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REVISTA SETMANAL DE LES COMARQUES DE L’URGELL I LA SEGARRA

X. SANTESMASSES

Una jove
de Tàrrega
guanya el
concurs
Chica Pelo
Pantene
X. SANTESMASSES

Mor mossèn Garriga,
home savi i solidari
PÀGINES 2 i 7

Ha estat
escollida entre
6.000 noies
d’Itàlia, Espanya
i Portugal, i a
més participarà
en la fase
catalana per a
l’elecció de Miss
Món el dia 18 de
juliol
PÀGINA 6
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activitats

Urgell · Segarra

del 24 al 30
Segarra

DIVENDRES 24

CERVERA

AGRAMUNT

✘Ball amb Raul.

✘Mostra de Gegants amb

Lloc: Sala de ball del Casal.
Hora: 7 de la tarda.

plantada, cercavila i ballada
conjunta.
Lloc: Carrer Sió i plaça de
l’Església.
Hora: Matí.
✘Primera Mostra de Gegants
amb plantada, cercavila i
ballada conjunta.
Lloc: Carrer Sió i plaça de
l’Església.
Hora: Matí.
✘XXXIII Paellada Popular de
Sant Joan.
Lloc: Passeig J. Brufau.
Hora: 2/4 d’1 del migdia.
✘Actuació de màgia amb el
Mag Moi.
Lloc: Espai 39.
Hora: 2/4 de 8 del vespre.

DISSABTE 25
CERVERA

✘Visita guiada a la Universitat
Lloc: Porta de l’església.
Hora: 2/4 d’1 del migdia.
✘ 8è concert sota l’autovia.
Projeccions, música coral amb
videocreacions a càrrec de la
Coral Ginesta de Cervera i el
Cor de Cambra de la Diputació
de Girona. Les videocreacions
són de Miquel Camacho.
Lloc: Túnel de l’autovia A-2 (Vergós)
Hora: 10 de la nit.
SANT RAMON

✘Sant Ramon Rock. Concerts
amb The Pink Goats, Smoking
Souls, Auxili i La Terrasseta de
Preixens.
Lloc: Pista poliesportiva.
Hora: 11 de la nit.
DIUMENGE 26
CERVERA

✘Ball amb Fernando.
Lloc: Sala de ball del Casal.
Hora: 7 de la tarda.

DILLUNS 27
CERVERA

DISSABTE 25
AGRAMUNT

✘XXVI Aplec de Sardanes.
Lloc: Plaça del Mercadal.
Hora: 8 del vespre.
✘Monòlegs amb Carlos del
Pozo.
Lloc: Bar 3 Piscines.
Hora: 2/4 de 10 de la nit.
TÀRREGA

✘Flèndit, gimcana de colles
targarines i cursa d’andròmines
Lloc: Riu Ondara.
Hora: Tot el dia.

✘Taller de feina: El currículum
i la carta de presentació.
Lloc: Consell Comarcal.
Hora: 2/4 d’11 del matí.
GUISSONA

✘VI Camp de treball
Lloc: Parc Arqueològic.
Hora: De 9 del matí a 1 migdia.
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DIVENDRES 24

DIMECRES 29
AGRAMUNT

✘Presentació del llibre Alè de
taronja sencera de Cesk
Freixas.
Lloc: Espai 39.
Hora: 2/4 de 9 de la nit.

AMB EL
SUPORT DE:

OPINIÓ

Tribut a mossèn Garriga
XAVIER SANTESMASSES BENET
DELEGAT DE SEGRE A TÀRREGA

Mossèn Josep Garriga era un
home que es feia estimar.
Hem cregut oportú recuperar
una entrevista que li vam fer
el març del 2010, que explica
el seu tarannà:
Mossèn Josep Garriga té
81 anys i és rector emèrit de
Tàrrega i exerceix també al
Talladell. Originari de Cardús (Cardona), va entrar al
seminari de Solsona als 11
anys, volia ser capellà i ja fa
70 anys que exerceix, 45 com
a sacerdot a Tàrrega, el seu
lema és: “fes el que vulguis,
però fes el bé.” Va ser fundador de l’associació Alba, dedicada a les persones amb
minusvalideses, que enguany compleix el seu 35 aniversari i que atén més de 200
persones.
P: La gent va a missa al Talladell?
R: És una de les parròquies de l’arxisprestat de la Segarra on hi va més gent.
Per què?
Fem un bon equip amb
molts col·laboradors i les
misses són animades i participatives.
Què passarà quan s’acabin
els capellans?
Serà el que sapiguem preparar. Els meus feligresos sa-

ben que després de jo ja no
hi haurà cap més capellà,
per això el meu objectiu és
preparar un grup de gent
disposada a organitzar les
celebracions dominicals i
festives.
No hi haurà vocacions?
Sí, però no sabem quan ni
com. Fa 70 anys a Tàrrega hi
havia 23 sacerdots, 40 a Cervera i 12 a Anglesola. Llavors

Inicialment no hi
havia capellans,
i potser caldrà
mirar els inicis

els seglars no feien res i això
no és bo. A les primeres comunitats de cristians no hi
havia capellans, només gent
que es reunia. Potser haurem de tornar als orígens,
potser sigui una benedicció.
Penso que això sintetitza el
que serà l’Església del futur.
El celibat és un inconvenient per a les vocacions.
No augmentaria les vocacions. El futur passa per tro-

X.S.

l’actualitat de la setmana

La desfilada dels
comerços locals.

RESUM DE LES NOTÍCIES PUBLICADES AL DIARI SEGRE

La línia de Manresa,
tallada dos mesos
TÀRREGA

Adif ultima els treballs
preparatoris per iniciar el
rebaix de 350 metres de via
a Granyanella. Segons fonts
de les obres, la circulació
quedarà tallada des del 4 de
juliol fins al 2 de setembre.
Renfe, per la seua part, prepara el transport alternatiu
per carretera que, en principi, afectaria els dotze
combois diaris (sis en cada
sentit) de la línia. Si bé en la
majoria dels trajectes es
preveu el transbord en autocars entre Tàrrega i Cervera, no es descarta fer alguns viatges des de la capital de la Segarra fins a Lleida per carretera. Segons
fonts pròximes a l’obra, el

projecte preveu rebaixar
uns 4 metres el tram inestable per després reconstruirlo, juntament amb nous
murs de contenció i cunetes per evacuar l’aigua de
pluja. Aquesta actuació
haurà de frenar les filtracions d’aigua que van enfonsar el terraplè i que obliguen a alentir els trens.

Obren els locals buits
per promoure el lloguer
CERVERA

Cervera va organitzar dissabte a la tarda un itinerari pels locals buits de la ciutat per incentivar la instal·lació de nous comerços.
L’acte va comptar amb la
participació d’una vintena
de persones interessades
en les propostes que té, en-

bar gent capaç de donar consell i orientació, i per això no
falten capellans ni professionals de la fe. A Sud-amèrica hi ha els delegats de la paraula, que mantenen la fe en
els poblats d’Hondures. Llegeixen la Bíblia, la comenten.
A mi em van impressionar,
en ells vaig veure una nova
Església, l’Església del futur.
Per què capellà?
M’agrada, m’ho passo bé.
Quan m’ho van dir a casa
primer els vaig constestar
que si no s’hagués d’estudiar per ser capellà ho faria.
Després, ho vaig fer igualment malgrat que vaig haver
d’estudiar.
Com serà l‘Església?
Cada comunitat ha de trobar un prevere com les comunitats de cristians primeres. Eren cristians que havien viscut la fe, homes de consell. Aquesta missió l’hauria
de fer la gent, no cal que siguin capellans. Potser és millor això, un grup de persones que ensenyin catequessi, que no pas deixar-ho en
mans de professionals. Potser és una sort que no hi hagi vocacions. Potser és una
gràcia de Déu, potser ha de
ser el poble qui se n’ocupi.

tre altres atractius, el fet
que la Paeria finançarà la
meitat del lloguer durant
els primers 6 mesos. De les
22 ofertes existents més de
la meitat són lloguers a un
preu de 250 euros, la resta
es mouen entre 300 i 400.
Pel que fa als locals, la majoria es troben al centre

històric. Els locals tenen superfícies que van dels 24
metres quadrats als 300. En
gairebé tots els locals els comerciants van organitzar
activitats lúdiques i culturals al pas dels interessats.
Segons l’edil de Promoció
Econòmica, Ainhoa Barrionuevo, la iniciativa respon

al fet que en l’últim any hi
ha hagut un total de 10 obertures de nous comerços. Segons la regidora, es tracta
de posar en activitat la gran
quantitat de locals buits que
hi ha a la ciutat: “només al
carrer Major n’hi ha més de
mig centenar.” Barrionuevo va afegir que en el darrer
any s’ha notat un ressorgiment econòmic, així va indicar que les rutes turístiques pel patrimoni de la
ciutat han passat de 142 el
2014 a190 el 2015. La jornada A Cervera tenim la clau
va estar organitzada pels
comerciants i la Paeria, i es
va combinar amb activitats
lúdiques com ara una cercavila, conferències i una
desfilada de models d’una
desena de comerços de la
ciutat.
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TÀRREGA

El Flèndit més gran, amb
580 participants inscrits
Un total de 42 colles participaran demà dissabte en les 21 proves de
la gimcana targarina. De la festa, destaca la Cursa d’Andròmines
X. S.

SEGARRA
COMARCALS
Consell comarcal
Oficina de turisme
Emergències
Renfe
Hispano Igualadina
Alsina Graells
Informació Eixbus
CERVERA

GUISSONA

Una iniciativa feta
per crear sinergies
entre els joves
de Tàrrega

Una imatge de la Cursa d’Andròmines, una de les estrelles del Flèndit.
jornada començarà a 2/4 de
dotze del migdia amb la 3a
Cursa d’Andròmines pels
carrers de Tàrrega. Després
es farà un dinar de germanor
a la plaça de les Nacions sense Estat amb 400 comensals.
L’inici de la gimcana tindrà
lloc a 2/4 de 5 de la tarda,

quan tots els participants
aniran cap a la llera del Reguer, on els esperen fins a 21
proves d’habilitat, velocitat,
força, precisió i molta diversió. Tot seguit, festa al Càmping Municipal amb el grup
Möndo Loco i una sessió del
targarí DJ Lau.

El Flèndit va sorgir al
març del 2011 entre diferents entitats i joves
de la ciutat per crear
una gimcana popular
que generés sinergies
entre la societat juvenil.
Va ser la llavor prèvia
de la recent creada associació Agrat, que té
com a objectiu participar en el dia a dia de la
ciutat promovent activitats. El Flèndit consta
de diverses proves on
els equips competeixen
en una gimcana gegant.
Les proves estan inspirades en el programa
televisiu Humor amarillo i combinen habilitat,
velocitat, precisió. Destaca la Cursa d’Andròmines pels carrers de
Tàrrega.

973 55 00 05
973 55 00 80
973 55 12 00
973 55 14 14
TORÀ

Ajuntament
Bombers
Consultori

973 47 30 28
973 47 33 33

SANT GUIM DE FREIXENET
Ajuntament
Consultori

973 55 60 35
973 55 64 64

URGELL
COMARCALS
Consell Comarcal
Oficina de Turisme
Estació Renfe
Alsina Graells

973 50 07 07
973 50 08 83
973 31 08 79
973 31 07 39

TÀRREGA
Ajuntament
973 31 16 08
Policia Municipal
973 50 00 92
Mossos d’Esquadra
973 22 20 13
Guàrdia Civil
973 31 07 21
Correus
973 31 10 57
Bombers
973 50 02 80
Creu Roja
973 31 19 19
Hospital
973 31 07 60
C.A.P.
973 31 08 52
Clínica Aliança
973 31 07 86
Farmàcia Duran Gabernet973 31 02 42
Farmàcia Mestres Ibos 973 31 07 38
Farmàcia Robinat Elías 973 31 04 51
Farmàcia Robinat Felip 973 31 01 17
Farmàcia Totime Ebuera 973 31 11 29
Ateneu
973 31 00 02
Regidoria de Cultura
973 31 07 31
Escola d’Arts
973 31 20 28
AGRAMUNT

El conservatori tanca el curs

973 39 00 57
973 39 00 81
973 39 08 80
973 39 00 13
973 39 04 28
973 39 09 04
973 39 00 64

BELLPUIG
Ajuntament
Casa de Cultura
Renfe
Creu Roja

Els tres-cents alumnes del conservatori van participar dissabte i
diumenge en els concerts de cloenda a l’Auditori i al Gran Teatre
SANTI RIU

elemental o el grup d’improvisació. Però també el grup
de violoncels i contrabaixos,
el grup de guitarres –sota la
direcció de Xavier Gómez– o
la cantata El vestit del rei,
que ens oferiren tots els nens
i les nenes de nivell elemental del centre i que estigué
dirigida per Núria Mas i
acompanyada per un grup
instrumental.
Hi hagué també temps per
al lliurament d’orles de la
quinzena d’alumnes que han
acabat enguany els estudis
de grau professional i que
mereixen el reconeixement
per la seua dedicació i el seu
esforç al llarg dels sis cursos
en què es distribueix.

Ajuntament
Bombers
Consultori
Àrea turisme

Ajuntament
Correus
Creu Roja
Guàrdia Civil
Farmàcia
Espai Guinovart
Casal Agramuntí

CERVERA

Acaba el curs escolar al Conservatori de Cervera. I el cap
de setmana passat fou el moment elegit per al doble concert de final de curs. Dissabte foren les orquestres del
centre les que mostraren el
seu treball. L’Orquestra Britten i l’Orquestra Andreví, sota la direcció de Jordi Armengol i Carles Gumí respectivament, ompliren un
Auditori Municipal que es
quedà petit i que inclogué
també diferents solistes instrumentals del centre.
Els protagonistes de diumenge van ser les agrupacions instrumentals: quartet
de saxos, quartet de trompes, conjunt de vent de nivell

973 53 13 00
973 53 13 03
973 53 30 32
973 53 08 39
973 53 00 02
973 53 00 27
973 27 14 70

Ajuntament
973 53 00 25
Atenció ciutadana
973 53 01 13
Centre Municipal Cultura 973 53 04 88
Policia local
902 11 19 99
Mossos d’esquadra
088
Bombers
973 53 00 80
CAP
973 24 91 40
Urgències
973 53 25 29
Ambulàncies Urbaser 973 53 05 45

DESGLOSSAMENT

Agrat celebrará demà dissabte la sisena edició del
Flèndit, una gran gimcana de
colles que han de superar diversos obstacles de resistència i habilitat a la llera del riu
Ondara. El Flèndit bat un nou
rècord i assoleix els 580 inscrits repartits en 42 colles. La
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973 32 04 08
973 32 22 74
973 32 05 39
973 32 08 18

ALTRES DADES
URGELL
586,19 km2
32.498
Tàrrega

Superfície
Habitants
Capital
SEGARRA
Superfície
Habitants
Capital

L’actuació al Gran Teatre.

721,23 km2
19.710
Cervera
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SANT MARTÍ DE RIUCORB

PREIXANA
SEGRE TÀRREGA

Dissenyen els jardins
de la residència
L’Associació Alba organitza tallers participatius
per involucrar usuaris i veïns en el projecte
SEGRE TÀRREGA

El primer concert del 2016 va tenir lloc a l’església de Santa Maria.

Unes 250 persones
inauguren el Tastasons
Unes 250 persones van omplir dissabte l’església de
Santa Maria de Preixana per
assistir a l’acte inaugural del
tercer festival de música i
gastronomia de proximitat
Tastasons. El cor de Lleida
Veus.Kat va fer que el públic
passés una bona estona amb
un concert que va combinar
gospel, jazz i música moderna. Per acabar, els assistents
van poder degustar formatges, melmelades, xoriço i si-

Uns nens creen els primers esbossos de com han de ser els exteriors de l’equipament.
L’associació Alba va organitzar dissabte uns tallers participatius per tal de dissenyar els jardins exteriors de
la futura residència de Sant
Martí de Maldà. Desenes de
dibuixos elaborats pels nens
del poble i els seus pares
són els primers esbossos
per començar a crear els

exteriors de l’equipament,
que compten amb una superfície de 6.500 metres
quadrats. Per a la directora
d’Alba, Maite Trepat, l’objectiu és involucrar els usuaris de l’entitat i els veïns en
el projecte.
Fa un any i mig el consistori de Sant Martí va cedir a

Alba l’edifici que 15 anys
abans s’havia plantejat com
a centre per a la gent gran
les obres del qual van quedar aturades per falta de
pressupost. Ara, Alba habilitarà una residència per a
24 persones amb discapacitat i oferirà servei de centre
de dia per als veïns grans.

dra, de productors del territori. L’alcalde, Jaume Pané,
va recordar que “l’objectiu
del Tastasons és donar valor
afegit als petits productors
de la zona que elaboren aliments de gran qualitat al mateix temps que promocionem grups musicals també
del territori”. La tercera edició del Tastasons ha programat tres sessions, les properes se celebraran els dissabtes 9 i 30 de juliol.

TÀRREGA
SOCIETAT PROTECTORA D’ANIMALS DE TÀRREGA

SEGRE TÀRREGA

La Wina, amb la seua nova família, de Sant Cugat del Vallès.

Allau de solidaritat per
acollir una gossa cega

POESIA I MÚSICA ES DONEN CITA AL CASTELL DE VERDÚ
La sala gòtica del castell de Verdú va acollir dissabte la segona edició de la Primaveral Poètica, una jornada de poesia i música organitzada per la veïna Montserrat Aloy, que va comptar amb els poetes Adriaana Bertran, Albert Claramont, Farners Casas, Helena Martínez i Jordi Roig, i el grup Tal com som.

Gairebé un centenar de famílies d’arreu es van oferir
la setmana passada a acollir
una gossa cega que estava
buscant nova llar després
que el seu familiar es posés
malalt i no pogués fer-se càrrec de les seues atencions. La
protectora d’animals de Tàrrega va publicar la història
de Wina, la gossa cega, a les
xarxes socials i en tan sols
dos dies va rebre més de
2.000 comparticions i més
d’un centenar de comenta-

ris. Finalment, aquest dilluns,
la Wina va ser entregada a la
seua nova família, procedent
de Sant Cugat del Vallès.
La presidenta de la Societat Protectora d’Animals de
Tàrrega, Carme Berguedà,
explica que “ha estat una bogeria, el telèfon no ha parat
de sonar, estem molt contents per la bona resposta de
la gent i la seua solidaritat”.
La protectora de Tàrrega
acull actualment un total de
116 gossos.
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Alternatives del pagès
Amb el nom ‘Benvinguts a Pagès’, el cap de setmana es va dur a terme a tot Catalunya
una iniciativa que consisita a obrir les portes d’algunes cases de pagès. A l’Urgell i la
Segarra van ser dos. Amb aquestes descobrim noves alternatives de l’entorn rural
X. S.

X. SANTESMASSES

L’entorn agrari està veient un
dels canvis més trascendentals de les darreres dècades.
Les alternatives que s’obren
al voltant dels negocis familiars agraris esdevenen una
font d’ingressos nova i creixent. Hem visitat dos cases
de pagès a Tornabous, Cal
Modest, i a Sant Domí, Cal
Martí. Són propostes molt diferents però igualment
atractives.
Cal Modest és una empresa familiar establerta en una
mansió amb aires modernistes, que permet participar en
el cicle alimentari d’un entorn agrícola. Hi trobem des
de la plantació de tot tipus de
vegetals i hortalisses ecològics, a la varietat d’animals
que pot trobar-se en una casa de pagès. S’invita els visitants a conèixer i participar
en les tasques diàries. Ho
combinen amb una casa rural amb capacitat per a 20
persones equipada amb piscina climatitzada, camp d’esports, gimnàs i zona de passeig, i tanca el cicle un restaurant on es pot degustar la
producció que s’elabora a la
mateixa mansió.
L’agricultor de Sant Domí,
Pere Solé, ha optat per reconvertir bona part de les seues 60 hectàrees de cultiu a
la producció de llegums autòctons. Les elabora i les comercialitza. D’aquestes, la
que més èxit ha aconseguit
és el pèsol negre, una varie-

Maria Jesús Cassany i Ramon Crespo són els propietaris de Cal Modest de Tornabous.
tat poc habitual que té més
cos i que combina especialment amb plats amb base
d’embotits com la botifarra
negra. Segons Solé, es tracta de la recuperació d’una
producció que va ser habitual fins a la Guerra Civil. Produeix també cigrons, sègol i
llenties ecològics, i posteri-

orment, ven els llegums ja
preparats per al consum. A
més produeix també preparats com l’humus, un plat a
base de llegums.
Amb l’ajuda del dissenyador de webs Jordi Ramon, ha
començat la comercialització dels seus productes via
web.

DESGLOSSAMENT
X.S.

X. S.

Una plantació de pèsol prop del Llor (Torrefeta i Florejacs).

De la comarca cerealista al
multicultiu generalitzat

Pere Solé és el propietari de Casa Martí de Sant Domí (Sant Guim de Freixenet).

En els darrers 5 anys el
conreu únic cerealista ha
deixat pas a plantacions
alternatives que cada vegada són més presents en
el paisatge d’aquest territori. Iniciatives com la cooperativa la Garbiana de

Tarroja basades en el consum de proximitat i ecològic han calat fort en la manera de fer dels nous pagesos. Avui les plantacions
de llegums i colza cada vegada són més habituals
arreu.
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TÀRREGA

TÀRREGA
C. C. U.

X.S.

L’acte de lliurament de premis.

Lliuren els premis dels
programes educatius

Diana Argelich Esteve té 21 anys i és estudiant d’imatge personal.

Una targarina entre
les guapes del món
S’ha adjudicat el premi Chica Pelo Pantene, i ha
estat escollida a participar al concurs Miss Món
La jove de Tàrrega Diana
Argelich ha estat escollida
entre 6.000 candidates Chica Pelo Pantene Invierno.
Aquesta estudiant d’imatge
personal de 21 anys i d’1,73
metres d’alçada, vol dedicar-se al món de la moda i
durant una estada de treball
a Londres va decidir pre-

sentar-se al concurs en què
han participat un total de
6.000 joves d’Itàlia, Portugal
i Espanya.
L’elecció, explica, li ha
obert les portes a un món
fins ara desconegut per ella.
D’entrada, ha estat escollida juntament amb unes altres 17 joves catalanes com

a candidata al concurs Miss
Món. El veredicte es donarà
a conèixer el 18 de juliol en
una festa a la sala Luz de
Gas de Barcelona.
Explica que ha participat
en alguns passis de models,
i que el seu objetiu és fer-se
un lloc en el món de la moda.

JOAN ESPINAGOSA

L’acte va ser dilluns a la seu del
consell comarcal de l’Urgell
Finalitzades les activitats del
XVI Programa Comarcal de
Suport a l’Educació, dilluns
va tenir lloc al consell de
l’Urgell l’acte de lliurament
de premis. El projecte Apadrinem el nostre patrimoni va
guardonar les escoles Santa
Creu d’Anglesola amb el títol Cal Gassol, i l’Escola Espígol de Tornabous amb el títol L’antiga casa dels Llúries.
Al premi artístic Sant Jordi
de caricatures va guanyar
Pintor i artista, de Marta Sala Calderó, de 6è A de Vedruna Tàrrega. Jo, de Sokayna
Bouderbala, de 6è de l’Escola Valeri Serra de Bellpuig, i
El jugador més estimat de

Tàrrega, de Illyas Chafai, de
6è A de l’Escola Àngel Guimerà.
Al XVI Concurs de Microrelats a Twitter els guanyadors són Ariadana Cots, Núria Escribà i Irene Botines de
l’Institut Lo Pla d’Urgell, de
Bellpuig. Al VIII premi comarcal a la Realització d’un
Pla d’Empresa, el premi ha
estat per al projecte d’una
residència canina i parc
aquàtic, d’Anna Ruiz Vilanou
i Laia Talavera Cama, de
l’INS Alfons Costafreda. El
premi comarcal de Treballs
de Recerca ha estat per A
Júlia Borràs Bisa, de l’INS Alfons Costafreda de Tàrrega.

TÀRREGA
ALEX CAMPS

L’excursió a Tiurana.

La llar d’avis el Carme surt d’excursió
ESPECTACLE DE FI DE CURS DE L’ESCOLA DE DANSA MONTSE ESTEVE DE GUISSONA
Tres-cens alumnes de l’escola de dansa Montse Esteve vanparticipar dissabte en l’espectacle de cloenda del curs. Va constar d’una primera part amb les coreografies treballades l’últim quadrimestre, i una
segona, que va presentar un monogràfic titulat Olimpíades en dansa aprofitant l’any olímpic.

Uns 40 usuaris de la llar
d’avis del Carme va començar el dia 8 un cicle d’excursions que tenen com a objectiu conèixer el territori i la
història del més proper. La
primera excursió va ser a

Tiurana, on van poder descobrir la nova població i admirar les vistes que ofereix el
pantà de Rialp. La segona excursió prevista tindrà lloc al
santuari mercedari de Sant
Ramon.

24 de juny del 2016
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Mor mossèn Josep Garriga
Als 88 anys. Va ser el fundador de l’associació Alba de Tàrrega, del president de la
qual publiquem un article. Era home planer, assequible i solidari que es feia estimar
X. S.

CARLES AHUMADA
PRESIDENT ASSOCIACIÓ ALBA

Sobtada la notícia de la mort
de mossèn Josep Garriga.
Tot just començat l’estiu,
quan ja els dies tornen a descomptar minuts de llum, fins
que arribarà l’hivern, com un
presagi, ara que la calor comença. Trist per la notícia,
els records pugen com bombolles fins a la superfície dels
meus sentiments. L’any 1996
em va venir a buscar per a
dirigir el taller Alba que ell i
un grapat de joves de Tàrrega havien iniciat feia més de
20 anys. Crisi de creixement.
Potser guia, com els bons
pastors, mestre i company fidel, sempre amb el seu silenci i les seues paraules assenyades, de la seua mà, hem
treballat tantíssima gent per
a tanta gent. Era la seua iniciativa, que havia aconseguit
que fos de tothom. Per això
el seu record restarà en cada petit gest, en cada silenci,
en cada mot amable, en cada mirada.
Tenim recent l’acte de celebració del 40è aniversari en
què mossèn Garriga comparava l’associació Alba amb
un arbre de mostassa: “És
com una llavor de mostassa
que creix i es fa arbre, els
ocells s’hi aixopluguen, hi
passen la nit, hi descansen,
hi mengen, hi fan amics, s’ho
passen bé i després segueixen el seu camí.” Com a president i en el nom de la junta de l’associació Alba, de
tots els treballadors i socis i
amics, us encoratgem a continuar la feina, a recuperar
els somnis, i així mantindrem viu el seu esperit.

Tàrrega li va dedicar el 2015 un llibre bibliogràfic.
FRANCESC GASULL CAIRÓ

DESGLOSSAMENT

Mossèn Josep Garriga era un
home que es feia estimar

L’acte d’homenatge al Talladell el mes de març passat.

A.T.

Mossèn Garriga (Bergús,
1928) va arribar a Tàrrega
el 1964, entre altres poblacions havia estat a Sant
Guim de Freixenet. Va ser
rector de la parròquia fins
al 2001. La seua trajectòria
el va fer mereixedor del títol de fill adoptiu. Des del
2012 ha estat rector a la

parròquia del Talladell,
aquell any va rebre el premi Culturàlia. El 6 de
març passat el Talladell
també li va retre un sentit
homenatge i l’any passat
Tàrrega li va dedicar un
llibre. Entre els seus projectes cal destacar que va
ser fundador d’Alba.

TÀRREGA

Plena ocupació dels horts urbans
Habiliten 28 parcel·les per a l’autoconsum, amb
excedents per al Banc d’Aliments

Foto de grup de les famílies i els regidors del consistori.

L’ajuntament de Tàrrega
desenvolupa una nova temporada dels seus horts urbans ecològics amb plena
ocupació de les 28 parcel·les
disponibles. Els usuaris tenen l’oportunitat de fer hort
destinat a l’autoconsum promovent així l’alimentació saludable en família, la integració social i la pràctica de

l’horticultura com alternativa de lleure. Les parcel·les,
de 50 metres quadrats cadascuna, s’han habilitat en un
solar municipal situat a la
cantonada dels carrers Canal d’Urgell i Bellpuig. L’adjudicació té caràcter temporal i s’allargarà fins a l’octubre. A més, els usuaris participen en tallers d’horticultu-

ra ecològica on reben consells per part d’un professional. L’assessorament tracta
sobre com fer compostatge,
el planter o l’ús de fauna útil
i productes no químics.
Els horts urbans generen
excedents que són donats al
Magatzem d’Aliments Solidaris, fet que reforça el caràcter social de la iniciativa.

AMB EL
SUPORT DE
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ENTREVISTA

Fernando Pedró

✗

President de la UE Guissona 1953-1962

“Abans els futbolistes
venien vestits de casa”
XAVIER SANTESMASSES

La Unió
Esportiva
Guissona
celebra els
100 anys

XAVIER SANTESMASSES

Quan va ser president de la UE
Guissona?
Des del 1953 fins al 1962. Llavors a Guissona el Ramon
Bosch (Comorera) era el president del Futbol Club Guissona. Tenien bons jugadors,
la majoria de fora i els d’aquí
no podíem jugar. Un dia ens
vam reunir la colla i vam decidir fer un equip. Ens vam
posar Unió Esportiva Guissonense, perquè el nom de
Guissona ja el duia l’altre.

Jugàveu en paral·lel?
Nosaltres jugàvem amistosos. De fet, només volíem jugar a futbol. A partir del 1957
va desaparèixer l’altre equip
i ens vam quedar sols.
En quina categoria jugaven?
Érem aficionats. Però érem
més bons que ara. Avui entrenen 2 dies per setmana,
llavors ho fèiem 2 hores diàries després de dinar. Llavors
només es jugava a futbol i
per aquest motiu hi havia
més jugadors.

Com es finançaven?
Amb les entrades pagàvem
els viatges. El nostre plantejament era sobri, comptàvem
que hi havia molta afició. Els
jugadors sortien equipats de
casa, i quan anàvem al camp
de futbol semblava una processó. Pujàvem tots junts fent
tertúlia, llavors no hi havia
vestidors. El camp s’omplia
de gent, no hi havia grades ni
cap mena de separació.
Quan l’Oliva i el Miquel Garganté van anar a jugar a Cer-

Aquest any el futbol de Guissonaestà d’aniversari.Celebra 100
anys d’història.
Per fer-ne una pinzellada he parlat
amb el president
més antic que conec, Fernando Pedró. Entranyable.
De fet, la conversa
va durar 90 minuts, tot un partit
de futbol, i aquí en
publico una petita
part que voldria
que fos un homenatge a tots els
homes i les dones
de la vila que durant un segle han
sabut donar continuïtat al futbol a
Guissona. Entre
ells, el meu avi Ricard, que va ser el
soci número 1 del
Guissona. Sentia
tant els colors que
el dia de la meua
primera comunió
no va estar present
al dinar perquè
sempre anava al
camp dos hores
abans del partit.

vera ja hi havia pals amb estaques. Aquí només hi havia
una línia en blanc. La gent es
posava dins el camp i no passava res.
Quan es feien els partits?
Després de dinar. En ple hivern no hi havia futbol per
falta de llum i pel fred. Com
a curiositat, al sortir del futbol tothom anava al cine.
Hi havia bar al camp?
Només hi havia gaseoses per
als jugadors.
Què en recorda de les èpoques
anteriors?
Sóc de l’any 33 i des de ben
petit anava al futbol. El Joaquim Oliva ha estat el jugador més famós (va jugar amb
l’Espanyol i el Madrid). L’any
1942 tenia fitxa amb el Guissona. També el Josep Garganté, el més gran dels tres
germans, el van tancar a la
presó per temes de la guerra. Al poble hi havia molta
expectació per veure’l jugar,
era molt bo, llavors jugaven
els 3 germans, el Josep, el
Ramon i el Miquel.
Jo havia vist jugar a futbol
quan el camp era al Seminari. També hi va haver camp
al camí del Calvari (carrer
Sant Pol). Més tard va ser al
carrer del Jomba, el camí
que va la Morana. A l’any
1947 ja hi havia el camp de
futbol actual.
Què ha canviat?
Per a mi el fet que abans cada poble tenia el seu equip:
La Morana, Pallargues,
Mont-roig, Sedó... Els joves i
els mossos feien equip.
No hi va haver cap altre equip?
L’any 1962 la penya blaugrana va agafar xavals joves del
col·legi dels germans maristes i es va fer un equip fabulós: Ramonin, Xano (Creus
petit), Mercadé, Condal, Aumedes... Era un equip imbatible. Després també n’hi ha
hagut d’altres de bons.

