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La Castanyada
contra el
Halloween
Aprovada la concentració
parcel·lària pels regadius
del Segarra-Garrigues

Entrevista i emotiu homenatge
a Miquel Cabrol pels trenta anys de
dedicació a l’Ajuntament i a la Vila
Pa amb xocolata,
xocolata, la primera
novel·la sobre
la2008
Guerra
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SIÓ se suma a l’emotiu homenatge que
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la seva jubilació.
2

sió 537

[NOVEMBRE 2008]

LA FOTO ............................................ 69
LA CALAISERA ................................... 69
L’ÀLBUM ............................................ 71

E S T I M ATS L E C T O R S ...

D

urant els darrers trenta
anys la nostra Vila ha
sofert una gran transformació, és una cosa prou
sabuda per tots, en urbanisme
i en serveis. L’Ajuntament ha
passat de tenir cura d’unes poques necessitats col·lectives,
com l’abastiment d’aigua,
recollida de brossa i quatre
coses més, a ser de les empreses amb una plantilla més
nombrosa que ha de gestionar
gran quantitat de serveis, alguns prou complexos.

Durant tot aquest
temps en Miquel
ha estat l’ànima,
la imatge pública
dels serveis municipals; ha estat
la persona que
ha donat la cara
davant els veïns.

A banda dels polítics hi ha
hagut unes persones que tot
això no solament ho han viscut a primera línia, sinó que
també ho han protagonitzat.
A nivell de carrer en Miquel
Cabrol n’ha estat el màxim
exponent. Durant tot aquest
temps en Miquel ha estat
l’ànima, la imatge pública
dels serveis municipals; ha estat la persona que ha donat la
cara davant els veïns pels mil

i un problemes que sorgeixen
cada dia.
El dia 7 de novembre en Miquel va rebre un homenatge
de comiat de la feina. Ha
estat una mica més d’hora
del previst, però la salut té
aquestes coses. Va ser un
sopar entranyable amb l’assistència de companys i excompanys; alcaldes i regidors;
representants de la Creu Roja
i Bombers, dues institucions
que ell va col·laborar a tirar
endavant a casa nostra.
SIÓ se suma a aquest reconeixement amb la publicació
d’una entrevista que els lectors
trobaran en aquest mateix
número. Aquí hi veie m la
complexitat de la seva feina
que havia d’atendre mil i un
detalls. Alguns tan inversemblants com el d’anar a treure
algun veí de casa seva per fer
complir l’ordre de desnonament judicial o haver d’ajudar

a fer les autòpsies al metge
forense en un habitacle del
cementiri o ajudar l’artista
Josep Guinovart a muntar les
seves obres.
Una de les característiques
del Miquel és que té el subsòl
d’Agramunt al cap. Durant
anys es van instal·lar conduccions d’aigua i clavegueram
sense que després en quedés
constància documental enlloc.
Així que quan s’ha de buscar
per on passen les canonades
s’ha d’anar a cridar el Miquel.
Ell ho recorda tot. Poques persones tenen un coneixement
tan profund de les coses i les
persones d’Agramunt.
Per això, malgrat que en vingui, no se li pot pas dir que
ve d’Arbeca.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, novembre 2008
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A C T U A LITAT FETS D EL M E S

per JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

La Castanyada i el Correllengua

E

l cap de setmana de
Tots Sants, a més de la
tradicional visita al cementiri, el protagonisme se’l
va endur la reivindicació de la
tradició de la Castanyada per
part d’un grup de joves que
van organitzar el Correllengua. “Fot-li castanya al Ha-

lloween” és l’eslògan que van
utilitzar per tal de fer veure
la necessitat de conservar les
tradicions pròpies, en front de
les que ens vénen de fora a
través del cinema, els mitjans
de comunicació i de les grans
empreses comercials i d’esbarjo. Els actes més populars

van ser a la plaça del Pou.
Llàstima que el diumenge va
ploure i es van haver de traslladar al poliesportiu.

1. Nosaltres, els catalans
Aquest és el títol del llibre
que es va presentar el dia
de Tots Sants a l’Espai, en
[NOVEMBRE 2008]
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▼

“Fot-li castanya
al Halloween” és
l’eslògan que van
utilitzar per tal de
fer veure la necessitat de conservar les
tradicions pròpies.
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AGRAMUNT

A C T U A LITAT FETS D EL M E S

va llegir el manifest redactat
per l’escriptora Isabel-Clara
Simó i va actuar el cantautor
Cesk Freixas.

obres d’arranjament dels camins que van quedar afectats
pels aiguats del 31 d’agost.
En total al terme d’Agramunt
es van fer malbé, amb afectació més o menys greu, uns 13
quilòmetres. Els treballs van
començar a la zona de Montclar, la més afectada, i després van seguir pels camins
de les Serres d’Agramunt. Del
pressupost de la feina se’n va
fer càrrec la Generalitat.

2. Arranjament de camins
El Departament d’Agricultura de la Generalitat va començar, a finals d’octubre, les
3

3. Vallverdú a Lo Pardal
L’escriptor Josep Vallverdú
va tornar a visitar Lo Pardal
per pronunciar una xerrada,
el dia 30 d’octubre al vespre.
L’acte coincidí amb la celebració de la reunió semestral
del patronat de la Fundació.
En el decurs de la mateixa
es van explicar les activitats
programades, entre les quals
destaca l’edició d’un llibre
inèdit de Guillem Viladot SióTiber-Sió, la crònica literària i
molt personal d’un viatge que
el nostre escriptor va fer a
Roma l’any 1962.
[NOVEMBRE 2008]
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el marc de la celebració del
Correllengua. Es tracta d’un
recull de vint entrevistes fetes
pel periodista i escriptor, Víctor Alexandre, considerat com
l’autor de referència de l’independentisme català, a persones immigrants que s’han
arrelat a Catalunya. També es

2
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4. “Filosofia des de zero”

6. Exposició a l’Espai

La sala de plens de la Casa
de la Vila va acollir, el divendres 14 de novembre, la presentació del llibre “Filosofia
des de zero” d’Oriol Colomer,
antic professor de l’IES Ribera del Sió. El nostre company
Joan Puig va fer la presentació
de l’autor, i aquest va explicar
el contingut de l’obra.

Fins al 23 de novembre
ha estat exposada a l’Espai
Guinovart una original installació de l’artista Carlos Pazos,
Premi Nacional d’Arts Plàstiques 2004, inspirada en un
número telefònic imaginari:
el 5550144. Aquest és el número que es marca o es dóna
en totes les pel·lícules americanes. “Amb aquesta installació, feta expressament per
a l’Espai, tracto d’omplir-lo
amb un paisatge mental propi; amb un missatge mental
somiat”, va explicar l’artista
el dia de la inauguració, el 19
d’octubre.

8
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5. Homenatge
a Josep Guinovart

5

JOSEP BERTRAN

4

JOAN PIJUAN

A C T U A LITAT FETS D EL M E S

Coincidint amb el primer
aniversari de la mort de Josep Guinovart, la Fundació de
l’Espai està enllestint un gran
homenatge que se celebrarà
el dissabte 13 de desembre
amb la presència de nombroses autoritats encapçalades
pel ministre de Cultura, César Antonio Molina i el seu
homòleg català, Joan Manuel
Tresserras. La part artística
anirà a càrrec del músic Carles Santos amb la participació
d’algunes entitats locals com
la Coral d’Avui i el grup Teatredetics.

7. Un munt de Harleys
Una cinquantena de les
mítiques motos Harleys es
van concentrar a Agramunt
el diumenge 9 de novembre.
Els seus propietaris van aparcar les motos a la plaça del
Mercat, mentre visitaven els
indrets més característics de
la Vila. Després de donar-hi
un tomb van fer un dinar de

7
JOSEP BERTRAN

germanor entre tots els participants. No cal dir que mentre
van estar aparcades, el públic
que hi va anar es meravellava
d’aquests vehicles que desperten passió en molta gent
d’arreu del món

9
JOSEP BERTRAN

rally fotogràfic. Organitzat per
la revista Porsche On line.
Amb sortida i arribada a la nostra Vila, els participants van
fer un recorregut per diverses
poblacions de la Ribera i van
acabar amb una exhibició a la
plaça de la Fondandana. Els
vehicles que hi van participar
eren de diverses èpoques i,
no cal dir, molt espectacular
com el que es veu en primer
terme a la foto.

8. Rally fotogràfic
Un total de 26 cotxes
Porsche van participar, el diumenge 16 de novembre, al
matí, a la segona edició del

9. Salut infantil

8

JOSEP BERTRAN

Van aparcar
les motos a la
plaça del Mercat
mentre visitaven
els indrets més
característics de
la Vila.

Els centres d’ensenyament
de la Zona Escolar Rural
(ZER) del Sió, participen, conjuntament amb alguns altres,
en un projecte sobre l’alimentació infantil a nivell europeu.
Els alumnes dels centres de
Preixens, Les Ventoses, Butsènit, Puigverd i Montclar faran
una alimentació programada i
un seguiment per conèixer, al
cap d’un temps, els beneficis
que aquesta els comporta per
la seva salut en comparació
a una altra més relaxada. És
un programa patrocinat per la
Unió Europea.
[NOVEMBRE 2008]
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Torró fresc

fet amb ingredients naturals

Reserva el teu torró de crema
cremada o trufat amb fruita fresca

A la nostra botiga també trobaràs
els torrons tradicionals i els
torrons i xocolates ecològics,
per cuidar-te tu i els teus

Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19
o contacta’ns al 973 390 030
o info@alluch.es

Aquest any un Nadal diferent...
TORRONS I XOCOLATES A. LLUCH
Som artesans
de debò!
10

sió 537

[NOVEMBRE 2008]

A C T U A LITAT FETS D EL M E S

Noces d’or i d’argent
E

l dia 19 d’octubre un grup de matrimonis,
que enguany celebren les noces d’or i de
plata, es van aplegar en una missa d’acció de
gràcies. En finalitzar ho varen immortalitzar en
una foto de grup.

Noces d’or:

Noces
d’argent:

Francesc Miralles Rúbies
Josefa Tarragona Xarpell
Manuel Esteve Amorós
Angelina Mateu Torres
Josep Domingo Clapera
Rosa Burgués Berenguer
Josep M. Roqué Mora
Magdalena Pons Capacés
Felip Farràs Pinós
Roser Escasany Gimbert
Josep Boncompte Castellà
Esperança Vilarrosa López

Jaume Bonet Boix
M. Àngels Martín Sanz
Josep Querol Bertran
Rosa Tarragona Torné
Ramon Penella Fitó
Rosa Farrés Nadal
Lluís Santaulàlia Sabata
Josefa Campabadal Tarragona

JOSEFINA MIRALLES

Confirmacions
E

l Bisbe Joan-Enric Vives va impartir el
sagrament de la Confirmació, el passat
8 de novembre, als nois i noies següents:
Sergi Batlle Mirats, Laura Bernaus Jové,
Marc Bosch Valentines, Noèlia Burgos Domínguez, Júlia Calvet Terré, David Capitan
Vàzquez, Joan Coll Bosch, David Díaz Palomino, Carla Esteve Bernaus, Oriol Farràs
Figuera, Núria Figueres Suárez, Mireia
Guixé Eroles, Aurembiaix Manias Clotet,
Ariadna Matamoros Rodríguez, Jordi Noguera Planell, Gemma Novau Villalba, Albert Pedrós Monter, Gabriel Piqué Triginer,
Eduard Ros Torres, Maria Sánchez Balagueró, Axel Saura Dosdà, Clara Secanell
Perearnau, Ivan Sementé Val, Marc Serentill Pinós, Kevin Sin Arisa, Sara Vega
Piña.
JESÚS VEGA
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A C T U A LITAT LITERATUR A I RECUPERACIÓ HISTÒRICA

per JOSEP BERTRAN

Pa amb xocolata, la novel·la sobre
la Guerra a Agramunt
Editada per Alisis, Teresa Roig (Igualada 1975) acaba de publicar la novel·la Pa amb xocolata, la que
podríem considerar la primera obra de creació inspirada en el fets reals que es van viure a la nostra Vila
durant la Guerra Civil, entre 1936 i 1939.

A

JOSEP BERTRAN

Portada del llibre.
A baix, refugi de sota l’església
totalment restaurat, a manca de la
seva mezeïtzació.

questa novel·la està
inspirada en persones,
testimonis i fets reals,
tant de la vila d’Agramunt
com d’altres localitats de
Catalunya i d’Espanya, per
compondre uns personatges
i unes situacions tan versemblants com ha estat possible.
L’argument i la trama, però,
són totalment ficticis, diu ella
mateixa.
A excepció de la introducció, l’escenari de la història
de la novel·la transcorre ínte-

grament a Agramunt. La trama imaginària va seguint uns
escenaris i uns esdeveniments
totalment reals. Els principals
protagonistes són un nen, en
Llibert de ca l’Eroles, un jove
pilot italià, en Tino i la xocolata, omnipresent al llarg de
tota la narració.
L’editorial diu que és una
novel·la d’amistat i coratge
per a tothom que s’hagi emocionat amb Chocolat o Cinema Paradiso. És també una
gran història d’amor i intriga.

La crònica d’una família catalana durant la Guerra Civil
espanyola.
Teresa Roig, filla d’Agramunt, es va documentar de
valent per aquesta novel·la.
Ho va fer venint a Agramunt i
llegint el que s’havia publicat
sobre l’època, especialment
el col·leccionable de SIÓ La
Guerra Civil a Agramunt d’on
va poder informar-se dels
personatges que van protagonitzar la vida pública, dels esdeveniments més significatius
com l’assassinat d’un terratinent, Baldomer Trepat; l’enfrontament amb el sanguinari
Comitè de Cervera; el bombardeig del 5 d’abril; la construcció dels refugis; les anècdotes
dels joves soldats de la DECA
entre moltes altres.
Aquesta novel·la apareix
quan a Agramunt s’està culminant la recuperació del refugi
de sota l’església, que ha fet
l’Ajuntament en col·laboració
amb la Generalitat en el marc
del Memorial Democràtic. El
projecte inclou la seva museïtzació amb la instal·lació
d’una sèrie de plafons amb
imatges i documentació relacionada amb la Guerra Civil a
Agramunt i especialment amb
els bombardejos i les greus
conseqüències que van tenir
entre la població civil i els
edificis de la Vila. ■
[NOVEMBRE 2008]
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A C T U A LITAT A G R IC U LTU R A

Concentració parcel·lària

JOSEP BERTRAN

Aproven el projecte de la concentració parcel·lària de la zona regable d’Agramunt

S’estudiaran les
al·legacions que
s’hi puguin presentar i es redactarà el document
definitiu. S’espera
efectuar el canvi
a les noves finques a la tardor
de l’any vinent.

E

l Departament d’Agricultura, Alimentació i
Acció Rural (DAR) ha
aprovat el projecte i ha obert
el període d’enquesta de la
concentració parcel·lària de
la zona regable del terme municipal d’Agramunt
Aquesta zona té una superfície de 3.041 hectàrees, en
què actualment hi ha 1.012
parcel·les que pertanyen a
421 propietaris, i que en el
projecte queden reduïdes a
605 finques de reemplaçament. Això suposa un índex
de reducció d’1,71 i, tenint
en compte el nombre de propietaris existents, s’ha assolit
un coeficient de concentració
del 68,9 per cent. La superfí-

cie mitjana de les finques ha
augmentat de 3,00 hectàrees
a 5,02. A més, també és important la millora de la forma
geomètrica de les finques,
especialment amb vistes a la
propera transformació de la
zona en regadiu, així com a la
xarxa de camins i desguassos
que també es construirà.
Val a dir que tot el procediment de concentració,
tant els treballs tècnics, com
la xarxa de camins, la xarxa
de desguassos i fins i tot les
noves escriptures de les finques resultants és gratuït per
als propietaris afectats.
La concentració parcellària es va acordar per Decret 5 d’octubre de 2002 en

quedar aquesta àrea inclosa
en la zona regable pel Canal
Segarra-Garrigues, i a petició
de la majoria dels propietaris
afectats. El primer document
elaborat va ser les Bases de la
concentració, que comprenen
la situació i valoració de les
parcel·les actuals, i que es
van sotmetre a enquesta, amb
caràcter provisional, posteriorment es van publicar amb
caràcter definitiu i, després
de resoldre els catorze recursos que s’hi van interposar,
es van declarar fermes per resolució 9 de juliol de 2007,
publicada al DOGC del dia 20
de juliol de 2007.
Atès que una part de la
zona de concentració ha quedat dins d’un espai de la Xarxa Natura, el procediment de
concentració s’ha continuat
només en la part que està fora
de la Xarxa
A continuació es redactà el
projecte de concentració que
és el primer document que recull ja la nova distribució de la
propietat, i que ara se sotmet
a enquesta. El projecte que
ara s’aprova estarà exposat
tant a l’ajuntament d’Agramunt com als Serveis Territorials del DAR a Lleida, durant
un termini de trenta dies hàbils a comptar des del dia 13
de novembre Posteriorment,
s’estudiaran les al·legacions
que s’hi puguin presentar i es
redactarà el document definitiu. S’espera efectuar el canvi
a les noves finques a la tardor
de l’any vinent. ■
[NOVEMBRE 2008]
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aecc

E N TITATS A SSO C IA C IÓ CONTRA EL CÀNCER

Catalunya contra el Càncer
Lleida

Junta Local d’Agramunt

Nota d’agraïment
Es van col·locar
uns atractius
cartells que decoraven l’estand i
feien referència a
la recomanació de
fer-se una mamografia de manera
preventiva.

A

profitant els dies de la
celebració d’enguany
de la Fira del Torró i la
Xocolata a la Pedra d’Agramunt, la Junta d’Agramunt
va instal·lar el seu estand informatiu al recinte firal com
cada any, repartint informació
de les activitats que Catalunya contra el Càncer realitza
a les terres de Lleida.
El diumenge dia 12 d’octubre es va realitzar la col·lecta
de diners com ja és costum.
La recaptació d’aquest any
ha estat de 1.236 €, inclosos
42 € recollits a Ossó de Sió
que celebrava la seva Festa
Major.
Aquest import ha estat
transferit a la Junta Provincial
de Lleida per atendre les activitats que es porten a terme a
les comarques lleidatanes.

Cursets
Aquestes activitats són prou
conegudes per tothom, com
els cursets que es fan per a
deshabituació del tabac, servei de suport psicològic per a
malalts i familiars, programes
i cursets de voluntariat per
acompanyament de malalts,
colònies d’estiu per a nens
afectats, beques per a investigadors i, principalment, els
serveis del reconegut Centre
de Diagnòstic del Carrer Pallars de Lleida.

Dia contra
el càncer de mama
El dia 19 d’octubre es va
celebrar a tot l’estat el “Dia
contra el càncer de mama” i
per això s’ha fet, a través de
tots els mitjans de comunicació, una àmplia difusió de la

importància que té la prevenció per a fer front a aquesta
malaltia; així mateix es van
col·locar uns atractius cartells
que decoraven l’estand i feien
referència a la recomanació
de fer-se una mamografia de
manera preventiva.
I, com cada any, donem les
gràcies de tot cor a les persones que ens han ajudat a
fer la col·lecta el diumenge
i a les que han estat atenent
l’estand durant els dies de la
Fira, venent Loteria de Nadal
i repartint fullets informatius.
Sense el seu ajut i el temps
que hi han dedicat, res no
hauria estat possible.
Gràcies a l’Ajuntament d’Agramunt pel seu suport i també a la Revista Sió per la publicació d’aquest escrit. ■

Atenció, molta atenció! Ja tornem a fer el pregó

MARATÓ, MARATÓ 2008
El grup d’Escala en Hi-fi de l’Associació de Dones l’Esbarjo ja està a punt
per presentar-vos un espectacular i luxós festival de música per a tots els gustos.
Aquest any la Marató està dedicada a les malalties mentals greus:
DEPRESSIÓ, ANSIETAT i ESQUIZOFRÈNIA.
Confiem, com sempre, amb la vostra estimada participació!

!
s
i
r
a
d
i
l
o
s
Sigueu

Casal Agramuntí
Dies 6, 7 i 8 de desembre, a les 7 de la tarda

Venda d’entrades, dies 4 i 5 de desembre, de 7 a 9 de la tarda.
NOTA: Les entrades es vendran pels tres dies
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Decideix la teva festa!

FONT: CONSELL COMARCAL

Tallers d’oci complementari per a joves de 12 a 16 anys

Els joves van
aprendre els
beneficis del
massatge terapèutic.

E

l passat dissabte 15
de novembre es va dur
a terme el primer dels
tres tallers organitzats pel
Pla de Prevenció en Salut del
Consell Comarcal de l’Urgell
amb el suport de l’Ajuntament
d’Agramunt. Els tres tallers

escollits pels mateixos joves
són: massatges i relaxació;
cuina italiana i un campionat
de futbolí. S’hi han inscrit 15
joves d’Agramunt. L’objectiu
d’aquestes activitats és promoure un oci saludable i oferir als joves de 12 a 16 anys

alternatives per omplir el seu
temps lliure.
Aquest primer taller de
massatge i relaxació va ser
impartit per dos diplomats en
quiromassatge i en massatge
tailandès. La valoració dels
mateixos joves va ser molt
positiva i interessant ja que
els van ensenyar tècniques
de massatge tailandès i van
acabar amb un automassatge
relaxant. Els joves van aprendre els beneficis del massatge terapèutic ja que calma el
sistema nerviós, allibera les
tensions, millora la circulació sanguínia... El massatge
és una eina per trobar i sentir un benestar integral de la
persona. El taller va tenir una
durada de dues hores, de 6 a
8 de la tarda.
Per a més informació contacteu amb Sílvia Elies, tècnic del Pla de Prevenció de
Drogodependències del Consell Comarcal de l’Urgell. Telèfon 973 500 707 ■
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Sortida a la Serra d’Almenara
natural, històric i cultural de
l’entorn que ens és més proper.
Una iniciativa fonamentada en l’estima a la terra i a
la idea d’avançar des del res-

pecte i coneixement del propi
territori. Un projecte obert a
unir esforços i sensibilitats de
tothom que hi vulgui participar amb l’ànim de col·laborar
i compartir.

SORTIDA: “CONSTRUCCIONS DE
PEDRA A LA SERRA D’ALMENARA”
JOSEP BERTRAN

Dissabte 29 de novembre

Podeu trobar
més informació i
inscrivir-vos des
de la pàgina web
www.aladrell.org

V

eïnes i veïns de pobles
de la Ribera del Sió i de
l’Urgell, ens hem aplegat en el Grup de Recerca
Aladrell per impulsar i participar en accions de recerca
i divulgació del patrimoni

Sortida organitzada conjuntament amb l’associació “Amics
de l’Arquitectura Popular”.
Una activitat en què es proposa donar un tomb per la Serra d’Almenara per descobrir alguns dels elements més interessants d’arquitectura popular, com ara: cabanes de volta,
basses, fites, marges, aixoplucs, refugis i pous.
La sortida es realitzarà a dos quarts de 10 del matí des del
pàrquing del restaurant Kipps d’Agramunt. La durada serà
d’unes quatre hores. La ruta es realitzarà en cotxe i a peu.
En finalitzar, aquell qui vulgui es podrà apuntar al dinar
que es realitzarà al mateix restaurant Kipps.

Presentació del
10è col·leccionable de SIÓ
Ó
de Joan Puig i Serafina Balasch

Diumenge 14 de desembre
A la una del migdia, al Foment Parroquial
Amb la col·laboració del Grup Escènic Agramuntí

Ajuntament
d’Agramunt
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OP IN IÓ EL C ELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

La crisi

L

Els pensionistes,
els jubilats, els
aturats, etc. són
els més exposats
a la garrotada
d’aquesta crisi imparable i
inexplicable. Per
això pot semblar
paradoxal que a
l’hora d’afrontar-la
s’apuntali els que
tenen més beneficis, les entitats que
posseeixen més
diners.

a paraula crisi que tant
va costar que pronunciés
el president del govern
espanyol a hores d’ara ha esdevingut un mot repetit i difós
constantment pels mitjans
de comunicació. Ja ningú no
amaga el fet que hi ha una crisi econòmica. Ans tot al contrari. Contínuament ens estan
bombardejant i repetint que
estem immersos en una crisi
mundial d’abast imprevisible i
que pot durar i durar més que
les piles Duracel.
Com que estem en una crisi,
doncs, els governs dels principals països, han corregut a
aprovar unes mesures econòmiques, no fos cas que el crac
del vint-i-nou quedés com una
anècdota d’aprenents al costat
del present catacrac. I de moment han decidit recolzar les
poderoses entitats financeres
amb mesures diverses i xifres
astronòmiques. El govern espanyol en un principi va dir
que, a més, no pensava dir a
quins bancs ajudaria perquè
opinava que ser transparent
podia aprofundir la crisi. Després d’haver posat els peus a
la galleda, però, ha rectificat
els seus desitjos d’opacitat,
acceptant que tard o d’hora
dirà els qui han rebut les ajudades estatals, o sigui les que
fem possibles entre tots.
Les davallades de vendes en
cotxes i pisos semblen unes
dades prou fiables per poder
assegurar que el moment econòmic no és bo. Els ciutadans
normals, però, ja fa dies que
ens queixem que anar al mercat cada vegada surt més i
més car. No cal que comprem
pisos o cotxes nous. Simple-

ment anant a comprar el mateix que compràvem fa un any
constatem clarament que els
productes bàsics i quotidians
que consumim s’han disparat.
I aquesta constatació tan senzilla ja fa un any que tots la
palpem i la denunciem.
Tots, per tant, estem patint
la crisi econòmica, encara que
s’ha de dir, en honor a la veritat, que les principals víctimes
són les que econòmicament
tenen un poder adquisitiu més
baix. Els pensionistes, els jubilats, els aturats, etc. són
els més exposats a la garrotada d’aquesta crisi imparable
i inexplicable. Per això pot
semblar paradoxal que a l’hora d’afrontar-la s’apuntali els
que tenen més beneficis, les
entitats que posseeixen més
diners. Dóna la sensació que
les coses s’estiguin fent a l’inrevés. No caldria ajudar amb
decisió els que tenen sous
baixos o misèrrims? I aquelles
famílies que entre tots no arriben als mil euros? I els que
s’han quedat sense feina perquè l’empresa ha fet suspensió de pagaments? I els que no
tenen ni un pa a la post?
Possiblement el fet d’apuntalar els bancs era del tot
necessari. Al cap i a la fi, les
entitats bancàries són l’estructura que aguanta l’edifici. Tanmateix no és menys cert que
s’està donant pinso als més
tips? No és menys cert que els
bancs han estat guanyant durant molts anys diners i diners
a costa de tots? No és cert que
amb els diners de tots han jugat a fer malabarismes per tal
d’engreixar-se més? No és cert
que els seus quadres directius

s’han embutxacat sous de ficció? No sembla, doncs, lògic
que les entitats creditícies
haurien de pagar la major part
dels plats trencats?
La veritat, però, està demostrant que sempre toca el rebre
als mateixos. La crisi, segur que
no mossegarà a tots per igual.
N’hi haurà que encara s’hi faran d’or. Quan el preu del cru
puja, l’endemà ho notem tots
a l’hora d’omplir el dipòsit del
cotxe. Per contra, quan el preu
del petroli baixa, costa que es
noti, si no és lleugerament i al
cap de molts dies. El govern no
hi pot posar mà en un desgavell com aquest?
Potser el que està passant
és que sense adonar-nos-en
hem engegat una màquina
que, amb el temps ens acabarà engolint a tots. No té cap
sentit el consumisme pel consumisme. No es pot continuar
edificant pisos i pisos. No es
pot fer cotxes i més cotxes. És
clar que ningú no pensa en les
conseqüències posteriors. No
podem extreure petroli eternament del ventre de la Terra,
perquè sabem que és un bé
limitat. No podem comprar i
comprar sense valorar què en
fem dels productes vells i obsolets que hem substituït per
uns altres de nous. No pot ser
que tot plegat rutlli així sense
pensar en un més enllà.
Realment tenim una crisi
econòmica que no sabem quan
s’aturarà ni com es resoldrà.
Però per sobre de tot tenim
una crisi de valors: el consumisme, la producció esverada,
la manca de planificació en el
futur... que ens pot portar a un
carreró sense sortida. ■
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OP IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Oficis: piper
Abans de tot deixeu-me dir que si escric sobre aquest ofici és gràcies a la informació rebuda (molt amablement, per cert) del senyor Joan P. Soler Molina els dies de la Fira de la nostra vila d’enguany. Estic
segur que molts de vosaltres el recordeu perfectament de veure’l feinejar a la plaça del Pou i d’escoltar
les seves explicacions de mestre del seu ofici.

La tasca comença
en anar al bosc a
proveir-se de la
fusta amb la qual
es fan les pipes, i
que aquesta fusta
s’aconsegueix
arrencant brucs
i aprofitant-ne
únicament la soca,
o sigui la part que
roman per sota
terra.

D

e veritat que a mi em
van seduir, i no em
vaig poder estar de demanar-li si em volia fer cinc
cèntims del procés que calia
seguir per aconseguir aquelles meravelles artesanes, a
la qual cosa accedí amb complaença.
Em diu que de ben jove,
o millor encara, que sempre
s’ha dedicat a la fabricació de
pipes artesanes fetes a mà,
seguint una tradició familiar
que tingué els seus orígens
en la persona del seu besavi
i que ell la magnificà encara
més formant una empresa
amb diversos treballadors que
fins i tot exportava producte

–pipes i matèria primera per a
la seva elaboració– a diversos
mercats estrangers.
Assenyala que la tasca comença en anar al bosc a proveir-se de la fusta amb la qual
es fan les pipes, i que aquesta
fusta s’aconsegueix arrencant
brucs i aprofitant-ne únicament la soca, o sigui la part
que roman per sota terra; la
resta servirà per fer foc. Això
d’arrencar soques ell diu que
no ho ha fet mai perquè ja els
en fornien prou la gent desvagada del poble sobretot en
èpoques que escassejava la
feina o a l’hivern, perquè es
veu que tots els mesos de
l’any i totes les llunes són bones per fer-ho.
Un cop les soques eren a
casa s’havien de desenrocar,
és a dir, treure’ls les restes de
les petites arrels que poguessin tenir i, sobretot, els rocs
i terra que romanien adherits
a elles.
La següent operació consistia a fer-les bullir durant
diverses hores en grans recipients o calderes d’aram per
prevenir la fusta de qualsevol
tipus d’agents malaltissos
que la poguessin malmetre
i, de passada, donar-li el coloret marró clar tan típic que
la distingeix de la resta de
fustes.
Fins que la bullida no s’hagués refredat completament

no es podia retirar de la caldera per assecar-la. Llavors era
el moment d’estendre-la tot
tapant-la amb peces de roba
i esperar un temps prudencial
de diversos dies per poder-la
enretirar completament apta
per treballar-la.
I ja havia arribat el moment
de fabricar la pipa. De dibuixar
el model o forma que l’artesà
tenia a la ment, i d’anar-li donant configuració mitjançant
la fresa i altres eines manuals
de què disposava el mestre.
Quan la pipa ja és a punt
cal encerar-la amb una cera
especial i, a continuació, abrillantar-la amb la polidora.
Un broquet fet de pasta o
d’alguna altra matèria que
s’introdueix a la boca per pipar és el punt i final d’aquesta joia anomenada pipa artesana.
Sóc conscient que hi ha
molt més per explicar i no
descarto tampoc algun possible error en la meva descripció. Però estic segur que
tant els lectors com el senyor
Joan es faran càrrec del meu
desconeixement acurat de
tot allò que envolta l’ofici en
qüestió.
Penso també, que molta
gent d’aquesta zona no coneix
el bruc ja que aquest només
creix en boscos de latituds superiors. A Comiols, en direcció
a Tremp, n’hi ha molts. ■
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Xocolata Viladàs
Quan l’empresa
Vicens d’Agramunt
va deixar de fabricar amb llicència
la xocolata Viladàs
i la marca va quedar sense protecció per un descuit
de la meva família,
el senyor Jolonch
la va registrar a
nom seu.

A

l darrer número publicat
de la revista que dirigiu, he llegit que Josep
Maria Jolonch “va comprar”
fa uns quants anys la “centenària” marca “Viladàs”.
Com a nét de Ramon Viladàs Folguera i fill de Ramon
Viladàs Monsonís, vull comunicar-vos que la realitat és
ben distinta i és, en síntesi,
la següent.
Quan l’empresa Vicens
d’Agramunt va deixar de fabricar amb llicència la xocolata Viladàs i la marca va
quedar sense protecció per un
descuit de la meva família, el
senyor Jolonch la va registrar
a nom seu. Em va trucar de
seguida per dir-me que ho havia fet perquè no se l’apropiés
un desaprensiu i, com que
jo li vaig manifestar que ens
interessava, em va assegurar
que ens la cediria per l’import

Carlos Viladàs Jené

que ell havia esmerçat per registrar-la.
Poc després el senyor Jolonch es va posar malalt i, malauradament, va morir sense
que –òbviament– jo m’atrevís
a molestar-lo perquè formalitzéssim la seva promesa. Un
cosí del meu pare, en Ramon
Ramírez Monsonís, fill del
que fou metge d’Agramunt
–”lo doctor Ramírez”– i amic
íntim del senyor Jolonch des
de la infantesa, va ser testimoni d’aquella promesa.
Després de la mort del senyor Jolonch, en Ramon Ramírez i jo vam invitar a dinar
la senyora Aranxa Olaortua
–vídua del senyor Jolonch– i
el seu germà advocat –el senyor Jaime–, i vam tenir la desagradable sorpresa de descobrir que declinaven complir la
promesa del seu marit i cunyat, respectivament.

Agraïment a la mama
Encara lluita cada
dia per tirar-nos
endavant i sempre
és al costat de qui
més ho necessita.

D

es d’aquí voldríem donar les gràcies a una
persona a qui admirem
profundament.
Ella no només ens ha donat
la vida, sinó que ens ha cuidat
de petits, ens consolava quan
ens fèiem mal i ens abraçava
al llit quan estàvem malalts.
Ella ens ha ajudat a ser qui
som, ens ha ensenyat que es
pot estimar més cada dia, a
respectar-nos els uns als al-

tres i a saber perdonar.
Ella ha fet quilòmetres a
peu i sempre ha estat l’última
a menjar i a vestir.
Ella encara lluita cada dia
per tirar-nos endavant i sempre és al costat de qui més ho
necessita.
Ella es fa seves les nostres
alegries i el de les nostres famílies, també ens encoratja a
superar els obstacles que es
presenten en el dia a dia.

En un intent per cercar mantenir una bona entesa, vam
proposar llavors que les famílies Jolonch i Viladàs rellancessin conjuntament la xocolata
Viladàs que havia popularitzat
el meu avi, en Ramon Viladàs
Folguera. D’això en farà més
d’un any, i no n’hem tingut cap
més notícia... fins ara, quan la
senyora Aranxa anuncia públicament que els Jolonch llançaran la marca Viladàs pel seu
compte.
Us agrairia, doncs, senyor
director, que tinguéssiu l’amabilitat de publicar aquesta
carta perquè els vostres lectors tinguin l’oportunitat de
disposar de tota la informació
abans de formar-se’n una opinió.
Us agraeixo per endavant
l’atenció i us saludo ben atentament. ■

Família Silvestre-Rossell
Fills i néts
Ella, per ser-hi sempre, pel
seu somriure, per les seves
abraçades, pels seus consells,
per ser com és... per tot, es
mereix tot el nostre respecte i
admiració.
Mama, és un orgull ser els
teus fills. T’estimem moltíssim. Tan de bo sapiguem
transmetre aquests valors als
nostres fills.
Gràcies, mama. ■
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La nostra generació té ales d’ocell,
plomes lleugeres que molts cops
s’ha endut el vent;
plomes lleugeres que s’han enlairat amb ràbia
buscant la seva llibertat.
La ràbia es torna melangia,
mitja mort i mitja vida
música tranquil·la,
la vida no s’atura,
un amor neix i altre desapareix,
la ploma tot s’ho engull:
l’orgull, la tendresa, l’alegria i la tristesa,
tot queda avui escrit en un paper antic,
partitura de sofriments, d’alegries i turments.
Cançó del present, cinquanta anys...
cauen com llàgrimes de diamants,
cauen com fulles rogenques de tardor,
cinquanta anys de lluita, de caminar,
de córrer, de caure al terra
i tornar a començar.
El pas ferm, el nostre,
cada cop més intel·ligent,
la bellesa es transforma,
el blanc i el gris es barregen,
el nostre paisatge carrega
amb un feixuc equipatge;
vivències, absències, alegries i tristors,
policromia de colors,
tot queda emmarcat:
melodia tranquil·la d’una vida
que ha arribat a la meitat
buscant sempre l’harmonia
buscant sempre la llibertat.
Núria Sorribes

Rosa i Antonieta

CABALLER

Cinquantè aniversari

D’esquerra a dreta i de dalt a baix: Pilar Triquell, Ester Omedes, Josep M. Balagué, Gener Romeu, Antoni Solé, Joan Fernàndez,
Ignasi Ribera, Joaquim Felip, Joan Josep Bonilla, Anton M. Terré, Lluís Roig, Tonet Miralles, Jordi Ortiz.
Antonieta Silvestre, Amàlia Prados, Mercè Prats, Rosa Fonoll, Concepció Grau, Antonieta Gili, Bepeta Coma, M. Àngels Piñol,
Núria Sorribes, Teresa Llorens, Àfrica Boncompte, Anna M. Carrera, Lolita Rodríguez, Manoli Nogales.

E

l passat vint-i-cinc d’octubre, ens
vam reunir aquest grup d’agramuntins amb el denominador
comú d’haver nascut l’any 1958. La
convocatòria era molt més nombrosa
(en aquells temps la gent tenia més
fills), però la distància, les obligacions,
els compromisos,... va fer que molts no
hi poguessin assistir. De totes maneres
agraïm molt les trucades i correus dels
que ens van respondre.

No obstant, el que hi vam poder ser,
vàrem gaudir d’una vetllada entranyable, plena de records i, sobretot, amb
molt bon humor. La Núria ens va obsequiar amb una poesia molt dolça,
i l’Àfrica ens va donar uns molt bons
consells per aconseguir mantenir-nos
joves i alegres d’esperit.
Va ser un retrobament molt gratificant i enriquidor. Ens ha quedat ganes
de tornar-hi. ■
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H I STÒR IA R EC O R D S D E J OAN MAL UQUER I VIL ADOT

per RAMON BERNAUS

Dels Viladot de Cal Mas Vell
i la seva època (V)
Cinquè capítol dels escrits basats en les memòries de Joan Maluquer i Viladot, nét del darrer Viladot de
Cal Mas Vell.

Explica Joan Maluquer que
a casa de l’avi d’Agramunt,
cal Mas Vell, sempre hi havia
un gran tragí de gent ja que
Joan Viladot es cuidava personalment de totes les terres.
Tenien els masovers, els encarregats, una gran quantitat
de criades del servei domèstic
i els mossos. Però de mossos
en tenien dos de molt especials: el mosso caçador (el
Batzuc) i el mosso de peu.

JOSEP BERTRAN

Caracterització d’un
bandoler de l’època.

El Batzuc o mosso caçador.
Era el mosso caçador
caçad de la
casa i la seva única feina era
sortir cada dia a caçar
per
c
tenir carn fresca al rebost.
Aquests tipus de
d mossos
sols se’l podien permetre
les cases molt riques.
Així descriu
Joan
descr
Maluquer el mosso
cam
çador, de nom lo Cendrós, recordant-lo
recordant de les
estades que pels
pe estius
feia a cal Mas Vell: Encara em sembla
veusem
re’l, alt, escardalenc, moreno,
d’ulls
d’ul negres
i vius,
pelut
v
de cara i
ple d’arrugues;
amb
gu
els
e cabells
grisencs
g

tots escabellats, amb un mocador virolat al voltant del cap
i una llarguíssima escopeta
de pistó. El pit creuat amb la
corretja del sarró de pell de
be, amb el corn de pólvora i
la bossa de perdigons i bales.
Arribava silenciós ja negra nit
i com un fantasma, sense dir
altra cosa que –Bona nit, apareixia a la gran cuina fosca de
cal Mas Vell, il·luminada sols
per un llum de ganxo, d’oli,
i pel foc de la llar. Descarregant-se amb un gest maquinal
d’espatlles el sarró, el gitava
damunt l’ampla taula, vessant de perdius i sovint més
d’una llebre. Deixava l’escopeta en un racó i tan silenciós
com sempre seia vora la llar,
despatxava de pressa el sopà,
donava un mos de pa als gossos ajassats als seus peus, i
sense altre mot que –Bona
nit, desapareixia”.
L’amo, Joan Viladot, després d’haver sopat, es passava per la cuina i donava una
mirada al sarró del caçador i
afegia pólvora al corn i perdigons a la bossa. Després la
criada posava al sarró un tros
de pa amb un tros de magre o
cansalada i una cabeça d’alls
i se n’anava a dormir.
A punta de dia, quan els
de cal Mas Vell es llevaven,
el Batzuc ja feia estona que
havia marxat amb l’escopeta,

el sarró i els gossos. No el tornaven a veure fins al vespre.
De tant en tant el Batzuc
arribava sobtadament a qualsevol hora del dia, anava a
veure l’avi Viladot i li deia:
– Joan, envieu lo carro al
Tossal del Roure que hi som
mort lo llop.
I desapareixia altre cop tal
com havia vingut i no tornava
fins a la nit.
El mosso de peu. El lladre
de camins. El mosso de peu,
era l’altre mosso especial que
tenien a cal Mas Vell. Era
molt caminador i contaven
que moltes vegades havia
anat d’Agramunt a Barcelona
en un dia, de sol a sol.
En aquell temps Joan Viladot havia d’anar sovint a
Lleida per atendre els seus
negocis i a visitar la família,
ja que tenia dues filles (la Tereseta i la Mundeta) casades
a la capital. Per fer aquest
viatge sempre agafava una
mula de sella per anar a cavall i l’acompanyava el mosso
de peu. Així travessaven els
grans espais semi-desèrtics
de l’Urgell.
En aquesta època al mosso
de peu li deien el Teixidor,
un parent llunyà de cal Mas
Vell, fill de cal Teixidor de
Benavent. El mosso era un
xicot molt valent, però l’avi
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Els mossos
de cal Mas Vell
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Gravat de Mollerussa
de l’any 1668.

Joan Viladot, que
sovint feia el
viatge d’Agramunt
a Lleida, s’havia
trobat vàries
vegades que un
lladre li demanava
la bossa de diners.
Per això ell portava sempre una
bossa amb unes
quantes monedes d’or que les
donava al primer
requeriment del
lladre i que considerava un peatge
barat si així salvava la vida.
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Viladot li havia prohibit que
el defensés en cas de patir un
robatori.
La seguretat dels camins
era molt precària ja que entre
les guerres foranes (del Francès 1808-1814 i la invasió
francesa absolutista del duc
d’Angulema 1823), les guerres civils (guerra dels Malcontents 1827; guerra dels Set
anys o Primera Guerra Carlina,
1833-1840; Guerra dels Matiners o Segona Guerra Carlina 1846-1849), la misèria i
els vicis, hi havia molta gent
que havia viscut gran part de
la seva vida en partides de
guerrillers, sense treballar, robant i saquejant el país com
herois de la seva causa i no
volien tornar a ajupir l’esquena fent un treball honrat. Tot
plegat havia llençat al camp
molts homes a fer de bandolers, sols o aquadrillats; fent
front als escamots dels mossos d’esquadra que els perseguien. Però que assaltaven
els indefensos viatgers i que,
segons com anava, no tenien
cap mania en assassinar-los.
Joan Viladot, que sovint feia
el viatge d’Agramunt a Lleida,
s’havia trobat vàries vegades
que un lladre li demanava la
bossa de diners. Per això ell
portava sempre una bossa
amb unes quantes monedes

d’or que les donava al primer
requeriment del lladre i que
considerava un peatge barat
si així salvava la vida. Cal tenir present que ell era molt
conegut a les terres de Lleida
i tingut com una persona molt
rica. També, per evitar riscos,
tenia prohibit al mosso que el
defensés.
Però un dia, en un d’aquests
viatges, els va sortir un lladre i
dirigint-se a l’avi Viladot li va
dir:
– Joan, la bossa!
El Joan, com sempre, li va
tirar la bossa. Però el lladre es
veu que no en va tenir prou, i
dirigint-se al mosso, el Teixidor, va tenir la mala ocurrència de dir-li:
– Apa minyó, dóna’m els
quartos que portes!
Aleshores el mosso va respondre, dirigint-se al lladre:
– Mentre vós heu acontentat de robar a l’amo no em
so mogut, perquè ell m’ho té
prohibit. Però tractant-se de
so meu, jo som amo i ens ho
farem.
El Teixidor es va treure el ganivet de la faixa, es va abraonar damunt del lladre i el va
matar a ganivetades. Va netejar tranquil·lament el ganivet
amb la brusa del lladre. Va
prendre-li la bossa dels diners
i la va tornar a l’amo, i tots

dos van continuar el camí cap
a Lleida com si res no hagués
passat, sense dir res a ningú.
Van explicar la feta al cap de
molts anys.
Després d’aquell fet el Teixidor va entrar al cos dels mossos d’esquadra on el mateix
Joan Maluquer el va conèixer.
Una filla seva, l’Angeleta, va
fer molts anys de cambrera a
la casa de Salvador Maluquer;
i un cop vídua fou majordoma
al Sant Crist de Balaguer.

Lo Parrot de Mollerussa
La Rosa Viladot, de soltera,
tenia a Mollerussa unes amigues filles d’un ric propietari,
que també era el batlle del
poble, i li deien lo Parrot. Era
un home que tenia molta influència, tant en la província
com en la capital i intimava
amb els generals de l’exèrcit
així com amb els governadors civils i també amb els
polítics. Fins es deia que,
per fer el bé, lo Parrot havia
aconseguit salvar algun criminal que el poble considerava
la condemna com una injustícia. N’hi havia prou que ell
defensés algú, que les autoritats civils i militars creguessin
que es tractava d’un home de
bé culpat injustament. No es
podia creure que lo Parrot recomanés res que no fos just.

Lo Parrot era un
home que tenia
molta influència,
tant en la província
com en la capital
i intimava amb
els generals de
l’exèrcit així com
amb els governadors civils i també
amb els polítics.

Per tot l’Urgell
corria el rumor que
la riquesa i prosperitat de cal Parrot
li venia de forma
il·legal i fins i tot
delictiva. A tothom
li semblava impossible que aquella
casa prosperés
com feia, ja que
cada any compraven noves finques
i feien anar els
diners a l’ample.

Tal era el concepte amb què
se’l tenia.
Les filles del Parrot sovint
anaven a Agramunt, a cal Mas
Vell, per la Festa Major, mentre
que la Rosa molts anys anava a
casa seva per la Festa Major de
Mollerussa. Però cap al 1850,
el seu pare, Joan Viladot, li va
prohibir d’anar a la festa de
Mollerussa, ja que dubtava de
l’honorabilitat del Parrot. La
Rosa va rebre la prohibició amb
plors, ja que en aquell temps
eren poques les diversions que
hi havia als pobles.
Però l’avi Viladot tenia les
seves raons. Per tot l’Urgell
corria el rumor que la riquesa
i prosperitat de cal Parrot li
venia de forma il·legal i fins i
tot delictiva. A tothom li semblava impossible que aquella
casa prosperés com feia, ja
que cada any compraven noves finques i feien anar els
diners a l’ample. El rumor i la
maledicència insinuava que
la sobtada riquesa del Parrot
tenia molt a veure amb alguns
robatoris que s’havien produït
a la comarca.
Mentrestant, un dia que el
diputat català anomenat Perpiñà anava de Barcelona a Madrid, va ser assaltat i segrestat
per uns lladres entre Tàrrega
i Vilagrassa. Els segrestadors
van escriure a la família que

si no els donaven una quantitat molt gran de diners, el
matarien. En tenir notícia del
segrest les autoritats van mobilitzar tota la força pública i
van fer escorcollar molts dels
indrets on podrien tenir-lo
amagat. Aquesta mobilització
va fer que els segrestadors
s’espantessin, van matar el
diputat i el van tirar en un pou
a prop de Bellpuig, on aviat
fou localitzat. Aquell crim va
repercutir negativament en
el país, tothom va agafar por,
i es van interrompre fins les
relacions de veïnatge i els negocis particulars.
Al cap d’un temps els mossos d’esquadra van enxampar
dos malfactors que es tenia
la certesa que formaven part
de la quadrilla que havien segrestat i assassinat el diputat
Perpiñà. Els mossos els van
dir que sabien que eren els
criminals i que fins i tot el
batlle de Mollerussa els havia
recomanat que els matessin
de quatre trets. En veure’s
descoberts, els criminals van
reconèixer ser els autors del
segrest i assassinat d’en Perpiñà. Però un d’ells va declarar que no li feia res que el
pengessin, però que també
tractessin igual el cap de la
quadrilla que no era altre que
lo Parrot, el batlle de Molle-

russa. Els mossos portaren
els lladres fins a Mollerussa
i cridaren el batlle i davant
d’ell els lladres van repetir els
càrrecs contra lo Parrot. Convençuts de la seva culpabilitat també el van empresonar
i, amb una tartana, arribaren
tots tres, negra nit, a Lleida.
En el consell de guerra que
se’ls va fer, acudiren a declarar contra lo Parrot molts
testimonis que, per por, fins
aleshores havien callat allò
que sabien. Fou en va que
moltes persones influents de
Lleida intercedissin per salvar
la seva vida. Els jutges van
condemnar a morir afusellats
a ell i els seus còmplices. Un
cop executada la condemna
el país va celebrar, fins i tot
amb festes, la tranquil·litat
que esperaven que vindria i
que efectivament va arribar.
Un cop passats aquests
fets, Joan Viladot va cridar la
seva filla i li va dir:
– Ara ho veus, Roseta, perquè no et vaig deixar anar a
passar la Festa Major de Mollerussa a cal Parrot?
La Rosa es va tirar al coll
del seu pare i el va besar.
Aquesta història, amb tota
mena de detalls, l’explicava sovint la Rosa Viladot al seu fill,
Joan Maluquer, i per això consta a les seves memòries. ■
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Miquel Cabrol Tarín,
Anna Santacreu
Josep Rovira

JOAN PUIG

mitja vida al servei del poble

Entrar a
l’Ajuntament va ser
ben bé per casualitat. Quan m’ho
va proposar el
Josep Huguet he de
reconèixer que em
va sobtar, però la
feina variada que
m’oferia em podia
agradar. La prova
és que hi he treballat 29 anys.

P

arlar d’en Miquel Cabrol a molts de nosaltres ens resulta gairebé
familiar. Des que l’any 1979
l’alcalde Josep Huguet el va
contractar com a encarregat
de la brigada de l’ajuntament
d’Agramunt fins ara, que ha
passat a la jubilació (encara
que forçat per motius de salut), ha servit aquest municipi amb tota la dedicació i
predisposició que li ha estat
possible. Precisament en motiu de la seva jubilació i de la
festa d’homenatge que se li
va fer, hi hem volgut mantenir
aquesta conversa perquè els
lectors de SIÓ coneguin una
mica més la persona i la tasca
que durant tant de temps ha
dut a terme des de Ca la Vila.
– Per començar, Miquel, ens
podries dir el lloc i la data de
naixement.
– Vaig néixer a Arbeca, el

dia de Nadal de 1949. Com
anècdota, us puc comentar
que el meu pare no em va
inscriure fins l’1 de gener de
1950, ja que així complia
els anys en correlació amb el
nombre de l’any en curs.
– Els estudis els vas cursar
allà?
– Sí, hi vaig cursar els estudis primaris. La majoria de la
gent de la meva època, i sobretot la dels pobles, un cop fets
els estudis de primària ja no es
plantejava fer cap carrera, sinó
treballar a la feina que des de
petit havies viscut a casa. I al
meu cas era la pagesia.
– Per tant havies fet de
pagès?
– Sí, sí. De sempre tenia
clar que volia ser pagès. Amb
el meu pare tenia una veritable afinitat. Ja de ben petit
sempre anava al seu darrere
al camp, amb els animals (en-

cara recordo el carro i la mula)
i tot el que això comportava.
Però quan el pare es va jubilar de la pagesia va ser en
gran manera pel canvi espectacular que va fer l’agricultura
cap a la tecnologia i el motor.
El meu pare mai no havia tingut carnet i era massa gran
per portar tractors. Jo sí que
n’havia portat d’algun veí perquè tot això m’entusiasmava,
però encara era massa jove
per continuar. Donades les
circumstàncies, als 18 anys
vaig optar per buscar una altra feina que m’agradés. La
gran afició que tenia pels motors em va fer decidir a buscar
feina a la RENFE i algun dia
poder ser maquinista de tren.
– I ho vas aconseguir?
– Doncs al final tampoc no
ho vaig poder aconseguir. A la
RENFE hi vaig treballar gairebé un any i mig, però també
[NOVEMBRE 2008]
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Ramon Muixí, Amadeu Padullés,
Josep Huguet i Josep M. Fernàndez,
els quatre alcaldes que va tenir el
Miquel, en el moment de lliurar-li
l’obsequi que li van fer en la festa
d’homenatge.

35

E N T R EV ISTA MIQ U EL CA B ROL TARÍN

ARXIU PROPI

va coincidir amb el canvi dels
trens de vapor als dièsel elèctrics i aquesta feina va passar
a ser molt sol·licitada. Les
proves de selecció van esdevenir molt més dures. Si no
tenies el batxillerat i un bon
“padrí” dins la companyia,
no podies aconseguir cap objectiu. Tot això em va molestar i vaig optar per deixar-ho,
en veure que mai no podria
aconseguir el meu gran desig
de ser maquinista de tren.

Un jove Miquel Cabrol l’any 1974.

Una foto de família el dia
del seu homenatge.

I així vaig estar una bona
temporada. Malgrat tot, però,
aquest fet de ser tant fora de
casa em va fer determinar a
canviar de feina i poder estar
més hores amb la família. Havíem tingut l’Eduard, i quan
arribava a casa el cap de setmana pràcticament no em coneixia. I això no podia ser.

– Amb la Remei heu tingut
dos fills?
– Sí, l’Eduard (actualment
casat amb una noia d’origen
japonès, Sonoko), els quals
ens han donat una néta, l’Eimi, i l’Ester.

– Llavors va ser quan vas
entrar a l’Ajuntament?
– Sí, i va ser ben bé per
casualitat. Com he dit, volia
buscar una feina que em permetés estar més temps amb
la família. Llavors no coneixia
gairebé ningú d’Agramunt i un
bon dia se’m va ocórrer anar a
veure l’alcalde –que llavors era
el Josep Huguet–, per preguntar-li si coneixia alguna empresa que busqués gent, ja que
havia sentit a dir que a CONSIST buscaven personal. Vam
parlar de la feina que jo feia en
aquell moment, i a l’Huguet li
va semblar que a l’ajuntament
encaixaria una persona amb
els meus coneixements per
poder fer d’encarregat de la
brigada i portar a terme una
sèrie d’obres que llavors estaven previstes. He de reconèixer que em va sobtar, però la
feina variada que m’oferia em
podia agradar. La prova és que
hi he treballat 29 anys.

– Un cop casats, us establiu
ja a Agramunt?
– No, al principi de casats
vam viure sis mesos a Cervera.
Però la feina amb aquell tipus
de màquines comportava estar fora de casa gairebé tota
la setmana. Per aquest motiu
vam venir a viure a Agramunt
i d’aquesta manera estar més
acompanyats per la família de
la Remei.

– Quina era la teva feina a la
brigada municipal?
– En aquell moment els
ajuntaments es cuidaven de
tot. Des d’obres petites com
són les reparacions quotidianes, a obres de més gran
escala com la pavimentació
d’algun carrer. Recordo que
ens vam encarregar de fer
completament nou el carrer
de les Eres i així evitar que
baixés tot de fang i pedres al
carrer Estudis Nous.

JOAN PUIG
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– I llavors què vas fer?
– Als 20 anys vaig anar a
treballar en una empresa amb
màquines excavadores dedicades a la construcció a gran escala. Com a anècdota, recordo
haver treballat a la construcció del túnel del Bruc. Durant
els 10 anys que vaig estar a
aquesta empresa, va ser quan
vaig conèixer Agramunt, ja que
alguns dels estris amb què treballava estaven fabricat a cal
Martorell. Això feia que de tant
en tant vingués a reparar-los i
a buscar recanvis.

– Ho sigui que vas conèixer
la nostra Vila gràcies a la teva
feina?
– En part sí, però també
va ser gràcies a la discoteca
KIPPS, que fou un referent
important en la meva vida.
Allí vaig conèixer la Remei
Puig Ribera, amb qui em vaig
casar l’any 1975.
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També va voler posar amb
els companys de la brigada
municipal.

La parada del canal era una feina
molt transcendent
per a la Vila, perquè no es podia
deixar el poble
sense aigua. Quan
t’avisaven s’havia
de fer, independentment del dia,
de l’hora i de les
inclemències
meteorològiques
del moment.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Les tasques que ha dut a terme
a la brigada, han estat nombroses i variades. Aquí el podem
veure arranjant el monument al
torronaire.

També ens encarregàvem de
la confecció de nou clavegueram i la seva conservació; servei d’enllumenat; conservació
de jardins i places (plantar,
reg, poda) manteniment del
cementiri; neteja de carrers i
places (sobretot el dia de mercat); servei d’aigües (comptadors, reparacions de fuites,
confecció de la parada del canal); preparació i col·laboració
en festes i actes públics (festa major, fira del torró, festes
de Nadal, carnaval, paella).
Ajudar els tècnics municipals
en qüestions urbanístiques
i reparacions d’edificis municipals i públics. Intervenir
en desnonaments decretats
pel jutge; trasllat de cadàvers
de nínxols i en alguna ocasió
ajudar a les autòpsies que
s’havien hagut de fer. I fins fa
relativament poc temps ens
encarregàvem de fer els enterraments al cementiri, cosa
que ara ja fa l’enterrador.

Com podeu veure eren moltes les feines que la brigada
tenia assignades. De totes formes he de dir que d’un temps
cap aquí, en què Agramunt
ha crescut molt, el sistema
de manteniment dels pobles
ha canviat la manera de treballar. Moltes de les feines
que he citat més amunt ara
són contractades a empreses especialitzades en cada
matèria. Aigua, llum, parcs
i jardins i altres. En algunes
la brigada hi participa, però
d’una manera més secundària. Actualment seria materialment impossible per la
brigada poder donar un servei
adequat a la demanda que té
Agramunt.
– Has parlat de desnonaments. Havia de ser una feina
ingrata, no?
– Era una ordre decretada
per un jutge i és clar nosaltres
hi havíem d’anar. La gent desnonada no coneixia el jutge
que havia dictat la sentència,
però a nosaltres sí. Per ells nosaltres érem qui els feia fora,
i se’ns encaraven demanantnos tota mena d’explicacions
i ho havies de trampejar com
podies. Però sí, realment era
una feina molt ingrata.
– També has comentat que
havies ajudat en algunes autòpsies.
– Moltes vegades havíem ajudat el metge forense, que venia
de Lleida. Això va durar bastants anys, fins que es va de-

– La tanca del canal l’havíeu
fet molt temps, no?
– Fins que es va construir
l’embassament de regulació
d’aigua vora el canal. De fet
la parada era una feina molt
transcendent per a la Vila,
perquè no es podia deixar el
poble sense aigua. Quan t’avisaven s’havia de fer, independentment del dia, de l’hora i
de les inclemències meteorològiques del moment. Durant
molts anys l’havíem fet a les
quatre o les cinc de la matinada. Al principi, amb penes
i treballs, sense llum; fins que
li vaig dir a l’electricista que
hi instal·lés uns llums fixos
per poder treballar amb millors condicions. Algun cop
recordo haver-la fet fins i tot
nevant! Però, com he dit, era
una tasca de molta importància per als agramuntins,
perquè els dipòsits de la Vila
tenen reserva d’aigua només
per un dia. Ara això, amb la
construcció de l’esmentat
embassament, ha canviat
molt, perquè allà hi cap aigua
per uns quaranta dies.
– La teva adaptació va ser
fàcil?
– He de dir que sí. Al temps
que jo vaig començar a treballar-hi, aquesta feina em resultava atractiva, ja que hi havia
moltes coses per fer i al mateix temps tampoc no disposava de tècnics per portar-les
a terme, la qual cosa feia que
em sentís protagonista. En
aquell moment l’ajuntament
no disposava de cap vehicle
[NOVEMBRE 2008]
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cretar que les autòpsies s’havien de fer a Balaguer, donat que
les instal·lacions d’Agramunt
no reunien les condicions que
es requerien en aquell moment
i s’havia de fer una gran inversió per adequar-les.
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El Miquel estava amb tot, fins
i tot traient un cèrvol que va
caure al canal, com demostra
aquesta foto.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Un dels primers vehicles que
va tenir la brigada municipal.
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per poder facilitar determinades tasques; tan sols un cotxe
de bombers que, sentint-ho
molt, no era efectiu per la
nostra feina. Vaig demanar un
vehicle, i el més adequat va
ser un tractor i una carrossa; i
així vam començar.
– Com es porta la convivència amb tanta gent com has
hagut de tractar?

– Si una cosa he tingut clara durant aquests anys ha estat la forma de relacionar-me
amb la gent. Heu de pensar
que per la gent del poble, tant
jo com els meus companys
de brigada, hem hagut de fer
d’àrbitres d’unes situacions
en què personalment no ens
hi anava res; tan sols complíem amb la nostra obligació,
fos quina fos. I pel que fa a
la gent que he tingut al meu
càrrec per a mi han estat companys, uns bons companys de
feina. Quant als meus superiors a tots els he tractat amb
respecte i correcció, i he estat
correspost. He d’anomenar la
llarga trajectòria que vaig fer
al costat de Josep Huguet, ja
que durant el seu llarg mandat jo vaig ser a la seva vora i
ell a la meva. Més que el meu
cap, sempre l’havia considerat
un amic. També tinc un bon
record dels secretaris que he
conegut durant aquests anys.
– Josep Guinovart, en una
entrevista a SIÓ, va comentar
que tu Miquel eres una de les
persones indispensables per a
la Vila. A què es deia aquesta
relació amb el Guino?
– En muntar l’Espai vam relacionar-nos molt. Ell posava
la idea de com volia els muntatges i jo hi posava la mà
d’obra. Recordo especialment
el muntatge del mòbil que hi
ha damunt de l’obra de l’era.
Va ser una tasca complicada,
però ho vam fer d’una manera
molt pràctica perquè el Guino
hi pogués treballar còmodament.
I ja que parlem de Josep
Guinovart, tinc una anècdota
que al seu moment va resultar graciosa, però ara reconec
que vigilaria més. Resulta que
la primera exposició que d’ell

es va fer aquí a Agramunt, va
ser al vestíbul de les Escoles
Macià Companys. En arribar
el camió amb els quadres,
ens vam posar a descarregar
el material i entremig va aparèixer un drap negre més aviat
brut i vell. Sense pensar-nosho gaire el vam apartar sense donar-hi més importància.
Quan va arribar el tècnic que
havia de muntar l’exposició,
va trobar a faltar el drap negre
que nosaltres havíem llençat,
i que va resultar que formava
part d’un quadre anomenat
“El drap brut”. Ja ens tens
corrents a buscar el famós
drap que havíem llençat a les
escombraries, amb la sort que
encara el vam trobar!
– En estar tants anys al
capdavant de la brigada municipal, ha fet que moltes coses
només les sabessis tu. Fins i
tot ara, estant jubilat, sabem
que t’han vingut a consultar
alguna cosa. Això et fa sentir
realitzar amb la feina que havies dut a terme?
– Amb la feina ja he dit que
sempre hi vaig gaudir molt.
Pel meu tarannà inquiet, per
fer coses noves, per no haver
de treballar sempre en un
lloc tancat, o sigui per moltes
coses. La resta, va ser una
coincidència que jo entrés a
treballar a l’ajuntament en un
moment en què s’havien d’endegar molts projectes nous. I
és normal que encara ara em
preguntin, per exemple, per
on passa una canonada per
un determinat carrer perquè
la hi vaig posar jo. Però ja dic,
si no ho hagués fet jo ho hauria fet un altre.
– Sabem que vas formar part
de la Creu Roja a Agramunt.
Ens pots explicar com va anar
això?

FONT: FAMÍLIA CABROL-PUIG

tanya de Montserrat, incendis
forestals importants, també
vam intervenir als incendis de
Gruconsa i del Kipps. Formar
part de l’equip de bombers
ha estat un dels meus hobbys
preferits, tant per l’activitat en
si com pel fet d’estar una altra
vegada en contacte amb diferents tipus de camions. Actualment el parc d’Agramunt és
un dels més ben estructurats
de la província de Lleida.

Amb la seva esposa i fills
en un viatge a Girona.
Novembre de 2006.

Per la gent del poble, tant jo com els
meus companys de
brigada, hem hagut
de fer d’àrbitres
d’unes situacions
en què personalment no ens hi
anava res; tan sols
complíem amb la
nostra obligació,
fos quina fos.

La festa de comiat
que em van preparar els companys
de feina, autoritats,
bombers, amics
i familiars va ser
tota una sorpresa,
i no cal dir que
molt agradable.
Els ho agraeixo
i en guardaré un
gran record.

– Quan vaig començar a
l’ajuntament, el servei de
Creu Roja estava estructurat
d’una manera voluntària que
cobria el servei els diumenges i, més endavant, els caps
de setmana. Al poble no es
disposava de cap ambulància com ara, per tant si durant la setmana hi havia una
urgència, s’havia de buscar
algú que estigués disposat a
fer aquest servei. Aquestes
persones eren en Miquel Rovira, en Joan Bertran (Petera)
i Pere Farreny (Barrusca). Va
ser en Pere Brils qui em va
proposar de ser xofer de l’ambulància i una vegada parlat
amb l’alcalde Josep Huguet,
el qual va trobar bé la idea,
vam posar en marxa aquest
servei d’una manera més definitiva. Aquest servei, que vaig
fer durant 12 anys, comportava tant el trasllat de malalts
als hospitals com assistir els
accidents de les carreteres.
– Com va ser que formessis
part del cos de bombers voluntaris d’Agramunt?
– Actualment no hi faig
gran cosa, però no he deixat
d’anar-hi en cap moment. Tot
va començar l’any 80 quan la
Generalitat va voler atansar
aquest cos als pobles. Cada
poble havia d’aportar el ma-

terial humà de què disposava. En Josep Huguet em va
comentar la idea i m’oferí la
possibilitat de començar a
organitzar-ho. Em va semblar
bona la idea i decidírem tirar
endavant. Per aquest motiu
em vaig presentar a uns cursets que es donaven a Balaguer per preparar la persona,
tant físicament, com teòricament i pel que fa a la mecànica. Allí ens vam trobar amb
gent de tota la província i tot
aquest aprenentatge havia
de servir per fer un servei de
bombers voluntari, i la gent
estava molt il·lusionada.
Va ser curiós perquè les
circumstàncies van fer que
al començament de formar
aquesta entitat, aquí al poble
es va produir un incendi bastant aparatós en una casa del
carrer de Sant Joan. La gent
del poble hi va col·laborar
molt i recordo que una de les
persones que es va presentar per ajudar va ser en Ramon Fontanet, l’actual Cap
de Bombers. D’aquesta feta,
a ell i a altres joves els vam
convèncer de formar part de
l’equip i així ampliar la plantilla. El resultat va ser boníssim, ja que alguns encara hi
són ara. Recordo haver participat a l’incendi d’Inpacsa de
Balaguer, l’incendi de la mun-

– Parla’ns de la festa de comiat que vas rebre per part dels
teus companys d’ajuntament.
– Jo no en sabia res. Aquella setmana havíem estat la
Remei i jo a Barcelona a casa
de l’Eduard. En plegar de la
feina el dijous, ens diu: demà
divendres tinc una reunió de
feina a Tàrrega, per tant marxarem cap Agramunt. I ja ens
tens cap a casa. Una vegada
aquí van decidir de la manera
més natural del món sortir a
sopar fora, ja que a casa no hi
teníem res preparat. Sense voler, vam encarar cap al restaurant i en entrar al menjador,
vaig tenir la gran sorpresa de
trobar tota una colla de companys (de feina, autoritats,
bombers, amics, familiars)
amb els quals he tingut relació durant tots aquests anys.
Va ser tota una sorpresa, i no
cal dir que molt agradable.
Els ho agraeixo i en guardaré
un gran record.
– Hem tingut aquesta conversa amb una persona agraïda, coneixedora del poble,
treballador infatigable, disposada a ser el primer quan se’l
necessita i tot això i més, amb
una gran senzillesa. Li agraïm
l’estona que ens ha dedicat i
li desitgem una molt bona i
merescuda jubilació. ■
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E N S E N YAMEN T FIN ESTR A EDUCATIVA

Comènius sobre educació
i responsabilitat ecològica

Pepita Serramona i Anna
Castro a Bucarest.

El Comènius
consisteix en
l’elaboració
d’un projecte
de treball
amb altres
centres
pertanyents
a països
d’Europa.

L

’IES Ribera de Sió participa
des d’aquest curs i durant
dos anys en un projecte
Comènius. Aquests projectes es
troben dins uns programes de la
Unió Europea i li donen, doncs,
una nova dimensió al currículum.
El Comènius consisteix en l’elaboració d’un projecte de treball
amb altres centres pertanyents a
països d’Europa. Per l’elaboració
d’aquest projecte estan previstes
una sèrie de trobades de professors representants de cada centre per realitzar un treball comú i
alhora poder intercanviar, conèixer i donar a conèixer, les diferents realitats socials, culturals,
lingüístiques, metodològiques, i
les diferents formes d’organització i de funcionament.
Cada trobada té lloc en un dels
centres dels països integrants del
projecte i allà, a més d’una visita, es duu a terme una reunió on
s’estableix un pla de treball. Es
planifiquen una sèrie d’activitats
en què intervindran els alumnes
de cada centre, activitats comunes i activitats que es realitzaran

en algun dels centres de forma
individual; es produeixen intercanvis d’experiències i de treballs previstos.
Entre els dies 22 i 26 d’octubre d’aquest any s’ha produït la
primera trobada de professorat de
tots els països integrants d’aquest
projecte que porta el títol de Value Education and Ecological
Responsability, i que de forma
conjunta s’està desenvolupant.
La temàtica del projecte i els objectius generals es van decidir en
una trobada que es va organitzar
a Brasov (Romania) el desembre
del curs anterior i en la qual va
participar un professor del nostre
centre dins un seminari de contacte amb països interessats en
participar en projectes Comènius.
Una vegada acceptat i aprovat
s’ha produït, doncs, la primera
trobada a Bucarest (Romania) a
la qual han assistit dues professores del nostre institut: Pepita
Serramona i Anna Castro. La següent trobada, prevista pel mes
de gener, tindrà lloc a la localitat
francesa de Vallon Pont d’Arc.
Com a objectius generals del
projecte podem dir que aquest
es proposa ajudar alumnes i pares a prendre consciència d’una
sèrie de problemes ecològics
que existeixen tant a les nostres
contrades com arreu d’Europa. A
través de matèries que apareixen
al currículum i d’altres activitats
extracurriculars els alumnes podran prendre consciència de tot
el que està succeint al nostre entorn: la contaminació de l’aire, la
destrucció d’hàbitats naturals, la
destrucció de moltes espècies de

Anna i Pepita

plantes i animals i com tot això
canvia les nostres vides. Els nostres alumnes treballaran sobre
aquesta temàtica i veuran com
altres nois pertanyents a altres
comunitats també ho fan. Mitjançant petites tasques i petits
canvis en la vida de tots els centres aprendrem a vetllar pel medi
ambient amb responsabilitat. En
definitiva, es tracta que prenguin
consciència de la importància de
tenir cura del nostre entorn afavorint un desenvolupament sostenible.
Els centres participants al projecte són: Scoala nr. 114 Principesa Margareta de Romania, Liceo Classico G. Carducci d’Itàlia,
Escola Secundaria com 3º ciclo
do Fundao de Portugal, Collège
Henri Ageron de França, Pajiesmeniai Basic School de Lituània, Kartalbey Ilkogretim Okulu
de Turquia i l’IES Ribera del Sió
d’Agramunt, Espanya. D’aquests
centres el de Romania n’és el
centre coordinador. Aquesta primera trobada ha estat molt profitosa ja que s’ha engegat el pla
de treball que es transmetrà ara
als diferents centres i s’ha previst un calendari de trobades i
s’han establert acords per desenvolupar el projecte aquest primer
any amb activitats concretes. La
trobada ha servit també per conèixer professors d’altres llocs
amb altres realitats diferents de
la nostra i alhora fer conèixer la
nostra realitat més enllà de les
nostres contrades. És, sens dubte, una experiència que permet
de viure plenament la interculturalitat. ■
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per J. PIJUAN

Cop d’estisores

J. PIJUAN

De fora estant
percebo en els
seus rostres
la por que els
envaeix mentre
contemplen
aquelles estisores que no paren
de bellugar-se al
voltant dels seus
caps

R

esto pensatiu davant
la porta del local sense
acabar de donar el pas
per obrir-la. S’escolta moviment a l’interior. La remor que
emana de dins em confirma
que el local ja és obert. La
percepció de moviment –hagués desitjat no sentir-ne- em
provoca tal nerviosisme que
em mostro reticent a entrar ja
que estic ben convençut que
el que trobaré a l’altra banda
de la porta no em farà el pes.
No obstant, a pesar de la incertesa que tinc a sobre, sé del
cert que tard o d’hora hauré de
traspassar aquest llindar perquè no puc tornar a casa tal
com he vingut, doncs li ho he
promès. Avui no he tingut més
remei que prometre que hi aniria davant la seva insistència:
estava ben cansat de sentir la
mateixa cançó dia rere dia.
Plantat davant la porta i mentre acabo de rumiar si entro o
no entro, em poso de puntetes

per veure l’interior del local a
través del vidre que hi ha situat
més amunt de la meva alçada.
Amb gran esforç, perquè em
costa arribar-hi, i estirant ben
bé el coll aconsegueixo entrellucar l’interior del local. La visió que copsen els meus petits
ulls em posen els pèls de punta. Observo una gran concurrència. El local és ple de gom
a gom, no hi cap ningú més.
Tots estan asseguts en una
llarga filera. Els veig tremolant
de cap a peus. De fora estant
percebo en els seus rostres
la por que els envaeix mentre
contemplen aquelles estisores
que no paren de bellugar-se al
voltant dels seus caps. Vull fugir. Vull escapolir-me d’aquest
mal son que se’m presenta al
davant. Retrocedeixo instintivament. M’aparto d’aquesta
sinistra porta que condueix als
inferns desviant la mirada per
no percebre més esgarrifances. M’allunyo del local amb
aquelles esgarrifoses imatges
posades al cervell. Intento
allunyar-me sense mirar enrere
no fos cas que en el moment
de fer-ho la visió em captivés,
però no avanço més que quatre passes perquè sento al meu
darrere com una veu va cridant
el meu nom. Reconec la veu.
M’aturo i em giro lentament
espantat. És ella. M’agafa pel
braç i em condueix ràpidament
cap al local.
Quan obrim la porta i entrem
a dins tothom es gira per observar els nouvinguts. No diuen
res, però les seves espantades
mirades m’ho diuen tot. Em fa
seure obligant a la resta a es-

trènyer-se una mica per fer-me
lloc. M’envaeix el pànic. La por
que mostren els altres davant
del que està passant se m’enganxa. Voldria fugir però ella
resta dempeus davant la porta
obstaculitzant la sortida. Davant d’aquest fet no em queda
altre remei que aguantar fort.
Però la visió d’aquelles estisores... No puc resistir-ho. Tanco
els ulls per no veure-ho, però
igualment sento interiorment
els crits que fan, i en la foscor de la ment m’imagino com
aquelles estisores van podant
les seves testes sense compassió. Al cap d’unes hores sento
com el soroll s’atansa cap a
mi. El tinc tan a la bora que
intueixo que ha arribat el meu
torn. Aleshores se m’apodera
tal nerviosisme que vull sortir
d’aquí, però estic tan arrelat
al terra que no puc moure’m.
La suor regalima per tot el cos.
És la por que m’abraça. Obro
els ulls per no estar en la foscor i en aquell instant em trobo
amb la visió d’aquelles estisores davant els ulls. La impressió és tan forta que perdo
els sentits. No sé pas quanta
estona ha passat quan torno a
recobrar el coneixement. Quan
obro els ulls veig que ja no hi
ha ningú més a la sala, sols
quedem nosaltres dos, ella i jo,
i m’està acaronant tot dientme que estigui tranquil, que ja
ha passat tot. Sortim del local.
Només posar els peus al carrer
m’envaeix una forta fredor al
clatell i aleshores em passo les
mans pel cap i m’adono que
m’han deixat completament
rapat. ■
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per RICARD BERTRAN

– Sr. Joan! Però
què fa aquí encara, home de Déu?
– Que no ha sentit
com passava la
pava?, hem d’anar
al refugi que de
seguida seran
aquí!

“L’ermita és com un ou
atapeïda
de vells, donzelles i minyons que hi crida...”.

A

ixecà els ulls del llibre i,
per damunt les ulleres,
donà una llambregada
a la tauleta. En comprovar
que encara no hi ha el te i les
galetes mou el cap desaprovadorament mentre murmura:
– No sé pas on anirem a parar!
Aquesta frase la repetia
moltes vegades últimament,
i és que el Sr. Viladot, últim
baró d’una antiga i noble família de farmacèutics per herència, era un fervent defensor de l’ordre, de la rutina ben

entesa, de la puntualitat, de
la coherència, de la precisió...
El seu posat i el seu tarannà, calmat però enèrgic, era
més propi d’un rei medieval
que d’un apotecari de poble.
L’única diferència seria que,
en lloc de dur el ceptre, brandava un llibre; la lectura era
la seva passió, també heretada de moltes generacions.
Intentà oblidar el te i les
pastes endinsant-se altra vegada en la lectura:
“Colliren a faldades les
donzelles
pèsols d’olor, violes i
roselles...”.
– Sr. Joan! Però què fa aquí
encara, home de Déu?

Els crits de la Conxita que
a més, i de manera absolutament inadequada, l’estava
sacsejant, el van destorbar altra vegada de la lectura.
– Que no ha sentit com passava la pava?, hem d’anar al
refugi que de seguida seran
aquí!
– Conxita, estic decebut;
on s’és vist aquest comportament?, i et faig avinent que
t’has oblidat de dur-me el te
i...
– Deixi’s de romanços i
corri, que hi deixarem la pell
aquí!
La Conxita, absolutament
desencaixada, l’estirava pel
braç; era la primera vegada a
la vida que existia un contacte físic entre la minyona i el
senyor.
Amb molt d’esforç la Conxita aconseguí convèncer-lo.
Quan eren ja a mitja escala
el Sr. Viladot féu un gest de
contrarietat i digué:
– Espera, m’he deixat el llibre.
I va fer acció de tornar al
menjador. Allò li féu molta
malícia, si no fos per tota una
vida de servei a la família, la
Conxita l’hauria deixat allà
mateix. Però fins i tot en unes
circumstàncies tan extremes,
aquella servitud, també heretada, li impedien abandonarlo a la seva sort.
El runruneig monòton i
amenaçador dels motors dels
avions ja es podien sentir.
– Comenci a passar! –digué
desesperada quan s’adonà
que ho deia de debò, que estava decidit a deixar-se matar
[NOVEMBRE 2008]
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La Conxita l’agafà
pel braç i l’obligà
a córrer fins a
la plaça. Una
riuada de gent
s’empenyien per
entrar al refugi
que just la vigília
havien acabat
de construir sota
l’església. Era un
passadís en forma
de creu amb quatre sortides, per si
alguna bomba en
bloquejava una.

per un llibre. I corregué escales amunt a buscar-lo. El
prengué i, mentre corria altra
vegada avall, va donar una
ullada a la tapa: “Canigó”
d’un tal Verdaguer.
– Ja m’explicaràs tu de què
coi li serveix ara tanta poesia,
no sé per què s’han d’enrevessar tant les paraules!, ja
en podem tirar un bon tros a
l’olla, a fe de Déu!
El Sr. Viladot encara era a
mig carrer Sió, caminant xinoxano amb les mans a l’esquena i el cap alt, com si fos el
passeig diari de les vuit en
punt.
La Conxita l’agafà pel braç i
l’obligà a córrer fins a la plaça. Una riuada de gent s’empenyien per entrar al refugi
que just la vigília havien acabat de construir sota l’església. Era un passadís en forma
de creu amb quatre sortides,
per si alguna bomba en bloquejava una.
El Sr. Viladot estava absolutament desorientat, era com
si estigués vivint un malson,
però no per les bombes, sinó
per aquell desordre, pel caos
en què estava immers tot
plegat. Acostumat a tractar
tothom des de darrere el tau-

lell, ara s’ofegava espremut
per tota aquella gent que, a
empentes, el van dur just al
centre de la placeta on convergien els quatre braços del
refugi. Crits per tot arreu,
xiscles histèrics, gent que es
picava al pit mentre resava.
Just a la seva vora, un nadó
rebutjava el pit de la mare
mentre plorava a ple pulmó...
El Sr. Viladot s’hauria estimat
més entomar una bomba de
les que ja queien que no pas
viure la confusió que regnava
per tot. Amb esforç aconseguí
obrir el llibre i mentre remugava per enèsima vegada el
“no sé pas on anirem a parar”
intentà perdre’s en la lectura:
“Avui s’escau l’aplec
a l’ermitatge:
endiumenjats hi van
en romiatge...”.
Però era impossible concentrar-se. Neguitós i sense
adonar-se’n va començar a
llegir cada vegada amb el to
de veu més alt:
“pagesos i artigaires,
pastors i cavallers,
i a sant Martí quiscun
un do demana...”.
A poc a poc, els xiscles i els

plors anaren minvant, aquella
veu que modulava unes belles
frases actuava com un sedant,
com una pregària d’esperança que s’anava estenent fins
a l’últim racó del refugi. El
caos es va sotmetre a l’enfilall de paraules que actuaven
com un encanteri posant-los
a tots a redós de qualsevol
mal. Fins i tot el nadó callà
i buscà el mugró del pit de la
mare.
“Les nines i donzells
no preguen gaire,
que els tempta, omplint
de melodies l’aire...”.
Ja no se sentia res més que
en Verdaguer i el retrunyir
cada vegada més llunyà de
les bombes.
El Sr. Viladot ni tan sols se
n’adonà, però a partir d’aquell
dia, quan arribava, ja ningú
no l’empentava i tots li feien
pas perquè pogués accedir al
seu lloc al bell mig del refugi
i endolcir l’angoixant espera
amb la seva veu.
La Conxita mudà el respecte mesell que li guardava, en
una genuïna admiració sense
límits. Potser sí que, al capdavall, tots aquells llibres servien per alguna cosa. ■

EN VENDA PIS NOU
al C/ POMPEU FABRA
85 m2, 3 habitacions, cuina americana,
2 banys, gran terrassa, i amb
pàrquing traster de 18,5 m2.
RAÓ TELÈFON

667 571 541
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G. GATELL
LA

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

Resultats i classificacions
❚ R. Mendoza

www.cfagramunt.cat
Segona Regional
Agramunt G. Gatell 2 Sant Ramon
1
Sant Guim
1 Agramunt G. Gatell 4
Alcoletge
1 Agramunt G. Gatell 1
J

GF

GC

Vilanova de la Barca

7

24

10

Punts
16

Ivars d’Urgell

7

6

6

16

La Seu d’Urgell

7

19

9

13

Vallfogona Balaguer

7

13

7

13

Gerb

7

15

10

15

Agramunt

7

11

11

11

Tornabous

6

8

12

10

Oliana

7

9

8

10

Bellpuig

7

9

14

9

Albi

7

21

14

9

Poal

7

14

7

9

Alcoletge

6

11

13

8

La Fuliola

7

13

17

8

Vilanovenca

7

14

14

7

Coll de Nargó

7

13

18

7

Castellciutat

5

Sant Ramon

7

Sant Guim

7

4
10
5

5
24
20

6
4
4

Juvenil
Orgel·lia
Tremp
Mollerussa

10 Agramunt G. Gatell 0
9 Agramunt G. Gatell 2
10 Agramunt G. Gatell 0

Classificació

J

GF

GC

Punts

Mollerussa

5

28

4

15

Balàfia

5

Tàrrega

5

Balaguer

48

4

Andorra

5

Bordeta
AEM

15
10
14

7
4
1

12
12
10

11

11

5

9

10

9

5

11

6

8

Orgel·lia

5

15

8

7

Baix Segrià

5

9

12

6

Tremp

5

17

9

6

Borges-Garrigues

5

8

12

6

Oliana

4

6

9

4

At. Segre

5

7

16

3

Mangraners

5

6

21

3

Agramunt

4

3

30

1

Gardeny

4

4

13

0
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9

R. MENDOZA

Classificació

Partit dels benjamins Agramunt i l’At. Segre.

CADET
Agramunt G. Gatell
Balàfia
Tremp
Bordeta

1
6
5
3

Mollerussa
11
Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 2

Classificació

J

GF

GC

Punts

Lleida

5

11

2

13

Andorra

5

9

3

13

Balàfia

5

14

5

10

Tremp

5

13

11

10

AEM

5

9

6

9

Bordeta

5

10

10

9

Baix Segrià

5

8

7

8

Mollerussa

5

18

8

7

Escola F. Urgell

5

6

2

7

Balaguer

5

4

7

6

Tàrrega

5

6

9

6

Gardeny

5

4

9

6

Borges-Garrigues

5

10

9

4

At. Segre

5

5

10

3

Orgel·lia

5

8

13

2

Agramunt

5

6

30

0

INFANTIL
Agramunt G. Gatell 1 Cervera
5
AEM
5 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 3 Balaguer
3

Classificació

J

GF

GC

Punts

At. Segre

5

25

3

15

Baix Segrià

4

25

4

9

Cervera

4

3

8

9

Bordeta

4

24

3

9

Orgel·lia

5

26

8

9

Balàfia

4

15

11

9

Balaguer

4

16

12

7

AEM

4

8

16

6

Tàrrega

4

9

6

6

Andorra

4

12

13

6

Mollerussa

5

6

16

3

Agramunt

4

6

17

1

Borges-Garrigues

4

5

20

0

Tremp

5

1

54

0

ALEVÍ
Agramunt G. Gatell 1 Borges-Garrigues 0
Agramunt G. Gatell 1 Pobla de Segur
2
Escola F. Urgell
6 Agramunt G. Gatell 1
Classificació

J

GF

GC

Punts

Guissona

5

28

3

12

Oliana

4

25

0

12

Intercomarcal

4

19

8

12

Pobla de Segur

3

12

2

9

Borges-Garrigues

5

14

5

9

Mollerussa

5

11

11

7

Baix Segrià

5

11

14

7

Pla d’Urgell

5

9

13

6

Tàrrega

5

11

17

6

AEM

5

7

13

6

Artesa-Ponts

4

12

19

6

Escola F. Urgell

3

6

5

3

Tremp

5

9

23

3

At. Segre

4

9

12

3

Agramunt

4

3

10

3

Pardinyes

4

0

31

0

Benjamí
Escola F. Urgell

AGENDA DEL MES DE DESEMBRE AL CAMP D’ESPORTS
Segona Regional
Dia 7, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Castellciutat
Dia 21, a les 12,15 h Agramunt G. Gatell - Vilanovenca
Juvenil

Dia 13, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Cadet

Dia 6, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - Baix-Segrià
Dia 20, a les 17,00 h Agramunt G. Gatell - AEM

Infantil

Dia 7, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
Dia 21, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

Aleví

Dia 6, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
Dia 20, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Pardinyes

Benjamí

Dia 13, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mig Segrià

3 Agramunt G. Gatell 2

Pre-Benjamí
Pla d’Urgell
Escola F. Urgell

5 Agramunt G. Gatell 2
3 Agramunt G. Gatell 1

Aquestes categories no disposen de classificació. ■

Pre-Benjamí Dia 13, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Resultats dels equips del BAC

A

mb un mes de competició, ja es comença a veure com
aniran els resultats dels equips en aquesta primera
volta. Els sèniors han arrancat força bé el campionat,
les infantils femenines comencen a collir el que han anat
sembrant, mentre que la base masculina patirà de valent
durant tot l’any per treure resultats positius.

CEP VALLFOGONA

5

2

3

0

274 245

7

MARISTES M. ARAMARK

4

3

1

0

255 173

7

HOGARTIS C.B. BELLPUIG

5

2

3

0

203 218

7

C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ

5

2

3

0

259 221

7

BAC AGRAMUNT

4

2

2

0

178 221

6

CRUP AMBASSORI VILANOVENCA

5

1

4

0

112 232

6

SÈNIOR MASCULÍ. GRUP 1

CENG JACK’S

5

1

4

0

140 260

6

Resultats del mes d’octubre:

C.B. JUNEDA

3

0

3

0

65 170

3

05/10/08
12/10/08
19/10/08
26/10/08

BAC AGRAMUNT
106
C.B. SECÀ CONSTRUC. SIERRA 62
ESTRUCT. ILERDA ALPICAT 88
BAC AGRAMUNT
78

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ
BAC AGRAMUNT
BAC AGRAMUNT
CARNER CAPPONT
TF

TC

65
54
71
72

PTS

Potser ens vam precipitar en els mals auguris i les dues
victòries seguides fan pensar que no serà un any tan complicat. No estaran en el grup de les millors, però si de tant
en tant podem guanyar partits, la competició s’afronta amb
uns altres ulls.

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

CARNER CAPPONT

5

4

1

0

345 302

9

ESTRUCT. ILERDA ALPICAT

4

4

0

0

293 247

8

BAC AGRAMUNT

5

3

2

0

374 350

8

CADET MASCULÍ

C.B. SECÀ CONSTRUC. SIERRA

5

3

2

0

315 315

8

Resultats del mes d’octubre:

CENG COOPERATIVA D’ARTESA

5

3

2

0

304 283

8

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC

5

3

2

0

318 301

8

05/10/08
12/10/08
19/10/08
26/10/08

MARISTES M.GASOSA MI LIMÓN “A”

4

3

1

0

275 246

7

PENYA FRAGATINA

5

2

3

0

324 304

7

C.B. TORREFARRERA

5

1

4

0

304 344

6

SEFOCAT SORT-PALLARS SOBIRÀ

5

1

4

0

334 422

6

C.B. ALMACELLES

4

1

3

0

255 295

5

C.N. TÀRREGA

4

1

3

0

251 251

5

ARENES BELLPUIG

4

1

3

0

226 258

5

Molt millor del que molts pensaven, la classificació i el
joc demostrat durant aquest mes, són excel·lents. Ja sabíem
que l’equip podia donar bones tardes de bàsquet, però no
tan aviat. Ja se sap, que si hi ha química entre els components d’un equip tot rutlla.

SÈNIOR FEMENÍ

C.B. SECÀ CONSTRUC. BONILLA 62
CEP VALLFOGONA
86
BAC AGRAMUNT
46
C.N. TÀRREGA “B”
50

CLASSIFICACIÓ

J

BAC AGRAMUNT
BAC AGRAMUNT
C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ
BAC AGRAMUNT
G

P

NP

05/10/08 BAC AGRAMUNT 44 MARISTES M. ARAMARK
77
19/10/08 BAC AGRAMUNT 57 C.B. SORT PALLARS SOBIRÀ
55
26/10/08 BAC AGRAMUNT 40 GRUP AMBASSORI VILANOVENCA 32

PTS

5

5

0

0

373 222

10

CEP VALLFOGONA

5

4

1

0

389 291

9

C.B. SECÀ CONSTRUC. BONILLA

5

3

2

0

334 261

8

C.N. TÀRREGA “B”

5

2

3

0

254 328

7

BAC AGRAMUNT

5

1

4

0

280 275

6

C.B. CERVERA MOBEL LINEA “B”

5

0

5

0

115 368

5

Vam comentar que la manca d’efectius podia complicar el
campionat. Tal dit tal fet, contra el Vallfogona i el Tàrrega ja
va succeir. Hauran d’anar partit a partit i competir com ho
fan i si sona la flauta millor que millor.

TF

TC

PTS

Resultats del mes d’octubre:
05/10/08 BAC AGRAMUNT 47
19/10/08 E.F. URGELL
37
26/10/08 BAC AGRAMUNT 29

C.B. SECÀ SANT PERE 36
BAC AGRAMUNT
32
C.B. PONTS
50

J

G

P

NP

NATURAL ÒPTICA MOLLERUSSA

5

5

0

0

299 171

10

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

C.B. CALAF

5

4

1

0

241 184

9

E.F. URGELL

5

4

1

0

C.B. CERVERA MOBEL LÍNEA

5

3

2

0

266 191

8

C.B. TREMP – SERVINET

4

4

0

C.B. SECÀ

5

3

2

0

209 215

8

C.B. PONTS

5

3

2
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TF

43
83
68
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INFANTIL FEMENÍ

Resultats del mes d’octubre:

50

❚ R. Boncompte

TF

TC

PTS

181 166

9

0

221 21

8

0

199 156

8

INFANTIL MASCULÍ
Resultats del mes d’octubre:
12/10/08 CEP VALLFOGONA 74 BAC AGRAMUNT
23
19/10/08 BAC AGRAMUNT
0 AVANTMÈDIC LLEIDA BÀSQUET “C” 51
26/10/08 ACLE GUISSONA 64 BAC AGRAMUNT
28
CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

TF

TC

PTS

CEP VALLFOGONA

4

4

0

0

337 174

8

AVANTMÈDIC LLEIDA BÀSQUET “C”

4

3

1

0

218 135

7

C.B. CERVERA MOBEL LINEA

4

2

2

0

263 227

6

ACLE GUISSONA

4

1

3

0

128 222

5

BAC AGRAMUNT

4

0

4

0

71 259

4

Camí d’espines pels nens del Sisco, de moment tot són
derrotes abultades. Esperem que la paciència i el treball
diari faci canviar el rumb dels infantils.

MINI MASCULÍ
Resultats del mes d’octubre:

BAC

05/10/08
12/10/08
19/10/08
26/10/08

Equip Minis Masculí.

BAC AGRAMUNT
C.B. CERVERA MOBEL LINEA
PAST. LORENZO ALTA RIBAGORÇA
BAC AGRAMUNT

21
62
78
29

AMPA CEIP JOC DE LA BOLA
BAC AGRAMUNT
BAC AGRAMUNT
CENG MIRÓ

CLASSIFICACIÓ

J

G

P

NP

C.B. CERVERA MOBEL LINEA

5

4

1

0

367 186

9

PAST. LORENZO ALTA RIBAGORÇA

4

4

0

0

309 140

8

TF

TC

66
12
16
68

PTS

AMPA CEIP JOC DE LA BOLA

5

3

2

0

266 269

8

C.B. ALPICAT

5

2

3

0

253 343

7

BAC AGRAMUNT

4

2

2

0

169 133

6

CENG MIRÓ

4

1

3

0

180 228

5

C.B. SECÀ SANT PERE

5

1

4

0

140 203

6

BAC AGRAMUNT

5

0

5

0

138 347

5

RESTAURANT BÒRIA BELL-LLOC

5

0

5

0

56 287

5

La continuïtat de moment està assegurada, bon camí de
les noies de l’Àurea. Si a cada partit no tenen moltes baixes,
les infantils disfrutaran molt aquest any.

Mateix camí que els infantils, el debut a la competició setmanal no ha estat del tot reeixida. Són joves, però el nivell
és baix vers els altres equips. Treball, treball i més treball, és
l’única solució. ■
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E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció de Futbol Sala
A. Guerrero

PREFERENT CATALANA GRUP 5
Resultats
LINYOLA 4 - 4 OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT 3 - 3 ALCARRÀS
PENYA BARCELONISTA 1 - 2 OBRES 128-AGRAMUNT
OBRES 128-AGRAMUNT 8 - 4 HONG KONG
ARTESA DE SEGRE 1 - 5 OBRES 128-AGRAMUNT
SERVISTAR 200 3 - 6 OBRES 128-AGRAMUNT
INICI DE TEMPORADA IMMILLORABLE

Un inici
fulgurant de
campionat
que ha situat
l’Obres 128 a
la part alta de
la taula.

L

Classifiació (fins a la jornada 6)
LA SENTIU, O.C. “A”
RAJOLÍ D’OR LLARDECANS “A”

J
6
6

G
5
5

E
1
0

P
0
1

GF
40
34

GC Punts
29 16
15 15

OBRES 128-AGRAMUNT C.H.,FS “A”

6

4

2

0

28

16

14

U.E.GUISSONA U.E. “A”
BAR RESTAURANTE MORENO’S CFS “A”
CONST. PROM. ROC-OLIVA-LINYOLA “A”
ALCARRÀS, F.S. “A”
PARADOR-MULTIAUTO “A”
PENYA BARÇA CIUTAT DE LLEIDA “A”
TORRENTE DE CINCA-MASSALCOREIG, F.S. “A”
DE TAPAS “A”
BORGES, F.S. “A”
ARTESA DE SEGRE - CENG “A”
JUNEDA, F.S.
F.S. REST. CHINO HONG-KONG “A”
SERVISTAR 2000 “A”

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

4
3
2
2
3
2
2
1
2
1
1
1
0

0
1
4
3
0
1
1
3
0
2
2
0
0

2
2
0
1
3
3
3
2
4
3
3
5
6

25
40
23
20
17
23
33
26
14
27
33
16
9

17
31
20
19
19
20
31
30
18
35
43
38
27

12
10
10
9
9
7
7
6
6
5
5
3
0

’equip de futbol sala està protagonitzant un gran inici de temporada. Després d’un mes i mig de
competició, l’equip que entrena
Josep Maria Carrera s’ha situat a la
part alta de la taula i ha sumat dos empats i quatre
triomfs de forma consecutiva. Pel que fa a l’equip,
continuen gairebé tots els jugadors de l’any passat
i s’hi han incorporat Gerard Fontanet, Josep Maria
Farran, Sergi Gomà i Albert Carbonell. Unes incorporacions que han suposat disposar d’una àmplia
plantilla i de moltes variants en el joc.
El primer partit de la temporada es va disputar
contra el Linyola, un dels rivals més durs de la categoria. En una pista on la majoria d’equips acaben
perdent, els nostres van obtenir un meritori empat a

4 gols i van dominar durant bona part de l’encontre.
En la segon jornada, i en el primer partit que disputaven com a locals, els agramuntins van tornar a
empatar. Aquest cop contra l’Alcarràs (3-3). Va ser,
potser, el pitjor partit dels nostres fins al moment.
L’empenta definitiva va arribar a la tercera jornada del campionat en el partit que els va enfrontar
amb la Penya Ciutat de Lleida. Després d’anar tot
el partit per darrera al marcador, dos gols de Dani
Funes al tram final de partit van representar el primer triomf de la temporada i una important injecció
de moral.
La ratxa de victòries ha continuat durant tres partits. Contra el Restaurant Chino Hong-Kong es va
guanyar per 8 gols a 4. Segurament en l’enfrontament més còmode pels nostres fins al moment.
En la següent jornada, contra l’Artesa de Segre, es
van sumar de nou els tres punts (1-5) en un gran
partit dels agramuntins davant el primer derbi de la
temporada. Va ser un encontre molt ben jugat pels
homes de Josep Maria Carrera, que van dominar en
tot moment. Aquesta ratxa triomfal va seguir en el
següent encontre amb el Servistar 2000. Es va superar el cuer de la categoria per 6 gols a 3.
En definitiva, un inici fulgurant de campionat que
ha situat l’Obres 128 a la part alta de la taula, a
més si tenim en compte que de sis jornades, quatre
s’han disputat com a visitants. Els propers partits
seran també molt importants perquè els nostres
s’enfronten als, teòricament, rivals més durs de la
categoria. ■

ELISABET ANGUERA
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E S P O RTS ATLETISME

Nova temporada dels Escatxics
veterà femení en la prova de
10 km.

FONT: CLUB ATLESTISME

Cursa del Torró

El diumenge 26
d’octubre, es va
celebrar a Mollerussa l’XI Cros
dels Esbufecs.

L

a temporada esportiva
es va iniciar el passat
13 de setembre amb la
participació de tres “escatxics” a la cursa l’Esbufegada
de Mollerussa; en l’oberta a
nens i nenes de 0 a 12 anys
Pau Godoy fou el 1r en completar els 2 km. mentre que
en la categoria femenina, Mar
Godoy creuà la línia d’arribada en una meritòria 4a posició. Per la seva part Gaby Karseska fou 2a en la categoria

En la Cursa del Torró, hi van
participar 20 “escatxics”. En
la prova de 3 km categoria de
7 a 14 anys cal destacar la
1a posició d’Aida Giménez, i
la 2a de Naima Barkane en
categoria femenina, i en categoria masculina Pol Morell
fou 4rt i Pau Godoy 7è. En la
mateixa cursa categoria femení de 0 a 6 anys, cal destacar
els bons resultats de Mar Godoy i Ariadna Llorens 4a i 7a
respectivament i Roger Súria
4rt classificat en nens. I ja en
la cursa de 10 km categoria
de veteranes Gabi Karseska
va creuar l’arribada en 3a posició.
En la Mitja Marató de Mollerussa, van participar en la
prova de 5 km., Mireia Barrios
i Lara Giménez.
El diumenge 26 d’octubre,
es va celebrar a Mollerussa
l’XI Cros dels Esbufecs. S’inicià la jornada amb la prova
de veterans en la qual Gabi

Karseska es classificà en 2a
posició.
Els atletes de categoria infantil dominaren tant en categoria masculina, amb un Pol
Morell en plena forma, que
s’imposà amb autoritat pujant
al 1r lloc del podi, com en categoria femenina, on Clara Secanell i Marina Torres van fer
una extraordinària cursa, creuant la línia d’arribada en 1a i
2a posició respectivament, i
Sara Vega en 7a posició, cursa
en la qual no va poder participar Aida Giménez per lesió.
Els alevins Oriol Valls i Laia
Llorens tot i ser els petits de
la seva categoria van fer un
meritori 8è i 12è lloc respectivament. En la prova benjamí
femení Marina Súria fou 4a i
Lara Giménez 13a i els seus
companys de la mateixa categoria masculina Pau Godoy
2n, Xavier Serentill 20è i Àlex
Vega 36è. Les prebenjamines
de primer any Mar Godoy i
Ariadna Llorens completaren
una excel·lent cursa arribant
en 4a i 5a posició respectivament. ■
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E S P O RTS C LUB TEN N IS AGRAMUNT

Assemblea i sopar-vetllada social

La Junta

Aleví femení individual:
1a Magalí Ortiz
2a Olga Aleu
Benjamí masculí individual:
1r Marc Cuñat
2n Gerard Cuberes

La vetllada es va cloure amb
el sorteig habitual d’un pernil
i altres obsequis entre tots els
assistents.
JOSEP ROVIRA

Campionat d’hivern

Els guardonats amb
llurs trofeus, posen amb
l’entrenador, David Gassió;
el president, Pere-Anton
Pijuan, i el regidor, Domènec Llop.

L’escola de
tennis no
ha parat
de créixer
d’ençà que
es va posar
en funcionament.

E

l Club Tennis Agramunt
va celebrar l’assemblea
general i el sopar-vetllada
social el dissabte dia 8 de novembre. Aquest any vam comptar amb la presència del regidor
de Cultura, Festes i Ensenyament, Domènec Llop. Hi van
participar força joves de l’escola
de tennis acompanyats de llurs
pares, juntament amb altres socis de l’entitat.
Després del sopar es van lliurar els trofeus als guanyadors
dels diferents campionats que
s’han anat organitzat durant la
temporada, la relació dels quals
és la següent:

Picar i marxar infantil:
Xavier Massip
Picar i marxar aleví:
Maite Terré
Dobles infantil masculí:
1r Joel Cuberes i Xavier Massip
2n Xavier Sangrà i Joan Bonet
Cadet masculí individual:
1r Xavier Sangrà
2n Adrià Silvestre
Infantil femení individual:
1a Núria Niubó
2a Ares Miró
Infantil masculí individual:
1r Xavier Massip
2n Pol Pedrós
Aleví masculí individual:
1r Pol Pedrós
2n Anton Zurita

Enguany es torna a realitzar el
campionat d’hivern, després de
l’èxit de l’anterior edició. És en
forma de lligueta, ho sigui que
s’enfrontaran tots contra tots.
S’han format dos grups, els dos
primers classificats dels quals
disputaran les semifinals i la
final.

Escola de tennis
L’escola de tennis no ha parat
de créixer d’ençà que es va posar
en funcionament. Recordem que
s’imparteixen classes per a joves
i adults, l’horari de les quals és
entre setmana i els dissabtes al
matí. Estan obertes a tothom i
qui s’hi vulgui apuntar ho pot fer
dirigint-se a l’entrenador David
Gassió, a les pistes del club els
dissabtes al matí. ■
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Parlem d’Agramunt?

Grup d’agramuntins que van
anar a visitar el Parlament

D

Des del grup
d’Esquerra vam
celebrar la continuïtat dels projectes d’ampliació
de la Llar d’Infants
i la remodelació
de l’edifici de
l’Ajuntament, ja
iniciats i lligats
financerament
durant la darrera
legislatura.
58
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iuen que de tant en
tant, els astres es conjuren i entren en òrbita quan algun esdeveniment
inesperat els pertorba la seva
pau i tranquil·litat. Fins i tot,
si cal, els satèl·lits també entren en joc i, ni que sigui des
de l’anonimat, participen de
la festa. També és cert que alguns astres viuen en galàxies
tan allunyades del món real
que sovint el sol els enlluerna. Al cap i a la fi, a Agramunt
tots sabem quin peu calcem.
Els lectors de Sió ja hauran
pogut treure les conclusions
pertinents i, en aquest cas,
tots els agramuntins també,
ja que disposen de tota la informació necessària gràcies
al butlletí que des d’Esquerra
enviem casa per casa i de forma gratuïta. Alguns han parlat
d’escàndol urbanístic quan ni

tan sols el fiscal ha admès a
tràmit la denúncia efectuada.
Ara que ja coneixen la decisió
de fiscalia, ja no recorden les
paraules gruixudes que van
utilitzar en el seu moment i la
discreció que des de l’Ajuntament es va demanar en tot
moment. En fi, sempre ha
estat així i costa molt que els
astres canviïn de trajectòria.

rera legislatura i no vam tenir
cap inconvenient en donar-hi
suport, tot i desconèixer els
detalls de l’ampliació de la
Llar d’Infants. Confiem que
l’Equip de Govern sabrà dur
a terme aquests projectes i
escoltarà les propostes que
es facin per part de tots els
agents implicats.

Projectes per als
propers anys

Esquerra i PSC exigeixen sensibilitat davant
la crisi

En el darrer Ple celebrat el
passat dilluns 3 de novembre, l’Equip de Govern va
presentar els projectes d’ampliació de la Llar d’Infants i
la remodelació de l’edifici de
l’Ajuntament. Des del grup
d’Esquerra vam celebrar la
continuïtat d’aquests dos
projectes, ja iniciats i lligats
financerament durant la dar-

Per altra banda, tot i que en
el darrer Ple el grup de CiU
va plantejar un augment de
les taxes del 4,5%, molt per
sobre de l’IPC previst per al
2008, tant el grup d’Esquerra
com el PSC vam considerar
que cal ser sensibles a la recessió econòmica que estem
vivint i amb aquest increment
de les taxes no es contribueix

Esquerra ha estat
i estarà en tot allò
que consideri bo
per Agramunt.
Al mateix temps,
exigirem un diàleg
menystingut fins
ara i el nostre vot
favorable vindrà
condicionat per
l’assoliment de
propostes de
consens.

pas a reconduir aquesta situació. Per aquest motiu, el nostre vot favorable va estar condicionat al fet que l’augment
fos inferior. I així es va aprovar, acordant un increment
del 3%. Això és una mostra
ben clara que Esquerra ha
estat i estarà en tot allò que
consideri bo per Agramunt.
Al mateix temps, exigirem un
diàleg menystingut fins ara i
el nostre vot favorable vindrà
condicionat per l’assoliment
de propostes de consens. Tal
i com molt bé va dir el portaveu del PSC, volem que CiU
ens cridi per parlar d’Agramunt i no únicament per
anar-nos recordant els problemes amb què es troben al
capdavant de l’Ajuntament.

Tots sabem el que comporta
estar a l’Equip de Govern i
només amb molta dedicació
i mentalitat oberta es poden
anar superant els entrebancs
que van sorgint.

Una seixantena
d’agramuntins visiten
el Parlament
Seguint amb la línia iniciada per la Secció local d’organitzar actes oberts a tothom, el passat diumenge 9
de novembre una seixantena
d’agramuntins i agramuntines
ens vam desplaçar amb autocar fins a Barcelona per visitar
el Parlament de Catalunya i el
barri antic de la ciutat. L’èxit
de la proposta expressat pels
mateixos participants ens en-

coratja a seguir organitzant
activitats com aquesta.

Correllengua
per molts anys
Finalment, felicitem tots els
organitzadors del Correllengua
d’aquest any. Aquest grup de
joves de la vila i voltants ha
recuperat aquests actes de
reivindicació de la llengua
i ho ha fet amb força i convicció. Des d’aquestes línies
recolzem fermament aquesta
iniciativa esperant que any
rere any pugui anar-se celebrant, o almenys fins que la
situació del català estigui normalitzada al nostre país.
I a vosaltres, lectors, fins al
proper Sió. ■
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JUNTA DE GOVERN LOCAL, 29-9-2008
SUBVENCIÓ PER A LA REALITZACIÓ D’ACTUACIONS DE GESTIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS
S’acordà concórrer a la convocatòria de subvencions per a
la realització d’actuacions de gestió, conservació i recuperació
d’espais fluvials durant el període 2009-2010, per l’obra “Recuperació de l’espai fluvial del tram del riu Sió des del límit de
terme fins al pont de la Carretera de Cervera al terme municipal
d’Agramunt” i se sol·licità un ajut de 150.000€ per l’obra que
ascendeix a la quantitat de 298.677,07€, inclòs IVA.
CERTIFICACIÓ
Es van aprovar les següents certificacions:
- Certificació núm. 2 de l’obra denominada “Rehabilitació de
l’edifici de l’Ajuntament del nucli agregat de Montclar” lliurada pel
director de l’obra, i executada per l’empresa CONSTRUCCIONS I
REFORMES SORCAT, SL. per un import de 18.224,42 €.
- Certificació de l’obra núm. 6 denominada “Condicionament
de l’interior de l’església d’Agramunt” lliurada pels directors
de l’obra i executada per l’empresa CONSTRUCCIONS TONI
PAMPALONA, SL per un import de 20.847,59 € de la qual
l’Ajuntament d’Agramunt cal que aboni a Incasòl la quantitat
de 10.423,80 € d’acord amb el Conveni signat entre Incasòl i
l’Ajuntament d’Agramunt de data 15 de desembre de 2003 en
relació al cofinançament de les obres de restauració de l’església de Santa Maria d’Agramunt.
ARRANJAMENT CALÇADA DE VIALS PÚBLICS
S’aprovà la realització i la despesa per l’arranjament de la
calçada de diferents vials públics mitjançant la col·locació de
quitrà fred, i s’adjudicà a l’empresa PINTURES CASAMITJANA
per la quantitat de 1.082,42 €, inclòs IVA.
SERVEI DE REHABILITACIÓ I REPARACIÓ ASCENSOR DE
RESIDÈNCIA MAS VELL
Atès el mal estat i el deteriorament en què es troben les
instal·lacions de l’ascensor de la Residència Geriàtrica Mas
Vell, és necessària la rehabilitació i la reparació de les esmentades instal·lacions, s’aprovà la rehabilitació i la reparació de
l’ascensor de la Residència Geriàtrica Mas Vell i s’adjudicà a
l’empresa ZARDOYA OTIS, SA, per la quantitat de 1.425,55€,
exclòs IVA.
CANVI D’OBRA PER LA SUBVENCIÓ CONCEDIDA PEL CONSELLER DE MEDI AMBIENT I HABITATGE PER A LA PREVENCIÓ
DE CONTAMINACIÓ LLUMINOSA
Se sol·licità un canvi d’obra per a la subvenció atorgada
d’acord amb la Resolució del conseller de medi Ambient i Habitatge on va atorgar una subvenció de 39.490€ a l’Ajuntament d’Agramunt per portar a terme l’execució del projecte
“Instal·lació elèctrica de reforma de l’enllumenat públic al
nucli antic d’Agramunt” per a la prevenció de la contaminació lluminosa exterior per a l’any 2008, per l’obra denominada
”Projecte d’instal·lació elèctrica de reforma i ampliació d’en-

llumenament públic a la travessia est-oest d’Agramunt, formada per Av. Marià Jolonch, C. Àngel Guimerà, Av. Jaume Mestres
i Ctra. de Cervera d’Agramunt (Fases C i D)”.
CONTRACTACIÓ PROJECTE DE REHABILITACIÓ DE L’EDIFICI
DE MONTCLAR TERCERA FASE
Atès que l’Ajuntament Ple en sessió celebrada en data 20
de desembre de 2007 va aprovar el projecte d’obres de rehabilitació de l’edifici de Montclar, tercera fase, redactat per
l’arquitecte municipal per un import de 142.589,38 € IVA
inclòs i que aquesta obra està inclosa dins de la formulació del
PUOSC 2008.
S’aprovà la realització i la despesa de les obres de “Rehabilitació de l’edifici del local social de Montclar, tercera fase” que
ascendeix a la quantitat de 142.589,38 €.
PARTICIPACIONS EN EL FONS DE COOPERACIÓ LOCAL DE
CATALUNYA
S’acordà concedir la destinació de l’Ajuntament d’Agramunt
de la participació dels ingressos de la Generalitat, integrada en
el Fons de cooperació local de Catalunya, per sufragar les despeses derivades de les activitats o les inversions supramunicipals, per l’any 2007 per un import de 10.174,71 € al Consell
Comarcal de l’Urgell, per les despeses de les activitats en les
quals participa el nostre ens local.

JUNTA DE GOVERN LOCAL, 14-10-2008
CERTIFICACIÓ
Es van aprovar les següents certificacions:
Certificació núm. 3 i última de l’obra denominada “Rehabilitació de l’edifici de l’Ajuntament del nucli agregat de Montclar” lliurada pel director de l’obra, i executada per l’empresa
CONSTRUCCIONS I REFORMES SORCAT, SL per un import
de 14.355,00 €.
– Certificació núm. 5 i última de l’obra denominada “Projecte bàsic i d’execució d’un mur a la cara nord del dipòsit del
Castell”, lliurada pel director tècnic, i executades per l’empresa MACOTEC 905, SL, per un import de 1.396,30€.
BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els següents establiments que a continuació es detallen:
– Establiment de Jaume Figueres Jumela ubicat al C. dels
Horts, 6, baixos dedicat a l’activitat de serralleria, així com els
arbitris que pogués generar dita activitat.
– Establiment Transport Poch-Pinós, SL ubicat al C. Aspi, 7,
2n dedicat a l’activitat d’una oficina de transport.
TREBALLS D’ACONDICIONAMENT D’UNA AULA DE PERCUSSIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA
S’aprovà la realització i la despesa dels treballs d’obra per a
l’acondicionament d’una aula de percussió a l’Escola Municipal de Música, i s’adjudicà a l’empresa PROMOCIONS BERCO
22, SL, per la quantitat de 2.382,06€, inclòs IVA.
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TREBALLS DE VALORACIÓ MORFOLÒGICA DEL TERRENY,
MOVIMENTS DE TERRA DEL CAP DE FUTBOL I ADQUISICIÓ
DE PORTERIES
S’aprovà la realització i la despesa dels treballs de la valoració morfològica del terreny i moviments de terra del camp
de futbol, i l’adquisició de porteries, i s’adjudicà a l’empresa
PROFESIONAL SPORTSVERD FUTBOL, SL, per un import de
43.293,18 €, inclòs IVA.
TREBALLS D’ARRANJAMENT DEL SOSTRE DEL CONSULTORI
MÈDIC DE MONTCLAR
Aprovar els treballs i la despesa de l’obra d’arranjament i collocació d’aïllament del sostre del consultori mèdic de Montclar
i s’adjudicà a l’empresa PROMALÒS-OLSINA, SL, per la quantitat de 2.207,98, exclòs IVA.
CONSTRUCCIÓ D’UN MAGATZEM DE RESIDUS ESPECIALS A
LA DEIXALLERIA MUNICIPAL D’AGRAMUNT
S’acordà la realització i la despesa dels treballs d’obra per la
construcció d’un magatzem de residus especials a la deixalleria
municipal d’Agramunt, i s’adjudicà a l’empresa PROMOCIONS
BERCO 22, SL, per la quantitat de 9.778,90 €, inclòs IVA.
SUBVENCIÓ A LA CORAL D’AVUI
Es concedí un ajut econòmic per un import de 300,00€ a
l’entitat La Coral d’Avui per a les activitats programades per
l’any 2008.
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ SARDANISTA ESTOL
Es concedí un ajut econòmic al Grup Sardanista Estol, de
1.476,50€, per satisfer les despeses de l’organització de la
festa sardanista, anomenada “Concurs de Sardanes 2008”.
AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “NINS”
Es concedí a l’AMPA de la Llar d’Infants “Nins” un increment
per la quantitat de 110€ en concepte de la subvenció per a les
activitats extraescolars realitzades durant el curs 2007/2008.
ADQUISICIÓ PLAQUES DE GUALS I DEL CEMENTIRI
S’aprovà adquirir 34 plaques de guals permanents i 1 placa
per una galeria del cementiri municipal, i s’adjudicà a l’empresa VIPROSERSA, SL, per la quantitat de 749,48€, inclòs IVA.
SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS ESCOLARS I DELS EQUIPAMENTS MUNICIPALS
S’acordà prorrogar el contracte amb l’empresa CLANSER,
SA, pel servei complementari de neteja de diferents edificis,
instal·lacions i equipaments municipals (edificis escolars, Collegi Públic Macià Companys i Guarderia Municipal), a comptar
a partir del primer d’octubre de 2008 i que finalitzarà el 30 de
setembre de 2009.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ DEPARTAMENT DE TREBALL
S’acceptà la subvenció del Servei d’Ocupació de Catalunya
per un import de 16.574,76 € per a la realització dels Plans
d’ocupació següents:
– Actuació Fira del Torró i Xocolata a la Pedra: 8.445,78 €
– Actuació Acció Verda: 8.128,98 €
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ADJUDICACIÓ ESTUDI ESTRATÈGIC DE LA FIRA DEL TORRÓ
I DE LA XOCOLATA A LA PEDRA
S’aprovà la contractació d’un assessor, el Sr. JOSEP ARIBAU
MONTON, per a l’elaboració de l’estudi estratègic de la Fira del
Torró i de la Xocolata a la Pedra, per impulsar la potencialitat
i les propostes de futur de la Fira, i la despesa de la contractació del personal que ascendeix a la quantitat de 30.000€,
i el 50% del pressupost de la contractació (15.000€) seran a
càrrec de la subvenció concedida per la Direcció General de
Comerç del Departament d’Innovació, Universitats i Empresa.

PLE, 2-10-2008
ACORD D’IMPOSICIÓ I ORDENACIÓ DE LES CONTRIBUCIONS
ESPECIALS PER AL FINANÇAMENT DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ DEL PROJECTE D’OBRES DELS CARRERS AV. DELS
ESPORTS, C. URGELL, C. DE LES PISCINES I C. PASSEIG NOU
SEGONS SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTÍCIA
DE CATALUNYA
Atès que per acord de l’Ajuntament Ple, en sessió de data 29
de setembre de 2005, es va aprovar definitivament la imposició i, simultàniament, l’ordenació de les contribucions especials per l’obra “Projecte d’obres d’urbanització dels carrers Av.
Esports, C. Urgell, C. Piscines i C. Passeig Nou”.
Atès que la societat Construccions Blanco Rovira, SA, com
a subjecte passiu va presentar un recurs contenciós administratiu contra l’acord de l’Ajuntament Ple davant el Jutjat
contenciós administratiu 1 de Lleida i després va apel·lar la
sentència.
Atès que en data 19 de juny de 2008, la Sala del Contenciós
Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya,
va dictar la sentència en la qual s’estima parcialment el recurs
presentat per la societat Construccions Blanco Rovira, SA.
S’aprovà executar, en els seus propis termes, la sentència
dictada i rectificar el quadre contingut a l’apartat 8è i la relació
de quotes individuals que es va aprovar en l’apartat 9è, tots dos
de l’acord de data 29 de setembre de 2005, sobre imposició
i ordenació de contribucions especials per al finançament de
les obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, c/ Urgell, c/
Piscines i c/ Passeig Nou.
APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEFINITIVA PER AL FINANÇAMENT DE LES CONTRIBUCIONS ESPECIALS DEL PROJECTE
D’OBRES DELS CARRERS AV. DELS ESPORTS, C. URGELL, C.
DE LES PISCINES I C. PASSEIG NOU
S’aprovà la liquidació definitiva de l’obra anomenada “Projecte d’obres d’urbanització dels carrers Av. Esports, C. Urgell,
C. Piscines i C. Passeig Nou”.
COST DEFINITIU DE L’OBRA
TOTAL

733.510,64 €

FINANÇAMENT
Total cost definitiu obra a repartir
Aportació municipal (10%)
Contribucions especials propietaris (veïns i Ajuntament)

733.510,64 €
73.351,06 €
660.159,58 €

REPERCUSSIÓ DE QUOTES
Total contribucions especials a satisfer pels titulars (90%)
Total metres lineals del sector
Preu metre lineal

660.159,58 €
805,78 €
819,28 €

Fórmula de càlcul [Import contribucions especials: metres lineals = preu m.l.]

LLICÈNCIES D’OBRES
FELIP SOLÉ RIERA, per netejar d’herbes riba del terreny i uns bancals de la finca. Montclar.
MONTSE SERRA CAMPS, per substituir un safareig per un plat de
dutxa i enrajolar. Mafet.
GIL SOLANES PUIG, per fer una rasa interior per canviar el tub
malmès de la claveguera. C. Àngel Guimerà.
AHMED ZAHA AKCHIT, per un dret de connexió d’aigua definitiva a
la xarxa general. C. Sant Joan.
MARIANA GROSU, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la
xarxa general. C. Sant Joan.
JOSEP MARIA RIERA SOLÉ, per arranjar paret del jardí. Montclar.
CONSTRUCCIONS CUBELLS, SL per canviar els baixants pluvials
de la façanes dels habitatges. C. Molí Vell.
RAMON RIBALTA BALTONDRÀ, per canviar les teules malmeses,
les canaleres de la façana, les rajoles de la terrassa, la porta d’entrada
a l’habitatge i els bastiments de les finestres. C. Raval de Puigverd.
AMADEU SANGRÀ TORRES, per substituir la banyera per un plat de
dutxa. Av. Marià Jolonch.
JOSEP ALBAREDA SALVADOR, per arranjar un pilar i una part de la
paret de l’entrada. Ctra. Artesa.
JOAQUIM TRIGINER SOLÉ, per pintar la façana lateral de l’habitatge. Av. Marià Jolonch.
MIQUEL CABROL TARÍN, per substituir les teules malmeses de la
teulada. C. Ntra. Sra. de la Mercè.
MARIA TERESA RIERA MARTORELL, per canviar els sanitaris i les
rajoles del lavabo. C. Àngel Guimerà.
MARCELINO PAMPALONA PERALBA, per canviar les rajoles del lavabo. Pl. Mercadal.
JORDI TORRA PARÍS, per canviar els sanitaris i les rajoles dels lavabos. C. Costa dels Dipòsits.
ROBERT BERNÉ TRIQUELL, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Sant Joan.
XAVIER MAGRI GOIXART, per un dret de connexió d’aigua definitiva
a la xarxa general. C. Capella.
MARIA GRACIA RODRÍGUEZ LORENZO, per un dret de connexió
d’aigua definitiva a la xaxa general. C. Sant Joan.
RAMON CAPDEVILA AÑÉ, per un dret de connexió d’aigua definitiva
a la xarxa general. C. Sant Joan.
ELISABET RIUDEUBÀS GILABERT, per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Àngel Guimerà.
MERCEDES CAMATS GAÑET, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Àngel Guimerà.
CAIXA D’ESTALVIS DEL PENEDÈS per un dret de connexió d’aigua
definitiva a la xarxa general. C. Àngel Guimerà.
PERE DELGADO MORENTE, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Àngel Guimerà.
SALVADOR JUNYENT REVELLES, per col·locar una marquesina
sortida d’obra i amb teula, a l’entrada de l’habitatge. C. Verge del Socors.
JORDI MENDOZA BARBERO, per arrebossar les parets, enrajolar i
instal·lar un punt de llum. Av. Marià Jolonch.
MARIA SOLEDAT MIRALLES GIL, per gual permanent. C. Institut.

BECA 25, SL per una licència de 1a. ocupació d’un habitatge unifamiliar aïllat amb garatge. C. Ronda Molinal.
JOSEP FRANCESCA BRESCÓ, per una pròrroga de l’expedient per
construir un femer a l’explotació ramadera. Montclar.
DAMIÀ VICENS BALAGUERO, per obrir una rasa per connectar la
claveguera a la xarxa general. C. Migjorn.
JOAN ROMEU MARQUILLES, per obrir una rasa per canviar un tub
malmès de l’aigua. C. Safareigs.
CONSTRUCCIONS CAMATS, SA, per un gual permanent. Av. Marià
Jolonch.
PERE MORA GIRIBET, per un gual permanent. C. Canal.
MAGDA TALLAVÍ PICAÑOL, per col·locar una marquesina sortida
d’obra i amb teula a l’entrada de l’habitatge, substituir la banyera del
lavabo per un plat de dutxa, canviar les rajones d’una part del lavabo i
canviar unes teules malmeses de la teulada. C. Verge del Socors.
EDUARD RODRÍGUEZ CALDERON, per canviar la claraboia malmesa del celobert. Pl. Onze de Setembre.
MAQUINARIA ANGEL TRIGINER, SL per col·locar aïllant a la teulada i traslladar un elevador d’una nau a l’altra. Av. Generalitat.
HU KEZHOU, per fer un fals sostre, col·locar fluorescents i enrajolar
el terra. Per ocupar la via pública amb un contenidor. Per un dret de
connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Per col·locar un rètol a la
façana del local. Av. J. Mestres.
RAMON RIBES VALLS, per arranjar les dues xemeneies, canviar els
barrets, netejar les canaleres i substituir les teules malmeses de la
teulada i per ocupar la via pública amb un camió cistella. Pl. Amball.
GERARDO CARRO LOPEZ, per obrir una rasa per connectar la xarxa
de l’aigua i de la claveguera a la xarxa general. Per substituir els bastiments de fusta per alumini dels dos balcons de la façana i canviar la
porta d’entrada de l’habitatge. Per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Per un dret de connexió a la xarxa general de
clavegueram. Donzell.
FRANCESCA SAMARRA LLUCH, per impermeabilitzar la bassa de
purí existent i col·locar-hi una tanca metàl·lica. Montclar.
JOSEP MARIA GASSÓ BONCOMPTE, per canviar les teules malmeses i substituir una biga de la teulada. Ctra. Puelles.
MERCÈ ROMA PUIGPINÓS, per canviar les teules malmeses de la
teulada de l’habitatge. C. Raval de Sant Francesc.
ANTONIO ANDREU AMIGÓ, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
RAMON ANDREU CABA, per un dret de connexió d’aigua definitiva
a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
GUAIRE01, SL per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa
general. Av. Marià Jolonch, 42, local 1
MARIA LUISA ZEA MONTERO, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Catalunya.
FRANCESC ESTEBAN GARCIA, per ocupar la via pública amb un
contenidor. C. Petronel·la.
ANTÒNIA ALBERICH VIDAL, per ocupar la via pública amb una
bastida i per pintar les façanes de l’habitatge. Per aixecar dues parets
laterals al jardí recolzades sobre dos angles col·locats a la paret mitgera, fer una barbacoa i col·locar una marquesina sobre la tanca exterior
i folrar 3 parets amb pedra. C. Verge del Socors.
PAQUITA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, per enrajolar el menjador i el passadís de l’habitatge. Pl. Pou.
SALVADOR ROCA ENRICH, per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Francesc Casades.
EXCAVACIONS JUMELA, SCP per rebaixar un camí municipal. Almenara.
COMUNITAT PROPIETARIS C. CALL per pintar la façana posterior i
un lateral de l’habitatge. C. Call.
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A L MA N A C
Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons el nostre
calendari i desè del primitiu calendari romà, anomenat Desember.
El dia 1 el sol surt a les 6h 57m, i es pon a les
16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h 17m, i es
pon a les 16h 32m. El dia 21, a les 12h 4m entrem
a l’HIVERN, és el solstici d’hivern, el dia més curt de
l’any a l’hemisferi nord de la terra. Alhora és el solstici d’estiu a l’hemisferi sud. Aquest dia el sol entra a
la constel·lació de CAPRICORN.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Antigament al desembre, i especialment a les envistes
de Nadal se solia matar el porc, per això apareix en molts
calendaris antics, com per exemple el que està esculpit a
la portalada de Ripoll (segle XII). També en la representació
del desembre sovint apareix l’escena d’un àpat que tant pot
tractar de recordar la solemnitat del dinar de Nadal, com
voler donar la idea de la vida casolana al costat de la llar
i sota teulat per efecte del fred, que no convida a sortir al
descobert. Es té aquest mes com la clau del fred i com el
de fredors més intenses i rigoroses, compartides a vegades
amb el gener.
Dia 6: Dia de la Constitució. Actualment tant o més sagrada que el misteri de la Immaculada Concepció. Més que
feta per legisladors, sembla atorgada per la divinitat.
Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de Déu.
Dia 24: Vigília de Nadal.
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 28: Els sants Innocents.
Dia 31: Sant Silvestre.

EFEMÈRIDES DEL MES
Dia 9 de desembre de 1931: S’aprova la Constitució de
la II República. Sovint hem sentit a dir que allò que s’assembla més a un espanyol de dretes, és un espanyol d’esquerres.
Una mostra d’això és la Constitució republicana que s’aprovà
tal dia com avui al Palau de les Corts. Era la primera de totes
les constitucions promulgades a l’Estat que feia referència
als idiomes no castellans, però aquest reconeixement era
molt tebi i de poc servia. L’article 4 de la Constitució republicana diu: “El castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y derecho a

Demografia

Quart creixent

el dia 5, a les 21,25 h

Lluna plena

el dia 12, a les 16,37 h

Quart minvant

el dia 19, a les 10,29 h

Lluna nova

el dia 27, a les 12,22 h

(Mes d’octubre de 2008)

usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado
reconozcan a las lenguas de las provincias y regiones. (...)
Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se
podrá exigir el conocimiento, ni el uso de ninguna lengua
regional”. Ras i curt, els bilingües érem els catalans, i això,
després de 77 anys i de la democràcia constitucional actual,
continua vigent. A l’article 50, la Constitució republicana
quan parla de l’ensenyament diu així: “Las regiones autónomas podrán organizar la enseñanza en sus lenguas respectivas de acuerdo con las facultades que se conceden en sus
Estatutos. Es obligatorio el estudio de la lengua castellana,
y esta se usará también como instrumento de enseñanza en
todos los centros de instrucción primaria y secundaria de las
regiones autónomas. El Estado podrá mantener o crear en
ellas instituciones de todos los grados en el idioma oficial
de la República”. Amb aquesta Constitució poca cosa en
va quedar de l’Estatut de Núria de 1931. Quan es debatia
l’Estatut al Congrés és significativa la intervenció a discutir
la primera esmena del diputat Royo Villanova, elegit per Valladolid i del partit agrari. Diu així en referir-se als diputats
de la Minoria Catalana: ¿No os entristece a los que teneis
mis años comparar la elocuencia de los diputados catalanes
de ahora con la que tenian Cambó, Ventosa y Pi i Margall,
por ejemplo?... Yo creo que hablan poco, porque saben que
no tienen el dominio del castellano como lo tenemos nosotros. Y eso es porque llevan veinte años mutilando el alma
española y no hablando y escribiendo más que en catalán.
Yo oí al inolvidable Estanislao Figueras en el Ateneo, cuando
empezaban estas cosas catalanistas que tuvieron un origen
literario, a parte del político, diciendo: “A mí me han enseñado la doctrina en catalán, a mi me han enseñado la escuela
en catalán”. Pues fue la escuela y fue el púlpito, han sido
los maestros y los curas los que han creado el catalanismo
antiespañol. Sortosament que hi havia la llei de 1902 que
vam comentar el mes passat i moltes altres.
Bibliografia: Francesc Ferrer i Gironés. La persecució política de la
llengua catalana. Edicions 62. Barcelona 1986.

R. Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
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NAIXEMENTS
Selena Palacio i Marín
Mohamed Mhayaoui
Maria Solanes i Recasens
Berta Delgado i Ortet

dia 29-9
dia 5
dia 6
dia 24

MATRIMONIS
Mohamed Chteba, i
Isabel Pallejà i Morales
DEFUNCIONS
Maria de la Torre i Martínez
Jaume Novell i Sendrós

dia 3

71 anys, dia 8
94 anys, dia 20

JOSEP ROVIRA

DESEMBRE

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 8 ........................................ Inapreciable
0,4 l./m2
Dia 12........................................
Dia 17........................................
5,5 l./m2
Dia 18........................................
5,4 l./m2
Dia 22........................................
1,2 l./m2
Dia 23........................................ Inapreciable
Dia 28........................................
25,5 l./m2
Dia 29........................................
2,0 l./m2
Dia 30........................................
7,7 l./m2
Dia 31........................................
7,5 l./m2
TOTAL ........................................
55,2 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DE L’OCTUBRE
Màxima del mes ..................... 25°, dies 10 i 13
Mínima del mes ............................... 1°, dia 30
Oscil·lació extrema mensual ........................24°
Mitja de les màximes ...........................18,290°
Mitja de les mínimes .............................9,387°
Mitja de les mitjanes ...........................13,838°

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Família de Felip Solé i Riera
Volem donar les gràcies pel suport rebut a totes i cadascuna
de les persones que ens heu acompanyat en aquests moments
tan difícils i dolorosos.
A tothom, moltes gràcies de tot cor.
Família Solé-Pla
Montclar, 4 de novembre de 2008

Nota als col·laboradors
En compliment de la normativa legal vigent,
totes les col·laboracions que se’ns facin arribar per qualsevol mitjà per ser publicades a
SIÓ han d’anar signades, amb nom i cognom,
amb el DNI, adreça i, millor, amb un telèfon de
contacte, si bé es publicaran amb pseudònim
o nom col·lectiu, si així es demana. Aquesta
norma serveix igual per a les persones a títol
individual, com per als escrits que presentin
els col·lectius, ja siguin entitats polítiques,
socials, culturals o esportives. Sempre hi ha
d’haver un responsable que se’n faci càrrec
sigui o no l’autor de l’article. Aquest és un requisit indispensable i qualsevol col·laboració
que no s’ajusti a aquesta norma no podrà ser
publicada.
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SIÓIGITAL
D

SIÓ
Ó ha digitalitzat tots els números de la col·lecció,
des de 1964 al 2007, i tots els 9 col·leccionables que
s’han publicat fins ara. D’aquesta manera es recupera
la col·lecció íntegra de la nostra publicació, inaccessible des de fa molts anys amb les revistes de paper, i
es converteix en una eina de fàcil recerca.
Totes les persones que estiguin interessades a disposar d’aquesta digitalització, que aplega en 3 DVD les
més de 20.000 pàgines publicades, ens ho poden fer
saber a qualsevol dels membres de la redacció, al telèfon d’administració (Pilar Figuera) 973 39 20 42 o
a través del correu electrònic, redacció@revistasio.cat.
A partir de les demandes se’n farà un tiratge especial i
més endavant es lliuraran a tots els que s’hagin subscrit
coincidint amb la seva presentació pública i oficial.
El preu especial d’aquesta subscripció inicial és de
10 euros per cada DVD, que es presentarà amb el seu
corresponent estoig, amb un total de 30 euros.

L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Representació del
muntatge teatral Un
menjar celestial, en
la passada edició de
la Fira del Torró i la
Xocolata a la Pedra.
La foto de l'esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!
❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

CORRESPONDÈNCIA

Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

ho

da

nes

ta,

do

lles

pre

per

tin

ta.

gu

na

sem

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Solució a les 7 diferències:

Solució a la Correspondència:
6: 3 i 1
7: 4 i 2
8: 1 i 4
9: 2 i 5
10: 9 i 7

és

1: 7 i 8
2: 10 i 10
3: 8 i 9
4: 5 i 6
5: 6 i 3

La
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La dona llesta, sempre és tinguda
per honesta.

Tercer aniversari de

Pere Martí i Andreu
Que morí cristianament el dia 19 de novembre de 2005,
a l’edat de 81 anys.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Agramunt, novembre de 2008
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

D

urant les tanques de l’hivern
del canal d’Urgell s’aprofita per
fer les feines de neteja i manteniment. Uns treballs necessaris que
mentre hi va haver els embassaments per guardar l’aigua de boca
no era possible fer-los completes.
En la foto podem veure com uns
operaris segellen les juntes que hi
ha entre les peces de formigó que
conformen el canal. Precisament
el tram on treballen és el que correspon a la tanca que es feia sota
el pont del Camí Vell de Mafet per
emmagatzemar l’aigua de boca
per Agramunt i Puigverd. Des que
es va construir el pantà, ja no cal
fer la reserva.

L A C A L AISER A

per SERAFINA BALASCH

[NOVEMBRE 2008]

sió 537

69

70

sió 537

[NOVEMBRE 2008]

m
u

b

l
à

’
L

Aquesta colla de noietes que estan a punt de berenar eren les que anaven a aprendre a cosir al cosidor de la Carme Rovira.
D’això en fa 50 anys justos. L’any 1958 la Carme tenia el cosidor a Cal Falser, al Mercadal. L’obrador el tenia en una petita
estança del darrere que comunicava a una eixida que donava al carrer de l’Escorxador. És en aquest espai on es va celebrar
aquest berenar que aquest mes hem posat a l’àlbum familiar dels agramuntins.

D’esquerra a dreta:
14

2

3

4

12

5

13

6
8
7

10

9
11

1

1) Ramona Cornudella
2) Anna Garcia
3) Montse Sansa
4) Roser Somion
5) Roser Amigó
6) ?
7) Adelina Carreras
8) Mª Teresa Balagueró
9) Mª Carme Garcia
10) Encarna Martín
11) Mª Lluïsa Martín
12) Carme Rovira
13) Mercè Balasch
14) Assumpció Carné
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