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EDITORIAL
DRET (¿?) A LA VIVENDA
Lamentablement, ens veiem obligats a
constatar, una vegada més, que les
institucions no tenen cap voluntat política
per a fer efectiu el dret a l’habitatge. Les
mesures anunciades no només són
màrqueting
pre-electoral,
sinó
que
encobreixen la mateixa política de
sempre: destinar diners públics per a
afavorir encara més a aquells que fins
ara s’han enriquit especulant amb un dret
fonamental.
A les persones que seguim sense casa, les
quals seguim pagant lloguers abusius, les
hipotecades que veiem com pugen els
tipus
d’interès
mentre
els
bancs
segueixen augmentant els seus beneficis,
les quals sofrim mobing per la pressió
immobiliària en els centres històrics, les
quals no arribem a fi de mes… a nosaltres
ens diuen que ens ajudaran a pagar, però
no ens garantiran que el nivell en la
qualitat de vida no continuï baixant,
perquè fer-ho voldria dir que els que hi
guanyen hi guanyessin menys... Total,
que millor sortir de casa.... BONA FESTA
MAJOR!!
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VIVÈNCIES I RECORDS
Quan jo era petita, en acabar l’estiu, igual que ara, tots tornàvem al col·legi, però les
vacances les gaudíem d’una manera molt diferent.
Anàvem amb les nostres famílies a segar i batre. Tots portàvem un barrets de palla
,com més grans millor, perquè ens fessin força ombra; els xiquets grandets ens
ensenyaven a fer garbelles; amb uns petits rampills anàvem fent petits munts de blat o
d’ordi que el pare i el padrí (si encara eren joves) acabaven de segar amb les dalles
ben picades i esmolades. Els més petits es quedaven a l’ombra guardant el selló o la
cantereta de l’aigua fresca, mentre el gos també restava a la seva vora vigilant.
El batre jo el trobava més divertit perquè ens deixaven anar a l’era i pujar al diable on
enganxaven les mules; començaven a donar voltes sobre l’erada i tothom cantava i allò
durava tot el matí fins que la palla era menuda i l’erada quedava preparada per a
ventar la palla i separar-la del gra; però s’havia d’esperar a la tarda, a què bufés el
vent.
Recordo que el meu padrí (que era de La Granja d’Escarp ,com la meva mare) es
posava damunt del diable amb les cames ben separades i ens deia .... ¡ Agafe-us ben
fort a les meves cames que ara faré corre les mules !; jo mirava cap a dalt i veia el
padrí alt i fort com un gegant ... Era una admiració profunda perquè l’estimava molt.
Quan havien fet palla, desenganxaven les mules i tots ens ficàvem dintre del mas; ens
rentàvem amb l’aigua ben fresca de la cisterna i bevíem un refresc que es deia “sidral”;
era un granulat blanc que en tirar l’aigua feia molta escuma blanca i també hi havia
unes gasoses que eren dos sobrets de diferent color que passava el mateix en ajuntarlos amb l’aigua. Quan ja estàvem tots ben frescos, ens posàvem a dinar i després a fer
la migdiada.
La feina de la tarda era cosa dels grans: agafar les forques i ventar la palla per
separar-la del gra, escombrar l’era i porgar el blat fins que quedava ben net; després
omplien els cabassos i al sac; quan estava ple el lligaven ben lligat amb un cordill.
Realment totes aquestes feines dels pagesos d’aquells
temps eren molt dures; l’època de la maquinària
encara no havia arribat.
Bé, l’estiu ja s’acaba; encara ens queden uns dies per
jugar a la Plaçeta; els xiquets juguen a la pilota i a
“saltar la mula” i nosaltres juguem al “palet” a les
aceres o voreres del carrer Major que eren totes fetes
amb unes pedres grosses i fines, centenàries,
trepitjades per tots els nostres avantpassats i que
tant em van doldre quan les van arrancar per
pavimentar els carrers del poble (ja comprenc que
sóc massa sentimental).
¡Ah! Una cosa molt important: en aquells temps les
senyoretes mestres no ens manaven deures, les
nostres vacances eren de total despreocupació. Ara
bé, el primer de setembre, tots ben morenos, nets,
pentinats i cartera en mà, cap a l’Escola; i no penseu
ni per un moment que les nostres vacances eren
avorrides; ens ho passàvem d’allò més be.
continua a la pàgina següent.......
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Ara esperàvem la Festa Major del poble, Sant Miquel, quatre dies de festa grossa; l’envelat el muntaven al carrer Sant Joan, darrere
Casa Molins i allí es feia ball i concert tots els dies. L’orquestra, sempre molt bona, arribava amb el cotxe de línia; la Fonda, Casa Pere,
estava al complert i la primera cosa que feien aquella mateixa tarda era el cercaviles (que en aquell temps es deia “pasacalles”).
¡Bona Festa Major de Sant Miquel a tothom!.
Maria Fenosa i Mariné
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Petit Diccionari......
- Cantereta: Cantiret o càntir petit.
- Dalla: Eina de dallar (segar amb dalla), formada per una fulla de ferro puntuda amb tall per una vora, més llarga i menys corbada
que la falç i fixada per un extrem en un mànec llarg.
- Diable: Mena de trill format per un cilindre de fusta amb dues rodes, proveït de tallants, que hom fa rodar per damunt l’era i serveix
per trencar i tallar la palla.
- Erada: Estesa de garbes que hom posa a l’era.
- Forca: Pal amb dues o tres puntes o branques en un extrem, que serveix per regirar, apilotar palla, agafar i carregar garbes.
- Gavella: Feix petit de blat.
- Rampill: Eina que consisteix en un mànec llarg amb un travesser en un dels extrems, proveït de puntes de fusta o ferro; serveix per
arreplegar la palla o les espigues de la batuda i també per a gratar la terra.
- Selló: Càntir.
- Palet: Joc infantil també conegut amb el nom de l’eixarranca, que rep molts altres noms segons les diferents contrades de Catalunya.
És un joc molt antic i se li atribueix un origen astrològic i un ritual, en moltes cultures, per a fer ploure. Consisteix a fer córrer, saltant a
peu coix, una pedreta per damunt d’un traçat amb diferents compartiments; hom fa entrar i sortir la pedra del traçat i la fa anar d’un
compartiment a l’altre, seguint unes regles que varien segons els llocs.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AL TEMPS DE LA SEGA ...
Al temps de la sega, hi havia grups d’homes que anaven a segar, de bon matí.
A l’estona de treballar, a l’hora d’esmorzar, es menjaven un plateret de sopes bullides amb un ou, i després fetge amb ceba i tomata.
A mig matí, cap a les onze, es feia la “mañanica”, que consistia en menjar un tros de coca i xocolata i un rajolí d’anís i un traguet
d’aigua.
I a treballar fins a l’hora de dinar ...
El dinar solia ser un bon plat d’olla barrejada, un plat d’amanida i fruita per a les postres.
En temps de segar treballaven de sol a sol. Era una feina molt dura i calia alimentar-se bé i beure sovint.
Magdalena Jové

L’AJUNTAMENT INFORMA....
- Pla Urbanístic Municipal – S’aprova l’avanç del Pla Urbanístic, del que ja s’havien aprovat els objectius i criteris generals i el
programa de participació ciutadana.
Aquest avanç està format per la memòria, els plànols i l’informe ambiental preliminar i s’ha tramés als Serveis Territorials de Medi
Ambient.
També s’acorda sotmetre aquest avanç a informació pública, tal com disposa el Reglament de la Llei d’Urbanisme.
Es recorda que, per llei, és obligatori que cada municipi disposi del seu Pla Urbanístic; l’any 2005, la Conselleria de Política Territorial
ens comunicà que se’ns n’havia adjudicat la redacció per un equip de tècnics (veure La Garbinada 24), amb càrrec a la Generalitat de
Catalunya.
- Recuperació ambiental del Talús del Filador (segona fase)– En no presentar-se cap licitador (tal com ja s’havia informat a La
Garbinada 31), s’ha contractat l’obra per procediment negociat sense publicitat, a l’empresa J.F Riegos, S.L.
- Ronda Nord – S’han començat les obres, tal com estava previst.
- Pla Director d’abastament d’aigua - Per tal de disposar d’un Pla Director que permeti a l’Ajuntament identificar les mancances del
servei, definir les actuacions i prioritzar-les, s’ha signat un Conveni amb CONGIAC (Consorci per a la Gestió Integral d’aigües de
Catalunya). Recordem que l’ Agència Catalana de l’Aigua, ens ha atorgat el 75% de les despeses de realització del Pla Director (veure
La Garbinada 31) i que aquest Pla és necessari segons la reglamentació vigent (veure La Garbinada 30).
Construcció d’una bassa per aprofitament de l’aigua tractada – S’ha aprovat l’actuació de construir una bassa d’uns 1000 metres
cúbics de capacitat, per aprofitament d’aigua tractada, amb un pressupost aproximat de 30.000 €; s’ha fet l’informe tècnic corresponent
i s’ha demanat subvenció del 80% del pressupost a la convocatòria d’ajuts per a l’economia i la població rural.
Aquesta aigua procedeix del rentat dels filtres de l’ETAP (potabilitzadora) i tot i que no és apta per al consum humà, es pot aprofitar
amb finalitat agrícola.
Està previst situar la bassa als terrenys municipals ,darrera l’ETAP.
continua a la pàgina següent.....
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- Aere – Els Serveis Territorials d’Economia i Finances, ens informen de la sol·licitud d’autorització de declaració d’utilitat
publica de la línia AERE (d’evacuació elèctrica dels parcs eòlics) Almatret – Maials.
- Planta solar fotovoltaica – S’ha acordat convocar concurs públic per arrendar una finca rústica municipal amb
l’objectiu d’instal·lar-hi una planta d’energia solar fotovoltaica. Amb la mateixa finalitat, s’aproven les clàusules
administratives que han de regir aquest concurs i sotmetre’l a informació pública, mitjançant el DOG i anunci al Butlletí
Oficial de la Província.
- Ruta de senderisme – S’ha sol·licitat una subvenció a la Direcció General de Medi Natural del Departament de Medi
Ambient, per fer la senyalització informativa d’una ruta de senderisme amb el circuit Almatret – Cingle La Pena – Mina
Espanyola – Almatret.
- Proposta de Festes Locals – S’han proposat com a festes locals per a l’any 2008, els dies 4 de febrer i 29 de
setembre.
- Adhesió a l’acord de l’Ajuntament de La Granja d’Escarp – L’Ajuntament de La Granja d’Escarp en ha demanat
recolzar, com a poble veí, el seu acord de rebutjar el projecte d’instal·lació d’una planta de valorització energètica de
productes procedents de residus animals. Reunits en Ple, s’acorda per unanimitat, recolzar l’ Ajuntament de La Granja en
el rebuig de la planta.

FEM SALUT ......
Com cada any, recordem la importància de prevenir la infecció de la grip, amb la vacuna corresponent. És necessària
especialment per a les persones d’edat avançada, els infants i les persones amb malalties cròniques que ho recomanin.
Estigueu atens a l’avís dels serveis mèdics per a l’administració.
Un altra cosa és la grip aviar de la que periòdicament ens arriben noticies que ens poden preocupar. No cal alarmar-se;
què cal saber?:
La grip aviària és una malaltia animal que es transmet d’au a au però no de persona a persona; la transmissió entre
humans només es produiria si el virus mutés.
Les zones més afectades són Corea, Japó, països del sud-est asiàtic, Xina, sud de Rússia i ,de forma endèmica, a
Bangladesh, Egipte, Indonèsia i Nigèria.
S’han produït casos d’infecció als homes en situacions de convivència amb les aus o amb superfícies u objectes
contaminats per la femta d’aquestes aus.
No es transmet en consumir carn cuita d’au, donat que el virus es destrueix per acció del calor.
Per tal de prevenir el contagi, es recomana adoptar mesures estrictes de neteja i desinfecció dels materials, dels útils de
treball, de les botes i els vehicles, tan a l’entrada com a la sortida de les granges, així com disposar de vestuari i calçat
exclusiu per a la granja, tal com és prescriptiu.

Després d’un any

de pausa, la il·lusió d’uns quants integrants del futbol sala Almatret, amb l’ajuda de
l’Ajuntament i Ramon de Molet, va permetre aquest estiu passat, l’últim cap de setmana de Juliol, que es tornessin a
celebrar les 24 hores de futbol sala d’Almatret. Tot i decidir-se una mica tard, i treballant a contrarellotge, es van poder
reunir els suficients equips, tot i que algun encara va fallar a última hora.
Però tot estava ja en marxa, la competició no es podia parar, i amb la il·lusió de qui les van engegar i la col·laboració
desinteressada per par d’altra gent ,van començar les 24 hores de futbol sala d’Almatret 2007. En aquesta ocasió, els
arbitres eren de la demarcació de Tarragona. I estaven ajudats a la taula per col·laboradors que inscrivien als equips, feien
les actes dels partits, informaven i assitien en tot allò que podien.
També es va disposar d’un punt d’assistència sanitària de primers auxilis durant les 24 hores, amb una dotzena de
voluntaris, que col·laboraven desinteressadament, capacitats per realitzar les primeres cures. En el terreny pròpiament
esportiu, els equips participants, 14 finalment, van ser de la província de Lleida, Tarragona i Barcelona.
A part del FS Almatret, hi havia altres jugadors del poble jugant repartits per diversos equips. La final, que es va disputar
el diumenge a les 18 h. , va enfrontar al FS Almatret amb Els Arreplegats, una selecció de jugadors de Tarragona;
malauradament aquesta final la va perdre el FS Almatret, però el que no han perdut és la il·lusió per continuar endavant i
la il·lusió de jugar a futbol. Esperem que aquest any de pausa hagi estat una mera anècdota i l’any vinent, amb més
temps de preparació, això sí, que es puguin tornar a celebrar les 24 hores de futbol sala d’Almatret.
Redacció

NOTA INFORMATIVA: El divendres 12 d’Octubre actuaran 2 corals a l’església Parroquial d’Almatret i el dissabte
13 es celebrarà el I I I Campionat de Botifarra d’Almatret.
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Deu n’hi do, quin estiu mes mogudet !!
Qui diu que al poble d’Almatret no es fa mai res, que m’ho preguntin a mi, que
durant els mesos d’estiu no hem parat de fer coses per a tothom. Vàrem
començar el vuit de Juliol, l’Associació Dones l’Alba d’Almatret va organitzar la
popular Marató del Mulla’t, el dia vint-i-un se celebrà al poliesportiu un sopar de
Germanor per a dones de totes les edats on hi varen assistir unes 140 dones. Al
mes d’Agost començà un curset d’aquagim que va durar tot el mes i es feia dos
dies a la setmana i el dia dinou va tenir lloc el popular berenar per l’Associació
contra el Càncer, amb la venta d’uns dos-cents entrepans i ,tot seguit, la rifa de
regals.
Això no va ser tot, perquè al mes de Juliol també es va començar el curset de
natació que organitza l’AMPA d’Almatret i els assajos per tornar a fer un
meravellós escala-en-hifi el dia vint-i-sis d’agost. Va ser una tarda espectacular,
ja que la participació dels actors del nostre poble va ser admirable; estàvem en
festival de bo de bo, i hi havia uns quaranta-nou nens i nenes, vint-i-quatre
actuacions i unes tres-centes seixanta-nou persones de públic ( amb tanta gent
no podia fallar res ). Una vegada mes els nostres artistes van donar la talla i la
sala del ball va tornar a vibrar d’emocions, es va riure força i ,com no, també es
va escapar alguna llagrimeta. L’espectacle es així.
Des d’aquestes línies voldria tornar-vos a agrair, com a secretària de l’Associació
Dones l’Alba, la vostra participació en tots els actes que vàrem organitzar i com
una de les moltes persones que vàrem fer possible l’escala-en-hifi, agrair-vos la
vostra assistència i participació i esperar que en els propers esdeveniments que
es facin al poble d’Almatret -pels motius que siguin- continuéssiu amb aquest
esperit tant participatiu. Moltes mercès.

EL REFRANYER
Tota la pluja perduda,
per Sant Miquel és
vinguda.
Pluja per Sant Miquel,
pluja del cel.
Per Sant Miquel, els
trons
ni són dolents ni són
bons.
Si per Sant Miquel no
plou,
al pagès li entra el dol.

Esther Ballesté
"Aprofito aquest espai per felicitar totes les persones que han organitzat i
participat en l’espectacle "Recordant". Heu fet una feina molt bona: la de
integrar petits i grans, que per a mi és la més important, i no cal dir els diàlegs,
vestuari, variació, en fi, tot. FELICITATS.
Mª Lluisa Florensa Arbonés
-------------------------------------------------------------------------------------
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