Ponts

17,18 i 19 de març 2017
El passat cap de setmana del 17,18 i 19 de març va tenir lloc la nostra trobada mensual a Ponts.
El primer motiu de la trobada va
ser la inauguració oficial de l’àrea
d’autocaravanes. Es tracta d’una
àrea privada que es troba al costat
mateix de la benzinera Repsol a la
C14, kilòmetre 117,1 dins del nucli
urbà de Ponts. L’àrea és amplia i està
molt ben condicionada amb grans
espais d’ombra, servei de canvis
d’aigües i també subministrament
elèctric.

( N 41º 55’ 16’’ E 01º 11’ 31’’)
El president de la Secció d’Autocaravanes del
Club va lliurar a la família propietària de l’àrea una
placa commemorativa d’aquesta inauguració.

El rector de Ponts, Mossèn
Jaume, amb el seu optimisme i
la seva simpatia característics,
va beneir les instal·lacions i els
presents i per acabar l’acte, vam
poder esmorzar coca, xocolata
calenta i moscatell per gentilesa
dels propietaris de l’àrea.

Després
d’esmorzar
ens
dirigirim a peu cap a les restes
del Monestir de Santa Maria de
Gualter, situat a un kilòmetre i
mig de l’àrea, dins del terme de
la Baronia de Rialb.

Una guia ens acompanya i ens
mostra les ruïnes del monestir.
Els orígens d’aquest monestir de
monjos benedictins es situa al
segle XII, un priorat protegit pels
comtes d’Urgell. El seu màxim
esplendor va ser entre els segles
XII al XIV.

Al segle XVI, l’edifici va ser abandonat pels monjos i va passar a ser església parroquial
però mica en mica, va caure en desús i va patir un progressiu deteriorament. Al segle XX,
a la guerra Civil Espanyola es va utilitzar com a polvorí i va ser destruït per una explosió
provocada al desembre de 1938. L’explosió va ensorrar les voltes i la cúpula i va deixar l’edifici
en ruïnes. Tot i que s’han fet diverses actuacions de rehabilitació, l’edifici necessita encara
altres feines de reconstrucció.

És un edifici de tres naus amb una absis central
i dues absidioles laterals. A l’alçada del absis
esquerra, hi ha les restes d’una petita porta que
comunicava l’església amb les dependències dels
monjos. En aquest absis lateral hi ha l’altar original.
Es pot observar com aquesta església va ser
construïda en un moment de transició del romànic
al gòtic, ja que els arcs més propers a l’altar són
romànics mentre que el situat més a la porta
principal ja és de mig punt.
Hi ha poca decoració com correspon a l’església
d’un monestir. Només s’observa alguns petits
motius en els capitells.
A l’església no hi ha sostre, ja que com hem dit,
es va ensorrar a causa de l’explosió, també es
van ensorrar algunes parets i d’altres van patir uns
desplaçaments i unes grans esquerdes.
Durant els darrers anys s’han construït uns
passadissos de formigó amb baranes metàl·liques
que passen per la part superior d l’edifici. Pugem
a aquests passadissos que faciliten la visió del
conjunt de l’estructura en alçada.
Després de visitar l’església,
la guia ens acompanya també
al claustre, del qual només es
conserva la paret sud i té arcs
sostinguts per columnes amb
capitells de temes vegetals.
Un cop acabada la visita a Santa
Maria de Gualter tornem a peu a
l’àrea de les autocaravanes.
Ja és hora de dinar i mentre una
part del grup es queda dinar a
l’àrea, uns altres decidim acostarnos al nucli urbà de Ponts per
dinar en un dels restaurants que
hi ha a la vila.
Un nombrós grupet anem al
restaurant Can Ventureta, situat en
un lloc molt cèntric i on podem dinar
molt bé, amb una molt bona relació
qualitat preu i amb un servei també
eficient i amable.
Després d’una estona de sobretaula,
ens dirigim cap al museu Francesc
Boncompte on té lloc la primera de
les visites de la tarda.

Es tracta d‘una exposició molt
curiosa, iniciada pel Sr. Boncompte
als anys 50 del segle passat, quan
aquest va començar la seva afició
per la restauració d’armes de foc.
A part de les armes de foc, que
són els elements principals
de la col·lecció, podem trobar
també espasses, motos i cotxes,
complements i roba militar, eines
de diferents oficis, joguines i altres
objectes antics.

Continuem encara la visita i ens dirigim
cap al parc fluvial La Roca del Call,
que es troba al costat mateix del nucli
urbà, a la confluència dels rius Segre
i Llobregós i que va ser inaugurat fa
gairebé 7 anys. Allà trobem un gran
espai de lleure amb zona de pic nic
i barbacoes, enmig d’un gran espai
de gespa i alts arbres. Els arbres són
pollancres i tot i que ara estan encara
sense fulles, a l’estiu deuen donar
una bona ombra. En aquest espai,
els ciutadans de Ponts i els visitants
poden gaudir, a més de la zona de pic
nic, de la gespa i de l’ombra, d’una
pista poliesportiva i de jocs infantils
entre els que destaca una tirolina per
als més agosarats.
Mentre visitem el parc, podem
veure diverses piragües que baixen
per les aigües braves del riu. Són
esportistes que estan fent un curs
de piragüisme organitzat pel Club
Nàutic Mig Segre, els serveis del
qual es troben en aquest indret.
Abans de marxar, fem una
passejadeta al voltant d’un gran
estany que hi ha i que és molt
bonic. Davant del petit llac ens fem
una foto de “família” aprofitant els
darrers rajos de sol d’aquesta tarda
primaverenca.
Volíem tornar al centre per fer unes compres, però com que estem mot cansats, ho deixem per
l’endemà perquè ens han dit que el diumenge al matí els comerços de Ponts estan oberts. Així
podem descansar després d’aquest dia tan intens de visites i d’inauguració.

El diumenge sortim de l’àrea a peu a les 9’30 hores en direcció al centre de Ponts.
La primera parada és darrere l’església parroquial, just al davant de l’antic pou de gel.
Els nostres amics Alejandra i Josep,
que des de fa uns anys viuen en el
proper poble de Ribelles, i que han
estat els encarregats de l’organització
d’aquesta sortida, ens expliquen
algunes coses sobre Ponts: un poble
de 2.638 habitants, situat a la comarca
de la Noguera, a la subcomarca del
Mig Segre i a una distancia de 132 km
de Barcelona, 67 Km de Lleida i 80
d’Andorra.
Pel que fa a l’economia, Ponts és
d’una banda agrícola, fonamentalment
cultius de secà (cereals, oliveres,
ametllers i vinyes) i també zones
d’horta, de regadiu al costat del riu.
En quant a la ramaderia, destaca els sectors oví, porcí i avícola. També hi ha industria, sobretot
industria alimentaria, tèxtil, de construcció, de fusta, metall i elèctrica. I finalment, el sector de
serveis és també actualment molt important i en especial, el turisme. Cal recordar que part de la
importància de Ponts és la seva ubicació en l’eix de comunicació entre Barcelona i Lleida amb
Andorra.
Quan en Josep acaba les explicacions sobre el poble,
veiem que Mossèn Jaume arriba, un cop acabada la
missa, per acompanyar-nos a la visita a l’església de
Santa Maria de Ponts. Una església neogòtica, on
l’element més interessant és el retaule de la Mare de
Déu del Roser del segle XVII i situat a la capella adjacent
del mateix nom. És un retaule fet en talla de fusta
policromada i dedicat a la Mare de Déu del Roser i als
misteris del Rosari.
Un cop a l’exterior, el mossèn ens acompanya fins a un
turonet que hi ha per darrere l’absis de l’església i des
d’on es té una bonica vista de Santa Maria.
Durant la nostra visita a Santa Maria hi ha un parell de
fotògrafs del poble que estan prenent imatges de la
nostra visita per il·lustrar el reportatge que dies més tard
sortirà al Diari Segre informant de la nostra visita.

Guiats un cop més per l’Alejandra
i el Josep, fem una passejada pel
nucli històric de Ponts. Arribem fins
a la Plaça del Blat, amb una bonica
font al centre. En aquesta plaça era
on antigament es feia el mercat de
cereals.

Enfilem pel carrer Major, el carrer més
històric de la vila. Fins no fa gaire, era el
carrer on vivien i treballaven els artesans
i comerciants. Les plantes baixes servien
de botigues o tallers i els habitatges es
trobaven al pis de dalt. Per la part del darrere,
aquestes cases tenien corral i magatzem
per tancar els carros o les besties. A finals
de l’Edat Mitjana, en alguns trams del carrer
Major, ja es van construir cases amb porxos
que servien per facilitar el pas als vianants
i poder protegir-se del sol o de la pluja els
dies de mercat.
El passeig acaba a la Plaça Planell, on
trobem la Casa de la Vila i cases també amb
porxos o coberts adossats, a la banda de
ponent.
Aprofitem el camí de tornada cap a l’àrea
per aturar-nos en alguns dels molts i bons
comerços que hi ha a Ponts per fer algunes
compres, en especial pa, pastes i embotits.
Tot boníssim.
La darrera visita d’aquest cap de setmana
serà a la Col·legiata de Sant Pere de
Ponts i com que es troba a uns 3 o 4 km
de Ponts ens organitzem per pujar amb les
autocaravanes fins a aquest indret.
El primer que veiem quan arribem a la Col·legiata és la magnifica vista que hi ha des del petit turó
sobre el qual està construïda, de Ponts i el seu entorn. La Col·legiata és romànica del segle XI i
reconstruïda a finals del segle XX per iniciativa de l’Associació d’Amics de Sant Pere de Ponts.
Els primers papers que fan referencia a Sant Pere de Ponts són de l’any 1024. A finals del segle
XI ja hi vivien una comunitat de monjos agustins amb una gran vitalitat i Sant Pere de Ponts va ser
durant alguns segles el centre cultural i religiós de Ponts. Mica en mica, va anar perdent part de
la seva importància en favor de l’església parroquial, fins que en el decurs de la Primera Guerra
Carlina (1839) l’edifici va ser cremat i saquejat. Després d’anys d’abandonament, a finals del segle
XX l’edifici és restaurat.
L’església és d’estil romànic llombard
d’una sola nau i tres absis culminat per
un cimbori de vuit cares i dos pisos de
finestres. La nau es coberta amb una
volta de mig canó.
Davant mateix de la col·legiata de
Sant Pere, posem punt i final a les
activitats d’aquest intens i cultural cap
de setmana. Abans d’acomiadar-nos,
cantem, com ja és tradicional a les
nostres sortides, el Cant dels Adéus
i en Xavier, el president ens informa
de les properes sortides i agraeix als
nostres amics Alejandra i Josep tota la
feina que han fet per tant d’organitzar
i preparar les activitats d’aquest cap
de setmana. Agraïment que nosaltres
volem també fer-los arribar, no només
per tota la feinada que han fet perquè
aquesta sortida fos un èxit, sinó també
Jordi i Conxita
per la seva acollida i per la seva
hospitalitat.

