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AGRUPAMENT ESCOLTAENTITATS

Què es cou al CAU?
❚  Agrupament Escolta
   d’Agramunt

L ’estiu és temps de contrastos; és
temps de fer vacances, recórrer
món, fer activitats diverses i,

alhora, és temps de descans. El Cau
també el viu així. Després d’un mes de
juliol d’intensos campaments, s’arriba a
l’agost amb la melangia d’haver passat
bons moments entre nosaltres i amb la
placidesa d’uns dies per endavant de
descans merescut. La festa major ve a
ser la fi d’aquest temps màgic d’estiu i
l’inici d’un nou curs, d’unes noves expe-
riències, d’uns nous horitzons,...

De ben segur que quan tingueu aquest
Sió a les mans ja haurem passat el CACAU
2004. Amb aquesta trobada, l’Agru-
pament Escolta pretén donar a conèixer
a la vila la manera que tenim de treballar
i viure l’escoltisme. Potser a vegades, les
entitats pequem d’una certa introversió.
I és per aquest motiu que ens obrim a
tothom, a curiosos, a simpatitzants, a
amics, a crítics, a les institucions, a les
altres entitats, etc.

I després del CACAU, encetem el nou
curs. Ho fem el dia 25 de setembre.
L’equip de caps, però, ja fa setmanes que
hi treballa. Hi posem il·lusió, hi posem
esforç, però sobretot, creiem en aquest
projecte i ens el sentim molt nostre.

Des d’aquí també volem animar-vos a

formar part del Cau. Podeu venir sempre
que vulgueu, provar-ho uns dies, parlar-
ne,... Només cal que ens ho comuniqueu
o que us arribeu el dissabte 25 a casa
nostra. Vosaltres sereu benvinguts i
nosaltres serem bentrobats.

Aquest mes us proposem visitar
l’exposició “President Lluís Companys”
que el Consell Comarcal i l’Ajuntament
d’Agramunt han dut a l’Espai Guinovart.
En una de les fotografies que s’hi

exposen, podem observar la recepció que
el President Companys oferí als Minyons
Escoltes al Palau de la Generalitat, en la
què li manifesten la seva adhesió a la cau-
sa republicana. Anys més tard, el
Moviment Escolta prendria un paper molt
rellevant tant en la mateixa guerra civil
(ajut a refugiats, recollida i tramesa de
paquets al front, defensa passiva,...) com
en la lluita contra el franquisme i el retorn
de la democràcia. ■
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ENTITATS ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA

Corria l'any 1980, quan els
integrants del primer
ajuntament democràtic,

després de la dictadura, engegaven,
amb més il·lusió que recursos, el que
arribaria a ser una de les entitats més
importants de la vila d'Agramunt i
comarca, generadora d'activitats,
formacions i cultura musical. Ja ha
transcorregut molt de temps, i la
nostra (la vostra) Escola Municipal de
Música es prepara aquest curs per
complir 25 anys. Un fet que ens omple
de satisfacció i d'orgull, en observar
tota la feina que s'ha fet en aquest
espai de temps.

Més endavant us informarem dels
actes que hem preparat per aquest
curs 2004-05, per celebrar aquest
esdeveniment.

Tot seguit us podem mostrar
l'anagrama que ens acompanyarà tot
el curs. Aquest nou anagrama del 25è
aniversari és obra de l'artista Cristina
Cuñat, que ha fusionat en una imatge,
el motiu (25 anys), la música (el

Anagrama 25è aniversari

pentagrama), i el que potser és el lloc
més característic i identificatiu de la
nostra vila (la portalada de l'església
de Santa Maria). Aquest nou anagra-
ma, durant tot el curs, anirà al costat
del que ja ens va dissenyar el Sr. Josep
Guinovart.

Volem agrair públicament la
col·laboració desinteressada de Cris-
tina Cuñat i presentar-vos la seva
obra, que a partir d'ara és el nostre
anagrama del 25è aniversari. Gràcies,
Cristina.

Aprofitem l'avinentesa per recor-
dar-vos que encara resta oberta la
matrícula a l'Escola de Música, i que
podeu venir de dilluns a divendres,
de 6 a 8 de la tarda, al carrer
Ensenyament, 18. ■

Complir 25 anys és un fet que ens omple de
satisfacció i d'orgull, en observar tota la
feina que s'ha fet en aquest espai de temps.

COL·LEGI IMMACULADA CONCEPCIÓ MARE DE DÉU DELS SOCORS

ANIVERSARI 1880-2005
125 anys fent escola

Enguany el nostre col·legi celebra el 125è aniversari de la seva fundació per part de la germana Montserrat Pons. Un dels
actes previstos consistirà en una exposició de material que il·lustri els diferents moments de la història del col·legi. Per això
demanem la col·laboració de totes aquelles persones que puguin aportar qualsevol tipus de material per poder realitzar-la:
fotografies, labors, quaderns, uniformes, llibres, etc. El material el poden dur al mateix col·legi o trucar al telèfon 973 390
555 i el passarem a recollir. No cal dir que tractarem amb la màxima cura tot allò que ens vulgueu confiar, i que us serà
retornat amb la màxima puntualitat.

Molt agraïts.
Comissió organitzadora 125 anys
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ENTITATS COBLA RIELLA

La cobla Riella a Àustria

Com tots sabem, les cobles de la
nostra vila hem estat treballant
dur durant tot l’estiu per a

oferir la nostra música arreu de les terres
catalanes. Enguany, però, la sardana ha
travessat les fronteres i ha viatjat,
juntament amb nosaltres, la Cobla Riella,
cap a Graz, una bonica ciutat d’Àustria
del dia 4 al 10 d’agost.

Aplec internacional
de la sardana

Des de fa anys, Adifolk organitza, amb
el suport de la Generalitat, l’aplec inter-
nacional de la sardana i mostra de grups
folklòrics que es realitza a una ciutat de
l’estranger. Aquest agost es va dur a
terme, per dissetena vegada, en aquest
país centreeuropeu, on ens vam sentir
com a casa.

Els components de la cobla Riella ja
havíem viatjat a l’Alguer quatre anys
enrera i, quan vam tenir l’oportunitat de
tornar a participar-hi, no ens ho vam
pensar dues vegades.

Ens van acompanyar castellers, sar-

danistes, esbarts dansaires, diables,
bandes de música, bastoners, gegan-
ters... realment un gran moviment de
cultura catalana.

La Cobla Riella va participar molt

activament en l’aplec, va realitzar cer-
caviles, ballades de sardanes conjun-
tament amb la Cobla dels Lluisos de
Taradell i un concert. Cal remarcar l’èxit
que vam tenir durant el concert quan
vàrem interpretar “Girona m’enamora” i
“Marinada” juntament amb l’Orfeó de
Puig-Reig el qual realitzava una gira
centreeuropea.

Malgrat l’enfeinats que vam estar,
disposàrem de temps per a visitar la ciutat
i fer gresca amb la resta de catalans que
participaven activament o no a l’aplec.

El viatge es va fer una mica llarg, i fins
i tot vam haver de fer nit a Milà. Tot i
això, ens sentim orgullosos d’haver
realitzat aquest viatge ja que ha estat una
experiència molt enriquidora, no tan sols
musicalment sinó també per les bones
estones que vam poder viure en un país
estranger i les nombroses amistats que
van sorgir des del primer moment.

L’any vinent se celebrarà a Amster-
dam, la Cobla Riella tenim moltes
ganes de poder-hi tornar a participar...
tan de bo. ■

La cobla Riella acompanyant l’Orfeó de Puig-Reig.

La cobla Riella durant la seva actuació a Graz.
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ENTITATS

Nova temporada

PENYA BARCELONISTA

L a Penya Barcelonista encara
aquesta nova temporada amb
més il·lusió que mai, ja que

enguany se celebra el seu 30è aniversari.
A hores d’ara ja s’estan fent gestions per
organitzar una sèrie d’actes commemo-
ratius que encara s’han de concretar. L’acte
central seria un dinar de germanor, al qual
ens agradaria poder comptar amb
l’assistència d’alguna persona significativa
dins de l’entorn blau-grana. La celebració
d’aquest dinar està prevista per finals
d’octubre o bé a primers de novembre.

SORTIDES AMB AUTOCAR

Enguany també es volen potenciar les
sortides amb autocar per assistir als
partits del Camp Nou per veure jugar el
Barça en directe. De moment ja se’n va
organitzar un per anar al Gàmper i va
ser tot un èxit que, la veritat sigui dita,
va sorprendre tothom, ja que no vam
poder atendre totes les sol·licituds que
hi van haver. Això ens motiva i a l’ensems
ens il·lusiona per continuar organitzant
aquestes sortides.

ESTAND FIRA DEL TORRÓ

En aquests moments som 214 socis i
esperem poder-ne ser molts més. Per
això, tal com es va fer l’any passat, la
Penya tornarà a estar present amb un
estand en la propera edició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra, al qual es
podrà adreçar tothom que estigui
interessat a fer-se soci. Així mateix,
atendrem els que vulguin informació o
tinguin alguna cosa a comentar. També
es podrà adquirir loteria de Nadal i uns

plats molt bonics que s’han fet per
commemorar el 30è aniversari de la
Penya agramuntina.

MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS
I NOVA JUNTA

S’han hagut de modificar els antics
estatuts, que dataven de l’any 1974, any
en què es va constituir l’entitat, perquè
estaven completament desfasats. Per
aquest motiu es va celebrar una
Assemblea Extraordinària, en la qual
es va aprovar el text refós dels nous
estatuts per adaptar-los a la normativa
de la Direcció General de Dret i
d’Identitats Jurídiques del Departa-

ment de Justícia de la Generalitat de
Catalunya.

En un dels seus apartats s’indica que
el nombre de components de la Junta
Directiva s’havia de reduir a vuit. En
l’Assemblea es van elegir els nous
components i va quedar de la següent
manera:
President: Josep Esteve i Roset
Tresorer: Joan-Ramon Majoral i Segura
Secretari: Salvador Sallés i Sala
Vocals: Ramon Cuñat i Marquilles,

Josep Esteve i Ingla, Joan
Manuel Guixé i Cirera, Maria
Rosa Salvadó i Fornieles i
Isidre Solé i Marquilles. ■

Els directius de l'àrea social del Barça ens van oferir una recepció a les instal·lacions del Camp Nou en un desplaçament
efectuat la temporada passada.

❚  La Junta

Envieu les vostres col·laboracions a través del correu electrònic de SIÓ

redaccio@revistasio.info
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Restauració de les set campanes
del nostre campanar

D iem i escrivim sovint
que la joia indiscuti-
ble, el cor de la Vila

d'Agramunt és el seu temple:
portalades, façana, absis,
retaules... i també el seu
campanar. Avui fem referència
de forma preferent en el seu
campanar per la restauració
definitiva de totes les seves
campanes. El nostre cam-
panar, amb els seus 31,30 m.
d'alçària, possiblement fou
començat al segle XIIIè i finalitzà
en període gòtic. La part supe-
rior té forma d'una enorme
llanterna. Es diu que és un dels
millors exemplars de torre
gòtica d'Espanya i de Catalunya
(junt amb els de les catedrals
de Lleida i Barcelona, Santa
Maria del Mar). Al pis de les
campanes s'hi puja per una es-
cala interior de 70 esglaons de
pedra en forma de cargol.

Abans de l'any 1936 el cam-
panar ja tenia set campanes.
Així ens ho descriu Mn. Joan
Pons: "Les cinc campanes que
es balancegen en els espaiosos
finestrals del campanar, es-
guardant el poble en totes
direccions, s'anomenen vulgar-
ment: la "Grossa", la "Mit-
jana", la "Manca", la "Sorda"
i la "Garranyeu". Durant la
guerra, les tres més grosses
foren estimbades a la plaça.

Va ser al cap d'uns anys, ja
en plena restauració del tem-
ple, quan novament una
família de la vila regala les tres
noves campanes. El dia 1 de
maig de 1957, d'una manera
molt solemne i festiva i amb

Quinta campana, dita també
"Garranyeu", degut al seu so
argentí, o també dels "Per-
duts": Any 1763. Pes bronze:
80 quilos. Pes total: 120
quilos. També es restaura
perquè així mateix es pugui
tocar.

Aquestes campanes eren
tocades totes manualment.
L'últim sagristà i campaner fou
el Sr. Silvestre Bonet (a.c.s.) i
amb la seva mort, l'agost de
1990, calgué plantejar una
nova forma de tocar-les. Quan
es va reformar el rellotge, que
es canvià de lloc, s'aprofità per
efectuar l'electrificació de tres
de les cinc campanes. Aquesta
restauració es va poder inau-
gurar durant les festes de
Nadal de 1991, i fou subvencio-
nada per la Diputació, l'Ajun-
tament i els donatius d'agra-
muntins i també amb la gran
col·laboració de l'empresa
Martorell que hi aportà ma-
terials, treballs i personal.
Calgué despenjar les campanes
amb una grua, canviar coixinets
i altres estructures. D'aquesta
restauració, malgrat el seu
elevat cost, i degut a sovin-
tejades tempestes, s'havia
malmès la part elèctrica, restant
la majoria de les vegades sense
poder funcionar.

Darrerament, l'empresa ex-
perta i experimentada en
aquesta mena de restaura-
cions, Carvajal Corredera,
d'Alcoletge, ha fet la primera
fase de restauració. Durant la
Pasqua d'enguany es va poder
posar en marxa el nou fun-

l'assistència de les autoritats,
vilatans i l'Excm. Sr. Bisbe
Ramon Iglesias Navarri, es
beneeixen aquestes tres noves
campanes i es col·loquen, amb
l'expectació de la multitud, als
seus llocs respectius del cam-
panar i que actualment encara
ocupen. (D'aquesta diada hi ha
un bonic i emotiu reportatge).

De les actuals campanes del
nostre campanar hi ha alguns
detalls i curiositats:

La més gran: Inscripció:
"SANTÍSSIM SACRAMENT"
"ANY DEL SENYOR" "1957"
"BENEÏT I ALABAT SIGUI EL
SANTÍSSIM SACRAMENT".

ENTITATS LA PARRÒQUIA

Pes bronze: 736 quilos. Pes
total: 1.060 quilos.

L'altra campana: Inscripció:
"ASSUMPTA". Pes bronze:
484 quilos. Pes total: 735
quilos.

La tercera: Inscripció:
"ESPERIT SANT". Pes bronze:
280 quilos. Pes total: 435
quilos.

Quarta campana: Inscripció:
any 1687. Pes bronze: 200
quilos. Pes total: 310 quilos.
Dita també la "Sorda". Aquesta
no fou estimbada i es conserva
al mateix lloc. És la que
actualment es restaura perquè
novament pugui voltejar.
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ENTITATS LA PARRÒQUIA

cionament d'una part de les
campanes, i que ara tots
podem comprovar el seu bon
resultat. El cost d'aquesta
restauració ha estat de
9.617,65 euros, que hem
anat pagant amb l'ajut i
col·laboració de donatius
particulars, amb fons de la
parròquia i amb la col·labo-
ració de 600 euros que ha
aportat l'Ajuntament.

Ara, però, encara quedava
en aquesta segona fase les
dues últimes campanes: la

"sorda", de la qual cal canviar
tot el jou deteriorat i el batall
i posar un motor amb els seus
complements per poder
bandejar; i també la campana
més petita de totes, la dita
"dels perduts" amb un
electromartell.

Les campanes d'un cam-
panar en cada poble tenen el
seu to peculiar i són com una
veu que senyala i recorda
moments importants d'una
vila: la festa, el dolor, la
invitació a la pregària i el pas

del temps. Les campanes fan
festa i ajuden a viure la festa.
També són espectacle, com ho
demostra el fet que sovint a
la Plaça hi veiem algun avi amb
el seu nét mirant, contemplant
i sentint com les campanes

Cost total de la restauració:

Primera fase .............................. 9.617,65 euros
Segona fase (actual) ................... 3.996,49 euros

TOTAL ............................ 13.614,14 euros

voltegen.
Així doncs, amb aquesta

segona fase quedaran del tot
restaurades i en ple funcio-
nament totes les set campanes
del nostre meravellós cam-
panar. ■
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