenatge a Narcís Saladrigues 
 

En el diari Segre del dimecres 23 de 

novembre, podem llegir la següent notícia: 

Cervera homenatja l’impulsor musical Narcís 

Saladrigues.  

“Fundador del 

conservatori, l’escola o 

la Càtedra Emili Pujol, 

entre d’altres. 

La ciutat de Cervera va 

reconèixer ahir la tasca 

d’un dels màxims 

impulsors de l’activitat 

musical de la capital de 

la Segarra, Narcís 

Saladrigues. 

Entre les seues múltiples facetes, va ser 

fundador l’any 1980 de l’Escola Municipal de 

Música i, quatre anys després, del conservatori, 

entitat de la qual va ser director  fins a l’any 

2007. Va ser creador també de l’Associació dels 

Amics de la Música, la Coral Infantil Nova 

Cervera (1970), Lacetània (1973), i la Coral 

Ginesta (1976), i juntament amb Roser Trepat 

van ser els impulsors del Festival i del Curs 

Internacional de Música de la Càtedra Emili 

Pujol. El 1986 va fundar l’orquestra de Cambra 

de Cervera.” 

Va arribar a Tarroja en temps dificultosos i 

vam gaudir de la seva estada a la nostra 

població, des de l’any 1968 fins el 2008. 

Sens dubte va deixar durant el seu pas, una 

petjada que per molts tarrogencs no serà 

fàcilment esborrada. Crec que és lícit afegir-

nos a l’homenatge que Cervera li rendeix i 

tinguem el bon fer d’agrair-li el temps que va 

ser el nostre rector, pel bé espiritual, cultural 

i humà, del llegat que ens ha deixat. 

   Josefina Carulla i Porta 
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Naixements: 
 
- Marina Trevejo i Marsol, nasqué el 2 de 
març de 2016, filla de la Lídia i el David. 
Aquest estiu hem pogut ja gaudir de les 
seves primeres rialles. Enhorabona! 

 
Defuncions:  

- El dia 28 d’agost, morí  Ramon Vilardosa i 

Balcells als 92 anys d’edat (cal Farinera). El 
nostre condol a la Teresina i familiars. 

- El dia 9 d’octubre, morí Josep Ma Martínez 
Olmeda a l’edat de 64 anys (cal Pelat). 
Volem acompanyar amb el sentiment a la 
seva família. 

- Montserrat Carulla i Porta, Filla de la 

Caritat, ens va deixar de manera sobtada el 

dia 6 de desembre a l’edat de 82 anys. Els 

qui l’estimàvem la trobarem a faltar.  

 
Nadal altra vegada... 
 
El poema de Joan Vilamala, escrit ja fa uns 

anys és de plena vigència, això fa que a 

manera de reflexió el vulguem publicar. En 

un món on els refugiats no trobem prou 

acollida, els terroristes proven que visquem 

amb la por al cos per fer-nos canviar el 

model de vida, on la majoria de la gent, les 

nostres festes de Nadal, comencen i acaben 

amb despeses a les botigues, amb grans 

àpats a la taula, amb bones felicitacions...  

Ens fa nosa personalitzar els nostres 

desitjos, tots tenim pressa i no perdem 

temps en enviar unes lletres a cadascun 

dels nostres amics, familiars, coneguts. El 

“whatsapp”, s’omple de missives 

impersonals que donen la volta al país i tots 

rebem els mateixos missatges repetits i més 

repetits, que diuen moltes coses, però cap 

per a “tu”, tot és automàtic, prement una 

tecla ja tenim la feina feta i quedem tant 

contents.  

Aquest any sense escenes de pessebre als  

nostres carrers, amb la boira constant, que 

ja dura massa, Tarroja sembla una mica 

més trist, amb tot, ens esmerçarem per viure 

aquestes Festes tant arrelades a casa 

nostra, amb més ganes que mai, que cada 

un de nosaltres trobi dins seu el que li calgui 

per  ser millor, més solidari i més amic 

Bon Nadal a tots!  

 

 

Anem cap al portal 

 

“I va ajaure el nadó en una menjadora, 

per a ells dos no hi havia recer en hostal” 

Venien de molt lluny cercant un tros de sostre 

que els resguardés del vent  i del fred hivernal, 

i encara avui cueja aquella vella història; 

ben cert que ens incomoda. No és això, Nadal? 

 

“Hi havia allí a la vora, a prop de la contrada 

uns pastors que guardaven  de nit el seu ramat” 

Avui també nosaltres que hem perdut bous i esquelles 

vetllem que la llopada no ens prengui identitat, 

que el verb que ens agermana i fa que siguem  poble 

ressoni a la muntanya, al pla i a la ciutat. 

 

“No tingueu por:-diu l’àngel- us duc la bona nova, 

un món nou és possible; la salvació és real.” 
L’estel que ens il·lumina i lluu en nostra bandera  

ens doni braó i força per viure l’ideal. 
Si hem engendrat un somni que ens redimeix de  
veres,  

Amunt i via fora! Anem cap al portal! 
 

Joan Vilamal 

 

Tertúlia d’nfants, el futur a les seves mans 
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40 anys de la “Marxa de la Llibertat” 
Tarroja també va ser-hi 

 
Després de la mort de Francisco Franco 
(1975), a Catalunya s’endegà una forta 
campanya reivindicativa reclamant 
l‘amnistia dels presos polítics, la 
recuperació de les llibertats, el dret de 
l’autodeterminació i la recuperació de 
l’estatut d’autonomia.  
Així nasqué la Marxa de la Llibertat, un 
moviment pacífic i no violent, promogut per 
PAX CHRITI, moviment catòlic internacional 
per a la pau.  
En reunió de “L’Assemblea de Catalunya” a 
Montserrat amb el lema “Poble català, 
posa’t a caminar” vuit columnes de 
marxaires recorregueren els països catalans 
per fer difusió dels anhels de llibertat i 
identitat, tant fortament castigats durant la 
dictadura. L’organització comptava amb 
personalitats com Lluís Maria Xirinacs, 
polític pacifista, doctor en filosofia i 
sacerdot, com també amb la col·laboració 
dels copresidents de PAX CHRISTI, Àngel 
Colom i Arcadi Oliveres. 
Una de les vuit columnes, concretament la 
“Lluis Companys”, va passar per la 
Segarra. L’assemblea convocada a la ciutat, 
va tenir lloc a l’església de Sant Antoni de 
Cervera que un cop finalitzada, els 
marxaires van ser traslladats a Tarroja, per 
despistar la probable intervenció de la 
guàrdia civil. El descans de la nit i un pa 
amb tomata per sopar, es va fer a la 
rectoria, compartint amb el nostre rector la 
vetllada. Els Tarrogencs, van participar a la 
“marxa” amb una activitat de balls, danses i 
una cercavila pel poble. Les noies de la 
marxa repartien flors als vilatans en senyal 
de ben entesa. A Tarroja l’ambient d’acollida 
i participació va fer sortir molts vilatans al 
carrer, sobretot joves, a diferència d’altres 
poblacions no hi va haver cap mena de 
boicot ni rebuig visible.  
Els vilatans en despertar-se al matí del 28 
d’agost foren conscients de pintades en 
algunes parets,  reclamant la democràcia i 
la llibertat pels països catalans. Encara 
presentment ens queda una pintada amb 
l‘eslògan, com a recordatori. Possiblement 

som l‘únic poble que en manté testimoni 
gràfic avui.  
La Marxa va ser  prohibida i molt 
perseguida, les repressions policials en 
alguns indrets es van endurir molt.  Malgrat 
tot, el 12 de setembre de 1976 la MARXA 
DE LA LLIBERTAT va arribar a Vimbodí i al 
Monestir de Poblet, lloc on es va fer entrega 
al Pare Abat i a tots els membres de la 
comunitat d’un document i de vuit senyeres 
que representaven les vuit columnes que 
havien recorregut les terres dels Països 
Catalans durant l’estiu del 1976. (columnes 

Tramuntana, Abat Escarré, Lluís Companys, 
Rafael de Casanova, Francesc Macià, País 
Valencià, Ses Illes, Catalunya Nord). 

Tot i la prohibició, dissolució d’assemblees, 
garrotades i detencions, el propòsit s’havia 
realitzat. 

La Marxa va donar impuls al poble de 

Catalunya i va crear la necessitat de fer 

pinya per a un canvi. Els catalans poc 

amants de la violència, hem reclamat durant 

anys la nostra identitat de forma pacifica, 

festiva i amb esperit constructiu. Quaranta 

anys després d’aquests fets, no pas sense 

sacrifici, tortura i patiment per a molts, hem 

anat aconseguint espais de llibertat. 

Actualment ens trobem en moments 

difícils..., sembla que estem a tocar de 

l’objectiu. Ara, no ens podem arrugar, 

revestim-nos d’aquells valors que hem 

heretat i... fins al triomf final!  

    Lourdes Castellana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cobert de cal Biosca, carretera Guissona 
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Espai per a la nostra cuina 

 

Pollastre Sencer  al Forn. Recepta de Antonieta Queralt “ Cal Coma” 

 

Recepta per 4 – 6 persones 

Ingredients: 

1 pollastre, preferentment de corral 

1 llimona 

2 Pastilles de caldo 

Sal i pebre 

 

 
 

 
 
 
Netegeu el pollastre curosament. Farciu-lo amb la llimona sencera, les pastilles de caldo, 
poseu el pebre al gust i cosiu- lo amb uns escuradents.. A continuació poseu sal i pebre 
per fora amb moderació. 
El plat es senzill, però el sabor de l’au rau en el temps de cocció, aproximadament dues 
hores a baixa temperatura (120º ). Cal voltejar-lo de tant en tant i que es vagi amorosint 
amb el seu propi suc. Una manera ben popular de menjar el pollastre rostit com si fos a 
l’ast és normalment amb patates “xips” o “de xurrero” i acompanyat amb cava. També el 
podem acompanyar amb una bona escalivada o fins i tot uns bons fredolics. 
Els rostits a l’ast- com diu Josep Pla- constitueixen la quinta essència de la més noble 
cuina aristocràtica medieval i renaixentista. El gran cuiner quatrecentista Mestre Robert- el 
coc de la cort reial de Nàpols, el Ferran Adrià del segle XV- al seu Llibre del coc, ens n’ 
explica un secret, que no em resisteixo de citar: “E dich-te un primor, que de tota volateria 
que sia cuyta en ast, així com és capó o gallina o oca o àneda o altra manera de ocells, se 
volen sempre començar de tallar a la cuixa dreta”. 
 
Bon Profit !! 
 
        Lourdes Castellana 

 
 
 

Recordatori: Recordem als nostres subscriptors que no han sufragat la quota de l’any 

2016 agrairem la feu efectiva. 

 La subscripció pel 2017 queda fixada igualment amb 5 euros.  Recordeu que podeu fer 

efectiu el vostre donatiu voluntari per “Endrecem el Patrimoni”. Aviat començarà la segona 

fase de l’obra. 
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El nostre pessebre 2016 
 

 
 
Pessebre exposat a la sala de la vila, realitzat aquest any per Imma Secanell, alcaldessa de la vila  
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