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Mai t’oblidis de somriure perquè el dia que no somriguis serà un dia perdut. 
Charles Chaplin
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Salutació de l’alcalde
Sentim-nos orgullosos del poble que en-
tre tots construïm!

El mes de setembre és per excel·lència un mes carregat 
d’activitats i sobretot de sentiments, i no només per als catalans i 
catalanes, sinó també per als pontsicans i pontsicanes.

Però aquest setembre de 2015, encara es presenta més ple que 
en altres ocasions. Entre moltes d’aquestes activitats, els catalans 
celebrem l’Onze de Setembre en record a la caiguda catalana del 
1714 en mans de les tropes de Felip V, i la gran majoria d’alumnes 
catalans inicien la tornada a l’escola per afrontar un nou curs es-
colar… Però els alumnes de Ponts (més afortunats que els d’altres 
municipis) acostumen a allargar una mica més la seva entrada a 
l’escola perquè a Ponts estem de festa, de Festa Major.

I a més, aquest any haurem de celebrar unes eleccions el 
pròxim 27 de setembre, que segur que passaran a la història del 
nostre país…

Ja ho podeu veure, el “Setembre” a Ponts és viu d’una manera 
intensa.

Enguany, i com a conseqüència de les eleccions municipals del 
passat mes de maig, hi ha hagut relleu a les diferents regidories del 
nostre consistori. Per aquest motiu, i crec que és important saber 
donar gràcies, vull aprofitar aquestes línies per fer un agraïment 
públic a tots els regidors que vàrem treballar colze a colze per tirar 
endavant aquest poble en les seves diferents àrees, així com també 
als que s’ocupaven directament de l’organització de la nostra Festa 
Major (regidora, comissió de festes i tècnics municipals). A tots ells 
moltes gràcies, i vull donar la benvinguda als nous encarregats a 
partir d’ara de preparar les nostres festes.

Francisco García Cañadas, alcalde de Ponts

Un equip que porta treballant des de ja fa molts dies, per tal 
que aquesta Festa Major sigui tot un èxit. Un equip, que com heu 
pogut observar, presenta unes noves idees refrescants com el con-
curs de textos i imatges del Llibre de la Festa Major, entre moltes 
altres sorpreses que us anireu trobant.

Per això, us demano que durant aquests dies deixeu de banda 
maldecaps i aparqueu les preocupacions per gaudir de la nostra 
festa. Participeu de totes les activitats que us han preparat els or-
ganitzadors conjuntament amb les nostres entitats i associacions 
que, una vegada més, han aportat el seu esforç i el seu treball 
perquè durant aquests dies ens ho passem bé, ballem, juguem, 
gaudim i carreguem les piles per encarar amb més optimisme la 
resta de l’any.

Pontsicans i pontsicanes, amics i amigues, forasters i forasteres, 
fem estendard de la nostra festa i de la nostra tradició. 

Sentim-nos orgullosos del poble que entre tots construïm!
En nom de la Corporació Local us desitjo una Bona Festa Ma-

jor!

Índex
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P rograma
D’ACTES

Dies 10, 11, 12, 13, i 14 de setembre

Dimecres 9
de Setembre

Divendres 11
de Setembre

Dissabte 12
de Setembre

 Inici del torneig de pàdel de festa major. Programació a part. Organitza: 

CLICK & PÀDEL - AIGUASPORT. 

A partir de les 10.00 h – TROBADA DE PUNTAIRES, al passeig durant 

tot el matí. Organitza: DOMISE.

A partir de les 09.00 h – Trobada multiesportiva a la zona esportiva 

de Ponts. Representants del Club Esportiu Ponts, del Club de Bitlles Ponts 

i el Pàdel (AIGUASPORT) estaran presents per mostrar-nos les seves ha-

bilitats. 

A les 11.00 h – partit entre “juvenils VS pares” al camp esportiu de Ponts. 

Organitza: Club Esportiu Ponts

A les 12.00 h – partit entre “femení VS mares” al camp esportiu de Ponts. 

Organitza: Club Esportiu Ponts. 

A les 12 .00 h – Taller artístic infantil. Decorem l’escola de Ponts. Organitza: 

La Bufera. A l’Escola de Ponts.  Programació a part.

Diada Nacional de Catalunya

Dijous 10
de Setembre

A les 22.00 h – ACTE INSTITUCIONAL DE LA DIADA NACIONAL 

DE CATALUNYA. Lectura del BAN de la Diada Nacional de Catalunya, 

a les piscines municipals de Ponts. En acabar, la Coral Pontsicana inter-

pretarà “El Cant de la Senyera” i “Els Segadors” (Himne Nacional de 

Catalunya).

A continuació – Obra teatral Comèdia “Pantalone Resort” a càrrec 

d’estudiants de l’Institut del Teatre de Barcelona. A les piscines municipals 

de Ponts. 

A partir de les 12.00 h - EXPOSICIÓ: El fil del pensament a càrrec de 

Carme Invernón. Les obres seran de pintura i dibuix amb tècnica mixta. 

De 12.00h a 14.00h i de 18.00h a 21.00h tots els dies de Festa Major. Sala 

d’Actes de l’Ajuntament de Ponts. 

A partir de les 00.00  – ITINERANT FESTIVAL. Festa electrònica. A 

La Sala. 

Índex
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Dilluns 14
de Setembre

Diumenge 13
de Setembre

XIa TROBADA DE PLAQUES DE CAVA. Al Passeig, durant tot el matí.

A partir de les 10.00 h –  VOLADA D’EAROMODELISME.  A la pista 

ARC (Camí d’Oliola). Organitza: ARC Ponts.

A les 12.00 h –   Partit final de Pàdel. A la pista de Pàdel del camp 

d’esports de Ponts. Organitza: CLICK & PÀDEL - AIGUASPORT. 

A les 17.00 h – Obra teatral infantil Jumeu i Romieta A càrrec Cia. 

RAKONTADO. A la plaça Planell. Programes a part.

A les 11.30 - CERCAVILA D’ACOMPANYAMENT DE LES AUTORI-

TATS A LA MISSA MAJOR, amb els gegants i capgrossos conduïts per 

l’ORQUESTRA NOVA BLANES. A la plaça Planell

A les 12.00 h – SOLEMNE MISSA DE FESTA MAJOR. Cantada per la 

Coral Pontsicana. En acabar la missa, baixada dels gegants i capgrossos 

amb la Colla Grallera i Gegantera de Ponts.

A les 13.30 h – BALLADA DE SARDANES.  Al Passeig, amb 

l’ORQUESTRA NOVA BLANES. 

A les 18.00 h – CONCERT de Festa Major amb l’ORQUESTRA NOVA 

BLANES.  A La Sala de Ponts. 

A les 19.30 h – Ball llarg de tarda amb l’ORQUESTRA NOVA BLANES. 

A La Sala de Ponts. 

A les 21.30 h – Cercavila i correfoc per acomiadar-nos de la Festa Major 

de Ponts 2015. Organitza: SOFRE. Plaça Planell. 

A les 16.00 h – CAMPIONAT DE BOTIFARRA, obert a tothom. Al Casal 

de Gent Gran. Organitza: Associació de Jubilats i pensionistes de Ponts i 

Comarca.

A partir de les 16.00 h – TORNEIG DE PARTIDES RÀPIDES 

D’ESCACS. Torneig de partides ràpides de 3’+2” de categoria Absoluta.

Torneig de partides per Sub16- SUB-14 SUB-12 SUB-10 I SUB-08 , ritme 

de joc de 10a partida.  Al Passeig.

A partir de les 17.00 h – TROBADA DE GEGANTS 2015. Plantada de 

gegants a les 5 de la tarda, al Pati de l’Església. A les 6 de la tarda Cercavila 

pels carrers de Ponts, fins arribar a la plaça Planell. Organitza: Colla Gralle-

ra i Gegantera de Ponts.

 A les 20.30 h - Recital de poesia de Jaume Invernón amb acompanya-

ment instrumental. Cal Torres.

A partir de les 00.00 h – NIT DE MARXA. Concert amb LA TRO-

BA KUNG-FÚ, CONTRABAND i sessió de discoteca amb GOLDEN DJ.       

A La Sala de Ponts. 

A partir de les 18.00 – CONCERT a càrrec de l’ORQUESTRA 

NOVA SATURNO.  A La Sala de Ponts. 

A partir de les 19.30 h – Ball llarg de tarda amb l’ORQUESTRA 

NOVA SATURNO.  A La Sala de Ponts. 
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Ban
L’Onze de Setembre. 
DIADA NACIONAL DE CATALUNYA

“Tots aquells homes i dones haurien pogut no haver pujat mai a 
les muralles. Haurien pogut quedar-se a casa seva, obrir les portes 
al tirà. Resignar-se, agenollar-se, implorar per les seves vides. Però 
no ho van fer. Van lluitar. Tot i ser conscients de les seves diminutes 
possibilitats, van resistir tretze mesos d’horrors implacables. Morir 
per llegar una paraula, morir perquè els fills puguin dir a través dels 
temps, encara que sigui amb un xiuxiueig: «El meu pare va defensar 
els nostres baluards»” (VICTUS, p. 587).

Aquest fragment origina al nostre sí més profund i a les entran-
yes del seu lector o del seu oïent un sentiment que molts cops no 
es pot expressar amb paraules. Un sentiment que narra la lluita i el 
patiment de tot un poble per mantenir els seus drets fonamentals 
com són les llibertats, la cultura i la llengua. Amb aquestes paraules, 
revivim un altre any els dramàtics fets de 1714, però el que puc 
afirmar, és que cada any els estem vivint amb més ganes i amb més 
força degut al fort moviment que la societat civil està impregnant 
per tot el nostre territori. 

El poble català està unit i manifesta un clam unívoc sense donar 
lloc a errònies interpretacions. La societat civil ha sabut empènyer 
hàbilment la classe política catalana cap a un objectiu llargament 
anhelat: la independència de Catalunya.

Hem d’estar molt satisfets de tot aquest procés, ja que amb 
la gran manifestació del 2012, la via catalana del 2013, la V de la 
passada edició i la Via Lliure d’aquest any hem donat al món una 
imatge brillant del poble català. La imatge d’un poble unit, que vol 
decidir democràticament el seu futur sempre a través de la via 
pacífica, de la tolerància, el respecte i la legalitat.

Francisco García Cañadas, alcalde de Ponts

Sembla que cada cop estem més a prop d’assolir aquest repte. 
Però aquest any tenim un element afegit: el 27S. Segurament, la 
convocatòria d’eleccions al Parlament de Catalunya més impor-
tants de la nostra història recent. Depenent dels resultats sortints 
d’aquests comicis, i en el cas que sorgeixi una majoria del bloc 
sobiranista, s’obrirà un procés de transició democràtica que ens ha 
de conduir a la creació de l’Estat Català, de la República Catalana. 

En definitiva, pontsicans i pontsicanes, tots hem de ser cons-
cients que estem vivint un moment únic de la història del nostre 
país, un moment del qual en som els veritables protagonistes, i que 
de nosaltres en depèn l’esdevenir de la nostra nació i de les nos-
tres generacions. Per tant, participem-hi de manera activa. Partici-
pem de la Via Lliure i de les eleccions del 27S, i donem a conèixer 
que Ponts és un poble que es preocupa pel seu futur i que vetlla 
pel seu país, per les seves tradicions, per la seva cultura i per la 
seva llengua.

Pontsicanes i pontsicans, us convido a participar de tots els 
actes de commemoració de la nostra Diada Nacional. Engalanem 
els nostres balcons amb la senyera, i tornem a mostrar al món un 
cop més qui som i que volem ser.

Visca Catalunya!

Ponts, setembre del 2015

Índex
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Treballem junts!

Benvolguts i benvolgudes, som el Jordi París, l’Aitor Arilla, el 
Conrad Caelles i la Júlia Abelló i ens agradaria presentar-nos com a 
equip de treball de la regidoria de festes. Considerem que la tasca 
grupal i col·lectiva dóna un espai d’interacció i mirades diverses, la 
qual cosa enriqueix el procés de decisió. Aquest treball interdisci-
plinari ha estat promotor de la festa major d’enguany. 

Tenim ganes de fer de Ponts un poble involucrat i par ticipatiu, 
i estem carregats d’idees. Quatre caps pensen més que un de 
sol. Per això vam proposar el concurs del llibret de Festa Major 
Ponts, perquè el poble se’l fes seu i tothom hi pogués veure 
publicades les seves fotos i els seus textos. El concurs era també 
una invitació a aturar-se, mirar al voltant i pensar, que és una cosa 
que no fem gaire amb l’estrès del dia a dia. Parar-se, contemplar 
i veure que en aquell racó hi ha una fotografia possible, o pensar 
en un mateix i en el poble i escriure sobre la relació que hi ha. 
Al ser el primer any, la par ticipació no ha estat cap meravella, 
però, francament, ens ha agafat un calfred de sorpresa agradable 
al veure les fotografies i al llegir els textos enviats. Les fotografies 
expressen els sentiments i vincles que un/a té amb Ponts. Són 
el reflex de les històries viscudes en racons del poble, algunes 
d’elles són visuals i altres ar tístiques, sigui com sigui demostren 
les estones que gaudeixes del teu poble. Trobareu muntatges de 
fotografies, que il·lustren moments i espais de la vida de la vila. 
Altres són dibuixos dels més petits del poble, que ens recorden 
els espais més importants de Ponts i amb els quals hi passen 
estones divertides. Altres fotografies expressen la tranquil·litat 
que es viu en aquesta vila, la naturalitat dels pontsicans i les pont-

sicanes, en definitiva l’essència del dia a dia en el nostre entorn, 
Ponts.

Els textos són tan personals que faria falta que n’hi hagués un 
per cada pontsicà i pontsicana, però amb els sis que recollim aquí 
ja hi trobem pensaments molt interessants per reflexionar una 
estona. Un dels textos ens parla del nom del nostre poble, Ponts, 
i ho relaciona amb el nostre entorn fluvial i fins i tot amb el nou 
Canal Segarra-Garrigues, que diu, marca només d’entrar a Ponts 
una imatge de postal que ja n’indica el nom. A part dels ponts físics, 
també incideix en els ponts entre la comunitat, que fan possible 
la convivència, i acaba amb un “tots formem part d’aquests ‘ponts’, 
vincles que uneixen persones i territori”. Hi ha també dos textos 
més personals, un que rememora vivències d’infantesa que van 
conformar l’estima de l’autor pel poble que l’havia adoptat (“jo no 
vaig demanar viure a Ponts, només vaig tenir sort”, diu), i un altre 
que posa l’accent en la comunitat creada a Ponts a partir de la figu-
ra dels amics, que ens ajuden a ser qui som. I ens recorda que tot 
comença amb la interacció social, també una bona amiga d’aquesta 
Regidoria: “com més t’impliques, més gaudeixes i més connectes 
amb la gent”. El text sobre el Passeig de Ponts fa referència a allò 
que dèiem: aturar-nos i contemplar tot allò que ens passa normal-
ment desapercebut. És un text ple de sensacions i escrit amb els 
cinc sentits: la música de les terrassetes, l’olor de gelat, la mirada a 
les fulles dels arbres, el tacte de la pintura del trenet... El paisatge 
del Passeig el coneixem tots, però dóna bo de llegir-lo amb aques-
tes paraules. Un altra participació ha estat la que encoratja al Sant 
Antoni del carrer Vilanova, una redacció que dóna evidències de 

Regidoria de festes

Índex
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la preocupació del benestar de la gent del poble i que considera 
rellevant destacar la importància de la festa de Sant Antoni, i els 
regals florals que decoren el carrer Vilanova. 

I el text més llarguet (llarguet però s’ho val), et condueix sense 
adonar-te’n per reflexions inesperades, que es revelen al final del 
relat. En un passatge diu: “Molts moments havia de preguntar-me 
si estava parlant de Ponts, o estava parlant de mi. Érem diferents 
expressions d’una mateixa cosa que es resisteix a no ser”. I això 
ens fa adonar que si us vam proposar “Ponts” com a tema de les 
composicions és perquè Ponts sou vosaltres. Parlem de Ponts o 
parlem de nosaltres mateixos? En el fons, parlem d’ambdues coses 
a la vegada; i és així, parlant-ne i escrivint-ne, com aconseguim ser, 
donar-nos sentit, a nosaltres, al poble, a la vida i a aquesta festa que 
fem tots els pontsicans i les pontsicanes plegats/des.

Considerem que la festa major de Ponts ha de ser de tots i 
totes vosaltres, petits i grans del poble. Per això s’ha pensat en 
unes activitats que tots i totes us hi sentíssiu representats. Aquest 
any ens “hem llençat a la piscina” amb la bona intenció de renovar 
algunes activitats, i que les noves siguin per conèixer escenaris nous 
i diversos. Podrem seguir gaudint de les activitats que any rere any 
han sorprès i han donat diversió i aprenentatge a la vila de Ponts.  

En definitiva esperem que la festa major sigui un cop més la 
llibertat d’expressió de tots i totes, la diversió en el més pur estat, 
el compartir amb tota la gent del poble els dies de festa, i sobretot 
per aconseguir que la participació dels pontsicans i pontsicanes 
sigui el millor regal que en pugui sortir de tot plegat.
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Els pontsicans i les pontsicanes
escriuen
1a categoria de 0 a 12 anys

2a categoria de 13 a 18 anys

3a categoria de 19 a 35 anys

4a categoria de 35 a .... anys

Índex
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P rimera categoria

Un dia complet

Un dia vaig passar,
vaig parar i comprar

croissants, botifarra i pa.
No sabia on anar,

si al bar o al restaurant.
Vaig preguntar i em van aconsellar

que amb nens i nenes
al Parc del Segre podíem anar,
a la bassa vam jugar i piraguar.

A la nit vam sortir,
per les terrasses del Passeig,

la nena petita volia un Cacaolat
i la gran un gelat.

Vam anar a dormir
perquè l’endemà al matí

teníem que matinar per anar a caminar.
Sant Pere vam visitar,
vam pujar a la torre

i una Senyera molt gran vam trobar.
A la nit vam marxar i no sabíem on anar,

si a Barcelona, a Lleida o a Andorra.
 Ara tothom deu saber de quin poble estem parlant,

a PONTS hem anat i visitat!

De 0 a 12 anys
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Segona categoria

El Passeig de Ponts

Surts de casa i, només obrir la porta, ja notes l’aire calent. És el 
vespre, però encara fa calor. A poques passes tens el passeig. Veus 
com les fulles dels arbres es mouen impulsades per un afany d’esvair-
se. Et situes en un banc. Contemples els nens com corren, fan 
viatges des de la font fins al “tren”. Aquell tren que ha format part 
de la vida de qualsevol infant. Potser hi podries notar les capes de 
pintura vermella que vesteix, però resisteix als anys, segueix com el 
primer dia. Aixeques el cap, mires a l’horitzó, i veus uns arbres que 
t’aixopluguen. Et situen dins una cova. T’aïllen.

Decideixes passejar. Comences des de l’indret de la font per 
beure. Et pares, i mires a la rotonda. Els cotxes l’envolten. A cap 
d’ells el deixa indiferent la decoració que aquesta porta a sobre. 
Fas una giravolta, que et permet observar totes les terrassetes 
plenes de gent als bars.

La sorra se’t posa dins les sandàlies. Arribes a la font del caragol. 
La contemples. Tanques els ulls i sents com l’aigua brolla de l’escut 
de pedra de Ponts. Obres els ulls, i veus aquell nen sobre un cara-

De 13 a 19 anys

gol enmig de la verdor. Si tens sort, potser sentiràs alguna granota. 
Et fixes en la placa commemorativa, i segueixes caminant.

Pares l’orella, i sents com els padrins del poble parlen sobre 
el dia a dia. I més endavant, la música de les terrassetes que s’han 
instal·lat al passeig. T’arriba olor d’estiu, de gelats i granissat.

En arribar a l’estàtua del Samarra, observes com es juga a la 
petanca.

De tornada a casa, et fixes en els pontsicans que prenen la 
fresca davant de casa, al balcó, i aquells que es dirigeixen al riu. Bus-
quen un lloc fresc. Caminaran al llarg del riu. Gaudiran del silenci, 
del soroll de l’aire fregant amb el panís, i algun que altre animal, 
com podria ser un porc senglar amagat.

En aquestes hores, hi ha habitants a qualsevol racó de Ponts. A 
llocs acollidors, a qualsevol plaça, o al carrer Major.

núria Bargués 
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Tercera categoria

PONTS I VINCLES

Ponts és un poble que és fidel al seu nom. Els noms dels pobles 
moltes vegades fan referència al lloc on es troben o a característi-
ques de l’entorn; Ponts n’és un clar exemple en diferents aspectes.

Si hom vol sortir de Ponts, haurà d’utilitzar ponts per passar els 
rius que rodegen el poble. Si ens dirigim cap a la Conca de Tremp, 
haurem de passar pel pont de Gualter per creuar el Segre, i tant 
si anem cap a Artesa de Segre o cap a Guissona, haurem de tra-
vessar el Llobregós. Parlem ara dels recents aqüeductes (ponts per 
aigua) del Canal Segarra-Garrigues que emmurallen Ponts, i són el 
presagi del nom del poble que ens trobarem, com una postal que 
ens recorda el lloc on hem estat.

Deixem ja de parlar d’arquitectura, i centrem-nos en altres àm-
bits que també relacionem amb Ponts com a poble i com a topò-
nim. És un poble clar exemple d’integració, que crea ponts entre 
cultures i religions, on convivim persones diferents sense pensar en 
les diferències, on la mateixa gent crea aquest vincle. Ponts esdevé 
el nucli de la comunitat educativa i associativa de la zona, traspas-

De 20 a 35 anys

sant els seus límits polítics i establint ponts amb els municipis veïns 
per sumar recursos i esforços, i continuar divulgant els valors que 
ens caracteritzen com a poble. Ponts representa per a molta gent 
el centre de les relacions socials;  un lloc atractiu per a viure, con-
viure, reunir-se, associar-se, divertir-s’hi i treballar-hi.

Tots formem part d’aquests “ponts”, vincles que uneixen persones 
i territori.

ramon gatnau 
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Tercera categoria

PONTSICANAMENT

Què és el que més m’agrada de Ponts?
Sens dubte la gent. Jo sóc una forastera, sóc d’un poble veí del 

qual estic molt orgullosa, però Ponts m’ha donat un dels béns més 
preuats: amics.

Quan recordo històries, quan explico batalletes, una bona part 
han passat en aquest poble. L’escola i l’institut, el passeig, el castell, 
les piscines, els bars i pubs, l’escola de música, el riu, la Sala... Per mi 
són l’escenografia de vivències i canvis, on la part principal ha estat 
la companyia que han creat aquest records i han ajudat a crear la 
persona que sóc actualment.

Formar part d’aquesta vila m’ha donat l’oportunitat de com-
partir molt de temps amb els amics de sempre, les nenes i els nens 
(passaran els anys, però sempre serem les nenes). Després marxes, 
coneixes més gent, nous amics i noves experiències, però per su-
mar, no pas per canviar-los.

I és que hi ha moments que em sento molt pontsicana i és 
quan participo i gaudeixo d’aquest poble. Com més t’impliques, més 

De 20 a 35 anys

gaudeixes i més connectes amb la gent, i veure d’una manera directa 
que el que fas fa gaudir d’alguna manera als altres no té preu.

Per això estic feliç de formar-ne part, i veure que hi ha iniciati-
ves i ganes de fer coses. Grans, joves, nens, tots tenim alguna cosa 
a aportar!

Visca la Bufera i visca Ponts!

marina Villaró 
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Tercera categoria

TRES VISITES

No estava previst. No obstant això, allà a mitja tarda, just quan 
passava pel costat dels “col·legis”, em truca una amiga que diu que, 
casualment, està de ruta per Ponts. Tot i que al principi em feia 
una mica de recança (un no sempre està disposat a rebre visites 
i menys quan fa temps que no es veu a la persona), però l’animo 
que ens trobem. Hem estat conversant una bona estona. El fet 
de trobar-me al costat d’on vaig començar a fer els meus primers 
passos ha propiciat que, deixant-me endur pel context, em fiqués 
a explicar batalletes adjectivades amb rascades, plors, rialles i des-
cobriments que amplien aquell món tan dolç que és la infància. 
Animat per l’emoció que aquell compartir havia aixecat en mi, l’he 
convidada a pujar a la torre del castell. Ha accedit. La llàstima ha 
estat que, quan ja érem dalt, ha desaparegut, com per art de màgia. 
M’he girat i ja no hi era. Només quedava aquella fragància refinada-
ment trista amb què impregnava els seus passos. Aprofitant que ja 
era en aquell indret tan inquietant pels qui vénen per primer cop i 
pels que ja l’hem fet un punt de desig que ens permet parar, respi-
rar i tornar a tota la resta, he començat a resseguir l’horitzó amb la 
mirada. No us ho creureu (jo tampoc ho feia) però, just en aquell 
moment, una segona amiga ha aparegut pujant per aquelles esca-
les tan imperfectes com emocionants. Deia que, casualment, havia 
parlat amb la primera amiga i que l’havia informat d’on em trobava. 
El primer que li he transmès és la coherència d’aquella frase. Real-
ment em trobava allà, a mi mateix i a moltes de les coses que han 
fet que sigui jo. Aquesta introducció m’ha servit d’excusa perfecta 
per tornar a liar-me amb les historietes, al temps que incorporava 
aquesta segona amiga en el viatge per aquell horitzó pontsicà. Em 

De 20 a 35 anys

perdia, la veritat, en el relat. Molts moments havia de preguntar-me 
si estava parlant de Ponts, o estava parlant de mi. Érem diferents 
expressions d’una mateixa cosa que es resisteix a no ser. Que dóna 
color i sent. Que habita dins i sobretot fora de cases concretes. En 
espais, en transicions, en mirades, en somnis i desitjos. Complerts i 
per complir. Però després de tant moviment, s’havia fet tard. Estava 
exhaust. Li he proposat d’anar a prendre un gelat al passeig i m’ha 
dit que ella prendria un cafè, però que, sobretot, endavant! Per 
això m’ha sorprès tant que altre cop em tornés a trobar amb la 
mateixa sorpresa que el cop anterior. Quan he tornat de demanar 
les coses a la barra, després d’invitar-la a seure a sota aquells pla-
taners d’ombra discontínuament abraçadora, havia tornat a desa-
parèixer. Al lloc on m’havia semblat que s’havia assegut hi havia el 
jovent de la bufera, de reunió. Intentant que no es notés molt que 
m’havien deixat plantat, m’he assegut a la taula del costat, una de 
les poques que quedaven lliures. Encara notant l’emoció que havia 
sentit dalt de la torre del castell, la meva ment s’ha vist ràpidament 
enganxada a la conversa d’aquell jovent. I just quan, d’amagatotis, 
començava a entendre algunes de les dinàmiques proposades pels 
campaments següents, una tercera amiga ha passat en cotxe pel 
meu costat. Cara de sorpresa, mútua. No ha dubtat a aparcar el 
cotxe i venir a saludar-me. Jo, mentrestant, m’he vist sobrepas-
sat per la darrera casualitat, que ja començava a confondre’s amb 
causalitat. Després de l’abraçada de rigor, sempre necessària, però 
més quan davant tens una persona molt vital, que t’aporta sempre 
més sol que núvols, ens situem. Curiosament, li ve de gust el cafè 
que havia quedat sense bevedora. I l’acompanya amb un endavant!, 
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De 20 a 35 anys

cosa que fa que senti una sensació d’estar trasbalsat, com si la d’ara 
hagués parlat amb l’amiga anterior per a jugar amb mi. La conver-
sa, després de les pinzellades sempre superficials que poblen el 
principi de totes les converses, ha entrat en substància. Això no 
obstant, les rialles del jovent de la taula de la vora feien difícil seguir 
conversant. No en el sentit estricte de dificultat de fer-ho, sinó per-
què l’energia que transmetien tals riallades feia que tota conversa 
semblés trista al costat de l’altra. És per això que li he proposat 
que deixéssim de parlar durant un moment i que féssim d’aquella 
energia el sentit d’estar allà. La invito a que arribi a sentir aquella 
energia, que se la faci seva, ja que el sentit de l’energia, en el fons, 
és transformació. A callar per deixar-se irradiar. I així ens passem 
uns quaranta-cinc minuts, irradiant-nos de propostes, motivacions 
i motius per creure. Per somiar. Per compartir. Per créixer. Passats 
aquests quaranta-cinc minuts, ella es disculpa, diu que li agradaria 
però no pot quedar-se per sempre, que la seva presència no s’ha 
de donar per descomptada sinó que hem de celebrar els petits 
moments que podem trobar-nos.

Un cop pagat el cafè i el gelat, torno cap a casa. Un dia intens, 
sens dubte. Un dia de records, però també d’esperança. Un dia per 
creure. Reconec que sol hagués estat difícil moure’m tant. Dins i 
fora. He tingut molta sort d’haver trobat per casualitat les meves 
tres amigues: la nostàlgia, la identitat i la il·lusió. En aquest ordre. 
O ha estat per causalitat? No ho sé. Ja ni tan sols sé si realment 
han estat allà. Només sé que, avui, durant tot el dia, he sentit que 
estava a casa.

guillem palà 
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Quarta categoria

Pontsicà d’adopció i de cor

De petit només hi anava un o dos cops l’any. El viatge era llarg 
i avorrit. Ponts era tan lluny… Però, per coses de la vida, abans de 
complir els 16, vaig haver d’anar a viure al poble dels meus cosins. 
La veritat és que no va ser una mala notícia per a mi. Sempre 
m’havia agradat el poble. Durant les vacances, fèiem partits de fut-
bol a la serradora de Ca l’Oliva amb els amics del meu cosí Joan. 
També jugàvem a conillets entre els troncs. Després fèiem la cursa 
ciclista amb les nostres bicicletes BH i Torrot; a mi me l’havien de 
deixar les meves cosines. Intentàvem passar per tots el carrers del 
poble amb més o menys encert. Recordo amb especial precisió el 
carrer Nou, tal i com li deien els nens amb qui jugava. Actualment 
és el carrer Verge de Montserrat; pel qui no ho sàpiga, és on està 
la botiga de Cal Segur. D’aquell  carrer recordo que sempre el 
recorríem tan ràpid com les nostres “musculoses” cames podien,  i 
que un dia un de nosaltres va caure i es va fotre una bona castanya.

Crec que des de llavors guardo un enorme afecte al poble que 
un dia ens va acollir. Des de sempre, m’he sentit plenament pont-

De 35 a ..... anys

sicà, però és ara quan me n’omplo la boca, i això és una sensació 
que cada nit abans d’anar a dormir em fa l’ullet. De vegades em 
pregunto què coi feia vivint en un altre poble tenint el que tinc tan 
i tan a prop. Jo sóc un home sec, un pèl morrut, de poques parau-
les, de sentiments rasos i al mateix temps profunds, però us puc 
dir que Ponts em fa posar, com va dir un dia en Cruyff, “gallina de 
piel”, perquè entre d’altres moltíssimes coses, aquí vaig aprendre 
a jugar i a estimar el futbol gràcies a persones tan importants per 
a mi com el Serra i el Malé. Vaig poder conèixer personetes que 
passats els anys tenen reservat un bocinet dins el meu petit cor de 
rock‘n’roll. Per això i per un milió de coses més, a mi, que no em 
treguin de Ponts. Com algú va dir un dia i en algun lloc: “jo no vaig 
demanar viure a Ponts, només vaig tenir sort”.

 Josep alCaraz 
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El rampell d’escriure

Per què ens costa tant escriure? Ens esforcem a entendre i a 
saber idiomes, comprensió lectora i gramàtica, però, a l’hora de la 
veritat, davant un full en blanc,  el que ens falta no són únicament 
eines, sinó tenir clar el que es vol dir i com es vol dir. 

Avui, al distribuir els texts, els dibuixos i les fotos en aquest lli-
bre m’he adonat de la mandra, de l’esforç que ens suposa escriure. 
Únicament se’ns demanava un petit escrit sobre el nostre poble, 
som prop de 3.000 habitants i mireu quin resultat n’hem tret. Sin-
cerament, jo sóc la primera a qui li costa explicar-se per escrit, però 
al veure aquest resultat m’he dit, per què no hi fas alguna cosa?

Doncs bé, som-hi, fora la mandra i sense pensar en el que us 
semblarà això que us escriuré, em poso davant de l’ordinador a 
explicar-vos l’arribada a casa després d’una setmana a la platja.

No vam pas esperar a què es fes massa tard per tornar, així 
ens estalviàvem la caravana del tram d’Alcover i la Riba. Vam arri-
bar ben aviat. La casa, tancada d’una setmana necessitava respirar, 
refrescar-se, el primer que vam fer va ser obrir finestres, vam tenir 
la gran sort que aquell dia no es sentia pudor de fem, vam desfer 
maletes, separar la roba bruta i deixar la neta al seu lloc. Tot seguit, 
vam preparar un sopar lleuger, una mica de pa amb tomàquet amb 
pernil i llonganissa, vam sopar a fora a la terrassa, hi feia fresqueta, 
però hi estàvem la mar de bé. Ens hi vam estar una bona estona, no 
hi havia soroll, el cel estava ben estelat, de tant en tant una mica de 
vent ens movia el tendal, els llums del carrer trencaven la foscor i, 
fins i tot, el silenci del poble. Semblava que tot plegat hagués estat 
preparat perquè el nostre retorn de vacances fos suau i tranquil, i 
això, és d’agrair.

Cansats pel viatge i relaxats per l’estoneta que ens vàrem per-
metre, vam anar a dormir. Ja tornàvem a ser a casa, a Ponts, i que 
bé que s’hi està.

L’endemà ell a obrir la botiga i jo vaig anar fent, al meu ritme, 
per casa. Les nenes, aquest dia no van anar a caminar, com fan 
molts dies al matí, es van aixecar una mica més tard i després varen 
fer les rutines vacacionals: esmorzar, mirar el mòbil, llegir i jugar.

Aquest escenari, durant l’estiu, és assidu en el nostre poble. 
Sense programar res especial, treballant o fent vacances, sempre 
hi ha un moment del dia que en podem gaudir. Realment, som uns 
privilegiats! 

Si avui podeu, asseieu-vos una estona a la fresca després de 
sopar i veureu com de senzill que m’ha estat fer aquest escrit, no 
m’he hagut d’inventar res. Fer aquest text ha estat com fer un dic-
tat a l’assignatura de català, amb això no vull dir pas que el català, 
tot i parlar-lo, sigui fàcil.... Bé, deixo aquest tema per una altre dia 
quan em torni a agafar el rampell d’escriure.

Viure a Ponts és així.



20

Quarta categoria
De 35 a ..... anys

Una cantonada diferent

Es tracta de fer aquest llibre de Festa Major una mica més 
nostre, no? Fem-lo!

Sóc pontsicana, pontsicana d’adopció, i estimo aquest poble, 
el meu poble, juntament amb la població que em va veure néixer.

Hi ha un raconet a Ponts, discret i humil, que a la vegada és gran: 
és la cantonada del carrer Vilanova; la capelleta de Sant Antoni. 

Molts pontsicans passen per allà una vegada o una altra per 
posar-hi una llumeta al Sant, per dir-li potser : ajuda’ns, o per dir 
gràcies. 

Quan passes per allà i veus alguna espelma penses: Sant Antoni 
ja tens feina, algú et reclama, endavant! O potser et volen dir : Sant 
Antoni gràcies per la teva ajuda! 

Un dia diferent és la festa del 13 de juny, en què les flors i els 
ciris es deixen veure, i sentir la seva fragància de lluny. Doncs que 
Sant Antoni continuï ajudant a tots els pontsicans, principalment als 
que més ho necessitin. 

I BONA FESTA MAJOR per tothom. 
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D ibuixos infantils de P onts
Participants al casal d’estiu de l’Associació de Lleure la Bufera de Ponts 2015

Índex
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D ibuixos infantils sobre el nostre poble
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D ibuixos infantils sobre el nostre poble
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Concurs fotogràfic
1a categoria de 0 a 12 anys

2a categoria de 13 a 18 anys

3a categoria de 19 a 35 anys

4a categoria de 35 a .... anys

Categoria selfie

Índex
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pol sánChez

P rimera categoria
De 0 a 12 anys

pol sánChez
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Tercera categoria
De 20 a 35 anys

Simulació virtual. 
immaCulada latorre

laia aBelló
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Del fred de l’hivern ja no en queda res. 
Josep ma parís

Tercera categoria
De 20 a 35 anys

Les postes de sol al carrer Rosselló.
núria BaJona
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eVa VilaseCa

Somriu 
immaCulada latorre

Tercera categoria
De 20 a 35 anys
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teresa salVadó

Col·legiata de Ponts. 
roser miro

Quarta categoria
De 35 a ..... anys

olga Jou

olga Jou
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Categoria selfie

Júlia sánChez i pol sánChez
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Jordi Vidal
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Jordi Vidal
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La publicitat

Índex





MARCHSL

MARBRES

MARBRES i GRANITS

Pol. Ind. parcel·la, 2
25740 PONTS (Lleida)
Ofi cina: Tel./Fax 973 460 134

Ctra. de la Seu d’Urgell, 13
25740 PONTS  •  Tel. 973 46 02 37

Menja
r pa

   és
 menja

r sa

FORN DE PA I PASTISSERIA

ELABORACIÓ PRÒPIA



Nova zona chill-out



PENSIÓ - BAR

Cadí
SERVEI ESMERAT - MENJARS CASOLANS

RUTA BARCELONA - ANDORRA
US DESITGEM BONA 

FESTA MAJOR!

Ctra. Seu d’Urgell, 39 - Telèfon 973 46 00 02 25740 PONTS (Lleida)

Pere Urbita
Ponts

Telèfons:  606 695 184  ·  973 460 550
pereur72@hotmail.com

APLICUR

Pintura   Revestiments   Alta Decoració



MÀQUINA D’AIGUA A PRESSIÓ

Neteja - Façanes - Toldos
Desembós de canonades

Cornel Parjolea

Av. de l’Esport, 14 • 25740 PONTS (Lleida)
Tel. 666 69 29 72

Antiga Casa Tambó
Xarcuters des de 1870



Ctra. Seu d’Urgell 78-80  25740 PONTS (LLeida)
Tel. 973 460 333  viladrich@millorsoft.es

www.abellana.cat

Abellana-Viladrich s.l. us desitja una bona Festa Major!



Bona
Festa
Major

* MANTENIMENT  PREVENTIU D’A.T. I B.T.
*  INSTAL·LACIONS ELÈCT. D’A.T. I B.T. I CENTRES

TRASFORMADORS
* INSTAL·LACIONS INDUSTRIALS
* INSTAL·LACIONS D’ENLLUMENAT PÚBLIC

Ctra. Seu d’Urgell, C-13 Km. 9,5
Tef. 973 196 536  -  Fax. 973 196 537

25660 ALCOLETGE
email: eme@emesl.com



RELLOTGERIA

FERNANDET
Maria Palou i Solans

R E L L O T G E R I A  • B I J U T E R I A
P E R F U M E R I A  • O B J E C T E S  D E  R E G A L

C/. VILANOVA, 1  •  Tel. 973 46 07 73  •  25740 PONTS (Lleida)

Peix i Marisc Ramon Cuñat, S.L.

Venda al major i al detall

C/ Major, 70 973 46 04 34 PONTS

C/ Sió, 18
973 39 03 66
AGRAMUNT

Avda. Barcelona
973 47 06 80

OLIANA





www.carrpujol.com / info@carrpujol.com

Carrosseries

Carrosseries Pujol us desitja una Bona Festa Major

Carrosseries, bolquets, grues,  frigorífi cs, isotèrmics, plataformes 
elevadores, contenidors, construccions metàl·liques

i reparació de carrosseries

PONTS, tallers i ofi cines
Tel. 973 460 721 /973 460 546
Fax: 973460630

GOLMÉS, polígon Golparc,
C/ Europa parcel·la 53

Tel. 609365759 Fax: 973460630

un banc per a les teves idees

Volem
ser el teu banc



PONTS · Plaça Planell, 14 · T. 973 460 631 - BARCELONA · C/Vilarós, 3-5 · T. 93 253 04 05  -  FIGUERES · C/Forn baix, 8  
T. 972 50 19 65  -  VIC · C/de les Escales, 2 · T. 93 886 90 36  -  IGUALADA · C/Sta. Caterina, 37 · T. 93 804 92 80    

Us desitgem una bona Festa Major

Gili Vallès, sl C/ Sant Cristòfol, 12-14 baixos  Ponts  Tel. 973 462 144



Carbòniques Escolà Bernaus
BEGUDES I ALIMENTACIÓ

C/ Joan Maragall, 3 • 25740 PONTS (LLEIDA) • Tel./Fax 973 46 03 12

carboniquesescola@hotmail.com

Mercedes - Benz

Taller S. Vilalta, S.L.

Ctra. de Barcelona, s/n.  •  25740 PONTS (Lleida)
Tel. 973 46 03 55 • Fax 973 46 04 81



Jordi Castilló Fité

Especialitzat en xalets d’alt standing
Rehabilitacions i reformes de vivendes rústiques i urbanes

Masia Castilló, s/n - 25746 Tossal (Lleida) 
Tel. 647 995 295 - Fax 973 460 377 - constossal@gmail.com

ossal

onstruccions

CONSTRUCCIÓ I REPARACIÓ DE CARROSSERIES, BOLQUETS I GRUES

AUTO REMOLQUE SORRIBES, S.L.

Ctra. de la Seu d’Urgell, 110
25740 PONTS (Lleida)

TEL.: 973 46 00 75
Fax.: 973 46 21 45



Ctra. la Seu d’Urgell, 7
Plaça Sant Cristòfol, 4

Telèfon 973 46 00 58
25740 PONTS

«Ca l’Oliaire»

MOLÍ D’OLI DE PONTS





DISSENY INTERIOR • MOBLES DE CUINA • BANYS

C/. Porta, 21  Tel. i Fax 973 46 09 89   Mòb. 625 44 48 47 - 625 44 48 48
Avda. Font de Valldans, 19     25740 PONTS (Lleida)



Estació de servei

Ondina del Segre

Tel: 973 46 00 85 Fax: 973 46 00 00  ondina@ondinadelsegre.com

PONT DE RENTAT
RENTAT DE CAMIONS

ASPIRADOR

GASOIL A DOMICILI
MÀNEGUES A PRESSIÓ

BOTIGA

Us desitja Bona Festa Major

Plaça Sant Cristòfol, 1
25740 PONTS (Lleida)

Telèf. 973 46 10 02
Fax 973 46 10 04

Us desitgem
Bona Festa
Major!



BAR - RESTAURANT

ELS BRAVOS

US DESITGEM 
BONA FESTA MAJOR!

Ctra. Seu d’Urgell, 76  •  25740 PONTS  •  Tel. 973 46 03 32

Pl. Planell,15 • Tel. 973 46 01 31
25740 Ponts (Lleida)

Solans JoiersSolans Joiers



Al servei del poble des de l’any 1934

Ponts - 0084
Pl. Planell, 15
25740 PONTS

Enllaços Wi-Fi          Orgues 
Aires Condicionats   Rentadores
Porters automàtics   Neveres
Antenes                    Teles 

  Venda amb servei tècnic propi
de tot tipus d'aparells electrònics

 i electrodomèstics com ara:

`

Ens poden trobar al 44b de  l’Avinguda
    del Passeig, al telèfon 460 988,

al mòbil 619 157 344,  a 
       www.electronicajaume.cat

i també a
      jaume@electronicajaume.cat
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A més, oferim altres serveis com:
- Donar d’alta a DIGITAL+
- Venda i reparació d’ordinadors
- Instal·lació de centraletes de telefonia  



VENDA I REPARACIÓ DE MOTOS, BICICLETES

ESPECIALITAT EN REPARACIÓ DE MOTOS D’ENDURO I CROS

www.motospascuet.com

Avda. Sant Jaume, 4  •  25740 PONTS (Lleida)  •  Tel. i Fax 973 46 07 94



ANNA RIBÓ I BARÓ
CTRA. DE LA SEU D’URGELL, 32

25740 PONTS
TEL. 973.460 952



Avda. Font de Valldans, 51 • Tel./Fax 973 462 091 • 25740 PONTS

ELECTRODOMÈSTICS
JARDINERIA
BRICOLATGE

MATERIAL ELÈCTRIC

BBVA us desitja molt bona Festa Major
Carretera de la Seu d’Urgell, 13 25740 PONTS         Telèfon 973 46 01 25





Objectes de regal

NOVELL

Llibreria

Ctra. de la Seu d’Urgell, 1 • Tel. 973 46 02 35 • 25740 PONTS (Lleida)

NOVELL



Modes DAINA
MODA INFANTIL-JUVENIL

LLISTES DE NAIXEMENT

TOT EN PUERICULTURA

Carrer Sant Julià  •  Tel. 973 46 09 05  •  25740 PONTS (Lleida)

JOAN MASES i GRAELLS

Carrer Porta, 17  •  Tel. 973 46 20 08  •  25740 PONTS (Lleida)



Camí del Bosquet, s/n
Tel. 659 498 884

25740 PONTS (Lleida)

Servei de Taxi

Lluís Arauz Solé

Tel. 973 46 02 92 Mòbil 609 30 59 82



Ctra. de Calaf, s/n.  •  Tel. 973 46 00 17  •  650 94 21 57
loponts@loponts.com  •  www.loponts.com



FLECA
PASTISSERIA

Major, 2  •  Tel. 973 47 60 18  •  SANAÜJA
Ctra. de Lleida, 1  •  Tel. 973 46 04 58  •  PONTS

Josep Ramon

TREBALLS DE PALETA
Tel. 973 46 08 52 PONTS (Lleida)

Ctra. de Lleida, 26 3r  •  Tels. 973 46 08 52 – 636 36 05 16  •  25740 PONTS (Lleida)



Ens trobareu a la Ctra. de La Seu d’Urgell, 10  •  Tel. 973 46 09 94

ÒPTICA
CAPELLADES

Us desitja bona Festa Major

Catering  Carnisseria

PONTS
producció artesanal

pròpia

C. Major, 66

Tel. i fax 973 461 084



CONSTRUPONS
S. COOP. S. LTDA.

Els desitja una molt bona Festa Major!

Pompeu Fabra, 13 Bis  •  25740 PONTS (Lleida)
Tel. 973 46 10 07 • 973 46 08 82

Ctra. de la Seu d’Urgell, 22 •  Tel 973 46 02 12 •  25740 PONTS (Lleida)

J. SOLANS
Forn de Pa



Av. Font de Valldans, 9

25740 PONTS (LLEIDA)

Tel. 973 46 09 19.

IMMA ORTONOBES

Carrer Sant Cristòfol, 5
25740 Ponts (Lleida)

COL·LEGIADA 8215

Tel. 660 313 144



dd
pg
david 
puig

BIOCLIMÀTIC

Pompeu Fabra, 47 B
25740 Ponts (Lleida)
686 935 155
dvdpuig@gmail.com

www.bioclimatic.cat

electricitat
aigua
climatització
telecomunicacions
solar
geotèrmica
biomassa
aerotèrmia

Hotel

Restaurant

Cafeteria

Ctra. de La Seu d’Urgell, a 600 mts. de Ponts
Tels. 973 46 00 19  /  973 46 01 00

25740 PONTS (Lleida)



F I T É
CONFECCIÓ

Ctra. Seu d’Urgell, 24 Tel. 973 46 03 43 25740 PONTS 



MOTORAUTO S.A.

SERVEI OFICIALplanxisteria i pintura

Ctra. de La Seu d’Urgell, s/n.  •   Tel. 973 46 02 04   •  PONTS

SERVEI MULTIMARCA

Bailèn 7, 2n. 2a. 08010 Barcelona  Tel. 93 265 70 33  •  Sant Llorenç 44 , 25280 Solsona  Tel. 620 246 736
Francesc Macià 1, 25620 Tremp  Tel. 659 838 398  •  valeri@valericonsultors.net





CANSALADERS ARTESANS

Fem la millor botifarra del món Ctra. de la Seu, 8
25740 PONTS

Tel. 973 46 00 64

Amb la col·laboració de

Plaça Anton Castellà Tel. 973 46 00 65 Ponts



Perruqueria i Perfumeria

MERSÒ
Especialitats

Pedicura Manicura
Estètica Massatge
Ulls de poll Durícies
Sessions de solarium

Pl. Anton Castellà, s/n. •  25740 PONTS (Lleida) •  Tel. 973 46 02 54

Novetat!!
Depilació làser

Rejuveniment de la pell
Tractament de l’acne



Ctra. La Seu d’Urgell, 61
Tel. 973 462 080

25740 PONTS (Lleida)

CARNISSERIA

Rosita
CANSALADERIA

Ctra. Seu d’Urgell, 26  •  Tel 973 46 03 83 PONTS



RENTAT I TENYIT DE
TOT TIPUS DE PRENDES

AMADA S.C.P.
bugaderia

Ctra. La Seu, 16 baixos •  Tel. 973 460 441  •  25740 PONTS (Lleida)

Transerra, s.l.
Seber Logístics, s.l.

• Transport internacional
• Especialistes en gran volum

Tels. +34 973 46 10 18 • +34 973 46 08 18
Fax +34 973 46 10 99

C/. Gregal • Pol. industrial • 25740 PONTS (Lleida)



TALLER DE REPARACIÓ

CAL MOLES

Ctra. Seu d’Urgell, 14 - Tel. 973 46 07 49 PONTS

Construccions

PONTANYÀ
Us desitja bona Festa Major

Tel. 973 46 01 04 - 973 46 22 04 PONTS



✓ Reparació de vehicles de totes les marques

✓ Servei de mecànica, planxa i pintura

✓ Canvi de pneumàtics

Avgda. Passeig, 24 • PONTS • Tel. 973 46 07 38

Bar

Hostal

Restaurant

Jardí
Av. Font de Valldans, 11 - PONTS - Tel. 973 460 831 - 973 460 116



ctra. de la Seu d’Urgell, 2 25470 Ponts
(dimarts tancat)

 Tel. 973 46 03 45 / 630 806 255

restaurant ventureta
something specialspecial for someone specialspecial

GIMNÀS i PISCINES

20 anys amb tu

Estem d’aniversari!

Un any ple de novetats

aiguasport.ponts@gmail.com



Plaça Sant Cristòfol, 3  •  Tel. 973 46 10 16  •  25740 PONTS

CAFETER IA   •   BAR   •   RESTAURANTDibuix realitzat a partir d’una fotografi a de principis de segle commemorativa 
de la inauguració de la línia Ponts - Barcelona de l’Alsina Graells.



Us desitja
bona Festa Major

Av. Pompeu Fabra, s/n
(Cantonada C/. St. Jaume)
25740 PONTS (Lleida)
Tel. 609 72 68 76

ENERGIES RENOVABLES
PER A VIVENDES I GRANGES
SOLAR  BIOMASSA  GEOTÈRMIA

INSTAL·LACIONS RAMADERES
GRANGES CLAUS EN MÀ

Avda. Diputació, 10  Tel. 973 46 02 78 - PONTS (Lleida)



MATERIALS CONSTRUCCIÓ, FERRETERIA I GRUES

Ctra, Calaf, s/n (polígon industrial) – 25740 PONTS
Tel. 973 46 02 55 – Fax 973 46 01 90



EXTERNA
Soluciones Integrales S.L.U.

Us desitgem una Bona Festa Major!

Av. Passeig, 50 

25740 Ponts

Telf: 973 46 07 92

SISTEMES DE SEGURETAT CONTRA ROBATORI, INCENDI I CIRCUIT TANCAT DE TELEVISIÓ – TECNOLOGIA LED – 
RECOLLIDA D’OLI VEGETAL – RESIDUS DE TÒNER – GESTIÓ I DESTRUCCIÓ DE DOCUMENTACIÓ – RECOLLIDA 
SELECTIVA DE PAPER I CARTRÓ – VENDA DE CONSUMIBLES.

Pallet
Pl. Planell, 1
25740 PONTS -LLEIDA - Tel. 973 46 11 57

Moda
Merceria

i Complements



Servei 24 hores
4 cotxes al seu servei

Sortides en grup
Pressupostos

sense compromís

Tel./Fax 973 46 03 20
Tel. 973 46 00 47

Mòbil
629 08 18 69
629 20 64 72

C/ Mossèn Celestí, 27, 1a
25740 PONTS (Lleida)

taxitorra@gmail.com

SAT LECSL

Joan Maragall, 11-13
25740 PONTS (Lleida)

Tel. 973 46 10 46 | Fax 973 46 08 44
Mòb. 619 78 25 54 | 619 78 26 38

satolec@mcgrup.net

G A S F R E D L L U M A I G U A C A L E FA C C I Ó
CLIMATITZACIÓTELECOMUNICACIONS
E N E R G I A  R E N O V A B L E



Jaume Torrent Bernaus

CONSTRUCCIONS J. TORRENT

Ctra. de Calaf, 30, 2n
25740 PONTS (Lleida) Mòbil 619 013 754

Serveis Agraris

Cal RieraCal Riera
S.L.S.L.

TRANSPORTS i

MOVIMENTS DE TERRA

Tel. 973 46 06 80
Mòbil 607 380 130
PONTS (Lleida)



Pellets de Fusta per a
calderes de Biomassa
ENERBIO

Centre de recollida:
Ctra. de Calaf, km 1,3
25740 PONTS (Lleida)

Tel. 973 460 171

C/ del Pont, s/n
25747 GUALTER
Baronia de Rialb, Lleida Tel. 973 46 20 38





PERRUQUERIA PAQUITA
I ESTÈTICA SILVIA
de dilluns a dijous
C/. Agramunt, 1 baixos

divendres i dissabte
Ctra. Lleida, 5

Tel. 973 46 01 85 – 660 98 15 87 – 650 00 60 11 – 25740 PONTS (Lleida)

bona Festa Major

• Depilacions
• Massatges
• Pedicures, Manicures
• Refl exologia Podal
• Solarium
• Neteges de Cutis
• Bronzejat amb sucre de canya
• Depilació Làser

FORMACIÓ A EMPRESES:
•  100% Bonifi cable!

(idiomes, manipulador 
d’aliments, protecció de 
dades, informàtica...)

T’oferim classes:    
• d’idiomes: català, castellà, anglès, francès i alemany
• de tècniques d’estudi
•     de repàs: matemàtiques, física, química, català, castellà, ...
• preparació per a proves d’accés
• preparació per a exàmens ofi cials (Junta Permanent de 

Català, Universitat de Cambridge, Escola Ofi cial d’Idiomes, 
Alliance Française...)

• d’informàtica i mecanografi a (infants, joves i adults)
• online o semipresencials
• i també traduccions i correccions

Carrer Tiurana, 2  1r
25740 Ponts

Tel/fax: 973 460 741

Per a tots els nivells i edats:
• Infantil
• Primària
• Secundària
• Batxillerat
• Adults

Bona Festa Major!



LLOGUER DE
PLATAFORMES
ELEVADORES

Xavier Jou
David Serra

Mòbil 646 96 96 64
Mòbil 630 22 32 43

C/ Sant Jaume, 6 bis  
25740 PONTS (Lleida)

BONA  FESTA  MAJOR

CALÇATS

BARÓ
CTRA. SEU D’URGELL, 19 Tel 973 46 04 49 25740 PONTS (Lleida)



S E R V E I  O F I C I A L

Ctra. de Calaf, s/n.  •  25740 PONTS  •  Tel. 973 46 10 68

PLANXISTERIA BALAGUÉ, SCP

Av. Passeig, 11
25740 PONTS (Lleida)
Tel. 973 46 00 95
fbalaguesanuy@hotmail.com

PLANXISTERIA I PINTURA
COMPRA / VENDA
DE VEHICLES



Tel. 973 460 010 - 602 896 235

PontsKebab
Döner Kebab Bar Cafeteria Pizzeria

Av. Passeig nº 16 (25740) Ponts

productes ecològis i naturals
herboristeria
dietètica
teràpies naturals

acupuntura
aromateràpia
fl ors de Bach

quiromassatge
refl exologia

reiki

Ctra. de la Seu, 21
25740 PONTS (LLEIDA)
696 159 832 - 973 460 160
ecovidalourdes@gmail.com

Lourdes Cuadrat Benavente

Sembrem llavors, recollim vida!



TONI PAMPALONA S.L.
CONSTRUCCIONS

CONSTRUCCIÓ D’OBRA PÚBLICA
OBRA NOVA I REPARACIÓ EN GENERAL

Ctra. de Ponts, s/n
25748 CABANABONA
(Lleida)

Ramon Pampalona i Armengol
Tel. 973 46 02 24

659 26 43 32
Fax 973 46 08 63

 Assessorament PCs portàtils
 ordinadors de sobretaula impressores
 Servei tècnic propi formació
 consumibles programari comercial a mida

Us desitja una feliç festa

Ctra. Seu d’Urgell, 7 - 25740 Ponts (Lleida) • Tel/Fax: 973 46 20 51 • click_informatica@telefonica.net



bar - cafeteria - restaurant
botiga - terrassa d’estiu

Us desitja bona Festa Major

A 1 km del centre del poble
Ctra. de Barcelona, s/n.  •  Tel. 973 46 07 27.  •  25740 PONTS (Lleida)

el Xalet

Serveis  per a part iculars,  companyies d’assegurances i  mútues

FUNERÀRIA I TANATORI DE 
I COMARCA

Plaça Església, s/n  •  Tel. 973 46 11 14  •  PONTS

24 HORES 973 39 08 62SERVEI PERMANENT



fem tot tipus d’emmarcació

C/ Carrerada, 1  25740 PONTS (Lleida)  Tel. 973 46 10 42

et donem assessorament i pressupost

Fruites i Verdures

VILASECA

C/. Verge de Montserrat, 12 baixos • 25740 PONTS (Lleida) • Tel. 973 46 20 15 (Botiga) 973 46 01 60 (Particular)



TALLER CANES
JOAN PUJOL i ALET

Reparacions - Construccions:
Maquinària agrícola

Metàl·liques
Mecàniques

Manteniment i venda en general

Verge de Montserrat, 5  •  25740 PONTS  • Tel. 973 46 01 32 (taller)   •  973 46 03 65 (part.)

ASSEGURANCES ISIDRE

Av. Passeig, 66 Tel/Fax 973 46 09 95 Tel. 973 46 05 53



•  •  MASSATGES ( Terapèutics, relaxants, drenatgeMASSATGES ( Terapèutics, relaxants, drenatge
limfàtic, post-part...)limfàtic, post-part...)

•  •  ESTÈTICA  (Tractaments facials i corporals)ESTÈTICA  (Tractaments facials i corporals)

• • MANICURES I PEDICURESMANICURES I PEDICURES

• • BRONZEJAT AMB CANYA DE SUCREBRONZEJAT AMB CANYA DE SUCRE

• • SOLÀRIUM (RAig UVA)SOLÀRIUM (RAig UVA)

• • DEPILACIÓ LÀSER MÈDICDEPILACIÓ LÀSER MÈDIC

QUIROMASSATGE I ESTÈTICA

Homologat per l’Institut Català de la Salut de la Generalitat de Catalunya 

RECORDA QUE TENIM UN NOU ESPAI DE PSICOTERÀPIA 

Ctra. de la Seu d’Urgell, 17 Tel. 973 46 01 67

Pintats i Decorats

PINTATS VILLARTES, S. C. P.
Bona Festa Major

Carrer Major, 9, 2n • Tel. 973 46 07 54 • 25740 PONTS (Lleida)





FLORISTERIA

Romi Terré Ribó  .  Av. Font de Valldans, 11 .  25740 PONTS  (L leida) .  Tel. 676 30 46 17  .  les f lo r s10@gmai l .com

COMPOSICIONS FLORALS DE TOT TIPUS
DISSENY FLORAL
SERVEI FUNERARI

PLANTES NATURALS I COMPLEMENTS
SERVEI A DOMICILI

ENVIAMENTS A QUALSEVOL DESTÍ

TO
RRUE
LLA
PERRUQUER
HOME DONA

Segrià, 37 - tel. 973 28 17 48 - 25006 LLEIDA



porquepagarmas.com
Mobiliari de cuina i electrodomèstics

Pol. Ind. Torrefarrera - C/ Mestral  s/n
25123 Torrefarrera (Lleida) - Tel. 973 07 07 14

info@porquepagarmas.com

Fusteria Carreras

Av. Passeig, 8   •   Tel. 973 460 496   •   PONTS





Charm City
Cafeteria i Croissanteria

www.charmcity2.tk

charmcity@hotmail.com

690 765 114

Ctra. de la Seu d’Urgell, 12 B

25740 PONTS

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)
Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com



Bona
Festa
MajorM S

mancomunitat
de serveis

del
mig segre

Plaça Planell, 5   25740 Ponts
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Índex
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 Vídeo promocional. 
“Ponts, vine i gaudeix”

Festa 
Major
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