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Raül Font: «Volem
mantenir viva la
tradició pagesa de
la ciutat»

La Demarcació del Col·legi
d’Arquitectes de Catalunya a
Tarragona acull demà dijous,
19 de gener, la inauguració de
l’exposició La Savinosa, que
mostra les propostes presentades durant el concurs públic
impulsat per la Diputació de
Tarragona. L’acte començarà
a les 19.30 hores amb la conferència a càrrec de l’equip
d’arquitectes Fuses-ViaderMansilla-Perea, guanyadors
del concurs. Redacció

Ahir es va celebrar la festivitat de Sant Antoni
Abat, patró dels pagesos i dels animals
Carla Pomerol

Mantenir viva la tradició d’una
Tarragona pagesa. Aquesta és la
intenció del Gremi de Pagesos i,
és per això, que avui en dia encara se celebra la festivitat de Sant
Antoni Abat. Ahir, una trentena
d’animals de companyia amb els
seus propietaris van acostar-se
a l’església de Sant Llorenç per
assistir a l’oici religiós, presidit
pel rector de Sant Magí, mossèn
Francesc Gallart Magarolas, que
va oferir una missa molt sentida.
Per ell, aquesta festivitat també és especial: el seu avi matern
també era pagès.
Quan es va acabar l’oici, es
van beneir les coques i es van entregar als propietaris dels gossos.
Després de la missa en honor a
Sant Antoni Abat, el canonge va
beneir els animals, la gran majoria gossos, a la plaça de la Pagesia.

No hi havia gairebé gats. Segons
explica el president del Gremi de
Pagesos de Sant Llorenç i Sant
Isidre, Raül Font, «hi ha hagut
anys que han vingut animals de
companyia poc convencionals,
com per exemple un porc o una
fura. Enguany, gairebé tot eren
gossos».
Fa menys d’un, la festivitat
de Sant Antoni Abat, patró dels
animals del peu rodó, com per
exemple, els cavalls, mules i ases,
era una jornada totalment festiva. «Cap pagès treballava, era
festa grossa. Els pagesos mantenien un vincle molt especial
amb els seus animals. Des de les
sis del matí ins que es feia fosc,
compartien moments. Tenien
una relació molt íntima, per això
la festivitat de Sant Antoni era
important», explica Raül Font,
qui afegeix que «recordo quan

Celebració de la
festivitat de sant
Francesc de Sales
Després de la missa, els presents van sortir a la plaça per beneir els seus gossos.

Una trentena d’animals
de companyia van
assistir a la benedicció
de mossèn Gallart
era petit que algun pagès plorava
quan moria la seva mula».
Joan Amades, en el seu costumari català, recull com es vivia
aquesta festivitat a la ciutat de
Tarragona fa uns 80 anys. El dia

1 de gener, dos joves, amb labiol
i tamborí, anaven porta a porta
de les cases a vendre els números per un sorteig que tindria
lloc durant la jornada de Sant
Antoni. Arribat el dia, es beneïen
els animals i es feia una cercavila
amb parada a la plaça del Mercat.
Allà se celebrava el sorteig d’un
porquet. «Encara conservem el
recipient on es posaven els números per fer el sorteig», expli-

PERSONATGES

cent. Després d’aquest petit fracàs, va conèixer l’existència de
l’Acadèmia de Sirenes de Tarragona. Va contactar amb l’escola
a través de les xarxes socials, i va
donar la casualitat que llavors
els fundadors del centre estaven
a Tenerife en un viatge de feina.
En aquell moment es va decidir fer realitat el somni de
Michelle. La trobada ja ha tingut
lloc, i s’ha realitzat aquest mes
de gener a Santa Cruz de Tenerife, al club esportiu on entrena
la nedadora. Michelle va escollir
una cua de sirena de color rosa
per poder nadar. Amics i familiars van compartir el moment
amb la jove, que no parava de
riure i saludar a totes les persones que van presenciar les capbussades de la sirena. La mirada
de la Conchi, la mare de Michelle, relectia agraïment i felicitat,
mentre que el Juan, el seu pare,
càmera en mà, no parava de fotograiar-la.
«Em sento com un peix en
l’aigua». Així és com valorava
l’experiència la jove nedado-

La CUP proposa municipalitzar
les llars d’infants
La CUP de Tarragona presentarà una moció al pròxim ple
municipal on defensarà l’accés
universal a l’educació infantil
(de 0 a 3 anys) i que la totalitat
de les llars d’infants de la ciutat
es gestionin de forma pública.
«D’aquesta manera, volem incidir en una etapa de l’escolarització determinant per a l’aprenentatge dels infants i que,
segons recull un informe del
Síndic de Greuges de Catalunya, pot reduir el biaix educatiu

Posseix el rècord del món dels 50 i 100 braça
Michelle Alonso Morales, de 22
anys i de Tenerife, és una nedadora paralímpica, amb discapacitat intel·lectual, posseïdora del
rècord del món dels 50 i 100 metres braça, i or en els Jocs de Londres 2012 i Rio 2016. També ha
estat millor esportista femenina
de l’any a Tenerife 2012 i 2013,
i Medalla d’Or de la Reial Ordre
del mèrit esportiu del Consell
Superior d’Esport. El seu somni
sempre ha estat convertir-se en
sirena. Va començar a nedar als
7 anys, i la seva vinculació amb
l’aigua li ha fet ser seguidora
d’aquest món mitològic des de
llavors. De fet, els mitjans esportius la coneixen com la Sirenita
de Tenerife, ja que li agrada que
li diguin així.
Per tal de poder fer realitat
el somni de la jove, es va iniciar
una campanya de micromecenatge amb el nom #coladesirena per tal d’aconseguir 5000
euros i fer-se una cua de Sirena
a Estats Units. Però tan sols van
aconseguir recaptar el 3 per

ca Font. La cercavila acabava al
Serrallo, on es feia un ball. Per
Raül Font i els seus companys,
mantenir viva la tradició és molt
important. «Tarragona és una
ciutat pagesa», diu Font.
La segona part de la celebració
arribarà el pròxim 26 de març,
amb els Tres Tombs. «Cada any
varia la data, ja que la Setmana
Santa cau pel mig», explica el
president del Gremi de Pagesos.

El proper dimarts, dia 24 de
gener, s’escau la festivitat de
Sant Francesc de Sales, patró
dels periodistes i escriptors. A
les 9.30 h. hi haurà una missa
a la capella del Palau Arquebisbal, i a les 10.15 h. una trobada
a la Casa dels Concilis de Tarragona (c/ de les Coques 1-C).
Andreu Muñoz, director del
Museu Bíblic Tarraconense,
presentarà la història d’aquest
ediici declarat Bé cultural
d’interès local. Redacció
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Una medallista
paralímpica a Londres es
converteix en sirena
Redacció

Exposició i conferència
sobre el projecte de la
Savinosa

que hi pot haver entre infants
de famílies amb diferències
socioeconòmiques», assegura
la formació anticapitalista, que
afegeix que «diversos treballs
posen de manifest que els infants de famílies de classes
treballadores, de mitjana, obtenen pitjors resultats acadèmics
i abandonen abans el sistema
educatiu que els infants de famílies de classes mitjanes professionals, i que les desigualtats», conclou.

CLIMATOLOGIA

A punt el dispositiu per
intervenir a les carreteres

L’esportista Michele Alonso, amb la cua de sirena.

ra, que reconeixia que havia
complert el seu somni. Sirenes
Mediterranean Academy li va
lliurar el seu certiicat de Sirena
i va ser batejada amb el nom, triat per ella mateixa, de Sairen, en
honor a una sèrie japonesa que

li encanta. Michelle conia que
les sirenes existeixen, i ningú l’hi
pot negar, perquè ella mateixa és
una sirena. El somni s’ha fet realitat per a aquesta jove canària
paralímpica de rècord olímpic a
Londres.

La Diputació de Tarragona té
a punt el dispositiu per intervenir a la xarxa de carreteres i
resoldre possibles incidències
causades per les baixes temperatures, que s’esperen aquests
dies a la demarcació.
A causa de la previsió de baixes temperatures i a l’activació
de la fase d’alerta Procicat per
l’onada de fred, la Diputació
de Tarragona realitza treballs
preventius de vialitat hivernal.
Els mitjans disponibles són

cinc camions llevaneus amb el
personal i vehicles auxiliars per
donar-hi servei, així com 150
tones de sal fundent emmagatzemades als diferents Parcs. Segons informa en un comunicat
de l’administració, aquests mitjans estan preparats per actuar
aquests dies i pal·liar els efectes
de les baixes temperatures, com
la presència de gel a la calçada i,
d’aquesta manera, minimitzar
l’afectació sobre els ciutadans i
possibles danys personals.

