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L'ENTREVISTA

D el que es desprèn de la conversa
amb el regidor responsable de
cultura, l’organització d’aquesta

àrea és també continuista en el sentit que
no disposa de pressupost propi, ni d’una
infraestructura de gestió, com sí tenen
altres àrees municipals, tot seguint una
inèrcia d’actuació que ve de lluny. Això fa
difícil confeccionar un projecte cultural a
curt i mitjà termini quan s’ha de regatejar
puntualment els recursos amb la resta
de l’equip de Govern. El que es fa és,
especialment, una gestió del dia a dia amb
temes que, en ocasions, es confonen amb
competències d’altres regidories, com
festes i ensenyament.

Ernest Caufapé va arribat al govern
municipal després d’estar a l’oposició
durant el darrer mandat. “Vaig assumir

Ernest
Caufapé,
Regidor de Cultura i
Urbanisme de
l’Ajuntament d’Agramunt

❚  Josep Bertran

Diu que en la seva actuació manté una línia de continuïtat amb la que menava l’anterior govern
municipal. “He procurat seguir allò que ja s’havia encetat, sols amb algun canvi de direcció en
certs temes, però no massa diferent en línies generals”, explica el responsable de la política
cultural municipal de l’actual govern de coalició entre ERC i el PSC. Caufapé és també respon-
sable de l’àrea d’urbanisme, competències que no tractarem en aquesta conversa, centrada
únicament en temes relacionats en l’àmbit cultural.

la responsabilitat amb il·lusió i amb ga-
nes d’aportar coses per la cultura
d’Agramunt, un tema que conec prou
després de tants anys. Per això no he
trobat cap sorpresa a l’hora d’entrar a
gestionar els variats aspectes que confi-
guren aquest món en què em moc prou
a gust”. El regidor qualifica entre “nota-
ble i excel·lent” la situació cultural de la
nostra Vila.

PATRIMONI
La recuperació dels Safareigs és un dels

temes de patrimoni que el govern de CiU
va començar i que està pendent de com-
pletar. S’ha criticat que per part de l’actual
no s’hagi continuat amb aquesta reha-
bilitació. “Estem disposats a fer una feina

de manteniment i conservació. S’il·lumi-
narà la zona, però, ara per ara, és impos-
sible fer una reordenació de l’entorn amb
la supressió dels coberts i corrals, així
com la restauració de l’antiga caseta de
les bombes”. La falta de recursos, de
diners serà una constant a l’hora de par-
lar de projectes, alguns ja encetats, com
és aquest cas, o d’iniciar-ne d’altres.

El Pou del Gel i la Cisterna del Convent,
ambdós situats al Parc del Convent, són
altres dos equipaments que esperen una
acció per donar-los a conèixer. “L’anterior
govern va deixar un projecte d’urba-
nització de tot el parc, amb la inclusió
del Pou del Gel i de la Cisterna. Fins i tot
hi ha una partida de diners, aparcada i
guardada, procedent del conveni que es
va firmar en el seu dia amb l’empresa
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d’aigües CASA, quan se li va donar la
gestió del servei d’abastiment. Creiem
que aquest projecte és inviable en alguns
aspectes i caldrà trobar-hi una solució
alternativa i factible”. Pel regidor, el que
pot ser més fàcil és obrir al públic el Pou
del Gel en el marc d’una ordenació de
tota la zona, per convertir-la en una al-
ternativa a la del Passeig del Sió. Una
actuació que encara no està decidida, ni
madurada del tot.

ASSOCIACIONS
Ernest Caufapé no creu que hi hagi

cap crisi a les associacions de la Vila, “el
que sí que hi pot haver és un cansament
en alguns dels seus dirigents que porten
molt de temps al front de les mateixes i
una certa dificultat a l’hora de la seva
renovació”. El regidor celebra que s’hagi
creat un segon grup de teatre, “Grup
Escènic Agramuntí”, que complementarà
l’oferta teatral que fins ara oferia el
“Teatredetics”. Cal recordar que ambdós
grups són fruit d’un mateix tronc que han
evolucionat en la seva trajectòria.
Quant a l’organització de representacions
de teatre professional, el regidor es
mostra caut “tenint en compte el seu
cost i l’oferta que hi ha en localitats
properes. És fàcil que ens hi enganxem

els dits. Però no descarto organitzar-ne
alguna”.

L’Escorxador tancarà, definitivament,
a finals d’any. Està previst invertir-hi en-
tre 12 i 18 mil euros per rehabilitar la
coberta i traslladar el material de la bri-
gada municipal. Quedarà lliure un gran
edifici a disposició de fer-hi equipaments.
El grup “Teatredetics” ha demanat la
reconversió en un gran espai de creació
teatral que ells gestionarien. “Es tracta
d’un projecte molt ambiciós, engres-
cador, però que sobrepassa la capacitat
d’un poble con el nostre i de la pròpia
entitat que l’hauria de gestionar”. El que
sí que és factible, segons el regidor, és
rehabilitar-lo de mica en mica i posar-lo
a disposició de les entitats agramuntines.
Actualment hi té la seu el grup de Diables.

PERFIL

Ernest Caufapé va néixer en un
poble que avui ja no hi és: Tra-

gó de Noguera. Va desaparèixer sota
les aigües del riu Noguera Ribagor-
çana amb la construcció del pantà de
Sant Antoni.

Va arribar a Agramunt el curs
1977-78 com a mestre de les Es-
coles, actualment CEIP Macià-Com-
panys. Des de l’any 1984 n'és el di-
rector. Forma part del Grup de
Mestres Urgell-Segarra.

Mestre i llicenciat en filosofia i
lletres, durant una bona colla d’anys
va exercir com a professor de reci-
clatge de català, també va participar
com a mestre de català per adults
en els cursos que es van organitzar
a Agramunt als anys vuitanta.

La seva activitat política pública
comença l’any 1995, quan es pre-
sentà a les eleccions municipals en el
número cinc de la candidatura del
PSC que va treure 2 regidors; l’any
1999, quan es presentà de nou i surt
elegit com un dels tres regidors que
formaren el grup socialista a l’opo-
sició, conjuntament amb els dos inde-
pendents. L’any 2003 torna a pre-
sentar-se sota les mateixes sigles i el
PSC aconsegueix 4 regidors i és la
tercera força política. Al govern hi
arriba després de pactar amb el grup
d’ERC que, fruit de llargues nego-
ciacions, aconsegueix l’alcalde –és la
segona força–, mentre que els socia-
listes obtenen les regidories més
significatives.

L'ENTREVISTA
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PATRIMONI DOCUMENTAL
Una de les principals obligacions dels

ajuntaments és la de tractar aquells te-
mes que per les seves pròpies caracte-
rístiques no ho poden fer les associacions,
com és el cas de la recerca històrica, ar-
xius, arqueologia, publicacions, museus,
entre altres. Des de fa uns anys el nostre
Ajuntament manté un conveni amb la
Universitat de Lleida, UdL, per tal de cer-
car en l’Arxiu de la Corona d’Aragó tot
el fons que faci referència a la nostra Vila.
Cal recordar que durant la darrera
Guerra Civil l’arxiu històric, amb docu-
mentació del segle XIII, va ser retirat de
l’edifici municipal i traslladat a Barcelo-
na, on encara es troba actualment.

Aquest conveni està encallat perquè
sembla que la UdL no troba becaris
disposats a traslladar-se a Barcelona i fer
una recerca i catalogació d’aquesta
documentació. “En els darrers contactes
que hem mantingut amb el professor
responsable ens va comunicar que
s’intentaria microfilmar els documents i
estudiar-los a Lleida”. Trobar i investi-
gar aquest fons documental és un dels
grans temes que tenim pendents els
agramuntins. El nostre passat l’hem de
conèixer .

El regidor anuncia que està negociant
amb el propietari l’arrendament de les
instal·lacions on hi havia l’antiga Biblio-
teca pública de la Caixa. L’objectiu és el
d’utilitzar-les com a Arxiu Històric Muni-
cipal. “Concentrar-hi tota la documen-
tació dispersa que actualment tenim i la
que ens pugui arribar. Una dependència
que s’utilitzaria per estudiar el llegats
com el de Lluís Pons, el de Cal Benet de
Mafet, Ramon Viladàs i altres”. Sobre
l’actual situació del Museu Municipal, en
Caufapé és partidari de traslladar-lo als
baixos de l’edifici que, tard o d’hora es
construirà, no se sap encara quan, en els
actuals solars del carrer Sant Joan
propietat de l’INCASÒL.

L’actual regidor de Cultura ha
mantingut el Consell Assessor que va
crear el seu predecessor en el càrrec,
Ramon Bernaus. Ha estat convocat en
tres ocasions des que en Caufapé és titu-

lar de la regidoria. “És un organisme, no
decisori, amb qui consulto temes
relacionats amb política cultural, se li
comunica les activitats i s’acullen
propostes, que després es duen a terme
o no”. Fruit d’una d’aquestes propostes
ha estat l’edició d’un llibre de narracions
inèdites de Lluís Pons amb il·lustracions
d’artistes agramuntins que sortirà
properament. S’espera que es pugui pu-
blicar un llibre a l’any dins la Bibliotheca
Acrimontis amb temes relacionats amb
Agramunt. Hi ha altres temes de caràcter
patrimonial que els actuals responsables
municipals no s’han plantejat, com
tampoc no ho feren els anteriors, com
és, per exemple, el de la recerca arqueo-
lògica, un vessant que a casa nostra ha
tingut molt pocs seguidors i que mai els
successius ajuntaments no s’han plantejat
escometre.

En el decurs de la conversa sorgeixen
altres temes absents en la vida cultural

agramuntina. Parlem, per exemple, de
cicles de conferències i presentacions de
llibres; exposicions artístiques de
creadors locals de les arts plàstiques, en
una sala estable, i una programació con-
tinuada “estem una mica aclaparats per
l’existència de l’Espai Guinovart. Aquest
i altres temes podran tenir un lloc en el
futur cultural agramuntí a partir de
l’interès del seu responsable municipal.

Fa poc l’Ajuntament va aprovar situar
a les entrades de la Vila un cartell on es
digui que Agramunt forma part de la
Ribera del Sió. Aquesta acció es fa per
reivindicar la creació de la Ribera com a
comarca administrativa. Des de Ca la Vila
també s’han tramès escrits a instàncies
oficials del Govern i el Parlament re-
clamant aquest tema. “El que encara no
s’ha fet, almenys d’una manera oficial,
és mantenir converses amb la resta de
municipis de la Ribera per conèixer la seva
voluntat i tractar de menar un acció con-
junta”, reconeix el regidor.

Aquesta conversa es publica en el pri-
mer número de la nova època de SIÓ,
marcada per la seva edició a tot color i
els canvis de disseny. La conversa és
també el moment per explicar-li al regi-
dor els detalls d’aquests canvis amb els
que es pretén dignificar, encara més,
l’aportació de la revista al món cultural.
Ernest Caufapé els valora molt posi-
tivament i encoratja a seguir en aquesta
línia de superació i brinda el suport mu-
nicipal en tot el que calgui. ■
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