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Telèfons d’interès

Xarxes socials

Horari de les oficines de l’ajuntament: 
De 8 h a 15 h, de dilluns a divendres.

Horari d’alcaldia:  
Truqueu al telèfon de les oficines de 
l’Ajuntament, per concertar dia i hora.

Horari de l’arquitecte municipal:  
Els dimecres de 09:30 a 12:00 h

Oficina de correus:  
De les 11 a les 11:15 h,  
de dilluns a divendres.

Horari de misses:  
Diumenges a les 12 h.

Ajuntament ................................... 973 186184

Consulta pregons ........................ 973 186184

Consultori ..................................... 973 186220

Escola bressol Tris Tras ............973 186776

Escola Blanca de Vilallonga  ... 973 186103

Farmàcia ........................................973 186926

Mossos d’Esquadra ...................973 100050

Ambulàncies ............................... 973 222222

Bombers ........................................................085

Atenció ciutadana ......................................012

Urgències ....................................................... 112

Sanitat respon ............................. 902 111 444

Urgències mèdiques ..................................061

web: http://www.laportella.cat/

correu electrònic: ajuntament@laportella.cat

twitter: @aj_laportella

facebook: www.facebook.com/AjuntamentPortella/

instagram: @ajuntamentlaportella

correu alcaldia: alcalde@laportella.cat

Dipòsit Legal: L-959-2018

Impressió: ALFAGRAF



La Secleta - Ajuntament de la Portella

3

Des de les estrelles…

Poc després de la mort de la mare, el nostre net Aleix, 
de 8 anys, va dir que havia vist al cel una estrella nova, 
grossa i molt brillant. Estava convençut que era la seva 
besàvia Cèlia.

Això em va agradar molt i vaig pensar que ara els 
meus pares viuen a les estrelles, junts, sense mals ni 
preocupacions. I estic segur que ells, que durant la 
seva vida van estimar molt el poble i portaven La Por-
tella al cor, des d’allà dalt, estan contents al veure que 
la seva casa, on van ser tan feliços, serà un bé pel po-
ble i un record per sempre: al tirar-la a terra es millo-
rarà l’entrada i sortida evitant possibles accidents i Cal 
Mingo i la Cèlia, que va ser molí i una de les primeres 
cases, serà un espai dedicat a recordar la història de 
La Portella.

Estic segur que això els hi agradarà molt.

Mingo

Badalona, Gener 2020

Salutació

Vols col·laborar amb nosaltres?

Si vols col·laborar amb LA SECLETA  
o ens vols ajudar a millorar la nostra revista,  

pots contactar amb nosaltres mitjançant el correu electrònic  
cultura@laportella.cat
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Fotogaleria 2019
Agost

Casal d’estiu - últim dia

Temps de calor i vacances

Cinema a la fresca i sopar amb els joves

Inflables Casal d’estiu
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Setembre Festa de les Cassoles
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Octubre Trobada nacional de pubillatge a Solsona

Novembre
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Festa Major Setembre
Sopar de Festa Major

Correfocs
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Esmorzar Bitllaires

Trobada gegantera de la Portella
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A la revista anterior us vaig explicar una mica la 
meva trajectòria amb el tir amb arc. Ara us faré una 
pinzellada dels tipus d’arcs que hi ha.

De ben segur, molts de vosaltres quan éreu petits 
teníeu un arc a casa fet amb un rama de figuera i una 
corda, actualment encara es fan d’aquesta manera, 
com també de castanyer, però, han evolucionant 
més.

Aquests arcs són els que en aquest moment faig 
anar a l’entrenament i competeixo.

Us explico, a l’arc recorbat, el cos pot ser metàl·lic o 
de fusta, les pales també de fusta o de fibra i carboni, 
i si parlem de pes, van de 18 lliures fins a més de 60.

Amb aquest arc des què comences a tensar fins que 
deixes la corda, tota l’estona estàs en tensió.

En aquestes fotografies podeu veure els arcs recor-
bats que tinc,

Ara us explico, l’arc compost o de politges, aquest 
funciona amb tres cordes i dos politges.

Es totalment diferent a l’arc recorbat, quan es co-
mença a tensar fas el doble de força, però quan han 
girat les politges la força de l’arc baixa un 70%.

El tercer què us comento és l’arc Longbows, és el 
més semblant als primitius.

La seva longitud es gairebé igual a l’alçada de la per-
sona que el fa servir, el seu perfil és d’una línia quasi 
recta o lleugerament corbada, als començaments 
va ser un arc fet d’una sola peça de fusta natural, 
però els actuals també es poden fer amb materials 
moderns o encolant diferents fustes. Aquest tipus 
d’arc ha estat utilitzat com arma de caça, de guerra 
o de defensa, per moltes civilitzacions i cultures, per 
exemple en el Paleolític o pels indis americans.

Diferents tipus d’Arcs
Àlex Velilla Masot

El blanc és de la 
marca Super Forged i 
el fabrica Sebastiant 
Flute.

El groc és de la marca 
ATF i el fabrica W y 
W

Aquest és de la marca  
Samilda HERO.

Aquí veiem un arc de la 
marca Mathews TRX 36.

Aquest és un arc Tradicional, d’Arturo Virgili, de l’any 1965 i de 
20 lliures.

Aquest és un arc del mateix tipus, del Club Arquers de Torrefar-
rera, el seu pes és de 30 lliures.

En aquesta imatge us ensenyo un fet per mi, amb la vara de cas-
tanyer adreçada amb humitat i vapor per fer la forma de l’arc.
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Pubillatge actual

Àlex Marchal Fernández. Hereu Xavier Minguella Balletbó. Hereuet

Alisia Paula Petroesc. Pubilla Isona Botargues Pascual. Pubilleta
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I Trobada Pubillatge  
la Portella
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Amics de la Parròquia
Amics de la

Primeres Comunions

Concert de la Coral Sicoris

Agraïm el donatiu fet per les 
families que ha permés  el canvi 

del parament d’estovalles dels 
altars parroquials i en especial el 
treball generós de la Sra. Carme 

qui els ha cosit.
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Parròquia

Corpus Christi

Concert de Nadal - Coral Signum Neixement 2019

Cavalgada dels reis mags d’orient
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Des de l’AMPA de l’escola hem organitzat dife-
rents activitats, totes amb bona acollida, i els que han 
participat han après i gaudit molt, com:

• La castanyada, vam començar el curs torrant i 
menjant castanyes.

• L’activitat de pintura, oberta a tots els nens del 
poble, a càrrec de la nostra veïna Anna Felip. 

• Al Novembre, el Guerau, ens va fer un taller/xer-
rada d’escacs pel projecte “Chess & English”, al 
cicle mitjà i superior.

• També, vam anar a “La recerca del Tió”, una acti-
vitat familiar on vam poder gaudir de la col·labo-
ració del nostre veí, Carles Benseny, que ens va 
explicar un conte i una estona abans un esmorzar 
gentilesa de l’Ajuntament amb coca i xocolata.

• Durant les festes de Nadal a càrrec de la nostra 
estimada Divina Pociello, els nens van passar una 
tarda molt divertida i didàctica amb el “taller de 
ioga”.

Volem aprofitar des d’aquesta publicació “La Secleta” 
per donar les GRÀCIES a tots els pares i mares dels 
nens i nenes de La Portella, persones i entitats que 
col·laboren amb nosaltres per fer realitat les diferents 
propostes que anem realitzant.

Les nostres activitats
AMPA
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nou miŀlenni
Associació Cultural de Dones
La Portella

Si les dones s’aturen, el món s’atura. Aquest va 
ser el lema del dia de la dona de l’any passat, i ara 
que hem encetat el 2020 les dones de la Portella 
continuem caminant. Actualment ja som una vuitan-
tena de sòcies de Nou Mil·lenni. Dones, cadascuna 
diferent, i amb mirades diverses, però amb ganes 
d’acompanyar-nos i compartir temps i activitats.

ACTIVITATS

Algunes d’aquestes activitats comporten moviment i 
esforç però també rialles, són estones reconfortants 
que ens ajuden a estar en forma i ens permeten 
aprendre practicant juntes. Recordem l’èxit de l’aqua-
gym, tant en les tardes ben caloroses, com en les 
fantàstiques sessions a la llum de la lluna.

Ara, a la tardor i a l’ hivern hem incorporat a les 
activitats de l’associació la practica del Ioga, que ens 
permet anar coneixent el nostre cos i la nostra ment 
a través de les diferents assanes i les estones de 
relaxació, també experimentar el poder del silenci i la 
meditació. Tot això ens ho ensenya la Divina una pro-
fessora entranyable. Pilates és la nova activitat que 

practiquem els diven-
dres. La “profe” es diu 
Laura i arriba carrega-
da d’energia i material: 
pilotes, rodets, peses… 
tot d’estris que ni 
sabíem que existien i 
que ens ho fan passar 
molt bé.

Sentir-nos arrelades 
a la terra i tenir cura 
de nosaltres matei-
xes són prioritats en 
temps canviants.

CANVIS A LA JUNTA
Abans d’acabar el 
2019 hem canviat part 

de la Junta, és el que fem cada any com marquen els 
Estatuts. Les noves membres, que van ser elegides en 
votació, són: Marisol Olivares (vocal), Maria Teresa 
Masot (vocal) i Cristina Serra (secretària). Benvin-
gudes companyes a la Junta, i agraïm la feina feta 
per les companyes que han deixat el càrrec: Teresita 
Codina, Manolita Garcia i Mercè Daviu; gràcies.

MIRADES DE DONES

“Les fotografies obren portes al passat, però també 
permeten donar un cop d’ull al futur”. Són les parau-
les de la fotògrafa Sally Mann, que llegim al calendari 
aquest gener. Un calendari que enguany és el resultat 
de diferents fotos de portellanes i d’escrits de grans 
fotògrafes internacionals. Mirades al nostre poble 
que ens acompanyaran tot l’any des d’alguna paret 
de casa. Tot va començar amb un curs de fotografia 
impartit per la Dànae.

SOSTENIBILITAT, NO VIOLÈNCIA, CANVIS PER 
MILLORAR
Són alguns dels grans reptes de futur, que hem deci-
dit encarar, i no ho podíem fer sense les i els prota-
gonistes del futur, els nens i nenes de l’escola Blanca 
de Villalonga. Hem treballat amb l’escola tallers de 
reciclatge d’envasos i debats sobre el maltracte i la 
violència de gènere.

Amb aquestes i aquests alumnes amb mirades mul-
ticulturals, disposats a aprendre i tan ben guiats per 
les i els mestres es veu clarament l’alegria i la força 
de l’educació. Ens hi van ajudar molt les cançons de 
la Rosalia i la col·laboració de la Sònia.

LA FORÇA DE SER UN GRUP HETEROGENI

Som una associació de dones que avancem juntes 
però sempre en connexió amb el nostre entorn, amb 
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les nostres famílies, amics i veïnat. Per això totes i 
tots sou convidats a les diferents activitats i sortides 
de Nou Mil·lenni. Som conscients que la força del 
grup és anar juntes i junts per aprendre i viure, petits 
i grans intercanviant vivències, idees i mirades diver-

ses en l’espai i temps que compartim. Tenir en comp-
te aquesta heterogeneïtat és el que ens enriqueix i 
ens fa avançar. Ja hem fet 20 anys de Nou Mil·lenni 
però hi ha molt camí per fer. Sempre endavant!

Aquagym de dia Aquagym de nitC
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Calendari “Mirades de Dona 2020”

Taller de reciclatge

Curs de Fotografia

Curs de Fotografia

Sortida Seu VellaSortida Seu Vella. Foto grup
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Associació de joves
Seguim i continuem!

“Fes-ho tu mateix” i just això vam fer. Aquest és el 
nom del taller de reciclatge de palots i palets que 
vam dur a terme amb l’Associació de Joves “Los Jo-
ves Llangardaixos” de la Portella per rehabilitar l’espai 
del Casal.

Els i les joves necessiten d’un espai, un espai per 
estar, treballar, decidir, compartir, trobar-se. És indis-
pensable que el sentin seu, que s’en sentin orgullosos 
i orgulloses i també que el suïn, que el treballin i que 
el cuidin. Un espai que identifiquin seu.

Els dies 9 i 16 de novembres vam desendreçar per 
endreçar de nou, tallar, transportar, arremangar-nos, 
talar, cargolar, collar per crear una taula, un armari, 
un sofà i dos cadires que ara formen part del casal de 
joves. Per fer tot això en un dia i mig no cal dir que no 
vam parar.

No vam estar sols per fer-ho i volem donar les gràci-
es al Carlos Fenoll i Pla, tallerista i membre de l’em-
presa Caramunt Treballs Manuals qui va guiar i donar 
les indicacions per fer realitat aquesta activitat.

També volem donar les gràcies a l’Ajuntament de la 
Portella per la confiança demostrada en aquest pro-
jecte que tot just acaba de començar.

L’actitud dels nois i noies va ser increïble.

Aquesta activitat formava part de les activitats del 
Pla Local de Joventut de l’Ajuntament de La Portella 
2016 – 2019 i Projecte JOVE 2019.

Un Pla que acaba aquest any 2019 i que ara cal revi-
sar, reorientar i reescriure tenint molt present tot allò 
que s’ha fet:

• Any 2017:

 - Taller de competències per a la recerca de fei-
na “Coneix els teus valors ocupacionals”.

 - Curs de Manipulador/ora d’Aliments.
 - Curs “Primers Auxilis i ús del DEA”.

• Any 2018:

 - Taller per la recerca de feina “Coneix els recur-
sos laborals al teu abast”.

 - Curs “Carnet Carretó Elevador”.
 - Xerrada “La Garantia Juvenil: què és?”
 - Reemprendre la tasca de l’Associació de Joves 

“Els Joves Llangardaixos”.

• Any 2019:

 - Taller “Fes-ho tu mateix”.
 - Remodelació logo de l’Associació de Joves.
 - Creació de les Xarxes Socials a facebook i 

instagram.

També s’ha participat en:

• Les Nits a la Fresca 2019.

• Dia de les Associacions 2019.

• Ancesa Jove 2018 i 2019.

• Jornada Jove “Party Jove” 2017 a Seròs

• Participació en la Revista Local “La Secleta”.

A veure que ens depara aquest 2020! Ens acompa-
nyeu?

Servei Comarcal de Joventut “JoveSegrià”
Consell Comarcal del Segrià

@jovesegria • joventut@segria.cat

C/ del Canyeret, 12 – 25007 Lleida 
Tel. 973 05 48 00
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Casal d’Estiu i Natació 
2019
Com ja fa vuit anys a l’Ajuntament seguim tirant 
endavant les activitats del món del lleure infantil a 
l’estiu. Pel nostre casal d’estiu enguany hi han passat 
més de vuitanta-quatre nens i nenes. El casal d’estiu 
i les estades esportives tenen un gran èxit entre els 
més petits de cada casa gràcies al projecte educatiu 
que presentem i que de la mà del Departament de 
Joventut tirem endavant com cada estiu.

Aquesta és una activitat on la majoria dels nens/es 
que hi assisteixen no es veuen en tot l’any i a l’estiu 
es retroben al casal de La Portella, ja sigui perquè 
venen a passar uns dies a casa dels padrins o es que-
den uns dies amb els cosins del poble, entre d’altres.

Aquest any dins del projecte educatiu que vam pre-
sentar, vam incloure el centre d’interès “La màquina 
del temps”, a partir d’aquest tema vam fer la gran 
majoria d’activitats de l’estiu del nostre casal.

Dur a terme aquest casal de vacances te un objectiu 
ben clar, que els infants de La Portella gaudeixin de 
les seves vacances coneixent nous nens i nenes amb 
l’esperit de fer nous amics en un entorn d’amistat i 
convivència a la vegada que s’ho passin d’allò més 
bé!

Ens podeu trobar a la pàgina d’instagram @casala-
portella

També dins de les activitats d’estiu, organitzem els 
cursos de natació per a infants a partir de 3 anys 
amb el Club Natació Almenar, que com cada any es 
desplacen a les piscines del nostre poble per donar 
aquest servei. 

Per acabar l’estiu, l’Ajuntament cada final del mes 
de juliol i del mes d’agost organitza una festa a les 
piscines municipals per a tot el poble on grans i petits 
poden passar una tarda ben entretinguda pujant 
i baixant dels inflables que hi ha dins de l’aigua, a 
l’acabar es reparteix un gelat per a tots els nens/es.

Gràcies a tots els participants i famílies per fer-ho 
possible cada any amb la vostra assistència!

“L’art d’ensenyar és l’art d’ajudar a descobrir”
Mark Van Doren
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L’ESCOLA EN IMATGES… 
CURS 2019-20 

“La prova d’una bona intervenció educativa és la felicitat de l’infant” 
Maria Montessori (1870-1952) 

Educadora, pedagoga científica, metgessa, filòsofa, psicòloga, feminista i humanista

 
.

 

 

SORTIDA DE TARDOR A CA LA FERRATINA 

CASTANYADA I HALLOWEEN 

HORTET DE TARDOR… 

CONTACONTES DE L’ASSOCIACIÓ DE DONES 
PAGESES AMB LA MERITXELL MORERA 

Escola Blanca de VillalongaL’ESCOLA EN IMATGES… 
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“Un infant, una mestra, un 
llibre i un bolígraf poden 
canviar el món. L’educació és l’única solució” 

Malala Yousafzai, Premi Nobel de la Pau 2014 

 

TALLER CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE AMB 
l’ASSOCIACIÓ DE DONES NOU MIL·LENNI 

TALLER DE RECICLATGE AMB L’ASSOCIACIÓ DE 
DONES I DE JUBILATS/DES 

ESCACS AMB EL GUERAU BENSENY 

DINAR NADALENC DE GERMANOR 

EL PARE NOEL ARRIBA A L’ESCOLA! 

TEATRE PER LA MARATÓ: “LA REBEL·LIÓ AL MÓN 
DELS CONTES” 
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Aquests darrers mesos des de l’associació de jubi-
lats hem fet diverses activitats i actes.

La nostra farmacèutica, la Maribel, una tarda ens va 
oferir una xerrada d’higiene bucal on ens va donar 
consells molt útils per tenir una boca més sana.

Una altra activitat, què des de l’associació ens va 
agradar molt, va ser la “d’hàbits de compra per 
reduir envasos”, on els alumnes de l’escola Blanca 
de Villalonga van venir a la llar i amb una experta del 
tema vam aprendre junts formes de reciclar diferents 
envasos.

Després d’un estiu molt tranquil, hem fet la casta-
nyada, aquest any vam decidir fer dinar, al local de 
l’associació, amb un menú pensat i fet per nosaltres. 

De primer, entrants a compartir, de segon una paella 
d’arròs, i de postres panellets i castanyes, tot regat 
amb un bon vi, i per acabar i fer una mica la tertúlia, 
cafè i copa

Ja al Desembre, vam fer el dinar de Nadal, també 
amb un menú pensat per nosaltres. De primer pinya 
amb pernil, i com a plat central, una sarsuela de peix, 
on les opinions van ser molt positives. Amb un bon 
vi, i de postri, neules i torrons, tot amb un bon cava, 
cafè i copa.

Aquest any hem volgut donar per a totes les sòcies i 
socis un lot de Nadal i una espatlla curada.

Associació de jubilats
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Beneficis de l’aquagym
L’aquagym, o gimnàstica aquàtica, és un esport 
que es practica en medi aquàtic, com pot ser una 
piscina. Com que es fa dins de l’aigua, el pes de la 
persona disminueix un 80-90% i reduïm molt el risc 
de patir alguna lesió.

Beneficis:

. Et posa en forma perquè la resistència de l’aigua 
tonifica els músculs.

. Augmenta la flexibilitat perquè les articulacions dins 
de l’aigua es poden moure més.

. És un exercici de baix impacte perquè el nostre cos 
no està influenciat per la gravetat dins de l’aigua, per 
això va molt bé per gent amb problemes articulars i 
mal d’esquena

. Promou la salut mental degut a l’efecte relaxant de 
l’aigua i la sensació de lleugeresa.

. Combat la cel·lulitis perquè els moviments de l’aigua 
a la pell fan un massatge drenant que estimula la 
circulació i redueix la retenció de líquids.

. Crema calories.

. Redueix la pressió arterial

Podem afegir un plus de beneficis, si el practiquem 
en piscina salada i de cara a la nit:

. En aigua salada, es redueixen les irritacions als ulls i 

disminueix la sequedat a la pell.

. La temperatura és més agradable per fer esport a 
la nit i és més fàcil fer amistat amb els companys 
perquè després tenim més temps per parlar; no hi ha 
la pressa que tenim de dia.

. L’esport nocturn fa que ens concentrem més en 
l’exercici perquè hi ha menys soroll ambiental, com-
bat l’estrès i després d’un dia dur, farà que anem a 
dormir millor: tindrem un son més reparador.

El més important, és que és un esport per a tots 
els públics, divertit i ideal per a practicar a l’estiu. 
Aprofitem a la Portella que tenim una piscina d’aigua 
salada i que l’associació de dones organitza als estius 
aquesta activitat.

Maria Isabel Bertran Piqué
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Escola Bressol 
Tris TrasESCOLA BRESSOL TRIS TRAS DE LA PORTELLA 

Benvolgudes i benvolguts! 

Ja han passat sis mesos des de l’última publicació, aquest cop ens centrarem en el final del curs 

2018/2019 i el principi del curs 2019/2020. 

Vam acabar el curs passat fent les activitats que més ens agraden a l’aire lliure, tenim molta sort 

de poder gaudir de l’estiu a fora al nostre jardí. Un espai obert a l’exterior ,on hi trobem l’ hort 

i les flors que plantem cada primavera. L’hort i el jardí de flors és un dels projectes que treballem 

durant tot l’any, aquests ens ajuden a promoure l’educació ambiental i el respecte per la 

natura, també amb ells valorem la importància de tenir cura de les plantes, entre tots adquirim 

l’hàbit i la rutina de regar i cuidar les plantes i l’hort i així anar observant com creixen dia a dia.  

 

D’altra banda al nostre jardí hi podem trobar la zona de plantes i flors. En un racó hi tenim les 

plantes aromàtiques com el romaní, la farigola, el julivert... amb aquests tipus de plantes els 

infants poden experimentar segons l’olor, la textura o el gust de la planta. Amb aquestes plantes 

fem bossetes d’olors per tal de poder-ho ensenyar a les nostres famílies i tenir un record de 

l’escola bressol. 

 

 

 

 

 

Encetem nou curs amb noves idees i nous projectes per dur a terme amb els més petits del 

poble.  Durant el primer trimestre ens trobem a la tardor i a l’hivern, per això les activitats que 

hem dut a terme durant aquests tres mesos han estat més d’interior encara que sempre fem 
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Encetem nou curs amb noves idees i nous projectes per dur a terme amb els més petits del 

poble.  Durant el primer trimestre ens trobem a la tardor i a l’hivern, per això les activitats que 

hem dut a terme durant aquests tres mesos han estat més d’interior encara que sempre fem 

alguna sortida pel poble per aprofitar la sort de tenir una escola envoltada de camps. Una de les 

activitats d’exterior que vam realitzar a la tardor és la de sortir a trepitjar tolls, hi ha alguna cosa 

millor que aquesta quan la pluja marxa? És l’activitat més exitosa de la tardor! 

 

  

 

 

 

 

A La Portella en aquesta època de l’any  fa molta boira i no surt massa el sol, fet que nosaltres 

aprofitem per a proposar activitats al nostre laboratori de llum. Aquest trimestre amb la llum 

negra vam fer la proposta d’un escenari de l’artista japonesa Yayoi Kusama precursora de l’art 

pop. Els nens/es van poder gaudir d’aquest espai mentre rallaven amb fluorescents lliurement, 

per una estona es van convertir en artistes! Vam acompanyar aquesta sessió amb música disco 

dels anys 90. Fins aviat! 

 

 

 

 

 

 

Animeu-vos a conèixer l’escola o seguiu-nos en les xarxes socials!  

 Escola bressol Tris-Tras   @escolabressolportella 

n nen a sempre pot ensen ar tres coses a un a ult  a icar-se content, a estar sempre 

ocupat amb alguna cosa i a saber exigir amb totes les se es orces all  ue esit a                   

Paulo Coelho 
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Avui en dia, per sort, el ioga ja és una pràctica 
molt coneguda arreu. Fet que ha afavorit que els seus 
grans beneficis arribessin a moltes persones.

La comunitat científica ja està demostrant, amb 
estudis, els efectes positius de practicar ioga, per 
aconseguir millorar el nostre cos, la nostra ment i en 
definitiva el nostre general. Per això els metges, cada 
dia, ho recomanen més a tothom grans i petits.

Amb la pràctica diària o constant, anem millorant a 
nivell físic. La força, l’equilibri, la flexibilitat, la coordi-
nació, la pressió arterial etc. I a nivell mental i emo-
cional, aprenem a observar els nostres pensaments, 
emocions, imaginacions, i els eduquem per a què 
siguin positius. Aquests efectes, els aconseguim a 
través de la relaxació profunda i la meditació guiada. 
Ensenyances, que hem aprés dels ioguis (practicants 
de ioga experts). Ells ens han ensenyat a transme-
tre-la, d’una manera conscient i honesta.

Al grup de ioga de la Portella, organitzat per l’Associ-
ació de dones Nou Mil·lenni, cada persona practica 
 

 respectant el seu ritme i compartint la sessió amb 
tot el grup. Ara estem d’enhorabona. Fa dos anys que 
vam formar el grup, ho passem molt bé aprenent, 
amb diferents activitats durant l’any.

Per altra banda, també hem gaudit, aquest any, del 
Ioga amb els nens i nenes. Fent un taller durant les 
festes de Nadal. En el taller vam jugar contant con-
tes tradicionals de l’Índia, país originari del Ioga, fent 
postures de ioga “Asanes” i vam pintar mandales. Tot 
seguit vam berenar, amb la generositat i col·labora-
ció de l’AMPA de l’escola Blanca de Villalonga de la 
Portella.

Seguim endavant amb més pràctica generant entre 
totes positivitat.

Moltes gràcies a tots i totes per la vostra presència.

Gràcies a l’Ajuntament de la Portella, a l’Associació 
de dones i l’Associació de pares i mares del nostre 
poble, per recolzar el IOGA, i crear diferents activi-
tats per tal que tots els vilatans puguin gaudir-les.

Divina Pociello Ballestar.

Gener 2020

Ioga amb consciència i 
amor
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La Llegenda del Sant 
Crist
Antigament hi havia molts pelegrins, 
això ho saben bé els grans. Diu que un dia 
van arribar fins a la Portella tres pele-
grins, tot demanant, escoltaven el clam 
del poble que es queixava de no tenir una 
imatge del Sant Crist.

Els pelegrins, assabentats del clam 
d’aquella bona gent, decidiren quedar-se 
al poble, per la qual cosa demanaren 
hostatge.

A la casa que els van donar, van demanar 
si els deixarien una cambra per a treba-
llar, si els portarien allí un tronc gros i si 
durant tres dies els durien allí el menjar 
sense molestar-los més.

Els de la casa van accedir estranyats, i van 
fer tot el que els pelegrins havien dema-
nat.

Aleshores els pelegrins tancaren la porta. 
A partir d’aquell moment només la van 
obrir per recollir la vianda.

En arribar el tercer dia, quan l’alba apun-
tava, els tres pelegrins baixaven vers la 
porta del carrer. EIs de la casa, estranyats, 
els preguntaren on anaven tan matí. A la 
qual cosa respongueren que ells ja havien 
acabat la seva comesa al poble, i que el 
poble ja no estaria més desconsolat per la manca 
d’un Crist, que era l’aspiració de Ja població sencera.

Quan sortien per la porta digueren:

—Aneu, aviseu el capellà, crideu tot el poble, el que 
volíeu ja ho teniu.

Encara més estranyats, els de la casa (diu la tradició 
que aquesta casa podia ser cal Costes), pujaren a 
l’estança que havien ocupat els tres pelegrins, i plens 
de sorpresa descobriren una imatge del Crist clavat 
en creu amb una bellesa i una expressió inigualables, 
com si hagués estat fet per mans no humanes»

Anaren corrents a contar-ho al rector, el qual acudí 
tot prest, i quina no fou, també, la seva sorpresa en 

descobrir aquella bella imatge del Crist crucificat.

Tocaren les campanes. S’avisà tot el poble i la notícia 
corregué com un regueró de pólvora.

Es féu una solemne processó i es dugué la imatge a 
l’església, entre la joia, l’admiració i la devoció popu-
lar de tota la població.

I aquella bella imatge del Crist vingué a esborrar el 
clam, el dolor d’aquest poble, que angoixat es queixa-
va de no tenir una imatge del Crist crucificat. I fou per 
aquest motiu, que ja el poble joiós i superat aquell 
dolor, aquella ànsia, li posà el nom de Sant Crist del 
Bon Consol, perquè vingué a consolar aquell poble 
que sofria.
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VINAIXA 25 AGOST 2019

Trobades Geganteres

TROBADA LA PORTELLA
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DINAR COLLA GEGANTERA LA PORTELLA

TORRELAMEU 24 NOVEMBRE 2019
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Compareixença de tots els integrants de la plata-
forma en defensa dels productors de la fruita dolça a 

la Comissió d’Agricultura del Parlament de Catalunya 
per reivindicar les mesures pertinents que puguin ser 
favorables al sector i afavorir un preu just pel sector.

Pagesia: Viatge al  
Parlament de Catalunya
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Representants de  
l’Ajuntament de la Portella  
i del Sindicat de Regs
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Millores espai públic
MILLORA DE L’ACCESSIBILITAT DE LA PUJADA DE LA PAU AMB UNA BARANA
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Voluntàries del poble de la Portella col·laboren pintant el mural de l’Escola bressol Tris Tras.
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Taller bosses de plàstic
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El Porta a Porta del SegriàCalendari  
de recollida
2019/2020

Calendari de recollida
Per la recollida diària cal treure els cubells a partir de les 21 h

Orgànica

Closques d’ou, fruits secs i marisc
Marro de cafè i restes d’infusions
Paper de cuina brut de menjar
Restes de carn i peix
Restes de poda vegetal petita
Taps de suro, serradures i llumins
Triadures de fruita i verdura

Paper i cartró

Bosses de paper i cartró, oueres
Diaris i revistes
Caixes de cartró
Sobres i papers

Vidre

Ampolles de vidre
Pots de vidre

Resta

Únicament, el que no es pot reciclar.

Envasos lleugers

Aerosols
Envasos de plàstic
Paper d’alumini i film
Brics
Llaunes
Safates de porexpan

Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

ORGÀNICA PAPER I CARTRÓ ORGÀNICA ENVASOS RESTA / VIDRE ORGÀNICA

En  bossa compostable Sense bossa En  bossa compostable En  bossa de plàstic En bossa / Sense bossa En  bossa compostable

Tèxtil sanitari + excrements d’animals domèstics
Formen part de la fracció resta i es recolliran conjuntament amb aquesta fracció el dia que 
correspongui. Però, per tots aquells usuaris que necessitin una major freqüència de recollida, també 
es recollirà cada dia del servei, sempre i quan es lliurin en una bossa a part, identificada amb l’adhesiu 
groc,i situada damunt el cubell que toca aquell dia.

Altres serveis: 
Recollida de voluminosos,  microdeixalleries i 
deixalleries i  Oficina del Porta a Porta.

Informació a: www.segriapap.cat

973 110 121 info@segriapap.cat

Recollida Porta a Porta
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Cal treure els cubells a partir de les 21 hGener 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hFebrer 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

     1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hMarç 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30 31
     

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hAbril 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

  1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30    

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hMaig 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

   1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hJuny 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

1 2 3 4 5 6 7

8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21

22 23 24 25 26 27 28

29 30      

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers
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Cal treure els cubells a partir de les 21 hAgost 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

     1 2

3 4 5 6 7 8 9

10 11 12 13 14 15 16

17 18 19 20 21 22 23

24 25 26 27 28 29 30

31  
     

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hSetembre 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30

 
     

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hOctubre 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

   1 2 3 4

5 6 7 8 9 10 11

12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25

26 27 28 29 30 31  

 
     

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hNovembre 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

      1

2 3 4 5 6 7 8

9 10 11 12 13 14 15

16 17 18 19 20 21 22

23 24 25 26 27 28 29

30  
     

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hDesembre 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

 1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12 13

14 15 16 17 18 19 20

21 22 23 24 25 26 27

28 29 30 31

 
     

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers

Cal treure els cubells a partir de les 21 hJuliol 2020
Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres Dissabte Diumenge

 1 2 3 4 5

6 7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18 19

20 21 22 23 24 25 26

27 28 29 30 31   

Orgànica Paper i cartró Vidre RestaEnvasos lleugers
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INFORME ANUAL DE LA GESTIÓ DE RESIDUS MITJANTÇANT 
EL SISTEMA DE RECOLLIDA PORTA A PORTA  2018-2019 

 

PORTELLA, LA 
 
En el present estudi es mostra un recull de dades de la gestió de residus obtingudes per al 
municipi de La Portella, on la recollida de residus té lloc mitjançant el sistema Porta a Porta 
(Pap).  
 
El període d’avaluació és a partir del primer mes complet des de la posada en marxa del PaP 
(Octubre de 2018) fins a l’actualitat. 
 
A La Portella el nombre total de kits lliurats als diferents usuaris del municipi són 304, mentre 
que el nombre total d’activitats servides són 19 grans generadors. 
 
En termes comarcals, els resultats de la recollida selectiva són molt bons i situen als municipis 
del Segrià que tenen el sistema del porta a porta, en els millors resultats de recollida selectiva a 
nivell de Catalunya, tant a nivell de quantitat com  a nivell de qualitat dels residus recollits.  
 
No obstant, s’ha de continuar treballant per a millorar el sistema, per aquest motiu alguns del 
objectius que s’han d’assolir són: 
 

- Incrementar la participació d’usuaris en la recollida porta a porta. 
- Reduir el nombre d’usuaris de les microdeixalleries. 
- Reduir el nombre d’incidències del servei.  
- Mantenir els resultats de recollida selectiva.  
- Millorar el servei de recollida de voluminosos. 
- Augmentar els usuaris de les deixalleries.  

 
 
  

Informe recollida residus
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La Marató

Banc dels 
aliments
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El Gran Recapte a La Portella
El total d’aliments recollits fou de 108 kg.

El total de diners recollits a “La Marató” 
fou de 1.183 €

 

 

 

 
 

   
   
  

 
 
 
 
 
 
 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 

 
 
 
 

Agraeix a  
 
 

Ajuntament de La Portella 
 
 

La seva col·laboració 

en l’èxit de la 28a edició de la Marató 

celebrada el dia   

15 de desembre de 2019 i dedicada a les 

 
 
 

malalties minoritàries 
 

 



42

 
 

Telèfon: 973 18 61 84 
Fax: 973 18 66 53 
http://www.laportella.cat 
ajuntament@laportella.cat 

Ajuntament 
de La Portella 
Plaça de la Creu, 1 
25134 La Portella  
(Lleida) 

 
 

 

Veïns i veïnes, 
 

El passat divendres, 31 de Gener, en la inauguració del nou centre de 
tractament de residus municipals del Segrià, ubicat a la població de Montoliu de 
Lleida, els Srs., 

 
Damià Calvet: Conseller de Territori i Sostenibilitat de la    

Generalitat de Catalunya. 
David Massot: President del Consell Comarcal del Segrià. 
Josep Maria Tost: Director de l’Agència Catalana de Residus de       

Catalunya. 
 
Feliciten als habitants del municipi de la Portella pels bons resultats i 

elevats tants per cent en la recollida de brossa, sent un dels municipis 
capdavanters en resultats al Segrià. 

 

 
US DONEM L’ENHORABONA!! 

 

Inauguració centre trac-
tament de residus
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Recordem a
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Saps on és?

 Des de la revista “La secleta” us proposem 
unes fotografies amb diferents racons o 
detalls de La Portella per tal que endevineu 
on són. Si voleu col·laborar, envieu fotos 
a cultura@laportella.cat. Les solucions, al 
següent número. 2

1

3

RESPOSTES ANTERIOR NÚMERO
Foto 1: C/ Barceloneta, 17
Foto 2: C/F ons, 22
Foto 3: C/ Mig, 4




