
sió   5JULIOL de 2004

FETS DEL MES
❚  Josep Bertran

▼

Accident
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Un veí de Guissona, Enric Ribe-
ra i Pinós, de 54 anys, va mo-
rir el dia 29 de juny quan el

cotxe que circulava per la banqueta del
canal, entre el pont de la carretera
d'Artesa i el de Preixens, va caure a
l'interior del llit per causes que es
desconeixen.

L'accident va tenir lloc poc després de
les 9 del matí i immediatament hi van
acudir la Policia Municipal, els Bombers
i els Mossos d'Esquadra. El vehicle, un
ZX amb matrícula L-3025-V, es va que-
dar, inicialment, enganxat al pont de
Preixens, però abans que es pogués re-
tirar va entrar a sota el pont i va quedar
entre dues bigues, la qual cosa va difi-
cultar poder-lo retirar.JO
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Després de molts intents i estona de
feina, es va poder enganxar amb dos
vehicles, una grua i un camió de bom-
bers, i molt lentament retirar-lo fins a la
vora i treure’l del canal. Davant les difi-
cultats inicials, ja s'estava a punt de
demanar la intervenció dels especialistes
subaquàtics.

Com ja s’havia advertit inicialment, a
l'interior del cotxe hi havia una sola per-
sona que portava posat el cinturó de
seguretat. Durant els darrers anys han
estat diversos els vehicles que han caigut
dins del Canal en aquest mateix tram.
Sortosament alguns han pogut sortir i
no han acabat tant tràgicament com
aquest.

Amb aquestes tres seqüències es pot apreciar
l’acció de rescat del cotxe sinistrat, que va
resultar molt complicada.
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Visites
institucionals

L a consellera de Cultura de la
Generalitat, Caterina Mieras, va vi-

sitar breument la nostra Vila el dijous dia
1 de juliol. Durant la seva estada se li va
ensenyar, breument, el temple de Santa
Maria, Lo Pardal i l'Espai Guinovart.
L'Ajuntament li va lliurar un dossier so-
bre la restauració del temple parroquial.
Mieras es va comprometre a intentar
aportar ajudes perquè les obres puguin
continuar de cara a la restauració del
nostre monument més emblemàtic.

La consellera
de Cultura

El secretari general de Mobilitat
de la Generalitat E l secretari general de Mobilitat de la

Generalitat va visitar Agramunt el
dia 18 de juny. Durant la seva estança,
es reuní amb els alcaldes dels municipis
afectats per les obres de millora de la
carretera de Cervera. Actualment s’està
treballant en el tram entre la capital de
la Segarra i la cruïlla dels Quatre Camins.
Posteriorment s'executarà el segon tram
fins a la nostra vila, amb la construcció
de dues rotondes tancades. La primera,
a l'entrada del terme municipal, i la se-
gona, abans del pont sobre el Sió.
Paral·lelament a les obres de millora de
la calçada central de la carretera, també
es preveu construir vials laterals de
servei, semblants als de l’entrada per
Tàrrega. Durant la visita, Nadal també
anuncià que està projectat construir una
rotonda a la cruïlla amb la carretera de
Bellpuig per ordenar la connexió amb la
zona del Clos. També va dir que ben aviat
es millorà el ferm de la carretera de
Balaguer.
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El públic va omplir la sala de sessions.

FETS DEL MESACTUALITAT

▼

Presentació llibre

La sala de plens de Ca la Vila va acollir,
divendres dia 9 de juliol, l’acte de

presentació de la tercera novel·la de
l'agramuntí Màrius Blàvia, professor de
llengua i literatura de l'IES Ribera de Sió.

novel·la; el director literari de Proa, Isidor
Cònsul; el regidor de Cultura, Ernest
Caufapé i l'alcalde, Ramon Muixí.

Màrius Blàvia va néixer a Lleida l'any
1963 i viu a Agramunt des de fa molts
anys. És casat, amb una filla i treballa com
a professor de llengua i literatura al nostre
Institut. Literàriament es va donar a
conèixer fa uns deu anys quan va guanyar
la primera edició del Premi de Novel·la Breu
Ciutat de Mollerussa amb l'obra, L'Illa dels
morts . L'any 1997 va publicar La llum de
l'abisme i, dos anys més tard, el dietari El
Viure secret. Segons es va dir durant la
presentació de la seva tercera novel·la,
aquesta supera en molt les anteriors i
Blàvia es consolida com a escriptor. Estirp
d'homes lliures està ambientada a la ciutat
de Lleida entre els anys 1908 i 1909 i
barreja situacions i personatges històrics
amb altres de creació. Acabada la
presentació, que va omplir totalment la sala
d'actes, l'escriptor va dedicar una bona colla
de llibres, a amics i lectors.

L'obra es titula Estirp d'homes lliures i
ha estat editada per Proa Edicions. A l'acte
de presentació hi van intervenir el nostre
company, Joan Puig, que en aquest mateix
número publica una àmplia ressenya de la

La presentació s’emmarcà en els 40 anys de SIÓ.
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Polígon industrial i subestació

Durant les darreres setmanes ha
continuat la polèmica entre el grup

de CiU i el govern municipal sobre la
construcció del nou polígon. La novetat
més important i destacada es l’anunci
que ha fet Fecsa-Endesa sobre la cons-
trucció de la subestació elèctrica, una
instal·lació absolutament necessària per
millorar l’abastiment a Agramunt i,
especialment, al nou polígon. Els respon-
sables de la companyia elèctrica han
informat que aquesta subestació es
construirà en un indret prop de les
Pallargues ja que, a més d’Agramunt,
abastirà força a Puigverd, Guissona, la
CAG i a les estacions de bombeig del ca-
nal Segarra-Garrigues.

El pressupost d’aquesta obra és d’uns
9 milions d’euros, dels quals entre 1,8 i
2 milions els haurà de pagar l'Ajuntament
d'Agramunt.

E l dia 26 de juny
l'Ajuntament i Ràdio

Sió van convocar un acte
informatiu, presidit per
l'alcalde, Ramon Muixí, i el
regidor de Cultura, Ernest
Caufapé, per donar a co-
nèixer els canvis que s’han
posat en marxa a la nostra
emissora municipal que
porta una vintena d'anys en
funcionament. Una de les
principals novetats és que,
per primera vegada, l'emis-
sora comptarà amb una
persona remunerada eco-
nòmicament perquè s'hi
pugui dedicar professional-
ment. Les novetats en la
programació s'aniran in-
troduint progressivament.

El grup municipal de CiU en una roda de premsa, conjuntament amb l’empresari agramuntí Alejandro Silvestre,
per informar sobre la polèmica del polígon industrial.

Ràdio Sió
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▼

Sant Joan

La Flama del Canigó arribà
a quarts de nou del

vespre de la vigília de Sant
Joan portada pels joves atletes
agramuntins. Una vegada
encès el pebeter, es va llegir el
manifest de la Diada des del
balcó de Ca la Vila.

El Grup de Diables va parti-
cipar simbòlicament en l'acte
amb l'encesa de la torxa que
més tard presidiria la seva
actuació la Nit de Sant Joan.
El grup de l'Espetec compleix
20 anys des de la seva creació.

Com cada any, se celebrà la
paellada popular amb molta
acceptació. Enguany la retira-

da de la paella ja no es va fer
a força de braços, ja que un
toro mecànic va ser l'encar-
regat de portar-la des del foc
al punt de distribució.

El grup sardanista Barreti-
na va organitzar, un any més,
el tradicional Aplec de la Sar-
dana amb una gran partici-
pació de públic vingut d'arreu.
A la sessió del matí va actuar
la cobla Riella, mentre que a
la tarda van ser les cobles
Jovenívola d'Agramunt, Bell-
puig i la Principal del Llobre-
gat. Durant tota la tarda es
van fer els acostumats actes i
sorteigs de paneres i obsequis.JO
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