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VIVENCIES I RECORDS
(continuem a Casa Agneta)
A casa Agneta, al primer pis, les xiquetes jugàvem a casetes
amb les nostres nines. Mª Teresa (filla de la casa) tenia una
joguina que mai no havia tingut ningú, era una petita escola amb
miniatura, amb els seus pupitres, tarima, taula i pissarra per la
senyoreta, totes les alumnes uniformades, un mapa penjant a la
paret, en fi, una Escola ben equipada.
Totes dues hi jugàvem molt, ella de senyoreta i jo d’alumna. Qui
li havia de dir que passats els anys, ella estudiaria Magisteri i
esdevindria senyoreta de veritat?.
També jugàvem a fer Missa i vàrem fer un Altar al començament
del solà i ja el deixàvem per tota la temporada.
El Mossèn era Romualdo, el fill petit de la casa. D’escolanets en
solien fer Josep del Fuster (el meu germà) i Sebastià de la tia
Magdalena Vicenta, que vivia a la Placeta.
Tots els altres xiquets i xiquetes érem els feligresos ; resàvem,
cantàvem, però no podíem combregar perquè no havíem fet la
primera comunió. De manera que ja ho veieu, era una “Missa
especial”.
Els xiquets jugaven a “pluca d’amagar”; es ficaven a la pallissa i
es colgaven de palla; s’amagaven pel corral, al estable, a mil
llocs impensables .... La feina que tenia el xiquet que els havia
de trobar!.
La Sra. Teresa (la mare) era mestra; tenia una veu preciosa
heretada dels Claverols, penso jo perquè tots els seus germans i
els seus propis fills i filles cantaven i canten molt bé; amés tenia
una gràcia especial per ensenyar-nos cançons, petites obres de
teatre, recitar poesies ... etc, etc. Les seves filles grans, Joana i
Anna Maria, tocaven el piano i era fàcil que tota la canalla
aprenguéssim de seguida tot el que ens ensenyava.

EDITORIAL
Arriba la Setmana Santa i amb ella la primavera
i la ressaca de les eleccions..., de totes les
eleccions...
Mentre uns es debaten si el sistema democràtic
ho és suficient, ja que aquest no es regeix per
una persona, un vot, altres celebren l'eficiència
del sistema d'elecció a través de les noves
tecnologies, en les quals sí val una persona, un
vot, i el guanyador és Rodolfo Chikilicuatre, el
personatge creat per un programa de Tv...
I es que en els dies posteriors a unes eleccions
hi ha molt a dir, Quim Monzó publicava a la
Vanguardia un artícle on deia que havia decidit
finalment votar (en contra del que és habitual en
ell segons diu) i que havia guanyat qui ell havia
votat: Rodolfo!, potser és que al final, després
d'unes campanyes electorals tant llargues,
aferrissades, on se't fan passar les ganes
d'endevinar fins on són capaços d'arribar per
guanyar vots, acabem anant a votar sense saber
si votem a l'actor o al personatge, i de rebot
tenim un personatge (aquest sí) que ha de
representar a España a Eurovisió al crit de
Perrea! Perrea!
Y el chiki chiki se baila así!, pobre Sr. Uribarri...

S’acostava la Setmana Santa i llavors venia el més divertit; pujar
a la golfa i remenar caixes i bauls per trobar tots els vestuaris
que havien de portar els personatges que havien de sortir a la
Processó.
La Verònica, la Samaritana, Maria i sobretot Maria Magdalena;
recordo que sempre era Teresina del Senié, perquè tenia molt
cabell; li desfeien les trenes, la pentinaven amb tota la cabellera
estesa i .... bueno! Realment era una Magdalena magnifica. Tots
vestits i ben caracteritzats, fèiem el nostre important paper a la
Processó més important de l’any, sense oblidar la de Corpus.
I d’aquí tres dies, Pasqua. A plegar la “mona”, la passejàvem
pels carrers del poble abans d’arribar a casa; després a menjarla i ..... Ojo! Que més d’un agafava un empatx.
Bona Pasqua a tothom!
Maria Fenosa i Mariné
--------------------------------------------------------------------

En aquest exemplar :
Opinió
L’Ajuntament informa, salut
Altres notícies,
curiositats...
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L’AJUNTAMENT INFORMA :

----------------------------------------------------PUOSC (Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) 2008 - 2012
Es demanen les següents obres:
Prioritat

Títol

1

Urbanització
Plaça Major

2
3

Pressupost contracta

Exercici

214.803,46 €

2008

Reforma millora
Llar del Poble

192.082,66 €

2009

Millora accessibilitat,
estructura, distribució
2ª planta Casa de la Vila

272.805,69 €

2010

4

Nova xarxa clavegueram C/ Maials

79.870.96 €

2011

5

Cobriment pista
poliesportiu

171.154,82 €

2012

Planta solar fotovoltaica – Es ratifica la resolució d’aprovació prèvia del projecte, presentat per Almasol, SCP, de una planta
solar fotovoltaica de 113,4 KWP, a la parcel·la 12 del polígon 1 d’aquest terme. Se’n fa tramesa a la Comissió territorial
d’urbanisme, a qui en correspon l’aprovació definitiva.
Parcs eòlics – Aprovació previa del projecte presentat per Ecotècnia S.C.C.L, per a la instal·lació del parc “Collde Panissot” en
aquest terme, amb tres aerogeneradors que sumen un potencial de 9 MW.
Notificació d’aquest acord a la Comissió territorial d’urbanisme, a qui en correspon l’aprovació definitiva.
Aere – El Servei Territorial d’Economia i Finances, ha resolt l’autorització administrativa, declaració d’utilitat pública i aprovació
del projecte executiu i de l’estudi d’avaluació ambiental, de la línia elèctrica Almatret – Maials, d’evacuació dels parcs eòlics.
Plaça de Practicant titular d’Almatret – El Departament de Salut comunica l’inici d’expedient d’amortització de la plaça.
Al·legacions de l’Ajuntament.
En visita posterior a Almatret, el cap D’Assistència Primària ens indica que el canvi no repercutirà en l’atenció.
Piscines municipals – S’està procedint a canviar quasi tot el terra porós de interior del recinte.
En el seu dia, es farà l’anunci corresponent per a l’adjudicació del bar.
Pla ALFA – Per tal d’actuar de forma adient en contra dels incendis forestals i mentre estiguem en aquesta fase de risc, només
es pot fer foc amb permís escrit de l’Ajuntament, de dilluns a dissabte, de 6 a 12 h.
Servei Territorial de Medi Ambient i Habitatge – Hem rebut informe relatiu a les instal·lacions situades al poblat de la
Fàbrica de Ciment. En conseqüència, s’ha fet requeriment a:
- La Societat de Pesca i Navegació Esportiva, per la legalització de les instal·lacions de la finca “RIU”.
- L’arrendatari terrenys “Poblat de la Fàbrica”, per la legalització de les instal·lacions.
GR 99 – El Ministerio de Medio Ambiente i la Federación Española de Montaña y Escalada, han publicat i distribuït un llibre
descriptiu sobre la GR 99 o Camino Natural del Ebro. Recordeu que Almatret és el punt final de la etapa 36 (Mequinenza –
Almatret) i el punt d’inici de la etapa 37 (Almatret – Flix).
Ruta de Senderisme – S’està finalitzant la senyalització informativa de la ruta Almatret – Cingle de la Pena – Mina Espanyola –
Almatret, amb l’ajut concedit per la D. G. De Medi Natural.
Direcció General de la Memòria Democràtica – Representants de l’Ajuntament i dels veïns del poble, varen assistir el 17 de
març al Acte Constitucional al Palau de La Generalitat, en commemoració dels bombardejos de Barcelona i diverses poblacions de
Catalunya.
Pressupostos – S’adjunta full informatiu dels pressupostos 2008.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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FEM SALUT
---------------------Quasi sempre, en aquest apartat, fem referència a les mesures a emprar en l’atenció directa del nostre cos o de la ment.
No hem d’oblidar però que estem vivint en un entorn, el medi ambient, la salut del qual te una repercussió en la salut
individual. Fer salut també és actuar per tal de que aquest entorn tingui les condicions saludables més idònies.
No si val pensar que això és obligació de les “administracions” o “encara que jo ho faci, els altres no ho fan, per tan no val
la pena ...”. Tots podem posar el nostre gra de sorra, per petit que sigui, a la llarga (o no tan) te importància.
Algunes
-

mesures:
Reciclar les deixalles.
Tirar cadascuna en els contenidors o llocs adients, respectant els dies i hores indicats.
Recordar que les restes de medicaments i els seus envasos es poden portar a la farmaciola i traves del SIGRE
evitar que contaminin.
No tirar deixalles ni objectes pel carrer, patis o camp.
Respectar la normativa per l’abocament i tracte del fem. Procurar no contaminar el sòl, el subsòl, l’aigua.
Respectar la normativa contra incendis.
Prevenir l’aparició de plagues de mosques i de rosegadors.
Donar prioritat a l’ús de les energies renovables.
RECLAMAR UNA BONA GESTIÓ DE L’AIGUA al temps que en fem un estalvi racional.
Etc, etc,etc.

A nivell domèstic, es pot estalviar aigua, per exemple:
-

Preferir la dutxa a la banyera.
No engegar la rentadora o el rentaplats abans de que estiguin plens.
Posar “reguladors de cabdal” a les aixetes.
Prendre cura de que no hi hagin pèrdues, ni que sigui per goteig.
Si es renten els plats a ma, fer-ho a la pica i no sota l’aixeta, tan al rentar com al esbandir.
No tenir l’aixeta oberta mentre ens ensabonem o rentem les dents.
Si volem que surti aigua calenta, pensar com utilitzar l’aigua que surt primer freda (fregar terra, fregar plats,
regar, etc) i recollir-la.
Disminuir el volum del dipòsit del WC, per exemple posant dintre una botella de plàstic. No fer servir el WC de
paperera.
Etc, etc ...

No ens cansem de vigilar per la salut del entorn.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FESTES DE SANT BLAI
Almatret està de festa
els carrers engalanats,
la gent hi posa la resta
per celebrar-ho tots plegats!
El campanar il·luminat,
los forners couen els pits,
Carnestoltes ja ha arribat,
els nens pels carrers fan crits!
Tothom a la pista a ballar,
tots a gaudir de l’orquestra
que Sant Blai s’ha de celebrar,
no us deixeu perdre la festa!
Les dones per Santa Agueda,
faran un molt bon berenar,
deixeu la feina que us queda
aneu totes a disfrutar!

Sant Blai - 1958

Els disfresses podeu triar
i sense vergonya portar,
la gent d’Almatret disfrutem
Sant Blai pots estar content!
Dolors i Cinta
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El Sr Josep Vallés demana publicar aquest article que ja fa 32 anys es va publicar al diari La Mañana del dia 3 de Juny,
per considerar-ho de interès històric.
ALMATRET: PROBLEMAS DE COMUNICACIÓN
NUESTRA OPINION

Data de 1896 cuando la población de Almatret construyó un camino hasta Fayón, y contaban igualmente con una barcaza
para cruzar el Ebro. Estas dos vías de comunicación eran usadas para realizar la comercialización de sus productos. El
progreso llevo consigo la anulación de estas dos vías de comunicación.
La construcción del Pantano de Ribarroja efectuado por la empresa ENHER, inundó el camino construido por la población e
inutilizó la barca de enlace. Nuestras protestas se elevan al año 1968. ENHER, prometió reparar el mal que habían hecho
mediante la construccion de un nuevo camino que nos permitiese desplazarnos hacia Fayón y Ribarroja; a pesar de haber
marcado el trazado con estacas, haber firmado todos los recibos de las tierras colindantes con este proyecto, renunciando a
todo derecho de indemnización, no se llevó a cabo dicha obra. Se interesó al entonces gobernador civil de Lérida y al
presidente de la Diputación, para que buscasen una solución, y pasan los años y nos encontramos en el mismo punto de
partida.
Aparte de todo lo antepuesto, hemos perdido unas playas naturales estupendas, que significaban para nosotros una
expansión merecida después de un arduo, trabajo. El Ebro a su paso por el término de Almatret, separa a Aragon de
Cataluña, único asomo de Lérida al Ebro. No uno sino toda la población, ruega a nuestro nuevo gobernador civil Sr.
Mardones haga lo posible para que nuestras vías de comunicación sean solucionadas lo antes posible. Gracias.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LA NOSTRA GASTRONOMÍA
Les olives
Per a fer que les olives siguin comestibles, tots sabeu que s’han de sotmetre a
un procés de maceració, de manera que es tornin toves i perdin l’amargor.
A la tertúlia del matí al cafè, Ramon Vallés Vallés ens dona una fórmula “suigeneris”:
Netejar les olives i posar-les en un pot de vidre. Fer bullir aigua amb pel de
taronja, sejolida, una cabossa d’alls sense pelar, timó, romer i molta sal. Deixar
refredar i tirar sobre les olives. Tapar el pot. Comprovar el resultat de temps en
temps.
Si no surt be, sempre podeu fer-ho a la manera clàssica.
Recordeu que les olives estimulen la digestió dels aliments i per tan dos o tres
olives abans de menjar són un bon aperitiu natural. Pel seu contingut en oli i
fibra, també tenen un suau efecte laxant.
Les persones amb sobre pes han de limitar el seu consum degut al elevat
contingut en triglicerits; també l’han de limitar les persones amb la pressió
arterial alta, perquè aporten molta sal, procedent del procés de “curar o matar”
l’oliva.
----------------------------------------------------------------------------------------COMENTARIS AL CARRER ...
Sovint sentim comentaris com aquests:
- Cada dia som menys en aquest poble...
- Oh! I els que quedem, cada cop més vells ...
- Aviat no quedarà ningú ...
I un cert pessimisme envaeix l’ambient i es contagia d’uns als altres amb
facilitat. Pessimisme que a vegades ens paralitza, ens dificulta gaudir de les
coses bones del nostre entorn i limita la possibilitat de veure que la “botella
també és mig plena” en lloc de “només mig buida”.
Cert?.
No es pot pas negar que com arreu, hi ha una tendència a l’envelliment de
la població; es viuen més anys i disminueix la natalitat. No es pot anar en
contra una tendència general. Però si que junts podem fer coses que
contribueixin a millorar la qualitat de vida en el nostre entorn i per que el
anys de més es visquin amb bona qualitat.
Ens agrada fer juntes exercicis de memòria; n’hi ha molts i un d’ells és anar
mentalment pels carrers pensant qui viu a les cases; després ho fem
passejant i intentem comprovar els errors o els oblits.
Per cert, les persones que hi han vingut a viure o han tornat en els darrers
temps (segons les nostres contes) passen de vint i cinc ...
Magda Vila i Gloria Arbonés

Equip
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