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L'escola de puntaires El
Boixet inicia un nou curs

de punta de coixí. El curs va
començar el passat mes d'octubre
a l'aula de les escoles velles amb la
Rosita, una professora de
Torrefarrera amb una llarga
experiència en aquest món, que
ens ensenya tècniques i patrons
de punta de coixí.

Les classes es fan els dilluns de
15.30 a 18 h. Les dones, els

homes, els nens i les nenes que
vulguin apuntar-s'hi poden trucar
al telèfon 973736430 i preguntar
perl'Antonieta.

Només us cal un coixí, boixets, fils,
agulles i molta paciència. Trobareu
un nou esport que us relaxarà!

Tots hi sereu ben acollits.

nun
9è Aniversar i d'Alpica t Ràdio
Durant el cap de setmana del 22 al
24 de setembre, a Alpicat Ràdio
107.9 FM va ternir lloc una marató
radiofònica, on tots els compo-
nents de l'emissora vàrem fer un
programa especial de 48 hores

marató commemorativa dels
nostres nou anys de vida.
Durant aquest temps es van
sortejar un total de 32 premis,
donats per Alpicat Ràdio o cedits
per empreses patrocinadores,

dedicat a les sèries infantils i
juvenils que han marcat la nostra
vida per tal de celebrar el nostre 9è
aniversari. Una festa en què van
participar personatges públics
d'Alpicat i de Catalunya i el batlle
d'Alpicat, en Pau Cabré Roure,
que va realitzar el lliurament de
premis i la clausura d'aquesta

entre totes les persones que hi van
participar mitjançant ei telèfon,
correu electrònic o carta. Més de
200 persones van entrar a formar
part d'aquest sorteig. Alguns dels
premiats i dels premis són els
següents:
-Una minicadena de músi-
ca Anna Ruiz Companys

(Alpicat) (foto)
-Un cap de setmana per a dues
persones a la Costa Daura-
da Jordi Escolà (Alguaire)
-Vals de compra per valor de 5000
ptes. Pepita Roca (Bellver) i Hector
Pifarré (Lleida)
I així fins a un total de 32 premiats
amb diversos regals com: un dinar,
una sessió d'estètica, productes
d'alimentació, vals de compra, CD
de música, samarretes i amulets
artesanals.
A totes les persones que hi van
participar directament o indirecta-
ment, des d'Alpicat Ràdio els
volem donar les gràcies per la seva
confiança. I als guanyadors,
l'enhorabona.
L'aniversari és conseqüència del
treball realitzat per les persones
que treballem cada dia a l'emisso-
ra per donar a conèixer els cos-
tums i les festes d'Alpicat i de
Lleida. Una feina que no serviria de
res sense la gent que ens escolta
cada dia i confia en aquest projecte
que és de tots i és Alpicat Ràdio.
Una ràdio de tots i on tothom que
tingui una idea, una inquietud o
alguna cosa a exposar, té un lloc
on dir la seva. Animem a qui vulgui
a fer seva la ràdio, un mitjà públic
de comunicació.

GRÀCIES A TOTS/ES



Causes dels incendi s Forestal s
Després d'un altre estiu amb
incendis forestals, un d'ells de
grans dimensions (el del cap de
Creus, que va arrasar 5.800
hectàrees), tornem a entrar a la
tardor que ens ha de fer oblidar,
fins l'estiu que ve, aquest flagell
per als nostres boscos que, a més,
constitueix un greu perill per a
persones i béns.

Fa anys que diferents col·lectius
professionals treballen, per una
banda, per reduir les situacions de
risc d'incendi, aplicant la normativa
dictada per a la prevenció d'incen-
dis forestals: regulacions dels focs
d'esbarjo, les cremes de rostolls i
de marges, les mesures de
seguretat en infraestructures -
abocadors, línies elèctriques,
carreteres...-, realització de
cremes controlades als perímetres
dels boscos... Aquestes feines de
prevenció d ' incendis estan
encomanades per l'Administració,
principalment, als agents rurals
(forestals). I per l'altra, perquè els
incendis, un cop declarats, no es
facin grans: els bombers.

Tota aquesta feina es fa amb la
col·laboració indispensable de tota
la societat, a través dels voluntaris
forestals, de les agrupacions de
defensa forestal (pagesos que
s'organitzen per fer front al foc), del
civisme de tots i cadascun de
nosaltres.

I no obstant això, el nombre total
d'incendis augmenta any rere any
i, quan es donen les condicions
adequades, sempre n'hi ha algun

que es fa desmesuradament gran,
i afecta boscos, masies, infraes-
tructures i fins i tot posa en perill
vides humanes.

Tots, una o altra vegada, hem
tingut la temptació de pensar,
sovint en veu alta, que la majoria
dels incendis són intencionats. I
aquí és on ens equivoquem.
Aquesta idea, que tan bé ens va a
tots plegats, no és ben certa:

CAUSES DELS INCENDIS
FORESTALS A CATALUNYA, EN
PERCENTATGES:

neguts que els vulguem
atribuir. Quant a les
superfícies afectades pels
incendis produïts intencionada-
ment, estan dins els mateixos
marges aproximats.

Si analitzem el quadre amb detall,
veurem que la causa intencionats
ha augmentat molt els darrers cinc
anys, però això pot ser degut a una
segona dada: la causa descone-
guda s'ha reduït a menys de la
meitat.

Intencionats
Accidents
Negligències
Naturals
Causa desconeguda

1969-1994
16
6
43
5
30

1995-1999
26
8
43
10
13

font: servei d'agents rurals i
prevenció d'incendis forestals,
generalitat de Catalunya.

ACCIDENTS: línies elèctriques
(80%), motors i màquines, ferroca-
rrils, maniobres militars...
NEGLIGÈNCIES: focs d'esbarjo,
crema de restes, burilles, aboca-
dors il·legals i sense condicions...
NATURALS: llamp.

Com es veu al quadre adjunt, els
i n c e n d i s i n t e n c i o n a t s , a
Catalunya, representen aproxima-
da-ment entre un 15 i un 30% de
les causes dels incendis, depenent
de l'any i segons la part de desco-

Aquesta reducció de les causes
desconegudes ha estat possible
gràcies a LA INVESTIGACIÓ DE
LES CAUSES DELS INCENDIS.
Des de fa uns anys, gràcies a una
aposta per la formació i la profes-
sionalitat, els agents rurals
(forestals) investiguen, d'ofici en
cada incendi, les seves causes. En
determinats incendis, amb la
n e c e s s à r i a c o o r d i n a c i ó i
col·laboració de la policia. És un
treball dur, difícil i amb poc reconei-
xement social, però comença a
donar els seus fruits: els jutjats
comencen a dictar sentències
contra aquells qui, per imprudè-
ncia greu o amb intencionalitat,
cremen els nostres boscos.

Hi ha una altra dada del quadre,
però, que ens ha de fer reflexionar
a tots plegats: el 43% dels incendis
són causats per negligències
humanes. I aquest percentatge no
baixa. Per això diem que ens va
molt bé, a tots, pensar que els
incendis són culpa de piròmans i
incendiaris: d'aquesta manera no
afrontem la part de responsabilitat
que tenim, com a ciutadans,
d'extremar les precaucions i de
col·laboraren la lluita contra el foc.
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Consell s de jardineri a
La fusta torna a ser un
complement a l'hora de

decorar un jardí o terrassa. Sense
considerar el seu manteniment un
motiu per descartar-la. S'havia
d'envernissar o pintar molt sovint
per evitar que els agents atmosf-
èrics no l'acabessin podrint. Ara,
amb la utilització dels tractaments
en autoclau (bàsicament impreg-
nació de la fusta amb sals de crom
a alta pressió) amb fustes de
flandes i avet o amb fustes d'origen
tropical que presenten gran
resistència als atacs de fongs
(podridura) i xilòfags (core), podem
veure cada vegada més pèrgoles,
paviments, gelosies, jardineres,
mobiliari urbà, tant en parcs
públics com en jardins privats.

Tot i això, pel que fa a les varia-
cions de la humitat ambiental la
fusta es contreu i es dilata amb
l'aparició d'esquerdes. Aquestes
variacions són normals i no
afecten la resistència de la fusta i
per la mateixa raó poden realitzar
moviments o torsions. Pel que fa a
l'acció solar, hem de considerar
dues coses. La primera, la pèrdua
de la humitat natural de la fusta a
l'acció dels rajos solars (desseca-
ment), és important en seccions de
fusta prima, per exemple l'habitual-
ment utilizada en paviments. Hem

La poda
LA PODA S'ACABA QUAN LA
F E R I D A H A Q U E D A T
CICATRITZADA

"Després del gener,
poda l'arbre fruiter. "

Aquesta sàvia dita catalana del
segle passat, cal situar-la quan els
fruiters eren encara arbres
marginals dels horts, que majorità-
riament servien per proveir a les
famílies el recapte perautoabastir-
se de fruites i hortalisses. Llavors
les pomeres, els perers, els
presseguers, els albercoquers, els
nesprers,... no eren gaire abun-
dants i amb poques jornades
podien ser podats (si es feia). Avui
en dia, l'especialització ens ha

de compensar aquesta pèrdua,
aplicant una capa d'oli de teka
almenys un cop l'any (és ràpid i
econòmic)
La segona és la pèrdua de color
original de la fusta en la capa
superficial. La fusta té la tendència
d'agafar un to gris clar. En els
paisos amb una gran tradició en la
utilizado de la fusta no li donen la
menor importància. En el nostre, si
no volem aquest canvi de color,
sempre podem tenyir-la amb un
color semblant a l'original, amb
productes habituals en qualsevol
adrogueria.

Cal insistir que els petits inconve-
nients de manteniment són
àmpliament compensats per la
qualitat estètica que aporta la
fusta. Tant és així que la demanda
actual d'aquests productes
(pèrgoles, gelosies, jardineres,
paviments, casetes, etc.) s'està
incrementant de forma considera-
ble.

Text cedit per La Murtra, SL
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portat el fet que molts agricultors
siguin responsables d'àmplies
superfícies de plantacions que
requereixen molts jornals d'espor-
gada, entesa ara com una labor
imprescindible.

Si després del gener es podava I,
reprenent les dites catalanes,
"La boira, pel gener,
s'hi ajeu com gos peter,
i pel febrer
fuig com un gos llebrer. "
el més probable era disposar de
temps secs perquè aviat el nou
moviment de saba primaveral
ajudaria a cicatritzar les ferides
obertes en l'esporgada.

La fructicultura, des d'aleshores,

ha canviat força i encara que els
fenòmens que hi conflueixen
(climatologia, terres, plantes,
plagues i malalties...) són bàsica-
ment els mateixos, la manera de
trampejar-los ha sofert una
important evolució.

De fet, a mesura que hem anat
racionalitzant els perqués de les
coses, hem anat prenent cons-
ciència del que cal fer. Així mateix,
sabem que un tall de poda suposa
una porta d'entrada cap a l'interior
de la planta. Si es donen condi-
cions ambientals favorables
(normalment humitats altes, molt
usuals a l'hivern) i hi conflueixen
organismes patògens capaços
d'alimentar-se i créixer en la planta



(normalment bacteris o fongs, però
també altres com virus o micoplas-
mes), les probabilitats que causin
un efecte desfavorable per a la
planta, anomenat malaltia, és una
qüestió força probable.

Per evitar, doncs, l'acció negativa
d'aquests microorganismes hem
de lluitar perquè els factors que
afavoreixen la infecció siguin el
menys òptims possibles:
Condicions d'ambient. És difícil
dominar-les, però podem tenir en
compte que condicions de pluges
o boires durant la poda poden
facilitar la infecció, i que aquesta
serà més ràpida si van acompan-
yades de temperatures més
benignes.
Patògens. És important reduir les
seves poblacions a l'hivern: amb
tractaments de coure en la fase de
caiguda de fulla (també s'hi pot
afegir urea) que poden repetir-se
durant l'hivern, cremant la llenya
d'esporga o retirant-la de la finca, i
desinfectant els estris de poda
perquè poden ser un vehicle de
transport de microorganismes de
plantes malaltes a altres de sanes.
Plantes. Cal tancar en la mesura
que sigui possible les vies d'entra-
da, és a dir, posar barreres cobrint
les ferides amb productes a base
de coures i, si són molt agressives,
amb brees cicatritzants.

Els tractaments de coure els
podem resoldre amb un ampli
ventall de productes, dels quals els
més usuals són:

S'ha de tenir en compte, però, que
no tots els productes cúprics tenen
la mateixa activitat (és major quan
més petita sigui la partícula de
coure del producte), ni la mateixa
adherència i resistència al rentat
(depèn de la qualitat de les
formulacions; normalment els
productes 6,1 i 3 ho són més).

En definitiva, una bona poda
s'acaba quan la ferida ha quedat
cicatritzada.

 /0) -^A^i^í&^ (MZ&u

S? .
OiSZU>lSíM£4 ¿t&M-JZ&J??

producte
1 brou bórdeles (=sulfat cuprocàlcic)
2 oxiclorur de coure
3 oxiclorur cuprocàlcic
4 hidròxid de coure
5 òxid cuprós
6 sulfat tribàsic de coure

contingut de coure
20%
50%
35%
50%
50%
19%

dosi d'aplicació a l'hivern
1 - 1,5%
0,5 - 8 %

0,4 - 0,75 %
0,25 - 0,4 %
0,5 - 0,6 %
0,5 - 1 %

Si voleu presentar articles per la propera edició d'E/ Nou Pinetell, podeu fer-
los arribar personalment a l'Ajuntament, en català i en disquet, que us serà
retornat, o enviar-los per e-mail a l'adreça ajuntament@alpicat.ddl.net,
abans del dia 23 de febrer de 2001



Aproximado ab nomi de caja d'Alpicat (III)
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Peluts,  pelats  ¡ratolins

E n g e g u e m , a t a l l
d'aperitiu, amb una breu lliçó de
llengua: la derivació és un dels
sistemes més corrents per a la
creació de paraules noves. Els
mots derivats, com podem trobar a
qualsevol manual, són aquells
que, amb l'adjunció d'afixos
(prefixos, infixos i sufixos) a una
arrel o lexema, deriven d'un mot
primitiu
Dit això, passarem a observar com
aquest és també un recurs per a la
creació de sobrenoms i noms de
casa, especialment a través de la
sufixació o adjunció de sufixos.
A lguns són d i m i n u t i u s o
augmentatius de noms propis de
persona (per exemple Jaumet,
Clareta o Míngot, que deriven de
J a u m e , C l a r a i M i n g o

Cal Mosset anys 30

respectivament), mentre que
d'altres procedeixen de paraules
comunes (per exemple Mosset,
Sabonera o Planxat, que són
derivats de mosso, sabó i planxa).
A Alpicat se'n conserven un bon
nombre de sobrenoms creats a
partir d'aquest sistema.Vegem-ne,
agrupas per sufixos, alguns dels
més importants:

-eí/-efa: aquest sufix indica
diminutiu, objecte petit. En el cas
dels noms de casa pot respondre a
dues possibilitats. Per una banda
pot ¡l?lustrar les dimensions
reduïdes (sigui per edat o per
presència física) de la persona que
porta el sobrenom, però per altra
banda pot també indicar el grau
d'ascendència familiar (el Coixet,
per exemple, podria ser un
descendent de cal Coix).
Tenim poques dades per jutjar
quins dels sobrenoms recollits
pertanyen a un o altre grup. En
canvi, els noms formats amb
aquest sufix són abundants: ca
l'Angelet del Molí, cal Barberet, cal
Camatxet, cala Clareta, cal Coixet,
cal Fineta, ca la Flareta (feminitzat i
derivat del masculí f tarí, forma local
de frare), ca/ Guardeta, caIJuanet

(format sobre una arrel castellana),
cal Kubaleta, ca la Maleneta, ca la
Marieta del Jironi, ca la Meroleta
del Trumfo, cal Mosset, cal
Nadalet, ca la Químeretes, cal
Reiet, cal Sordet delXet, cal Tauet,
cal Ventureta, cal Xatet del Lluís
del Noi.
També en trobem algun de

-at/-ada:  serveix habitualment per
a la creació d'adjectius: cal Cagat,
calCortxat, cal Pelat, cal Planxat, o
el castellanitzat caIXumado.

-¡/-¡na:  tot i que són derivats, tenen
significat propi: ca /a Marcelina, cal
Ratolí (paraula formada amb l'infix

castellanitzant: ca l'Amparito.

-eri-era,  -aire:  aquests sufixos,
afegits als noms, sovint fan
referència a una dedicació
(professional o no) d'aquell qui el
duu: cal Ca miner, ca la Caminera,
cal Carnisser, ca l'Esquerrer, cal
Farré (forma dialectal de ferrer),
cal Gesser ( f o r m a que
c o m u n a m e n t c o n v i u amb
guixaire), cal Perera, ca la
Sabonera, cal Tarroner (variant
dialectal de torroner), cal Taütaire.
Moltes vegades, sobretot quan es
vol donar expressivitat a la
nominació, s'aplica la forma
castellanitzada (-ero) del sufix: cal
Cacauero, ca l'Havanero, cal
Primero, cal Ratero (que aquí
prové del topònim Ratera), cal
Retajero, caIXoricero.

-ó/-ona,  -oi/-oia:  sufixos que
impliquen, en la major part dels
casos, un to familiar, afectiu: cal
Carretó, cal Rosó, ca la Malenoi.
També n'hem trobat algun de
regust castellanitzant: cal Metxon
(mot corrent, derivant de metxa,
que significa el mateix que
despentinat).

-oi-, entre l'arrel rafa i el sufix -/').-
ot/-ota:  pejoratiu o augmentatiu:
calMingot.

-/sfa: sufix aplicat a noms per a la
creació d'adjectius, que en el
dialecte nord-occidental varia
fonèticament segons el gènere (-
iste, per al masculí; -/'sia, per al
femení). Així, entre els sobrenoms
alpicat ins ens trobem, per
exemple, amb cal Bici ci iste.

altres : -à/-ana (ca la Valenciana)', -
ut/-uda (cal Pelut); -dor/-dora (cal
Corredor); -ós/-osa (ca la
Pixarrosa).
A banda de tots aquests també
trobem algun nom de casa format
a partir d'un sufix castellà sense
traducció catalana. És el cas, per
exemple, de calPaulico.

Hipocorístic s
Estretament relacionats amb els
derivats trobem les formes
afectives que hom dóna als noms
propis de persona. Són els
anomenats hipocorístics i els
podríem dividir en dos grups: els
formats per allargament (Peret,



Marieta), i els formats per
abreujament(Qív/m, Mingo)
L'ús dels hipocorístics (diminutius,
a u g m e n t a t i u s o p r é n o m s
escurçats) va sovint lligat al
llenguatge infantil i a la llengua que
parlen els adults quan tracten amb
infants; però s'usen també quan
e l s m a t e i x o s a d u l t s e s
comuniquen entre ells en un
ambien t on l ' a f ec t i v i t a t o
l'expressivitat hi són presents. Es
pot afegir, per justificar l'ús dels
hipocorístics, la llei del mínim
esforç, que incita a abreujar les
paraules quan la informació no
se'n ressent.
Entre els noms de casa recollits a
Alpicat descobrim una gran
quantitat d'hipocorístics que, amb
aquesta forma, fan la funció de
sobrenom. Molts ja els hem vist en
l'apartat anterior. Aquells que, en
formar-se per allargament, afegint-
hi un sufix, esdevenen paraules
derivades (ca l'Angelet, caIJuanet,
cala Malenoi...).
A més d'afefir-hi un sufix diminutiu,
però, la tendència tradicional
catalana per a formar aquesta
mena de denominacions afectives

és l'escurçament per afèresi, és a
dir, suprimint la primera o les dues
primeres síl?labes. D'aquests en
tenim una bona colla d'exemples
entre els noms de casa alpicatins:
cal Bepon (derivat de Bep, que és
un hipocorístic del nom propi
Josep. Hem recollit també la
variant ca la Bepeta del Bepon), ca
la Deia (reducció d'Adela), ca la
Queia (de Miquela), cal Quim del
Negre (de Joaquim), cal Tasi
(d 'Anastasi) , ca/ Tauet (de
Mateuet, diminutiu de Mateu), cal
Tòfol (de Cristòfol), cal Ton del
Negre i cal Tonet del Pau (d'Anton i
Antonet respectivament), ca/
Ventureta (del diminutiu de
Bonaventura).
No és gens estrany que, com
passa arreu de tota l 'àrea
lingüística calalana, la reducció
per afèresi, pròpia del català,
s'apliqui a noms d'origen castellà:
cal Ponsò (d'Alfonso), cai Doro (de
T e o d o r o ) , cal Meriquildo
(d'Ermenegildo), cal Mingo i ca/
Mingot (de Domingo), cal Teo (de
Mateo). Com ja havíem observat
en una altra ocasió, la majoria
d'aquests sobrenoms, tot i la forma

castellana, són atribuïts a
persones i a famílies
catalanoparlants.
Hi ha hipocorístics que
s'escurcen a partir de la
caiguda de fonemes
interiors del mot. És el que
es coneix com a síncope i també
en tenim exemples entre els noms
de casa del nostre poble: cal Xep,
cal Jepo i ca /a Jepa (variants de
Josep i Josepa), cal Jan (de Joan),
ca/ Panton, ca la Pantona i cal
Pantonet (del nom compost Pere
Anton).
I encara trobem, per acabar, una
variant molt lliure i diminutiva de
Josep (ca/ Tito), així com un
hipocorístic molt habitual en
castellà per al nom Dolors (ca la
Lola del Nen)
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