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LA 3...
Quan fa un any van començar les
obres de la concentració parcel·lària
del Segarra-Garrigues, la nostra revista
en va fer un ampli seguiment amb
especial èmfasi en els canvis que comportaria en la xarxa de camins. Uns
mapes amb transparències facilitaven
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A més de les seccions habituals, el
lector trobarà en aquest número de la
revista tres informacions més destacades com són les que es dediquen a la
XXIII edició de la Fira del Torró, una
àmplia entrevista a l’alcalde Bernat
Solé i un reportatge sobre la marxa
de les obres del canal
Segarra-Garrigues, especialment les que afecten
als termes municipals
d’Agramunt i la Ribera.
Del certamen firaire
destacar un gir en el seu
contingut que en aquesta edició ha deixat una
mica de banda el sector
del dolç per recuperar
l’agroalimentari i el multisectorial. Després del
lapsus de l’any passat
s’ha tornat a celebrar el
lliurament del guardó del Torronaire
d’Honor. Transcorregudes onze edicions seria convenient fer algun canvi
per potenciar-lo tant en favor dels
seus organitzadors com del propi homenatjat.

la comprensió de les modificacions de
la xarxa que quedava documentada de
cara al futur.
Ara, quan ja es comencen a veure
els hidrants que han de portar l’aigua
al peu de les noves finques, resultat

d’aquestes concentracions, i ja s’han
instal·lat sota terra els milers de metres
de conduccions, hem cregut convenient fer-ne un altre reportatge.
Un reportatge que inclou imatges
dels treballs de construcció d’aquestes
instal·lacions, incloses les grans basses
i estacions de bombeig
amb capacitat per emmagatzemar mil milions
de litres d’aigua que
han de servir per regar
les finques de la nostra
zona de la Ribera.
S’ha fet molt, però
encara falta bastant.
S’ha de portar la llum
a les estacions de bombeig, s’ha d’estendre la
xarxa de regadius a la
zona sud d’Agramunt,
entre moltes altres
obres. Amb tot, i segons la Comunitat
de Regants, durant l’any que ve tot
estarà llest per regar. Alguns ho esperen amb candeletes, mentre que uns
altres s’ho miren amb recel i escepticisme. ■
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ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

I N T E G R A D A

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a - Tel./Fax 973 39 01 40 - AGRAMUNT

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

www.centresodontologiaintegrada.com

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
Telf. 973 60 04 50
vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com
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Ctra. C-13 P.I. La Noguera
C/ 1, Nau 1
25670 TÉRMENS
Telf. 973 18 08 04

Ctra. de la Llacuna, 44
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT
Telf. 977 88 04 59

MANRESANA DE MAQUINARIA S.A.
C/ Narcís Monturiol, 1 Pol. Ind. Bufalvent
08240 MANRESA
Telf. 93 874 39 11
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E

nguany hem celebrat
una Fira del Torró molt
matinera, el 8 i el 9
d’octubre, i molt curta, dos
dies, ja que la data de referència, el 12, s’esqueia a
mitja setmana, el dimecres.
La inauguració oficial se celebrà el dissabte a les sis de
la tarda, sembla ser que per
problemes d’agenda del conseller d’Agricultura, Josep
Maria Pelegrí, que va ser l’autoritat que la presidí. Durant
l’acte intervingueren la directora, l’alcalde, la presidenta
del Consell Comarcal, Rosa
Maria Mora, i el Conseller,
tal com podem apreciar en
la foto gran que obre aquest
reportatge.
2. Els mestres torronaires,
Àngel Lluch, Fèlix Valero i
Lluís Roig, van fer la tradicional ofrena floral al monument
a la tradició torronaire d’Agramunt.
3. Prop de l’indret on se
celebrava l’acte hi havia un
grup del col·lectiu dels Indignats de la Ribera del Sió que
es van manifestar amb pancartes, que van quedar installades a la passarel·la del pont
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romànic, i amb alguna tímida
xiulada. Un dels manifestants
va parlar breument amb el
conseller Pelegrí.
4. Les autoritats van fer el
tradicional recorregut pel recinte firal aturant-se especialment a la zona de la cuita i en
els estands de les quatre empreses torronaires. Enguany,
després de l’experiència de
la darrera edició, la cuita ha
tornat al recinte originari, la
carpa exterior als pavellons.
També s’hi va instal·lar una
mostra d’objectes relacionats

[OCTUBRE 2011]
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amb els torrons i un estand de
la IGP, Indicació Geogràfica
Protegida, Torró d’Agramunt.
5. Remenar el perol en el
que s’elabora el torró ha esdevingut, ja per tradició espontània, la fórmula popular
d’inaugurar la fira per part de
l’autoritat competent.
6. Una de les novetats que
va cridar més l’atenció del públic va ser la gran barra del
Torró d’Or de vuit metres de
llarg i de 485 quilos de pes.
Ha estat una col·laboració entre la firma Torrons Vicens i la
Bruixa d’Or de Sort. El conseller Pelegrí va tallar simbòlicament aquesta barra acompanyat de les autoritats i dels
promotors.
7. Els torrons d’or van ser
distribuïts entre els visitants a
la fira, que se’ls cruspien amb
delit.
8, 9 i 10. El Conseller visitant els estands de Torrons
Fèlix, Roig i Lluch.
11. L’aula del gust ha estat,
per tercer any consecutiu, el
lloc on el torró ha protagonitzat la gastronomia més variada. Destacats professionals
s’han encarregat de fer-ho arribar al públic que omplia el
recinte en cada demostració.
Ismael Prados ja és un clàssic
a la Fira.
12. El públic omplí cada
una de les sessions de l’Aula
del Gust.
13. Les demostracions del
Catxo es van fer a la carpa de
la Fira per part del personatge
que des de fa tres anys s’encarrega molt encertadament
de conduir i animar les cuites
i la distribució dels torrons
entre el públic assistent.
14. Els organitzadors han
potenciat l’apartat multisectorial de la Fira que s’ubicà
al pavelló esportiu amb la
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Creu Roja va exhibir una mostra
commemorativa
amb fotografies,
cartells, retalls
de premsa i uniformes antics.

participació de productes de
tota mena, des de les olives a
llibres i còmics de segona mà,
bijuteria, roba o materials per
la construcció.
15. El sector agroalimentari
es va concentrar en una carpa al costat de la de la Cuita.
També hi havia els estands de
les fundacions de Lo Pardal i
Guinovart.
16. En una carpa al costat

21

23

del Bar s’hi va ubicar l’Espai
Infantil que es va veure molt
concorregut.
17. Les dues fundacions
locals, Lo Pardal, a la foto, i
l’Espai Guinovart, hi varen ser
presents. A la primera s’exhibia un muntatge fet pels
alumnes de l’IES Ribera del
Sió, inspirat en una obra de
Guillem Viladot que es pot
veure a Lo Pardal 3.
18. La Penya Barça va obrir
al Pou una parada de restauració. Va ser una de les moltes instal·lacions de menjar
i beure que hi havia aquest
any, xurreries incloses, com
també l’Associació Nostra Senyora del Remei de Mafet.
19. En el seu espai habitual la Creu Roja va exhibir una
mostra commemorativa amb
fotografies, cartells, retalls
de premsa i uniformes antics.

Mans Unides i els alumnes de
quart d’ESO van instal·lar les
respectives tómboles.
20. Una imatge inèdita de
la tradicional parada de les
olives, una assídua a la nostra
fira.
21. Una de les novetats
en el pavelló del dolç va ser
una parada dedicada a les
begudes amb història, tot un
seguit de productes gastronòmics i de begudes que portaven el nom de personatges i
fets sobre la història de Catalunya.
22. Vista general del pavelló del Dolç en un dels moments de màxima afluència.
23. Com és habitual, a la
plaça del Pou s’hi situà la
Menestralia, una mostra dels
oficis antics. A la foto podem
veure el picapedrer agramuntí
Jordi Martí.
[OCTUBRE 2011]
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24. En l’habitual recorregut
del carrer Sió i plaça de l’Es-
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glésia s’hi van instal·lar les
parades d’alimentació artesa-

nal i altres productes. També
ocupaven el carrer Manuel de
Pedrolo i part de la Fondandana.
25, 26. El col·lectiu de
Mestres Torronaires va designar Jaume Gregori com a
“Torronaire d’Honor”, en un
acte celebrat a l’aula del Gust
el diumenge al migdia. Va ser
Rosa Maria Mora, presidenta
del Consell Comarcal, qui li
va lliurar la distinció amb la
presència de l’alcalde, Bernat
Solé. Amb aquesta distinció
els torronaires van agrair la
dedicació que Gregori ha esmerçat durant molts anys en
la tramitació, a través de la
Conselleria d’Agricultura, que
s’ha hagut de fer de cara als
reconeixements oficials que
té el torró agramuntí, des de

JOSEP BERTRAN
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Una de les atraccions de les
firetes va tenir
una fallada electrònica que va fer
que un parell del
braços perdessin
força i caiguessin
colpejant a terra.

la Denominació de Qualitat
fins a la Indicació Geogràfica
Protegida, IGP.
27. L’acte de clausura va
anar a càrrec del president
de la Diputació, Joan Reñé.
Inicialment estava previst ferlo a l’Aula del Gust, però per
problemes d’horari es traslladà a la de la Cuita.
28. Imatge de l’atracció poc
després del succés mentre fa
les proves de funcionament,

abans de ser definitivament
clausurada. Es pot veure com
un Mosso investiga al costat
de la instal·lació mentre que
el públic es congrega el seu
voltant.
A quarts de set de la tarda del diumenge, una de les
atraccions de les firetes, la
Rana, situada al costat de la
palanca de prop del pavelló
esportiu, va tenir una fallada
electrònica que va fer que un

parell del braços perdessin
força i caiguessin colpejant
a terra. L’incident va afectar vuit infants, entre 8 i 12
anys, i un adult, que van patir
cops i fortes sotragades. Dos
dels afectats van ser atesos,
i donats d’alta, en el mateix
indret i la resta van ser traslladats al CAP i, posteriorment, a l’Arnau de Vilanova
de Lleida amb mitja dotzena
d’ambulàncies. A mesura que
eren atesos se’ls donava l’alta
i a quarts de dues de la nit
tots ja eren a Agramunt. L’alcalde i la directora de la Fira
es van traslladar fins al centre
hospitalari per acompanyar
els agramuntins. La Policia
Local, Bombers i Mossos
d’Esquadra es van desplaçar
al lloc dels fets. Els darrers
van precintar la instal·lació i
van obrir una investigació per
conèixer les causes de l’avaria
que va ocasionar l’accident,
que podria haver estar molt
més greu i que, sortosament,
va quedar en poc més que un
ensurt. ■
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Ca la Rosa
Menjars casolans
per emportar

- L’Estoneta bar cafeteria

973 390 468
C/ Pau Casals, 12
AGRAMUNT
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Menú diari

8,50

%

Per emportar

5,50

%

Restauració
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GRANS productes, preus PETITS
Només fins al
15 de novembre

199€
IVA INCLÒS

Conjunt Fan: Moble 80 + mirall 80x90cm + lavabo de porcellana.
· Moble i mirall lacat alta brillantor.
· Calaixos de gran capacitat i amortidor integrat amb tancament silenciós.

Unitats limitades

16

pretensats cuñat
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C/ Capella, 6 Agramunt ( Lleida ) Tel. 973 390 115 Fax. 973 392 810 www.cunyat.com
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era un llibre de música molt
gran que es col·locava sobre
un faristol, majoritàriament
giratori, a través del qual els
oficiants dels actes religiosos
o el cor podien veure les notes
musicals des de lluny.
La segona peça que ha estat restaurada és el llibre, sis
fulls, de la Confraria del Santíssim Sagrament. Es tractava
d’una associació constituïda a Agramunt l’any 1604
per iniciativa dels pagesos i
confirmada pel Papa Pau V.
En reproduïm la coberta a
tota plana perquè es puguin
apreciar els detalls de les illustracions.
1
La regidora de Cultura, Mercè
Cases; la responsable de l’Arxiu,
Rosa Maria Sera, i la restauradora, Marta Gabernet, el dia que va
lliurar els documents restaurats.

La mostra es podrà veure
fins al 4 de març.

2. Espai Guinovart
1. Restauració
Després de mesos de feina,
s’ha acabat la restauració de
dos dels documents més importants que hi ha dipositats
a l’Arxiu Històric Municipal.
Ambdós formen part del llegat de Mn. Pons i correspo-

nen a antics fons de la Vila.
Es tracta d’un llibre Cantoral,
de data desconeguda, que el
formen un total de 72 fulls
de pergamí. Les tapes de cuiro que tenia no corresponien
al llibre original i, per tant,
es van retirar. El Cantoral

Fins el dia 4 de març del
2012 es pot veure a l’Espai
Guinovart una nova exposició
de l’artista que aplega una
sèrie d’obres agrupades amb
el títol de “Refugis: projeccions & reflexions”. La mostra
es va inaugurar en el decurs
de la passada Fira del Torró. Segons el seu comissari,
Jordi Antàs, “...al llarg de la
seva trajectòria Guinovart va
desenvolupar un llenguatge
propi i intemporal no exempt
d’entusiasme, de renovació
incessant i de transformació
del món mitjançant unes idees pròpies, allunyant-se de
les tendències del moment
i apostant per consolidar
un compromís amb el seu
temps”.

JOSEP BERTRAN

3 i 4. Els Indignats
del Sió

2

El col·lectiu dels Indignats
del Sió van organitzar, el diumenge 2 d’octubre a l’Espai
Guinovart, una xerrada-colloqui a càrrec d’Arcadi Oliveras, una de les veus més críti[OCTUBRE 2011]
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tació pròpia i/o narrat a partir
de matèries que aporten un
significat propi que tracto
d’amplificar o manipular”.
L’experimentació és un altre
eix fonamental, així com la
matèria, l’orgànic o, per ésser més concís, el seu rastre.
Juan Carlos Estudillo és natural de Barcelona, establert a
Terrassa des de fa 10 anys.
Ha dut a terme diverses exposicions individuals així com
nombroses de col·lectives.

3
JOSEP BERTRAN

5. La Galeria

Arcadi Oliveras arriba acompanyat dels organitzadors.
A dalt, el públic que va omplir
l’Espai.

Arcadi Oliveras és
una de les veus
més crítiques
sobre la situació
actual.

18

sió 572

[OCTUBRE 2011]

JOSEP BERTRAN

ques sobre la situació actual.
El president de Justícia i Pau
treballa des de fa temps per
alertar sobre les mancances
que té la societat occidental
actual envers la pobresa i la
fam que pateix gran part de la
humanitat. També s’ha destacat en el suport que dóna al
fenomen dels “Indignats”, un
moviment de protesta que ha
sorgit arreu d’Europa. En la
conferència de l’Espai, es va
parlar d’ambdues qüestions
amb una gran participació del
públic en la part final.

JOSEP BERTRAN

4

La galeria d’art >amm
d’Agramunt inaugurà, el diumenge 16 d’octubre, l’exposició de Juan Carlos Estudillo titulada “Anàbais” que
es podrà veure fins el 26 de
novembre. Segons el propi artista “no puc desvincular-me
de l’objecte en el meu treball
i de la memòria que comporta
treballar amb i/o/des dels mateixos. Un treball de sedimen-

5
Juan Carlos Estudillo el dia de la inauguració.

6. Les finestres
de Lo Pardal
En el marc del cicle l’Important és la idea que la Fundació Guillem Viladot “Lo
Pardal” ve celebrant des de
fa mesos, s’ha inaugurat una
nova mostra que es podrà
veure fins el dia 30 de novembre d’enguany. En aquesta ocasió les finestres de “Lo
Pardal 3” estan ocupades per
fotografies de gran format que
mostren diversos personatges mirant per una finestra.
La mostra és obra de l’artista
Sylvie Menunier. “Són foto-

JOSEP BERTRAN
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7. Recuperació del Sió

6
Les fotografies a les finestres
de “Lo Pardal 3”.
A la dreta, imatge corresponent
a l’antiga peixera de Bellver
de Sió.

Un dels mags participants
actua en una plaça plena
de públic.

7

grafies trobades a les golfes
buides, als drapaires i extretes d’àlbums familiars... Separades del seu context familiar esdevenen tan comunes,
tan ordinàries que permeten a
cadascú contar les seves pròpies històries”, explica l’autora de l’exposició.

Aquesta tardor han començat les feines de recuperació
d’un nou tram del riu Sió,
concretament el que afecta
al terme municipal d’Ossó
de Sió. Les obres, que de
moment han consistit en la
neteja dels marges, formen
part d’un programa medioambiental amb un pressupost de
100.000 euros finançat per

la Diputació i “la Caixa”, a
més de les aportacions municipals. El programa va començar en el municipi dels
Plans de Sió amb la millora
de diversos trams i la recuperació de les peixeres, com
SIÓ va informar en el seu moment. A més de la neteja de
la llera i de l’entorn, el programa també contempla adequar
l’indret com una zona verda o
d’esbarjo amb la instal·lació
de mobiliari com bancs, taules i papereres, a més d’habilitar-hi un accés fàcil. Es
té especial cura en recuperar
les antigues peixeres, tant
abundants en aquest riu, que
servien per acumular l’aigua i
així poder-la desviar vers les
segles de reg o molinals.

LAIA PEDRÓS

8. La màgia de Montgai

8

La vila de Montgai va celebrar, els dies 1 i 2 d’octubre,
la tercera edició de la Fira de
la Màgia amb un gran èxit de
participació, tant d’artistes
actuants com de públic.
Ambdós dies els assistents
van omplir els diversos escenaris distribuïts entre els
carrers i les places de la població. ■
[OCTUBRE 2011]
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Amics
de
l’Espai
Guinovart
Cicle Impossibilitats, supervivències
extremes en art
impossibilitats.wordpress.com

Josep Guinovart: Refugis: projeccions i reflexions
8 octubre de 2011 / 4 març 2012

Martín Llavaneras
Primera composició per als germans Baschet
21 agost / 13 novembre 2011

Mireia C. Saladrigues
A partir del 27 de novembre

V Trobada de poetes per la pau
Quan la paraula crema el foc

13 de novembre de 2011
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI D’HIVERN (Del 12 de setembre al 20 de juny):
De dimarts a divendres, de 10h a 13h i de 16h a 19h,
Dissabtes d’11h a 14h i de 16h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt
info@espai.guinovart.es
Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04
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Seqüència d’imatges que ens mostren l’arribada dels tubs
per a les infraestructures de reg i la seva ubicació.
En la foto superior, un comboi de camions carregats de
tubs. A les dues del mig, descarregant un dels vehicles
i les canonades al costat de les rases. A baix a la dreta,
canonades paral·leles soterrades.

Foto gran pàgina anterior:
Bassa del Bosc del Siscar,
amb la silueta d’Agramunt al fons.
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La construcció de la xarxa
de distribució de l’aigua
s’ha centrat, fins ara, en la
zona nord d’Agramunt.
A la zona sud, la de les
Serres-Ofegats, en prou
feines s’hi ha treballat.

R E P O RTATGE INFR A ESTR U CTURES

per JOSEP BERTRAN

El 2012 les terres de la Ribera del Sió
rebran l’aigua del Segarra-Garrigues

Un dels nous camins
de la zona nord.

a tardor passada una
munió de potents màquines van començar a
obrir nous camins per configurar una xarxa de comunicació, de 85 quilòmetres, entre
les noves finques sorgides de
la concentració parcel·lària.
En els números de SIÓ dels
mesos de setembre i novembre en vàrem donar àmplia
informació i un any més tard
tornem a tractar el tema co-

L

A hores d’ara es
poden donar quasi
per enllestits els
treballs de la
concentració. La
xarxa de camins ja
és una realitat.

incidint amb el començament
de la instal·lació dels hidrants
A hores d’ara es poden donar quasi per enllestits els
treballs de la concentració.
La xarxa de camins ja és una
realitat; els antics han desaparegut integrats a les noves
finques i les millores d’aquestes gairebé estan llestes per
poder ser sembrades de cara
a la nova collita.
No s’han registrat grans

problemes comparativament
amb el volum de l’obra. Els
responsables de REGSEGA
atenen periòdicament les
queixes dels propietaris i és
evident que alguns no han
quedat satisfets del tot amb
les respostes que han rebut.
Queda pendent de resoldre
el problema de la Carrerada
ja que s’ha eliminat un tram
d’aquest històric camí, que se
li ha donat continuïtat per un
altre indret, malgrat les queixes i les denúncies d’algun
veí.
A Agramunt la concentració
parcel·lària ha afectat 2.624
hectàrees que estaven inicialment repartides entre 1.014
finques corresponents a 423
propietaris. La concentració
les ha agrupat en 630 parcelles. Això representa que s’ha
passat de les 2,4 finques de
mitjana que tenia cada propietari a disposar-ne 1,5 finques
amb una superfície mitjana de
6,3 hectàrees, quan abans de
la concentració era de 2,65
hectàrees per parcel·la.

Sistemes de reg
La construcció de la infraestructura de reg està molt
avançada. Les grans basses
[OCTUBRE 2011]
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El dia sis de setembre de l’any passat van començar les obres de concentració parcel·lària del canal
Segarra-Garrigues. Un any més tard el resultat d’aquests treballs són evidents. El canvi del paisatge del
nostre municipi que s’anunciava en aquell moment ja és un fet. Per sota terra circulen amagats milers de
metres de canonades de tots el diàmetres i els hidrants pels quals ha d’aflorar l’aigua ja han començat a
sorgir de sota terra com bolets en una tardor plujosa. Se’ns diu que l’any que ve serà el decisiu amb l’aigua
a punt d’entrar a les 5.300 hectàrees regables dels termes d’Agramunt, Puigverd, Preixens i Oliola sud.
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▼
Les dues imatges ens mostren
la Bassa de Claret en construcció i acabada.
La Bassa de Claret és a la cota
de 495 metres.
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de captació i distribució ja estan llestes, així com les dues
grans estacions de bombeig.
Falta, però, el més essencial per a la seva posada en
marxa: la força elèctrica. Per
donar servei al gran consum
d’energia que necessitaran
els nous regadius, Fecsa-Endesa va construir dues sub-

estacions transformadores a
Tàrrega i a Mont-roig des de
les quals s’haurà de subministrar aquesta energia.
La construcció de la xarxa
de distribució de l’aigua s’ha
centrat, fins ara, en la zona
nord d’Agramunt. A la zona
sud, la de les Serres-Ofegats,
en prou feines s’hi ha treba-

llat. Es parla de problemes
tècnics i fins i tot econòmics,
però segons el president de la
Comunitat de Regants, Josep
París, únicament és qüestió
de programació de treballs
ja que ara estan concentrats
en la xarxa de canonades de
Puigverd.
En les imatges que acompanyen l’article es poden
veure diferents fases de construcció d’aquesta xarxa. Durant setmanes, camions de
gran tonatge van arribar en
combois procedents de l’Europa central traslladant les
grans canonades que es van
enterrar dins les rases que
s’obriren paral·leles als ca-

Bassa de Claret

Basses de
Florejacs
JOSEP BERTRAN

Bassa del
Bosc del Siscar

Bassa de
Mas Roig

A la dreta, bassa de Mas Roig
en construcció i acabada
amb aigua a l’interior.
La bassa de Mas Roig és la
més gran, amb 422.000 m3
de capacitat.

mins. Aquestes conduccions
porten l’aigua procedent dels
punts de captació i emmagatzematge.

Les basses
Cinc grans basses amb capacitats diverses seran les
que s’utilitzaran per distribuir l’aigua del canal a tota la
nostra zona de reg. Agramunt
regarà 2.674 ha.; Preixens,
922 ha.; Oliola Sud, 891
ha. i Puigverd, 813 ha. Les
parcel·les estan situades a diversos nivells i per això rebran
l’aigua de les diferents basses
segons la seva cota.
La bassa situada a major
altura és la de Claret, a una

JOSEP BERTRAN

cota de 495 metres. Té una
capacitat de 324.000 metres
cúbics. Està situada a sota
d’aquest nucli deshabitat i a
prop d’on hi ha la cruïlla del
camí de Maravella.
La bassa de Mas Roig és
la de major capacitat amb
422.000 metres cúbics i està
situada a la cota 411. A la ma-

teixa alçada es troba la bassa
del Bosc del Siscar, a prop de
la Casanova, amb una cabuda
de 203.000 metres cúbics.
Ambdues basses reben l’aigua directament del canal
que passa a poca distància
amb una cota un xic més alta.
Els dos pantans disposen de
sengles estacions de bombeig
[OCTUBRE 2011]
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Mapa on es veuen situades
les cinc grans basses que
s’utilitzaran per distribuir
l’aigua del canal a la nostra
zona de reg.
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▼
D’esquerra a dreta:
Una de les voladures durant la
construcció del canal.
Treballs de millora d’una finca
propera a la Casanova.
Accident, sense conseqüències,
durant les obres de concentració.

JOSEP BERTRAN

Estació de bombeig
a la bassa de Mas Roig.
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que impulsen l’aigua fins a
la bassa de Claret, la de més
alçada i per tant major capacitat de reg. La nostra zona
també rebrà l’aigua, però en
menor quantitat, de dues
basses situades prop del poble de Florejacs que s’omplen

de l’aigua impulsada des de
l’estació de Mas Roig.
Les basses de Claret i el
Bosc del Siscar, especialment
la primera, portaran l’aigua
per decantació a un total de
4.400 ha de les finques situades a la zona nord i part de

les Serres d’Agramunt; Oliola
Sud; Preixens i Puigverd.
Les 900 hectàrees regables
restants, corresponents a les
Serres d’Agramunt, i unes poques de Puigverd i Preixens,
es regaran amb l’aigua procedent de les basses de Mas
Roig i Florejacs.
En aquests moments ja
es comencen a veure els hidrants que han de subministrar aigua a les finques, cada
una de les quals disposarà
d’un comptador particular
i els sistemes de regulació
instal·lats dins unes casetes
que es construiran al seu
voltant. El propietari n’haurà
de construir una altra per collocar-hi tota la infraestructura
particular de reg.
Cal tenir en compte que el
sistema de reg és totalment
avançat amb la incorporació
de sistemes informàtics destinats a una racionalització
de la despesa de l’aigua de
cara a un estalvi econòmic i
un aprofitament màxim depenent de cada cultiu.

JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

Hidrants pels quals arribarà l’aigua a les noves finques.

Mentre continuen els treballs, l’empresa constructora i gestora durant 30 anys,
ASG, conjuntament amb la
Comunitat de Regants, insten perquè els futurs regants
comprin ara els drets de connexió ja que els representarà
un gran estalvi, donat que
ara el preu és de 3.100€ per
hectàrea amb una dotació de
6.500 litres Ha/any. A l’hora
de regar pagaran per aigua
consumida sense cap cost addicional de manteniment.
Pel president de la Comunitat, l’agramuntí Josep Pa-

rís, “serà com tenir un núvol
sobre cada finca que el faràs
ploure al teu gust”, diu amb la
seva proverbial vehemència.
“El reg permetrà introduir uns
tipus de cultius amb un valor
afegit important i per tant amb
una estabilitat molt gran, tant
en volum de producció com
econòmic”, segons explica el
president dels regants, una
persona que coneix com pocs
els temes de regadius des de
les seves estades a Israel, “un
país que treu fruit fins i tot del
desert i que l’exporta arreu
d’Europa”, explica. ■

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Recordem als nostres col·laboradors habituals i al públic en general, que el termini de presentació dels originals és el dia 6 del mes en què s’ha de publicar. Tots els treballs que es presentin
passat aquest termini es publicaran en el número del mes següent. Els treballs han de tenir una
extensió màxima de foli i mig amb lletra del 12 i a doble espai. També han de ser originals i
inèdits.

[OCTUBRE 2011]
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E N TITATS ESC O LA MU N ICIPAL DE MÚSICA

EMMA

Comencem el curs 2011-12

Mariana Grosu, Montserrat Sanahuja i Gabriel·la van Reeken, les
cares del nou equip directiu.

Un dels canvis
d’aquest curs
que hem encetat
fa poc, ha estat
treure les classes individuals
i fer-ne unes
de col·lectives
d’instrument (en
grups de dos o
de tres).

E

l passat mes de setembre vàrem engegar el
nou curs escolar, en què
es van introduir uns canvis per
tal de poder assumir la retallada de subvencions per part de
la Generalitat. Un d’aquests
canvis va ser treure les classes
individuals i fer-ne unes de collectives d’instrument (en grups
de dos o de tres). Ja feia temps
que en parlàvem de fer això,
però per raons pedagògiques,
ja que la classe col·lectiva acostuma a ser molt dinàmica i la
canalla s’ho passa bé. També
resulta molt positiu el fet que
els nens s’observin i s’escoltin
entre ells. No teníem previst
de fer aquest canvi tan de cop,
però de moment tothom respon
bé, tant els alumnes com el professorat.

Toni Rodríguez
Després de nou anys, Toni
Rodríguez ens ha deixat per
poder dedicar-se a altres projectes. La seva trajectòria per
l’EMMA ha estat molt intensa:
impartia classes de llenguatge
musical, piano i agrupacions.
Al segon any va entrar a l’equip
directiu (aleshores encapçalat
per Robert Oró) com a secretari
acadèmic. Al 2008 va assumir
el càrrec de director de l’EMMA. Malgrat que no se’l veia diàriament a l’Escola, ja que era
al capdavant d’un altre centre,
dedicava moltíssimes hores fent
feina i organitzant per tal de tirar l’EMMA endavant. També
estava carregat d’idees bones i
originals i era el principal suport
informàtic de l’Escola. Des del
nou equip directiu, professorat,
alumnes i pares li volem agrair tot l’esforç que ha tingut per
l’Escola i desitjar-li molta sort
en els seus nous projectes!
Nou equip directiu
Aquest curs ha engegat un
equip directiu nou amb Montserrat Sanahuja al capdavant.
Des del 2004 treballa a l’Escola com a professora de llenguatge musical, agrupacions,
contrabaix i violoncel. La nova
cap d’estudis és Gabriel·la van
Reeken, professora de l’EMMA
des del 2001. Imparteix classes

de llenguatge, violoncel i agrupacions. Tant la Montserrat com
la Gabriel·la ja formaven part de
l’equip directiu anterior. La cara
més nova de l’equip directiu és
Mariana Grosu, que ocupa el
càrrec de secretària acadèmica.
També ella és ben coneguda a
l’Escola, ja que fa classes de
llenguatge, piano, cant coral i
cambra des de fa cinc anys. A
més és veïna de la nostra vila.

Activitats previstes
El 6 de novembre, que és en
diumenge, tindrem una sortida
al programa. Tenim la possibilitat d’anar a veure el musical
Geronimo Stilton. L’anirem a
veure a la Llotja de Lleida. Ja
us ho explicarem!
Al mes de novembre començarem les audicions. El dia 14
(dilluns) en farem una, i el dijous dia 17 una altra. Us recordem que les audicions són públiques i que l’entrada és gratuïta. Començaran a les vuit de
la tarda i tindran lloc a la Sala
d’Audicions de l’Escola.
El dia 22 de novembre és la
Diada de Santa Cecília, patrona dels músics i de la música,
i això ho celebrarem amb un
concert a Lo Pardal 3. L’horari encara està per determinar,
però s’anunciarà amb antelació
amb cartells per tota la vila. Us
hi esperem! ■

Per a subscripcions i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera - Tel. 973 39 20 42

[OCTUBRE 2011]

sió 572

29

És bo
que algunes coses
no canviïn mai

’

A ”la Caixa” continuem creient que
estar al teu costat ens durà molt lluny.
Ahir, avui i sempre.
Els nostres valors no canvien.

www.laCaixa.cat

Patrocinador de l'Equip
Olímpic Espanyol
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E N TITATS C A SA L D’AVIS

Bon inicis de tardor

D

esprés de la temporada d’estiu i de la Festa
Major, el Casal d’Avis
torna a emprendre les activitats.

S’inicià amb un xerrada
sobre trànsit a càrrec dels
Mossos d’Esquadra. També
els últims dies de setembre
hem realitzat una sortida a

CASAL D’AVIS

Benidorm, visitant a Alacant
el castell de Santa Bàrbara i
degustant la típica orxata; a
Xixona, el museu del torró, i
a Vilajoiosa, la fàbrica de xocolata i, com no podia faltar,
gaudint de la platja i del bon
temps, i finalment, ens acomiadàrem del viatge assistint
a un espectacle al Molino, on
ens ho vàrem passar d’allò
més bé.
Per la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra hem passat
una bona estona ballant i berenant, que agraïm a l’Ajuntament la seva col·laboració.
El dia 15 d’octubre hem
recorregut amb el tren del
ciment la primera fàbrica
d’aquest material i el seu museu a la Pobla de Lillet i hem
visitat el santuari de Queralt.
Ha estat un viatge molt profitós.
Us volem convidar a menjar
panellets, castanyes i... el dia
5 de novembre, ja que celebrarem la castanyada. Us esperem a tots els que vulgueu
passar una estona agradable
tot rient i ballant. ■
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Plaça d
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E N TITATS B O MB ER S V OL UNTARIS

Els Bombers Voluntaris d’Agramunt encetem aquest mes una sèrie d’escrits que es
publicaran periòdicament amb la intenció
de donar-nos a conèixer a tots els lectors
un xic més, si cal, tot fent un exhaustiu detall de les actuacions mensuals que duem
a terme. I ho fem amb el propòsit que la
gent s’adoni de la importància que té poder
disposar d’un parc de bombers d’aquestes
característiques a la nostra vila. La intenció
és que l’escrit pugui sortir cada mes i farem
tot allò possible perquè sigui així, sense
defugir, és clar, la responsabilitat que el
servei ens exigeix.
INICI
SERVEI

FINAL
SERVEI

1-9-2011

9:09

2-9-2011

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Relació de serveis mensuals

Primer parc de bombers i primer vehicle que van disposar. Any 1985.

BOMBERS
AL SERVEI

HORES
SERVEI

TIPUS SERVEI

15:00

5

29:15

Pintada de murals de la Festa Major

21:00

22:10

5

5:50

Cursa d’andròmines de la Festa Major

2-9-2011

20:05

22:10

5

10:25

Cursa d’andròmines de la Festa Major

3-9-2011

18:04

22:43

3

13:57

Obrir pis carrer Àngel Guimerà

3-9-2011

22:46

0:00

9

24:36

Castell de focs de la Festa Major

4-9-2011

10:17

13:46

5

17:25

Cursa BTT a la serra d’Almenara

4-9-2011

21:33

23:30

7

13:39

Prevenció pels focs artificials de la Festa Major

5-9-2011

5:21

5:37

4

1:04

Foc de contenidor Av. Marià Jolonch

5-9-2011

5:37

5:49

4

0:48

Foc de contenidor al carrer dels Absis

5-9-2011

5:49

6:11

4

1:28

Foc de contenidor al Pàrquing Viladàs

5-6-2011

16:44

18:30

2

3:32

Obrir pis al carrer Raval de Puigverd

7-9-2011

18:05

0:00

2

11:50

Foc forestal a Baldomar

9-9-2011

19:51

21:45

5

9:30

Foc forestal a Baldomar

10-9-2011

20:47

23:20

4

10:12

12-9-2011

19:27

20:32

2

2:10

16-9-2011

13:07

18:00

5

24:25

18-9-2011

15:43

16:06

4

1:32

Accident de circulació a Montgai

19-9-2011

17:00

17:34

3

1:42

Obrir pis al carrer de la Capella

20-9-2011

7:30

10:08

2

5:16

Gestio Oficines i Magatzem Lleida

26-9-2011

14:54

16:33

5

8:15

Accident a la carretera C-14 - P.K. 93

DATA

DIA FINAL

04/09/11 01:30

Caminada al Pilar d’Almenara
Obrir Pis Adv. Catalunya
Foc forestal a Anya
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ELIMINA VARIUS, VENES RETICULARS
i ARANYES VASCULARS
amb Làser COOLGLIDE mèdic
®

Abans

ra, gràcies al sistema làser
CoolGlide®, les venes poc
atractives de la cara i les
cames poden eliminar-se de forma
definitiva, tant en dones com en
homes. S’han acabat les doloroses
injeccions!
Gràcies a la moderna tecnologia que
usa, el seu disseny únic i una àmplia
longitud d’ona, amb els sistemes làser
CoolGlide es poden tractar de forma
segura i eficient tant les venes facials
superficials como les venes blaves
de les cames, en homes i dones
per igual, i en qualsevol color de pell.

Després

A
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Abans

Després

Abans

Després

www.estetica-judith.com

AVINGUDA JAUME MESTRES, 23 25310 AGRAMUNT (LLEIDA) Tel. 973 39 27 38

O P IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

L’uniforme

Q

La història és una
roda que no para
de girar, molt sovint
les coses van i
vénen com allò que
és moda durant una
època i que després
passa, però torna al
cap d’un temps. Ara
resulta que hi ha
centres escolars,
alguns dels quals
són públics, que
s’han plantejat el
fet de fixar un uniforme escolar. Les
raons adduïdes han
estat diverses...

uan anàvem a col·legi
tots els nens vestíem
bata de ratlletes blaves
i les nenes també però d’un
color diferent. Hi estàvem
tan acostumats que després,
quan jugàvem pel carrer ja no
ens la trèiem. La bata fou la
vestimenta consubstancial a
la nostra infantesa. Ens la posàvem al matí abans de sortir
de casa i ens la llevàvem a
l’hora d’anar a dormir. No hi
havia cap nen ni nena que no
en portés.
Temps després la indumentària es va anar relaxant. Primer es va decidir que la bata
es portava a l’escola i prou.
Després alguns alumnes van
deixar de posar-se-la. I més
endavant la majoria dels centres van optar per suprimir-la
o limitar-la als més menuts.
La bata va passar a millor vida
o sigui als records de temps
pretèrits. Tanmateix, no a tot
arreu ha estat així. Encara hi
ha centres, sobretot privats o
concertats, que mantenen la
bata o l’uniforme escolar com
una vestimenta prescriptiva i
distintiva.
La veritat és que els temps
han canviat. En assolir la democràcia, gràcies a la mort del
Generalíssim, es va donar un
tomb de cent vuitanta graus a
moltes coses. Entre altres, als
uniformes. Totes aquelles coses que ens constrenyien i que
ens imposaven servituds foren
mal vistes i a poc a poc ens
vam anar traient els vestits que
ens igualaven i identificaven.
I com que la història és una
roda que no para de girar,

molt sovint les coses van i vénen com allò que és moda durant una època i que després
passa, però torna al cap d’un
temps. Ara resulta que hi ha
centres escolars, alguns dels
quals són públics, que s’han
plantejat el fet de fixar un
uniforme escolar. Les raons
adduïdes han estat diverses:
la mateixa vestimenta ajuda a
l’equitat, o sigui, al concepte
educatiu que hom preconitza
avui en dia sobre la igualtat
de tots; a més, si els alumnes
van amb un uniforme escaient
s’evita que alguns jovenets
mostrin la panxa, l’esquena,
els pits tendres, les cuixes
turgents o es passegin amb
talons de mig pam o amb els
pantalons per davall del cul.
I encara es poden afegir dos
arguments més a la defensa
d’uniforme escolar: el possible estalvi de roba i la comoditat. Estalvi perquè davall de la
bata hom pot posar-se aquells
pantalons que no agraden
gaire o la camisa que s’ha
descolorit. Algú pot pensar
que l’adquisició d’una bata o
uniforme genera una despesa
suplementària, però s’ha de
tenir en compte que els nens
o nenes sempre van vestits i
que quan vesteixen d’una manera ens estalviem que vesteixin d’una altra. I finalment, i
no per això menys important,
la comoditat a l’hora de vestir-se: no és el mateix quan
cal posar-se una indumentària fixada o un “i avui què
em poso?”. Perquè els pares
actuals sabem de sobres que
els nostres fills trien la roba i

segons què no s’ho volen posar, segons quina altra cosa ha
de fer conjunt i segons quina
altra ha de ser de marca...
A més, la febre dels uniformes en general torna a estar
de moda. Si més no en alguns
àmbits. Només cal mirar els
que són de penyes ciclistes,
els motards, els afeccionats
d’un equip quan van al futbol... A ningú d’aquests els ha
obligat a posar-se uniforme,
però ho fan gustosos perquè
els identifica amb una colla,
una afecció, un sentiment...
Recordo que no fa pas massa temps va parar al meu costat un tot terreny i en van baixar quatre individus vestits de
camuflatge: botes altes, pantalons, camisa i armilla amb
butxaques a dojo i de colors
de bosc de tardor, barret del
mateix to i un caminar una
mica eixancarrat a l’estil de
qui torna de tot i et pot perdonar la vida. Gràcies a la meva
intuïció de seguida vaig deduir per l’abillament que es tractava de caçadors. De fet no es
pot anar a caçar si hom no va
amb la vestimenta adient. Un
no s’imagina un caçador amb
pantalons de campana i camisa de color vermell... És que
així no es caçaria res... Cosa
que no vol dir que si hom va
vestit de Rambo la caça sigui
segura, és clar. Però, si es
va com els cànons imposen,
l’efecte ja hi és, malgrat que
després, com em va passar
amb els al·ludits, se us atansin i us preguntin si coneixeu
algun pagès que els pugui
vendre un quants conills. ■
[OCTUBRE 2011]
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O P IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: aligot

De plomatge de
color bru irregular
i sense cap tret
prou destacat que
el singularitzi,
potser el reconeixeríem si veiéssim
un rapinyaire de
mida mitjana d’ales
i cua amples que
vola a l’aguait per
descobrir la presa
desitjada.

L

’aligot és un ocell rapinyaire que podríem considerar com a una àliga
petita de silueta força arrodonida que pot arribar a tenir seixanta centímetres de llargada
i uns cent vint-i-cinc d’envergadura, o sigui l’espai que hi
ha entre l’extrem de les seves
dues ales quan les té obertes.
Fa una vida sedentària sense deixar, ni a l’hivern ni a
l’estiu, aquesta diversitat de
paisatges del país on s’alternen amb harmonia els conreus, les pastures i els boscos, tot dedicant-se a treure’n
profit caçant mamífers petits
com rates, conills o sargan-

tanes. Però allò que fa que
aquest rapinyaire sigui particularment interessant potser
és la seva relativa abundància
(entre cometes) comparada
amb la d’altres que avui es
troben en perillós període de
regressió.
De plomatge de color bru
irregular i sense cap tret prou
destacat que el singularitzi,
potser el reconeixeríem si veiéssim un rapinyaire de mida
mitjana d’ales i cua amples
que vola a l’aguait per descobrir la presa desitjada, o potser també el podríem conèixer
per una taca blanca que porta
al dessota de cada ala. I si coneixem els seus crits, encara
millor; aquests vénen a ser
una mena de miol potent que
es va repetint regularment.
A l’aligot li agrada planar
majestuosament, i quan para
sol fer-ho al cim d’un pal de
telèfon, d’un arbre mort o
d’un lloc on tingui bona visibilitat per poder descobrir les
preses preferides que, com he
dit més amunt, solen ser els
rosegadors i els rèptils; fins i
tot s’atreveix amb les serps si
aquestes no són massa grosses.
Té costum de fer els nius en
arbres vells que estiguin situats enmig del bosc, i sovint
aprofita els existents d’anys
anteriors pel fet d’estalviar-se
la feina que li comporta construir-los de bell nou, la qual
cosa no és una exclusiva seva,
sinó que també l’adopten,
amb certes variants, altres espècies d’ocells.
D’aquesta manera resulta

que els nius que han estat
utilitzats i refets durant molts
anys augmenten considerablement de volum de tal manera que de vegades arriben a
assolir un gruix superior a la
d’un metre.
Hi ha molta gent, de pagès sobretot, que confon els
aligots amb les àligues, i això
ha portat molts problemes a
aquests ocells que de vegades
pequen de ser excessivament
refiats; això els ha induït a patir en pròpia pell els atacs de
molts furtius que pretenent
exterminar-los sigui com sigui
perquè els acusen de tots els
mals i destrosses que reben
les peces de caça en general,
la qual cosa no té cap mena
de sentit, ja que en la seva
dieta hi ha d’altres requisits
més importants.
I no només el castiguen
amb els atacs esmentats, sinó
que, a més a més, li destrossen els nius sense pietat.
De fet, encara que les esmentades acusacions no els
han estat gens favorables,
tampoc no es pot dir que els
hagin aclaparat massa, ja que
la població total es pot dir
que no ha sofert cap davallada important, almenys així ho
confirmen les estadístiques
que elaboren els experts que
hi entenen.
Cal dir, però, que existeix
un altre aligot anomenat vesper, el qual menja preses més
petites i que atipa els novells
amb les larves que hi ha en
l’interior dels vespers. D’ací
se suposa que deu venir el
seu nom. ■
[OCTUBRE 2011]
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Trobada dels nascuts els anys 36, 37 i 38
a Puigverd d’Agramunt

E

D’esquerra a dreta, al darrere: Francisco Cases, Francisco Vicente, Jaume Serra, Joan Piera, Ramon Pérez.
Al davant: Bartomeu Sánchez, Carme Cases, Lolita Domingo, Carme Blanch, Pere Roqué, Jaume Castellà.
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l passat diumenge 2 d’octubre
ens vam retrobar a Puigverd
d’Agramunt els nascuts entre els
anys 1936-1938. Alguns de nosaltres
feia molt de temps que no ens havíem
vist, fins i tot anys.
El punt de trobada va ser una missa
a l’església a les 11, per posteriorment
visitar una exposició de fotos antigues
de nosaltres a l’escola, organitzada per
l’Ajuntament. També vam visitar el poble i vam recordar els carrers i els llocs
on jugàvem de petits.
I, com no, el dinar de celebració, on
vam seguir recordant anècdotes viscudes junts. ■

O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Trobada
quintos 1951

E

l passat 16 de juliol vàrem fer una trobada de
germanor els quintos
del 51. Ens vàrem aplegar en
un animat dinar de germanor i
vam fer una foto de família que
publiquem.
Al final, a tots ens va quedar
moltes ganes de tornar-hi. Gràcies als que van venir, i gràcies
també a la revista Sió per ferne difusió. Per molts anys.
R.V. i M.R.

Un agramuntí al Dakar

H

ola a tots i a totes! Em dirigeixo a vosaltres per explicar-vos que el dia 26 de
desembre m’embarco cap a l’aventura

del Dakar. Som un equip català-andorrà format per tres buggies, Polaris RZR XP (dos dels
quals pilotats per andorrans) i el nostre, format
pel copilot terrassenc Marc de Pablo i conduït
per mi. Ens acompanya també un camió d’assistència amb un conductor i dos mecànics.
Si tot va bé, sortirem el dia 1 de gener de
Mar de Plata (Argentina) i arribarem el dia 15
de gener a Lima (Perú), i entremig ens esperen
9.200 km de desert, pols i suposem que algun
que altre entrebanc.
Com algun de vosaltres ja vau veure, aquesta
Fira del Torró ens vam instal·lar a la plaça de
la Fondandana mostrant el camió i el buggie a
tothom que se n’havia interessat. També vam
vendre samarretes de l’equip i demanant el
patrocini a les empreses més properes, perquè
ja se sap que tota col·laboració és molt ben
rebuda i necessària!
I per acabar, només dir-vos que estic immesament agraït a totes les persones i empreses
que han contribuït i han fet que aquest somni
sigui cada dia més realitat. Moltes gràcies.
Roberto Ibarz Alzuria

JOSEP BERTRAN
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pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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Resposta a un/a indignat/da d’Agramunt
Més d’un divendres/
dissabte m’he hagut
d’alçar del llit a
deshores per culpa
del que estic denunciant, perquè no es
pot dormir.

Lamento que hi hagi
bars, que per fer
una mica de negociet, siguin capaços
d’obrir al jovent i
els venguin alcohol i
altres coses i que no
assumeixin el soroll
i la porqueria que es
fa al carrer.

e llegit perplex la
carta que es va publicar el mes passat
a aquesta revista en què
uns ciutadans d’Agramunt,
segons deien, es queixaven
que se’ls controli perquè
són propietaris d’un bar que
obre durant el període de la
discoteca els divendres nit i
matinada, ja que consideraven que complien totes les
normatives i que les forces
de l’ordre els estan controlant amb excés.
Jo sóc un veí de segona
fila d’un bar que també obre
les nits de discoteca i ho lamento profundament, però
no hi puc fer res si no canvio
d’habitatge. Des que el bar
obre en aquests dies, sovint
el soroll dels clients del bar
em desperta i no em deixa
dormir. Es fa una cridòria al
carrer que no és admissible i
que només pot passar en un
país com el nostre. No tinc
dret, després de treballar
tot el dia, a un repòs dig-

H

ne durant la nit? I els veïns
de primera fila que han
d’aguantar encara més fort
la cridòria i la brossa que
generen els clients? Hi ha
dret a això?
Accepto que els amos del
bar puguin tenir tots els papers en regla. Però, perquè
no fan passar els clients a
dins del seu bar i, ben insonoritzat, els deixen beure,
menjar i cantar el que vulguin? Que no se n’adonen
que al carrer es munta un
guirigall de mil dimonis? No
els sap greu això? És clar,
ells fan els calers i després
la xerinola i el merder es
queda al carrer... i que els
veïns es facin fotre.
Més d’un divendres/dissabte m’he hagut d’alçar
del llit a deshores per culpa
del que estic denunciant,
perquè no es pot dormir. Lamento, doncs, que hi hagi
bars, que per fer una mica
de negociet, siguin capaços
d’obrir al jovent i els ven-

guin alcohol i altres coses i
que no assumeixin el soroll
i la porqueria que es fa al
carrer.
Tant de bo les autoritats
continuïn fent bé la seva feina i que, per tant, cada dia
que convingui, i si pot ser
cada dia, facin anar els municipals o les forces de l’ordre als bars i establiments
que generen soroll i malestar al carrer.
Després que hem hagut
d’aguantar moltes nits de
qualsevol manera encara
els signants de la carta es
permeten acabar amb una
ironia que els soferts veïns
no ens mereixíem. Em sap
greu i em dol perquè considero que es queixen sense
raó i que, de ser una mica
més humans, calladets haurien estat millor. Almenys no
haurien generat aquesta resposta que de ben segur no
els plaurà.
Un veí de l’indignat/da
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Trobada generacional del 1966

Va ser una vetllada
plena de records,
emocions i sentiments de felicitat
per tots els assistents. La prova és
que va allargar-se
fins ben entrada la
matinada.
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E

l passat dissabte 1
d’octubre vam celebrar
una trobada generacional. Alumnes d’Agramunt,
Bellver d’Ossó, Castellnou, les
Pallargues, les Ventoses, Mafet, Montclar, Montgai, Montroig, Preixens, Puigverd, tots
nosaltres nascuts l’any 1966
i que vam estudiar en aquesta
vila. Va ser una vetllada plena
de records, emocions i sentiments de felicitat per tots els
assistents. La prova és que va
allargar-se fins ben entrada la
matinada.
Una festa que ens va transportar a tots més enllà del
temps i la distància. Vam reviure sensacions i situacions
pretèrites, que evidenciaven

un present ple de joia, difícil
de verbalitzar-lo.
Vam tenir un record per tots
els companys que no van poder venir per qualsevol contratemps; un segon record,
encara més profund, pels
tres companys difunts: Joan
Avellana (Puigverd), Josep M.
Segalà (Montgai) i Josep M.
Serra (Mafet); que ens va fer
esclatar amb un emotiu i llarg
aplaudiment.
Als organitzadors: M. Remei Fernández, Provi Sala, M.
Àngels Triginer, Xavier Esteve,
Paco Hernández, Domingo
Garcia, Ramon Pla i Jaume
Puigpinós, foren mereixedors
d’UN APROVAT AMB MATRÍCULA D’HONOR pel seu es-

forç totalment generós; ja que
van ser els impulsors cabdals.
Se’ls va fer els honors de la
felicitat col·lectiva, alhora que
se’ls demanava que perdurin
les trobades. Ells es van treure
importància i van evidenciar
que el mèrit era de tots i cadascú dels presents. Finalment es
va repartir una fotografia de
grup, darrera de la qual, hi
havia escrits els nostres noms.
En definitiva, un èxit amb majúscula que no oblidarem i ben
segur tornarem a repetir.
Gràcies a la revista Sió, per
donar-nos l’oportunitat de fer
públic el nostre sentiment.
Ex-alumnes d’Agramunt
de la generació de 1966

O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Cal recuperar la memòria d’una generació
perduda
“Potser he de dir-vos que he tingut la sort de viure l’exili formant una bona família (...)
Tenim el necessari per tal de viure una vida senzilla, i dues filles (...) Ens han donat 8
néts i 11 besnéts. Han estat el millor fruit del nostre exili i actualment em fan una vella
feliç...”.

Dolors Piera representa tota una
generació perduda,
una generació de
joves ensenyants
que s’havien preparat com mai,
destinats a donar el
millor d’ells i elles
per modernitzar, a
través de l’educació, el nostre país.

V

a deixar escrit, poc abans de morir amb
noranta-un anys, Dolors Piera i Llobera;
mestra a Bell-lloc i Balaguer, introductora de l’ús de l’impremta a l’escola i les tècniques Freinet; política responsable de la Comissió de la Dona del Partit Socialista Unificat i
primera dona regidora de l’Ajuntament de Barcelona; sindicalista fundadora de la Federació
de Treballadors de l’Ensenyament de la UGT,
la FETE i responsable del sector de mestres
nacionals, que s’exilià a Santiago de Xile amb
vint-i-nou anys.
Vaig tenir l’honor de ser present a l’homenatge a la seva memòria celebrat el passat diumenge divuit de setembre a Puigverd d’Agramunt, poble on va néixer. Escoltava i pensava

que quan la Dolors va sortir del país era una
jove de vint-i-nou anys, plena de vitalitat, energia que esmerçà al país d’acollida, treballant a
l’àmbit de l’Educació Especial.
Que representa tota una generació perduda,
una generació de joves ensenyants que s’havien preparat com mai, destinats a donar el
millor d’ells i elles per modernitzar, a través de
l’educació, el nostre país.
Sentint aquells parlaments pensava en
l’enorme tasca de recuperació que hem de fer.
Elles i ells ja no hi són, però s’ho mereixen els
fills, els néts i ens ho mereixem com a poble,
orgullós de la nostra gent.
L’homenatge a la Dolors Piera fou senzill i
alhora vessava emoció. Paraules d’un alcalde
que glossà la figura de la mestra; paraules del
vell germà, el Sebastià, escrites des de Còrsega, paraules del President Pujol, sobre l’escola
i l’educació, les dificultats de la nostra llengua
i la integració dels nouvinguts.
Dir-vos que se’m va gravar el breu parlament
del Delegat de la Generalitat a Lleida, Ramon
Farré, ensenyant també, del qual vaig treure
una conclusió: Sovint, aquells considerats
“perdedors”, amb el temps, són reconeguts
per la seva fidelitat a uns ideals.
Cert, i la Dolors Piera és un exemple; quan
l’expulsaren del magisteri, al seu expedient
afegiren “agente roja y peligrosa para el Régimen”. Amb els anys, aquest divuit de setembre, el poble de Puigverd l’honorava.
Encara hi ha molts i moltes als que hem de
recuperar de l’oblit.
Salut i endavant.
Javier Giménez
(FETE-UGT Terres de Lleida)

JOSEP BERTRAN
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Cicle de conferències
Tardor - 2011

Dimarts 18 d’octubre a les 19.15 h, a TÀRREGA
L’EXPERIÈNCIA DE L’ESCRIPTURA
A càrrec de Núria Esponellà, escriptora
La col·laboradora del programa de ràdio Tot és possible, de RAC 1 ens parlarà
de l’escriptura com a experiència de vida i de les vivències que marquen la
seva obra. L’expressió dels sentiments i la transformació d’emocions a través
de l’escriptura i l’art del detall i de les petites coses (Petits grans plaers)
Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell

Dimarts 25 d’ octubre a les 19 h, a BELLPUIG
LES DONES DE LOURDES ENFRONT DELS HOMES DE ROMA
A càrrec de Pep Coll, escriptor
L’escriptor nascut a les valls dels Pirineus i autor de la novel·la Les
senyoretes de Lourdes (Premi Sant Jordi 2007), ens parlarà d’una doble
visió de l’esglèsia catòlica i de la religió: la masculina i la femenina.
Lloc: CX Catalunya Caixa Obra Social. C. Ramon i Cajal

Dijous 27 d’octubre a les 19 h, a TÀRREGA
QUÈ ÉS EL PARKINSON?
A càrrec de l’Associació Parkinson de les Terres de Lleida
La Presidenta de l’Associació Parkinson de les Terres de Lleida, Rosa
Canosa, i membres de l’entitat donaran testimoniatge d’aquesta
malaltia, per donar-la a conèixer i exposar quines són les dificultats i els
problemes amb que es troben les persones afectades pel Parkinson.
Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell

Dijous 3 de novembre a les 18 h, a TÀRREGA
ELS TRASTORNS MENTALS

A càrrec de Maria Barbal, escriptora
L’escriptora ens parlarà de l’obra Pedra de Tartera, que narra la vida d’una
dona que es veu obligada a marxar cap a la ciutat durant la Guerra Civil.
Lloc: Biblioteca de Tàrrega

Dilluns 21 de novembre a les 20 h, a TÀRREGA
QUÈ HAN CANVIAT LES ELECCIONS DEL 20 N ?
A càrrec de Lluís Foix, periodista
El periodista i analista polític de La Vanguardia, ens farà reflexionar sobre els
canvis i les perspectives econòmiques i socials que hi haurà al país després
de les eleccions estatals del 20 de novembre.
Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell

Dilluns 7 de novembre, 18.30 h, a BELLPUIG, al CX Catalunya Caixa Obra Social
Dilluns 14 de novembre, 19 h, a AGRAMUNT, al casal agramuntí
Dilluns 28 de novembre, 19 h, a TÀRREGA, al Consell Comarcal de l’Urgell
COSETES D’IVAN
A càrrec de Mariví Chacón, comunicadora i escriptora
La presentadora de Lleida TV parlarà del seu llibre Cosetes d’Ivan, que narra
les vivències i experiències viscudes amb el seu fill Ivan. També comentarà
la seva tasca com a presentadora del programa Cafeïna de Lleida TV.

A càrrec d’Olga Tort, psicòloga, i Magí Florensa, psiquiatre, que
treballen a l’Hospital Sagrat Cor de Martorell.
Exposaran d’una manera planera i senzilla les diferents malalties
mentals, els símptomes i trastorns que pateixen les persones afectades,
i de la tasca de suport psicològic i social que realitzen els professionals
que treballen amb aquests pacients.

Dimarts 29 de novembre a les 19 h, a AGRAMUNT
HISTÒRIA EN FEMENÍ

Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell

Lloc: sala de conferències del Casal Agramuntí

Organitza:

C. d’Agoders, 16
25300 TÀRREGA
Tel. 973 50 07 07
www.urgell.cat
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A càrrec d’Assumpta Montellà, escriptora
La historiadora i escriptora parlarà de les dificultats i experiències viscudes
de les dones en temps de guerra.

Col·laboren:

Ajuntament de Tàrrega

Ajuntament de Bellpuig
Taula de Participació de la Dona

E N T REV ISTA B ER N AT SOLÉ I BARRIL

per PASQUAL CASTELLÀ
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Conversa amb el nou alcalde

Viatge al País Basc, any 2005.

E
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Classe de 2n de pàrvuls,
any 1980.

m va citar pel dia 30 de
setembre passat a les
10 del matí. Acudeixo
puntualment a la cita i em rep
a l’acte. Asseguts al seu despatx i després d’unes breus

paraules de salutació, iniciem
la conversa tot i concedir-nos
mútuament la llibertat de tutejar-nos tal com quan jugàvem a billar, cosa que potser
fa més planera la xerrada. I
vet aquí la primera pregunta:
– Per començar m’agradaria
que m’aclarissis una curiositat. Vares encapçalar la candidatura voluntàriament o bé
t’hi va empènyer el partit al
qual estàs afiliat?
– No, no; el Partit no m’hi
va empènyer. El procés perquè jo encapçalés la candidatura va ser perquè ens vam
trobar una colla de persones
que vam constituir un grup
de treball i jo els vaig dir que
em posava a la seva disposició per si volien que liderés
aquest projecte o bé si preferien algú altre que consideressin més oportú. En cap

moment vaig iniciar la recerca entre els reunits ni vaig dir
que jo volia ser el cap de llista. Simplement érem 25 persones que formàvem un grup
de treball i em varen escollir
a mi.
– Tots els components de
la candidatura es manifesten
com a independents excepte
tu, que et declares militant
d’ERC. Vol dir això que al marge de qualsevol ideologia entre els components de l’equip
no us haureu de sotmetre a
cap disciplina de partit?
– Bé, és que la disciplina
de partit a nivell municipal
s’aplica si el sentit comú diu
que s’hagi d’aplicar. Llavors,
tenir un carnet o no tenir-lo,
no és significatiu. Per tant,
m’interessen les persones, no
m’interessen els carnets.
– Ja. És que, saps el que em
passa a mi amb això de l’esquerra i de la dreta?, doncs
que em fa ballar una mica el
cap perquè dins de l’esquerra sempre surt un sector més
esquerranós i per part de la
dreta un altre més de dretà;
o sigui que mai no se sap on
comencen i acaben un i altre.
Llavors, què vol dir el vostre
lema identitari “Acord d’Esquerra”?
– No, jo crec que no es poden trobar mai l’esquerra i la
dreta. El que passa és que hi
ha un marge prou important.
Els que ens considerem amb
una mentalitat d’esquerra no
som a l’extrem, per tant molts
conceptes que pot aportar un
partit de centre els podem assumir. El que compta és que
[OCTUBRE 2011]
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Equip cadet de bàsquet,
any 1989.

Tenir majoria absoluta vol dir que
hi ha molta gent
que t’ha votat per
les idees que has
aportat i per les
persones que conformen un equip,
més que pel partit
o per unes sigles.
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Concert Cobla Jovenívola
d’Agramunt a l’Ateneu de Tàrrega.
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les coses es facin amb sentit
comú i no classificar les idees en si són d’esquerres o de
dretes. Repeteixo, el que val
és que allò que decideixes és
perquè al darrere hi ha hagut
sentit comú.
– La teva experiència com a
regidor en l’anterior Consistori
suposo que et serà útil per a
presidir l’actual, no?
– Efectivament, el fet
d’haver estat quatre anys en
l’oposició i al costat d’una
persona com en Ramon Muixí com alcalde, m’ha aportat
més coneixements i a més a

més he aprofitat el fet de ser
a l’oposició per aprendre...
És difícil quan ets a l’oposició estar al cent per cent de
la política municipal i has de
fer un sobreesforç per a entrar-hi; en canvi quan ets al
govern la mateixa feina ja t’hi
porta. Però quan ets a l’oposició t’has d’esforçar més per a
involucrar-t’hi.
– I ara, et trobes còmode en
el càrrec d’alcalde? L’haver
guanyat per majoria absoluta
et donarà una llibertat d’acció
que l’anterior no tenia. Penses introduir algun canvi en
el funcionament de la Casa
Gran?
– Bé, primer de tot he de
dir-te que és veritat que et
dóna una comoditat això de la
majoria absoluta, però aquesta majoria s’ha d’acceptar sobretot com una responsabilitat. Tenir majoria absoluta vol
dir que hi ha molta gent que
t’ha votat per les idees que
has aportat i per les persones que conformen un equip,
més que pel partit o per unes
sigles. Llavors això ho has

de saber llegir. A nivell de la
Casa Gran, bé... si som aquí
és per introduir alguns canvis,
evidentment.
– Em pots avançar quins seran aquests canvis?
– Jo ja he manifestat durant
tota la campanya que el meu
objectiu seria millorar tot el
que suposa la gestió de tots
els serveis municipals.
– A veure: el programa
que vàreu presentar durant
la campanya electoral conté
onze grans àrees d’actuació
subdividides en una seixantena de temes. Força ambiciós:
llavors, per on comencem?
– Em reitero. Durant aquests
tres mesos o tres mesos i mig
que fa que som al govern, el
que hem fet és agafar i prendre consciència de tot el bagatge que ens ha deixat l’anterior govern municipal; totes
les obres que tenia iniciades,
algunes mantenir-les i altres,
com s’ha pogut comprovar,
doncs reconduir-les cap a una
altra direcció. I com a acció,
doncs bé, estem analitzant
tots els contractes que durant
aquests darrers anys havia
contractat l’Ajuntament revisant-los, considerant preus...
bé, algunes negociacions
que havien quedat estancades s’han reconduït i... bé,
a mesura que vagi passant el
temps doncs suraran i s’aniran complint tots els temes
del nostre programa.
– Una actuació que segur
seria ben acollida i potser no
massa onerosa, fóra la de poder evitar el pas de vehicles
pesants (molt sovint amb càrrega perillosa) per l’interior de
la Vila. Teniu pensada alguna
cosa al respecte? Està dins
les competències municipals?
– L’Ajuntament sí que hi
pot fer, però no hi té la decisió
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Camp d’estiu a Estana (Alt Urgell),
juliol 2008.

En aquest moment
el percentatge
d’endeutament
que tenim és el
mateix que teníem
l’any 2010, que es
va tancar en un
78%, i a partir del
75% es considera
ja una situació
d’alerta.

El nou departament
de la Generalitat
no va donar cap
solució concreta
al respecte... Ens
varen donar alguns
consells i també
algunes directrius i
així ho estem fent.

final. Nosaltres ja hem iniciat converses amb el departament de Carreteres i de Política Territorial per reclamar
novament l’opció per treure el
trànsit pesant del centre de la
Vila i desviar-lo. Ara, aquí s’ha
de ser coherent; fins que Carreteres no cedeixi la propietat
de la carretera a l’Ajuntament
d’Agramunt, mai no podrem
impedir el trànsit per l’interior de la població. En tot
cas podem aconsellar que
els camions passin per fora,
però treure’ls no ho podrem
fer mai. Per tant l’objectiu
és mirar d’aconseguir la concessió d’aquesta via al nostre
Ajuntament, tal com s’ha fet
a Tàrrega, perquè prohibir el
pas no ens ho permetran.
– Sembla una mica difícil
aconseguir la concessió.
– A Tàrrega ho han assolit,
a Artesa de Segre també, amb
la construcció d’una variant,
per tant a Agramunt tard o
d’hora s’aconseguirà.
– Celebro el teu optimisme. Anem per un altre tema:
és sabut i notori que tots
els Ajuntaments estan força

endeutats. Segons l’alcalde
sortint, l’Amadeu Padullés,
a casa nostra el deute puja
–si no recordo malament–, a
625€ per veí. Quants milers
d’euros sumen tot això i quin
percentatge d’endeutament
sobre el pressupost municipal
representa?
– Correcte. Bé, jo el deute
per veí que tenim no el sé,
però es podria calcular. Ara
bé, el paquet de deute total
que tenim en aquests moments és de 3.529.987 euros. Això suposa una anualitat
teòrica –és a dir, la quantitat
que cada any el pressupost
de l’Ajuntament ha d’aportar
per eixugar aquest deute–,
de 528.000 euros. Repeteixo, cada any s’han de destinar 528.000 euros (uns
90.000.000 de pessetes) per
eixugar el deute. He d’aclarir
que no podem mantenir un
Ajuntament sense deute. Les
obres a llarg termini és normal que continguin un deute
perquè el període d’amortització també és llarg i per tant
no pots pretendre liquidar
l’arranjament d’un carrer en

un any si el termini d’amortització és de 10 o 15 anualitats. En aquest moment el
percentatge d’endeutament
que tenim és el mateix que
teníem l’any 2010, que es va
tancar en un 78%, i a partir
del 75% es considera ja una
situació d’alerta. El dia 28 de
juny, dues setmanes després
d’haver entrat a l’Ajuntament,
vaig ser convocat a una reunió a Barcelona amb altres
ajuntaments que també estan
en una situació més o menys
complicada per donar-nos
unes directrius a seguir per
als propers quatre anys.
– I...?
– Bé, el nou departament
de la Generalitat no va donar
cap solució concreta al respecte, jo així ho vaig expressar (i precisament després
em varen entrevistar a TV3 i
vaig exposar aquesta idea),
ens varen donar alguns consells i també algunes directrius i així ho estem fent. De
fet algunes de les obres que
hem canviat i algunes modificacions que hem introduït al
PUOSC van en aquesta línia,
[OCTUBRE 2011]
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La retribució que
jo m’he assignat
com a Alcalde,
és igual a la que
pot percebre un
Cap de Mossos
d’Esquadra, d’un
Parc de Bombers,
o qualsevol Director d’un Institut.
Entenc que si un
director d’Institut
guanya aquests
diners, un alcalde
també els ha de
percebre.
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Els Pastorets representats pel CAU,
any 2000.

obres que s’estaven finançant
en un 65% (això vol dir que
el 35% restant l’havia d’aportar l’Ajuntament), nosaltres
hem presentat una al·legació
i hem proposat unes obres
subvencionades en un 95%.
Ho explicaré d’una manera
més planera. Si a mi em donen 65€ però me’n fan gastar
100, el que jo he demanat al
PUOSC és que me’n deixin
gastar 70 només però que em
mantinguin els 65. Totes les
obres que es facin l’any 2012
a través del PUOSC estaran
subvencionades en un 95%.
– Així, davant d’aquest panorama tot plegat fa preveure
que les inversions en obres i
equipaments municipals més
aviat seran minses, no?
– Ho seran si les condicions
són aquestes. Si el mínim de
les subvencions que ens garanteixen són subvencions finalistes, és a dir que subvencionin el 100% o bé el 90%
de l’obra, nosaltres ho tirarem
endavant. Si les subvencions
no garanteixen aquest percentatge d’aportació monetària,
nosaltres valorarem l’import
que hem d’aportar i si veiem
que és viable naturalment
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que ho farem. Aquest ha estat
un dels motius pel qual hem
posposat l’actuació a la zona
del Castell d’aquí. M’agradaria parlar-ne amb més detall.
L’aportació que havia de fer
l’Ajuntament era excessiva, a
més a més havíem d’anticipar
l’aportació de la subvenció,
no teníem aquests diners ni
capacitat d’anar-los a buscar,
per tant ens hem vist obligats
a tirar-ho endarrere i canviarho per una altra.
– Davant d’aquestes dificultats econòmiques, potser
hi ha una certa contradicció
amb els sous i/o retribucions
(digues-li com vulguis) que
us heu assignat a tu mateix
com a batlle i a diferents regidors/es en relació al temps
de dedicació en els afers municipals i que han estat motiu
de molts comentaris entre el
veïnat.
– Bé, jo sempre he dit, he
defensat i crec que els ajuntaments ho han de tenir clar,
que la persona que encapçala l’Ajuntament i que té
sobre la seva responsabilitat
un col·lectiu de 80 o 90 treballadors i un pressupost de
6.000.000€ anuals, ha de
tenir també una retribució
que es correspongui a aquesta responsabilitat. La retribució que jo m’he assignat com
a alcalde, és igual a la que
pot percebre un Cap de Mossos d’Esquadra, d’un Parc de
Bombers, o qualsevol Director
d’un Institut. Entenc que si
un director d’Institut guanya
aquests diners, un alcalde
també els ha de percebre.
Que la història ens ha dit que
els alcaldes cobrien la gestió
municipal esmerçant-hi només hores lliures? Bé, no és
el meu plantejament. Jo crec
que el salari de la persona

que ha de ser al capdavant i
el de les persones que hi esmercen una bona part de la
seva jornada laboral, són salaris molt ajustats i que considero són coherents amb la
feina que estan fent. Que això
pot costar d’entendre en la situació actual? Sí. Però el que
no podem acceptar és que es
faci demagògia sobre aquest
tema i que els ajuntaments
s’hagin de gestionar per amor
a l’art i en les hores que ens
quedin lliures a cadascú.
– Home, jo considero que
per amor a l’art no s’ho espera ningú, ara, que hi ha hagut
comentaris en el sentit que es
troben una mica pujats de to,
això sí. Potser el teu sou com
a dedicació exclusiva ha estat
més ben acceptat, però la retribució a regidors/es amb dedicació parcial...
– A veure, si mal no recordo
la regidora que té dedicació
parcial als afers municipals, o
sigui de mitja jornada, té assignat un sou de 650€ mensuals i la que hi ha de tenir
una dedicació exclusiva (o
sigui tota la jornada), la seva
retribució serà de 1.300€
mensuals. La resta de regidors tenen menys hores de
dedicació.
– Però, en aquests sous o
assignacions hi estan incloses
les primes o bonificacions per
assistència a plens, reunions,
etc.?
– Les persones que tenim
assignat un sou, jo mateix,
així com les regidores Fàtima
Puig, de mitja jornada, i la
Montse Canes, que té dedicació completa, no tindrem cap
altra mena de retribució addicional per assistència a plens
ni a reunions informatives,
per tant el nostre salari és el
que queda dit. A més a més, i
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Una altra escena d’Els Pastorets
representats pel CAU, any 2000.

Que el cost d’aquest
equip de govern
serà superior al
cost de l’equip
anterior, possiblement, però això
ho podrem valorar
quan hagi finalitzat
la legislatura. CiU
ha valorat les seves
retribucions un cop
ha acabat la seva
gestió.

Nosaltres, a diferència de l’equip
anterior, mantenim
moltes més reunions amb l’oposició
que no s’havien fet
abans.

com sigui que han sortit informacions diverses, vull aprofitar per desmentir xifres que
s’han publicat. Fins i tot a la
revista SIÓ, Convergència va
fer públiques unes xifres del
meu salari totalment errònies.
Hi ha un error de 50.000€.
Jo per les meves característiques de ser funcionari de
l’Estat, no cotitzo a la Seguretat Social i per tant el 30%
que ha d’aportar l’empresa a
aquella entitat (en aquest cas
l’Ajuntament), no s’ha de pagar. En conseqüència aquests
números són erronis, ja els ho
he dit. Així ho han reconegut
i els he suggerit que rectifiquessin.
– Així, l’estat comparatiu
que el grup de CiU va publicar a aquesta revista del qual
es desprenia que els costos
de la gestió dels afers municipals es duplicaria en la
present legislatura en relació
a l’anterior, no s’ajusta a la
realitat?
– Tal com he dit, els números publicats per CiU són er-

ronis i així ho han reconegut.
Que el cost d’aquest equip de
govern serà superior al cost
de l’equip anterior, possiblement, però això ho podrem
valorar quan hagi finalitzat la
legislatura. CiU ha valorat les
seves retribucions un cop ha
acabat la seva gestió. Nosaltres estem valorant les nostres
retribucions en començar la
legislatura. Qui diu que d’aquí
a dos o tres anys les nostres
retribucions siguin diferents?
Per altra banda, val a dir que
amb la dedicació que nosaltres tenim a l’Ajuntament garantim aproximadament unes
5.200 hores de dedicació;
per contra el temps de dedicació de l’anterior consistori
fou d’unes 3.000 hores. Per
tant, el cost/hora era més elevat el de l’anterior equip de
govern que el nostre.
– Atesa la delicada situació
econòmica general, no s’entén per què es manté la gratuïtat en tots els espectacles de
la Festa Major. D’acord que
les actuacions al carrer (ge-

neralment folklòriques i populars) siguin de franc, però
sessions de ball i concerts en
recintes tancats (Poliesportiu)
que possiblement són els més
onerosos, també han de ser
gratuïtes? Falta valentia per
por a perdre popularitat? Cal
necessàriament seguir la rutina d’anys anteriors?
– No, no. No és que falti
valentia. Nosaltres abans de
prendre la decisió de si s’havia
de fer pagar o no en els actes
de la Festa Major vàrem analitzar els números i valorar els
ingressos que suposaven les
entrades a certs espectacles.
Per altra banda, considerem
que la Festa Major és la festa
de referència de la població.
Creiem que hem de retornar
a aquesta festa pròpia dels
agramuntins i que antigament
havia estat el guany, després
de les feixugues feines del segar i batre, com a premi als
treballs de tot l’any. Per això,
de la mateixa manera que es
fan molts actes gratuïts, s’ha
de mantenir també aquesta
gratuïtat i en tot cas gestionar
bé la despesa i retallar-la el
màxim possible.
– Molt bé. Deixem ara de
banda el tema sempre espinós de les finances i anem a
una altra cosa. Per exemple,
el fet de tenir una àmplia
majoria us pot fer caure en el
perill d’ignorar les minories.
Com van les relacions amb els
altres grups polítics representats en el Consistori?
– Doncs mira, nosaltres, a
diferència de l’equip anterior, mantenim moltes més
reunions amb l’oposició que
no s’havien fet abans. Si fins
ara només es mantenien reunions amb les comissions
informatives, en aquest cas
jo regularment mantinc con[OCTUBRE 2011]
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Tot i voler estar
sota el paraigua
d’Esquerra, es va
assolir un acord
que va permetre
obrir les portes a
persones que tal
vegada no s’identifiquen directament
amb Esquerra Republicana, però, en
canvi, poden compartir arguments i
neguits per tirar el
projecte endavant.
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Ascensió al cim del Pedraforca
amb el CAU, any 2004.
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tactes i reunions informals
amb l’oposició per exposar-los
l’estratègia del nostre equip
de govern, valorar les seves
opcions i ells ens fan arribar
les seves propostes. Per tant,
jo crec que el diàleg és fluid.
Pot haver-hi desavinences en
alguns temes, això ja queda
palès en els Plens a l’hora de
votar, però penso que les relacions són bones i la mà estesa
per part nostra sempre hi ha
estat. El desig de tot el nostre
equip de govern és mantenir
aquestes bones relacions en
tot moment.
– Perfecte, però tenen responsabilitats en alguna àrea
de gestió?
– No, no tenen responsabilitats en cap àrea perquè
nosaltres creiem que amb els
nostres regidors de la can-

didatura Acord d’Esquerra
són suficients per gestionar
l’Ajuntament. A més a més algun grup ja ens va manifestar
la no predisposició a formar
part de l’equip de govern.
– Permet-me que insisteixi
en una qüestió ja tractada,
però tinc una curiositat:
Què vol dir això d’“Acord
d’Esquerra”? Com a frase
queda molt bé, però... quin és
el seu significat exacte?
– Mira, això vol dir que
aquell grup de 20/25 persones ens vàrem posar d’acord
per treballar per Agramunt
seguint la manera de fer del
que ha estat Esquerra Republicana a nivell d’Agramunt
en els últims anys. Dit d’una
altra manera, el que no podem obviar és la feina que
ha fet Esquerra en els últims
anys, tant quan ha estat al
govern com a l’oposició. Entenem que s’ha fet una feina
molt bona i per això tot i voler
estar sota el paraigua d’Esquerra, es va assolir un acord
que va permetre obrir les portes a persones que tal vegada
no s’identifiquen directament
amb Esquerra Republicana,
però, en canvi, poden compartir arguments i neguits per
tirar el projecte endavant.
– Després d’aquest incís i
seguint el fil de la conversa,
digues: Com va la relació amb
els municipis de l’entorn?
S’han iniciat contactes de
bon veïnatge? Algú m’ha fet
notar que en la passada Festa
Major s’hi van trobar a faltar
alcaldes veïns com a convidats a algun acte.
– Sí, s’ha fet el mateix de
cada any, s’han cursat les invitacions com cada any i la
majoria d’alcaldes es van disculpar que no podien venir.
Els últims anys als pregons de

la festa ja gairebé no en venia
cap. Enguany s’han cursat les
mateixes invitacions.. Però
es mantenen les relacions de
sempre i potser se n’han ampliat. Per exemple amb Tàrrega s’han mantingut converses
de col·laboració.
– Suposo que a hores d’ara
tot deuen ser preparatius per
la celebració de la Fira del
Torró i de la Xocolata. Potser
no val la pena que ens hi esplaiem massa perquè quan es
publicarà aquesta conversa ja
haurà passat, però així i tot,
digues: si s’hi han introduït
novetats, per què?
– A veure, el marge de maniobra que teníem per actuar
sobre la Fira era curt. Cal tenir en compte que una fira es
prepara gairebé amb un any
d’antelació i nosaltres vam
entrar a l’Ajuntament l’onze
de juny. Així i tot s’han gestionat una sèrie de canvis. Per
exemple, a l’empresa que
gestionava tot el que era la
Fira se li ha encarregat que es
cuidessin únicament de l’Aula
del Gust. Tota la resta ho gestionem nosaltres amb la qual
cosa reduïm molts costos. A
nivell d’empreses subcontractades –llum i so–, s’han ajustat molt més els honoraris per
tal de fer la Fira més sostenible. Pel que respecta a les
activitats que es fan a l’Aula
del Gust, enguany com a novetat i després d’haver parlat
a bastament amb els torronaires hem aconseguit que ells
mateixos subvencionessin actes que s’hi duen a terme. Ho
considero molt important, ja
que si per un costat ens fa
la Fira més sostenible també representa, per a ells, una
bona promoció. També hem
canviat la distribució de les
carpes destinant-ne una a po-
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Al País Basc amb Esquerra,
maig 2008.

Pel que fa a les
obres de l’ajuntament he de dir
que han estat molt
costoses, a més a
més han sorgit una
sèrie d’imprevistos
(quan es reformen
edificis antics
sempre en surten)
i uns quants extres
que s’han volgut
arranjar sobre la
marxa a l’objecte
de no deixar petites coses que
s’haurien hagut de
solucionar després.
Tot plegat estem
parlant d’una obra
amb un pressupost
de 440.000€.

tenciar el concepte d’“Indicació Geogràfica Protegida”, ja
que pensem que molta gent
desconeix què vol dir exactament aquesta definició, i hem
canviat també la ubicació de
la carpa en la qual es fan les
demostracions de la cuita del
torró. L’any passat era al costat d’una carpa en què es venien formatges i xoriços que
desprenen unes emanacions
prou insistents. No ho vàrem
trobar adequat, perquè creiem
que l’aroma suau i dolcíssima
que deixa anar el nostre producte ha d’estar protegit de
qualsevol altre tipus d’olors
que el puguin desvirtuar.
– Bé, ara parlem d’aquesta
casa. Ja fa anys que s’hi fan
obres de remodelació. S’acabaran aviat? Hi haurà una
jornada de portes obertes perquè el veïnat pugui criticar en
bé o en mal les reformes?
– Correcte. Jo entenc que
aquestes obres s’estan fent
molt feixugues. De fet una
de les primeres trucades que
vaig fer en ser alcalde va ser
a l’empresa constructora per
dir-los: el muntatge que teniu
a la plaça de l’Església o l’ompliu de materials per justificar

als veïns que el necessiteu o
el traieu. Tal com s’ha pogut
comprovar al cap de deu o
dotze dies es va retirar. Pel
que fa a les obres he de dir
que han estat molt costoses,
a més a més han sorgit una
sèrie d’imprevistos (quan es
reformen edificis antics sempre en surten) i uns quants
extres que s’han volgut arranjar sobre la marxa a l’objecte
de no deixar petites coses que
s’haurien hagut de solucionar
després. El projecte inicial de
la reforma de l’edifici estava
pressupostat en 346.000€,
més endavant es va autoritzar
una ampliació de 80.000€
més (això en època de l’anterior legislatura) i en aquests
moments, avui precisament,
l’arquitecte em confirmava
que els extres que he esmentat abans tenen un cost de
16.000€ addicionals. Tot
plegat estem parlant d’una
obra amb un pressupost de
440.000€. És molt elevat.
Nosaltres en el seu moment ja
vàrem manifestar que la prioritat de l’obra era assegurar
el sostre de la Sala de Plens
perquè hi havia el risc d’una
ensulsiada, però la resta no

la consideràvem necessària.
Ens l’hem trobat gairebé feta
i nosaltres intentem acabar-la
el més aviat possible.
– Tinc una altra curiositat. S’ha renovat el contracte d’arrendament del Casal
Agramuntí. Em podries dir en
quines condicions?
– Bé, com tots sabem amb
l’anterior arrendatari s’havia
arribat a una situació insostenible i en perill que es tallés
el subministrament elèctric
per falta de pagament. Ja es
devien dues anualitats de l’arrendament i a sobre l’Ajuntament va haver d’eixugar un
deute de 3.000€ que tenia
l’arrendatari amb FECSA. Ens
va semblar que això no podia
continuar i que si l’arrendatari no podia gestionar el
bon funcionament del Casal
el que calia era rescindir el
contracte i convocar un nou
concurs d’arrendament. Val
a dir que el cànon que tenia
estipulat l’anterior arrendatari era de 800€ anuals si
mal no recordo. El contracte
amb l’actual estipula que el
preu de l’arrendament és de
650€ mensuals, amb un horari d’obertura del local ampli
[OCTUBRE 2011]
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Som conscients de
la dificultat econòmica que s’està
vivint i més a nivell
municipal, i per
aquest motiu hem
de tenir molta cura
en prioritzar les
obres que es puguin fer. Això vol dir
que hi haurà coses
en que podrem
dir que sí, coses
en les quals haurem de dir no i en
altres, potser més
endavant. Per tant
espero la comprensió necessària per
part de la gent.
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Excursió al llac d’Artouste
(Pirineu francès), amb l’esposa i fills. Agost 2011.
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i més ajustat a totes les activitats que s’hi facin. El que no
es pot permetre és que la gent
surti del cinema o del teatre i
es trobi amb la cafeteria tancada, per exemple, o bé que
es ballessin sardanes a la plaça Mercadal i no hi haguessin taules i cadires del Casal.
Això a part, ja en el contracte
hi ha un articulat que permet
a l’arrendatari, si vol, ampliar
la seva activitat en el sentit
d’oferir menjars a la clientela. La nostra intenció és la de
donar les màximes facilitats
a l’arrendatari perquè pugui
guanyar-se la vida.
– I per acabar, què tal el
personal ocupat a l’Ajuntament (secretaria, guàrdia urbana, serveis...), hi ha bona
harmonia? Quants són?
– Jo crec que sí que hi ha
un bon ambient. Una de les
bones sensacions que he tingut en entrar a l’alcaldia, és
aquesta. És un col·lectiu ben

avingut (evidentment sempre
hi poden haver algunes tensions pròpies d’un grup nombrós de persones), però hi ha
un bon equip de treball, hi ha
també alguns processos que
penso que es poden millorar,
però la predisposició és total,
en això sí que no he tingut
cap mena de conflicte. Per
exemple amb el personal de
l’Escola Municipal de Música,
on ens hem vist obligats a retallar en un 20% en la seva
dedicació. Aquesta és una
mesura que podia generar
una sèrie de conflictes, doncs
la veritat, és per felicitar-los
per la bona predisposició a
tirar l’escola endavant. Resumint, cap problema amb el
personal.
– Bé, jo ja he acabat les
preguntes. De manera que si
tens alguna cosa especial a
dir, algun missatge per enviar
al veïnat, ara és el moment.
– Mira, el que puc dir és
que som conscients de la dificultat econòmica que s’està
vivint i més a nivell municipal,
i per aquest motiu hem de tenir molta cura en prioritzar les
obres que es puguin fer. Això
vol dir que hi haurà coses en
que podrem dir que sí, coses
en les quals haurem de dir no
i en altres, potser més endavant. Per tant espero la comprensió necessària per part de
la gent i per això necessitem
el temps que calgui per a desenvolupar la nostra obra de
govern. A mi m’agradaria que
els vilatans no s’ofusquessin
per informacions puntuals a
voltes equivocades que es poden tenir (que si els salaris,
aquesta o aquella altra actuació...), no. Les coses s’han
de valorar a llarg termini i per
altra banda sí que vull convidar els regidors de l’oposició a

treballar amb responsabilitat
atesa la situació en què ens
trobem. El titular fàcil s’hauria d’evitar, ja que de vegades
es fan declaracions fora de
l’equip de govern que si s’estigués a dins no es farien. Tenim un exemple en les obres
de remodelació del carrer Sió.
Sobre aquesta qüestió voldria
esplaiar-me una mica ja que
la gent d’Agramunt té el dret
de rebre la màxima informació. El fet de posposar aquesta obra ha generat tot un reguitzell de comentaris que
a més a més l’oposició, en
aquest cas CiU, fins i tot ha
tret titulars amb informacions
incorrectes que després han
reconegut. Ells mateixos havien assenyalat uns terminis
d’acabament de l’obra totalment erronis car havia d’estar
enllestida en un 70% a finals
d’any i no al mes de juny com
deien. L’obra del carrer Sió es
va adjudicar l’any 2009, i per
tant es podia iniciar l’execució l’any 2010. Té un pressupost de 465.000€, dels
quals 221.000 vénen d’uns
ajuts europeus (FEDER),
100.000 els suporta el PUOSC i 120.000 d’aportació
municipal. Els ajuts FEDER
estan dos anys a arribar a
les arques dels ajuntaments,
per tant tu ho has d’avançar.
El 24 de maig del 2010, el
Govern Central de Zapatero
impossibilita els ajuntaments
a endeutar-se durant l’any
2011, per tant no podíem
demanar un crèdit. Amb sorpresa, en el mes de setembre
d’aquell mateix any (cinc mesos després), l’alcalde vigent
en aquell moment demana
una pròrroga per l’obra del
carrer Sió per executar-la el
2011 sabent que en aquest
any no es podria endeutar.
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Dirigint el grup de caramelles
“Aires del Sió” la Pasqua de
2005.

Les coses s’han
de valorar a llarg
termini i per altra
banda sí que vull
convidar els regidors de l’oposició
a treballar amb
responsabilitat
atesa la situació en
què ens trobem. El
titular fàcil s’hauria d’evitar, ja que
de vegades es fan
declaracions fora
de l’equip de govern
que si s’estigués a
dins no es farien.

Em sembla que aquí hi ha
una irresponsabilitat. S’està
posposant una obra per un
any en què ja se sabia que
no es podria demanar diners.
Ens trobem a l’u de gener del
2011 que es quan es pretenia
iniciar l’obra i no es fa res, i
en arribar al dia 11 de juny,
o sigui a sis mesos d’acabar
l’any en què havia de quedar
l’obra pagada i executada, no
s’hi ha fet res. A més, una
obra d’aquestes característiques pot donar moltes sorpreses, mancada d’un estudi
arquitectònic que no s’havia
fet i que jo considero imprescindible, amb una partida de
120.000€ d’aportació municipal que en aquells moments
no en podíem disposar i per
postres amb uns terminis
d’execució molt ajustats. Amb
tot el sentiment nosaltres vàrem renunciar a la realització
d’aquesta obra perquè la disponibilitat econòmica no ho
permetia. S’ha parlat que hi
havia una subvenció; bé, en

tot cas potser es tenia d’haver gestionat més bé des de
bon principi i tenir en compte la viabilitat econòmica del
projecte. Cal recordar, per
exemple, que el pressupost
d’aquest any s’ha tancat amb
una partida de 177.000€
d’un IVA que hem reclamat
recuperar de les obres que es
varen fer a les piscines quan
encara no estava constituïda
l’Empresa de Serveis d’Agramunt. En aquests moments
aquesta reclamació és als tribunals. Aprovar un pressupost
on hi figura una partida que
està pendent de judici, crec
que és d’una certa irresponsabilitat. D’aquí ve que jo demani corresponsabilitat. Quan un
projecte no es pot fer, no es
pot fer. Quin alcalde renunciaria a fer una obra com la del
carrer de Sió, quin? Tant de
bo pogués jo fer-la i tant de
bo poguéssim tenir tots els
carrers endreçats i sanejats.
Però quan no es pot, repeteixo, no es pot. Estava tan

ajustat aquest projecte que ni
els cables de la llum anaven
soterrats i amb el perill, per
exemple, que ens poguéssim
trobar amb un trull al mig del
carrer, que el Departament
de Cultura ens paralitzés les
obres, que a final d’any no estigués l’obra acabada i pagada el que hauria originat que
l’ajut FEDER no se’ns hagués
concedit. Per tant, s’ha de tenir tota la informació abans de
publicar notícies que poden
generar una alarma social. Sàpiguen, però, els agramuntins
que és un projecte que el tenim sobre la taula i que quan
hi hagi possibilitats de fer-lo
el tiraren endavant. Demano,
a tothom, comprensió.
El nou alcalde, el BERNAT
SOLÉ i BARRIL, és un homenàs jove, de 36 anys. Ben
plantat, alt (1,98 m), llicenciat en Enginyeria Industrial
Superior per la Universitat
Politècnica de Catalunya i
exercint fins ara de professor
a l’Institut d’Artesa de Segre.
Casat amb la Laia Torres i Saladrigues i pare de tres fills (el
Martí, la Queralt i l’Aniol). Les
seves aficions són, segons manifesta, passar les hores lliures de feina amb la família i
la fotografia d’espais naturals.
Té la mirada clara, potser una
mica candorosa, amb un mig
somriure permanent a flor de
llavis i conversa fluïda, potser
un pèl retòrica i amb un polsim, a vegades, de demagògia. L’habitual en tots els polítics. Es declara responsable
i dóna la sensació que sap on
vol anar. Potser per això no estaria malament concedir-li un
marge de confiança i esperar
un temps a sancionar, en bé o
en mal, la seva actuació com
a batlle. ■
[OCTUBRE 2011]
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Interpretació de l’obra “El bosc”

L

RAMON BERNAUS

a interpretació de l’obra
“El bosc” de Guillem
Viladot amb objectes
trobats, reciclats i descontextualizats, es va elaborar dins
del grup de treball “Propostes didàctiques sobre l’obra
de Guillem Viladot” format
per professors de primària
i secundària. El procés de
muntatge va anar a càrrec
dels alumnes de 3r d’ESO
de l’Institut Ribera del Sió
d’Agramunt en la classe de
Visual i Plàstica, i va formar
part del projecte “Aprenentatge actiu d’idiomes Bristol
2011”. ■
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Bristol per tercer any!

J.P.

IES RIBERA DEL SIÓ

Un projecte pedagògic d’anglès sobre la poesia visual de Guillem Viladot dels alumnes de
3r d’ESO del curs passat fou seleccionat dins del programa Aprenentatge Actiu d’Idiomes.

L’estada dels
alumnes al Regne
Unit no ha estat
una festa continuada, sinó que
hi han fet un curs
intensiu de llengua anglesa; tots
els matins dels
dies laborables
anaven a l’acadèmia The Bristol
Language Centre
on feien classes
d’anglès.

P

er tercer any consecutiu
el nostre centre és un
dels escollits. El premi
consisteix en una important
subvenció per anar durant
quinze dies a una ciutat d’Anglaterra on practicar i aprofundir l’anglès.
Trenta alumnes del 3r d’ESO
del curs passat, acompanyats
de les professores Mª Pilar Alcalà, Rosa Sendrós i Àngels
Escolà, han anat a Bristol del
17 de setembre a l’1 d’octubre
amb el propòsit de perfeccionar l’aprenentatge de la llengua anglesa.
La subvenció, atorgada pel
govern, cobreix aproximadament dues terceres parts del
cost total del viatge, mentre que les famílies aporten
la resta. Per aconseguir-la,
els alumnes i les professores
d’anglès van elaborar un tre-

ball relacionat amb el món de
l’art. Algunes de les activitats
les van fer en hores de classe, però altres les van haver
de fer fora de l’horari escolar
amb grups. El projecte girava
sobre la poesia visual i plàstica
de Guillem Viladot que durant
molts anys va crear composicions a partir d’objectes trobats
i descontextualitzats i que ell
convertia en peces de museu.
El fet de treballar la creació
artística implicà que també hi
col·laboressin les àrees d’art i
de visual i plàstica. En la primera part, feta en anglès, els
alumnes presentaven Agramunt imitant espots publicitaris i crearen poemes visuals a
l’estil viladotià. En la segona,
es tractava de donar a conèixer
als nostres amics de la ciutat
anglesa l’obra visual del poeta
de Riella i a la vegada treba-

llaren el món de l’audiovisual
gravant el dia a dia com un
quadern de bitàcola.
L’estada dels alumnes al
Regne Unit no ha estat una festa continuada, sinó que hi han
fet un curs intensiu de llengua
anglesa; tots els matins dels
dies laborables anaven a l’acadèmia The Bristol Language
Centre on feien classes d’anglès. Algunes tardes assistien
a activitats proposades per
l’escola Merchants’ Academy
amb la qual es mantenia l’intercanvi i on es relacionaven
amb alumnes de la seva edat.
També feren activitats esportives, excursions per conèixer
la mateixa ciutat o altres de
properes com Bath, Salisbury,
Stonehenge, Oxford i visites
als museus At Bristol (d’audiovisuals), Mshed (d’història) de
Bristol i Història Natural (que
conté una secció dedicada a
Darwin) i Ashmolean d’Oxford
que van agradar moltíssim.
Als vespres els alumnes
menjaven i dormien en famílies que els acollien en grups
de dos o tres, cosa que en facilitava la pràctica de la llengua
a la vegada que descobrien els
costums, el menjar, la manera
de viure...
El viatge ha anat molt bé.
Tant els alumnes com les professores n’han tornat satisfets.
Molts dels alumnes actuals de
3r d’ESO ja esperen amb candeletes poder fer el mateix que
els companys que els han precedit. ■
[OCTUBRE 2011]
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

J. PIJUAN

L’acomiadament

É

Durant uns moments resta dret
davant la porta
contemplant la
buidor de l’espai,
de sobte se li
aparegué com
un espectre la
figura del porter
i en veure-la no
pot deixar de
preguntar-se per
què l’han hagut
de fer fora si
mai havia donat
motius de queixa.

s ben bé l’hora de dinar
quan el Roger arriba a
les portes de la casa.
Gairebé no pot respirar de la
corredissa que ha hagut de fer
per arribar a temps. Està ben
cansat. Mentre tornava cap a
casa s’ha creuat pel carrer amb
un vell amic i s’hi ha aturat a
conversar. Tot enraonant, el
temps ha anat passant sense
que se n’adonessin i no ha estat fins que ha reprès la marxa que no ha vist el tard que
s’havia fet. En adonar-se’n no
ha tingut més remei que apressar el pas si no volia fer més
tard del compte. Quan per fi
arriba a casa ja no pot donar
ni un pas més i, per si no en
té prou amb el cansament que
porta a sobre, es troba que no
pot entrar a l’edifici. La porta
del carrer està tancada i el porter no el veu per enlloc. Com
que sempre el trobava allà
plantat com un estaquirot no
s’havia preocupat mai de portar la clau a sobre i ara es veu
obligat a trucar al pis perquè
l’obrin. Agafa l’ascensor, ja

que no està per pujar escales
i mentre va pujant nota que el
seu cansament es va esvaint
fins que desapareix del tot. Tan
bon punt posa els peus dins
el pis té el pressentiment que
alguna cosa no va bé. Sense
encantar-se es dirigeix cap al
menjador. Els pares ja l’estan
esperant. Quan veu les seves
cares està ben convençut del
seu pressentiment. De seguida
li pregunten si sap la notícia. El
Roger es queda tan parat per la
pregunta que els pares s’adonen al moment que no sap de
què li parlen, i sense esperar
més l’assabenten que aquell
matí han fet fora el porter de
l’edifici. La notícia el deixa ben
parat. No podia ser pas veritat,
ja que recordava que quan havia sortit de bon matí de casa,
el porter li havia obert la porta
del carrer amb tota normalitat amb un gran somriure a la
cara sense donar-li cap mena
d’impressió de preocupació.
No obstant transcorreguts uns
segons li ve al cap l’estranyesa
que ha tingut quan ha arribat
a l’edifici i no l’ha vist plantat
allà com sempre li trobava fos
l’hora que fos. Malgrat tot, no
havia donat gaire importància
a la seva absència ni se li havia
passat pel cap una cosa semblant, a tot estirar havia pensat
que potser estaria dinant en
aquell moment. Quan el Roger ha arribat al pis la taula ja
estava parada, així que un cop
li han donat la notícia s’han
posat a dinar enmig d’un gran
silenci. La notícia de l’acomiadament del porter els ha deixat
tan abatuts anímicament que
han perdut les ganes d’enrao-

nar i cada un d’ells s’ha tancat
en els seus propis pensaments.
Després de dinar el Roger
decideix sortir al carrer per desencaboriar-se de la trista notícia. Quan arriba a l’entrada no
espera altra cosa que trobar-hi
plantat el porter com cada dia,
però l’entrada és buida. Durant
uns moments resta dret davant
la porta contemplant la buidor
de l’espai, de sobte se li apareix com un espectre la figura del porter i en veure-la no
pot deixar de preguntar-se per
què l’han hagut de fer fora si
mai no havia donat motius de
queixa sinó que sempre s’havia
mostrat molt atent i servicial
amb tots els veïns. Per la seva
edat? Encara era molt jove. Pel
seu aspecte físic? Potser no
tenia una figura ideal com ho
demostrava el seu cos recargolat, però mai no havia deixat desatès el portal. Sempre
hi era, a tot hora, de nit i de
dia. La seva figura era ben visible des de lluny com si d’un
far es tractés, i quan la vèiem
ens omplia d’alegria de saber
que arribàvem a casa, que no
ens havíem perdut pel camí.
Ens obria la porta amb un gran
somriure perquè poguéssim
entrar. Quan érem dins vèiem
com restava plantat al seu lloc
sense moure’s i aleshores ens
sentíem completament segurs
perquè sabíem que a fora hi
havia algú que vigilava per nosaltres. Però ara ja no hi és, la
porteria és buida. El Roger es
va posar la mà a la butxaca i en
comprovar que duia les claus a
sobre va sortir al carrer. Mentre
s’allunyava no deixà de pensar
amb el pobre porter. ■
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Resultats i classificacions
Segona Catalana
Agramunt G. Gatell 1 Linyola
1
Alcarràs
0 Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 Linyola
2
Classificació
Tremp
Agramunt G. Gatell
Artesa de Segre
Mollerussa
Andorra
Borges Blanques
Organyà
Linyola
Cervera
L’Albi
Juneda
Balàfia
Alcarràs

J
5
5
5
5
4
5
5
5
4
5
5
5
5

GF
15
10
15
8
8
11
8
7
12
6
6
8
7

GC
9
9
9
4
6
8
7
6
6
8
9
12
11

Punts
12
11
9
9
9
8
8
8
7
7
6
6
6

Solsona
La Seu d’Urgell
Alpicat
Guissona
Mangraners

5
5
5
5
5

7
10
7
7
4

8
10
10
7
21

R. Mendoza

5
4
4
4
0

Juvenil
Tremp
Classificació
Pla d’Urgell
Artesa-Ponts
Escola F. Urgell
Agramunt G. Gatell
Tremp
Bellpuig
Guissona
Balàfia
Fondarella

1 Agramunt G. Gatell 1
J
1
1
1
1
1
0
1
1
1

GF
3
4
3
3
3
0
1
3
1

GC
1
3
2
3
3
0
3
4
3

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

Punts
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Cadet
Agramunt G. Gatell 0 Les Garrigues

2

Classificació
AEM
Andorra
At. Segre
Les Garrigues
Tàrrega
Guissona
Balàfia
Orgel·lia
Mollerussa
Almacelles

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GF
5
4
4
2
2
1
3
1
1
1

GC
1
0
0
0
0
0
3
1
2
2

Punts
3
3
3
3
3
3
1
1
0
0

Agramunt G. Gatell
Mig Segrià
Lleida
Pardinyes

1
1
1
1

0
1
0
0

2
4
4
4

0
0
0
0

Presentació temporada 2011/2012
El passat 12 d’octubre es va fer la presentació dels equips que competiran aquesta temporada en les diferents
categories.
– Aleví A: Primera divisió - Grup 4
– Aleví B: Segona divisió - Grup 9
– Benjamí A: Segona divisió - Grup 21
– Benjamí B: Segona divisió - Grup 22

R. MENDOZA

– Amateur: Segona catalana - Grup 5
– Juvenil: Segona divisió - Grup 11
– Cadet: Primera divisió - Grup 12
– Infantil: Segona divisió - Grup 12

Foto de família dels jugadors amb els respectius tècnics i president el dia de la presentació.
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– Pre-Benjamí: Segona divisió - Grup
32
– Babys (menors de 6 anys)
– Equip femení

AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE AL CAMP D’ESPORTS
SEGONA CATALANA:
Dia 13, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Albi
Dia 27, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Juneda

Infantil
Rialp

1 Agramunt G. Gatell 2

Classificació
At. Segre
Bellpuig
E. F. Urgell
Agramunt G. Gatell
Tremp
Linyola
Balaguer
Rialp
Tàrrega
Cervera
Mollerussa

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GF
9
5
4
1
1
0
1
1
2
0
0

GC
0
0
2
2
2
0
2
2
4
5
9

Punts
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

JUVENIL:

Dia 5, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfia
Dia 19, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Fondarella

CADET:

Dia 13, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Lleida
Dia 27, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfia

INFANTIL:

Dia 13, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig
Dia 27, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

ALEVÍ A:

Dia 5, a les 13,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida
Dia 19, a les 13,00 h Agramunt G. Gatell - Tremp

ALEVÍ B:

Dia 5, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfia
Dia 19, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - At. Segre

BENJAMÍ A:

Dia 5, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Guissona
Dia 26, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

BENJAMÍ B:

Dia 5, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Rialp
Dia 26, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

Aleví - A
Mollerussa

11 Agramunt G. Gatell 1

Classificació
Mollerussa
Lleida - B
Aitonenc
At. Segre
Artesa-Ponts
Bordeta
Tàrrega
Alpicat
Balàfia
Intercomarcal
Lleida - A
Guissona
AEM
Baix Segrià
Agramunt G. Gatell

J
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

GF
11
9
6
5
4
5
5
0
0
0
3
1
1
2
11

GC
1
2
2
1
3
5
5
0
0
0
4
2
5
9
1

Punts
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Aleví - A
Guissona
Classificació
Oliana

9

Agramunt G. Gatell 1
J
1

GF
10

GC
1

Punts
3

PRE-BENJAMÍ: Dia 5, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Artesa-Ponts
Dia 26, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Ivars d’Urgell

Guissona
At. Segre
Rialp
Artesa-Ponts
Mig Segrià
Pla d’Urgell
Cervera
Pobla de Segur
Pardinyes
Baix Segrià
Tremp
Lleida
Tàrrega

1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1
1
1

9
9
6
7
5
5
0
0
0
6
4
4
0

1
1
0
6
4
4
0
0
0
7
5
5
6

3
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

Agramunt G. Gatell
Fondarella
Bordeta

1
1
1

1
1
1

9
9
10

0
0
0

Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 3

Lleida

6

Bordeta

3

Arrels

5

Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 1

Pre-Benjamí
Agramunt G. Gatell 2

Aquestes categories no tenen classificació.

Glops & Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
[OCTUBRE 2011]
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E S PO RTS ATLETISME

Cursa del Torró
Volem convidar tota
la gent que tingui
ganes de fer esport,
a venir als nostres
entrenaments.

RAMON FITÓ

10 km

ANNA VILADRICH

10 km

MÀSTER 11

XAVIER FITÓ MÁRQUEZ

10 km

JUVENIL

2

3 km

INFANTIL

1

ORIOL VALLS TREPAT

VETERÀ-A

3

PAU GODOY KARSESKA

3 km

ALEVÍ

2

GERARD FÍGOLS

3 km

ALEVÍ

8

MARINA MORELL SOLÉ

3 km

INFANTIL

2

HELENA ZURITA CRESPO

3 km

INFANTIL

4

ESTER CORTADELLA

3 km

INFANTIL

5

MARINA SÚRIA ASENSIO

3 km

ALEVÍ

3

MAR GODOY KARSESKA

3 km

ALEVÍ

5

LARA GIMÉNEZ BÀRRIOS

3 km

ALEVÍ

6

ARIADNA FLORES JUNQUE

3 km

ALEVÍ

9

ROGER SÚRIA ASENSIO

3 km

BENJAMÍ

3

ALFONS ZURITA CRESPO

3 km

BENJAMÍ

6

AIMAN EL KHATTABI OFKIR

3 km

BENJAMÍ 14

ESCATXICS

A la foto es veu la sortida de la
cursa popular amb els Escatxics.
D’esquerra a dreta: Gerard Fígols,
Mar Godoy, Marina Súria, Marina
Morell, Lara Giménez, Helena
Zurita, Ester Cortadella, Roger
Súria, Pau Godoy i Oriol Valls.

U

na cita fixa al calendari dels Escatxics
és la Cursa del Torró, i a més a més és
al mateix poble. A la cursa l’acompanyava el sol i l’alta participació de corredors,
malgrat que per la concentració parcel·lària algun camí ha perdut el seu encant. Era un dia
perfecte i es podia gaudir dels bons resultats
aconseguits pels Escatxics. També cal felicitar
els voluntaris que cada any col·laboren i ajuden a fer-ho perfecte cada cop.
Al mateix temps volem convidar tota la gent
–ja sigui jove o veterana– que tingui ganes de
fer esport, a venir als nostres entrenaments.
Els petits (prebenjamí i benjamí) entrenaran
dimarts de 17.30 a 19 h, i els grans i veterans
dimarts i divendres de 19.30 a 21 h, al pavelló. Tothom hi és convidat i junts farem equip.

[OCTUBRE 2011]
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P
S
A
T
T
A
U
Ç
F
L
E
A
T
C
30 anys
caminant plegats

Agraïm a tots els nostres clients la confiança dipositada
en nosaltres durant aquest temps. Moltes gràcies!

Avda. Catalunya, 1
Tel. 973 39 20 14 25310 Agramunt
correu electrònic: calpatufet@gmail.com
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E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció Futbol Sala

Una temporada amb moltes novetats

L

a secció de Futbol Sala
del C.H. Agramunt enceta aquest mes d’octubre una nova temporada. I
ho fa amb moltes novetats.
La més important és la de la
creació d’un equip de base,
concretament en categoria
cadet. És a dir, que enguany
la secció tindrà dos equips
(sènior i cadet). Josep Maria
Carrera, un dels responsables
de la secció, apunta que “les
sensacions no poden ser més
positives perquè hem aconseguit assolir els dos principals
objectius que ens havíem fixat: tenir un equip de base i
reconstruir el primer equip”.

Una plantilla renovada

Per primera vegada s’ha pogut
crear un equip base de futbol sala
en la categoria de cadet, el qual ja
ha disputat alguns partit amistosos
de pretemporada (foto superior
contra el Balaguer).

D’aquesta forma, l’equip sènior, que enguany militarà al
grup 5 de la Primera Divisió,
ha patit una reestructuració
profunda. Així, de l’equip de
la temporada passada només

FUTBOL SALA

Les sensacions
del primer equip
durant la pretemporada han estat
molt bones i tot fa
pensar que serà
un dels favorits a
l’ascens.

A. Guerrero

queden sis jugadors (Eduard
Eroles, Sergi Bertran, Javi
Jorquera, Àngel Luis García,
Josep Maria Coll i Marc Martín). L’equip s’ha reforçat amb
antics companys com Eduard
Balagueró i Roger Creus i ha
incorporat nous jugadors com
són Josep Rovira, Raúl Caparrós, Joshua Viñuela o Joan
Ramon Huguet. L’entrenador
tornarà a ser Josep Maria Viladevait.
L’equip ja fa dies que s’entrena i debutarà el 15 d’octubre a la pista del Linyola.
L’Agramunt tindrà, entre d’altres rivals, el Pont de Suert,
l’Alpicat o el Mollerussa.
Els objectius que es marca
l’equip són els d’intentar ser
a la part alta de la classificació i mostrar un bon joc. Les
sensacions durant la pretemporada han estat molt bones i
tot fa pensar que l’equip serà
un dels favorits a l’ascens.

Equip cadet
FUTBOL SALA

La creació d’un equip cadet

és una de les grans notícies
de la temporada de la secció.
I és que el club mai no havia tingut un equip de base
en futbol sala. L’equip, format per una desena de joves
agramuntins, jugarà a Segona
Divisió i espera fer una molt
bona temporada. Josep Maria
Viladevait és el responsable
d’un equip que va començar
a treballar a principis de setembre i que ja ha disputat
els seus primers partits amistosos.
Però aquestes no són les
úniques novetats. La secció
ja forma part de les xarxes socials amb una pàgina al Facebook (Futbol Sala Agramunt)
i ha renovat l’equipatge amb
noves samarretes i nous xandalls gràcies a l’aportació de
nous patrocinadors. Unes novetats que us explicarem més
àmpliament en les properes
cròniques. En definitiva, una
temporada plena de reptes
que la secció afronta amb
molta il·lusió. ■
[OCTUBRE 2011]
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E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció Motards

Joan Serra campió de Catalunya
Aquest any, el Joan
també està competint en el Campionat d’Espanya.

A

falta d’una cursa per
acabar, el corredor del
CHA, Joan Serra, s’ha
proclamat campió del campionat de Catalunya de Supermotard. Aquest any ha dominat
tot el campionat des de el
principi fins l’última cursa a

Vic, on matemàticament va
aconseguir el preuat títol. De
les sis curses que s’han disputat fins al moment, en totes
ha quedat en primera posició.
Ara falta l’última cursa el 4
de novembre que es disputarà
en terres lleidatanes, concre-

tament a Alcarràs. Des del
Club felicitem efusivament el
campió, i convidem tothom
que vulgui anar a veure un
bon espectacle de motos que
no s’ho perdi.
Aquest any, el Joan també
està competint en el Campionat d’Espanya on, de moment,
i a falta de l’última cursa, ocupa la tercera plaça, amb moltes probabilitats de mantenir-la fins al final. El corredor
afirma estar molt content de
com ha anat la temporada. A
més a més aquest any ha fitxat
per l’equip de MOTOS GRAU,
un referent a nivell estatal del
SUPERMOTARD, cosa que
suposa un salt de qualitat. El
propi Joan afirma: “El proper
any, si el cos aguanta, la família acompanya i la crisi no
colla gaire, hi tornarem...”.
A més, dedica aquest campionat de Catalunya d’una
manera molt especial a la
seva dona, la Montse, que
sempre li ha donat tot el seu
suport. ■
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Vine a la nostra botiga i descobreix,...
TORRONS I XOCOLATES
ARTESANS,
ESPECIALITATS DE
XOCOLATA, TORRONS I
XOCOLATES ECOLÒGICS
A.Lluch Camí Vell de Tàrre a 17-19, Agramunt (Lleida) Tel. 973.39.00.30

Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS
Tel. 973 713 050 - Mòbil 647 801 845

* servei de carta
* menú diari
* menú cap de setmana
* dinars i sopars per a grups,
familiars i d’empresa
Truqueu per demanar informació!

SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places climatitzades

Curt i llarg
recorregut

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions per a turismes

Demanar per Josep Mª 600 446 600
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N ICIPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

ERC

ERC, el partit de Companys, de Macià i de Lluhí

Oriol Junqueras (President),
Marta Rovira (Secretària
General) i Alfred Bosch (Cap
de Llista al Congrés).

Com és habitual
en ERC, l’elecció
dels seus dirigents i
dels seus candidats
sempre es fa per
sistema democràtic, donant veu i
vot a la militància,
a diferència de la
majoria de formacions polítiques.

E

l Congrés nacional
d’ERC celebrat el passat dissabte 1 d’octubre tancava el període de
renovació i en la direcció del
partit, després d’unes eleccions primàries que avalaven
la nova direcció encapçalada
per Oriol Junqueras com a
president i Marta Rovira com
a secretària general, amb un
92,07% i un 89,97% de suport de la militància. En el
mateix Congrés s’aprovava la
ponència de la nova direcció,
és a dir, el full de ruta d’ERC
per als propers anys, amb les
aportacions que tots els mi-

litants havien pogut aportar
durant tot el procés.
Oriol Junqueras, professor d’Història del Pensament
Econòmic a la Universitat
Autònoma de Barcelona, actualment és l’alcalde de Sant
Vicenç dels Horts i fins ara
eurodiputat per ERC al Parlament Europeu. Ha estat collaborador en diferents mitjans
de comunicació i és l’autor de
nombrosos llibres sobre història i economia.
Marta Rovira és Llicenciada
en Dret i actualment és coordinadora tècnica de l’Agència
Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. Ha estat
professora de Dret administratiu a l’Escola de Policia de Catalunya. Va néixer i viu a Vic.
Per altra banda, en les mateixes eleccions s’escollia
l’escriptor i historiador Alfred
Bosch com a Cap de coalició
Catalunya SÍ, formada per
ERC i Reagrupament per als
comicis al Congrés de Diputats. Historiador de contrastada trajectòria, actualment és
un dels escriptors més premiats i de més èxit. Llicenciat

en Filosofia i Lletres i doctor
en Història, fou professor de
la Universitat de Chicago i
actualment és professor titular de la Universitat Pompeu
Fabra. Ha estat portaveu de
la Plataforma Barcelona Decideix.
Com és habitual en ERC,
l’elecció dels seus dirigents
i dels seus candidats sempre
es fa per sistema democràtic,
donant veu i vot a la militància, a diferència de la majoria de formacions polítiques.
El nou camí que pren la nova
direcció dóna continuïtat als
més de 80 anys d’història
del partit, des d’aquell mes
de març de 1931 en què la
unió d’Estat Català (Francesc
Macià), el Partit Republicà
Català (Lluís Companys) i el
Grup d’Opinió (Joan Lluhí)
feien possible el naixement
d’Esquerra Republicana de
Catalunya. Des de la Secció
Local d’Agramunt, expressar
la nostra satisfacció per com
s’han fet les coses en aquest
procés de renovació i donar
tot el nostre suport a la nova
direcció. ■
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Elaboració Artesanal

Formatges Monber
C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

Ens trobareu a:
Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65

AGRAMUNT

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
illor
m
l
E
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N ICIPALS C iU

100 dies... Reflexions sobre els primers mesos
de govern

Grup Municipal de Convergència i Unió

Agramunt
necessita tenir
una alcalde
amb aquesta
remuneració
amb l’única
justificació de
que rebrà a
tothom i que
estarà de forma presencial
al consistori?

Tenim un equip
de govern que
no comunica,
i quan ho fa,
ho fa tard o
sense temps
de reacció per
l’oposició. Un
equip de govern que no és
valent en les
decisions i es
deixa perdre
ajudes.

n política diuen que s’han
de deixar cent dies de coll
a un nou equip de govern
abans que l’oposició comenci
a desenvolupar la seva tasca.
L’actual consistori ja ha superat
aquest marge i la veritat amb
molts temes a comentar, i alguns
en concret, ens han obligat a no
poder respectar aquest termini de
cortesia, molt a pesar nostre.
Just abans de prendre possessió del càrrec, l’equip de govern
va manifestar la seva ferma voluntat de mantenir el consens
que tant havien predicat durant
la seva campanya electoral. A dia
d’avui, tenim sempre la primera
notícia al mateix temps que la
resta de vilatans, per la premsa.
I quan se’ns en fa partícips ja
és a toro passat, com es diu colloquialment.
El primer element difícil d’assimilar encara avui, és el tema dels
salaris. Agramunt necessita tenir
un alcalde amb aquesta remuneració amb l’única justificació de
que rebrà a tothom i que estarà
de forma presencial al consistori?
Al segle XXI, on totes les empreses aposten pel rendiment i
no per les hores assegut en una
taula, és lògic que l’única justificació sigui les hores de presència
a l’ajuntament?
Després de la primera sorpresa
en el tema dels salaris i tenint
en compte el criteri mantingut
per part d’ERC durant els darrers
quatre anys, i vist el discurs que
manté l’equip de govern des de
l’inici de la legislatura que acaba
de començar i que és: “no podem
fer coses perquè hi ha crisi i no
ens podem endeutar”.
Llavors, si no podem fer res,
perquè necessitem tanta gent

E

amb plena dedicació a l’equip de
govern?
En aquesta línia d’arguments,
ens assabentem per la premsa
que es renuncien als 221.603€
d’ajuts europeus per rehabilitar
el casc antic. En l’anterior ple,
l’alcalde va desenvolupar una
tesi aferrant-se amb els terminis
i l’endeutament per justificar el
per què no s’ha fet aquesta inversió. Nosaltres continuem pensant
que tots aquests arguments son
salvables si es té un veritable interès. Si nosaltres haguéssim governat, després de les eleccions
del maig i durant els mesos de
juny i juliol, hauríem tret a concurs les obres del Casc Antic i
posteriorment haguéssim executat el projecte.
La segona obra que es refusa
fer, és la del col·lector de l’avinguda Catalunya. Aquesta actuació
la va proposar l’anterior equip de
govern pel PUOSC 2012, ja que
la infraestructura del clavegueram ha quedat petita pel volum
d’habitatges nous que hi ha en
aquesta zona. L’argument és que
és massa costosa, i que els diners
es destinaran a d’altres obres (voreres, passos de vianants, etc.).
Què passarà el dia que tinguem
pluges intenses a la vila i comenci a entrar aigua a les cases de la
zona adjacent a l’avinguda Catalunya?
Com argumentarem als veïns
aquest canvi d’una inversió de
primera necessitat per un conjunt d’inversions estètiques que
es podran fer durant la legislatura
amb les ajudes del PUOSC que
s’hauran de demanar pel període
2013-2018.
Tot això ens porta a dos conclusions, o que l’equip de govern no

es vol fer càrrec d’obres d’envergadura i de complicada gestió, o
que no acceptarà res que vingui
donat com a herència de l’anterior equip de govern. De totes
formes, tant una com l’altra van
en contra dels interessos d’Agramunt.
Un altre dels temes recurrents
que ha servit durant quatre anys
per fer llenya contra l’equip de
CiU, va ser que s’havia de vetllar
perquè totes les obres les fessin
empreses d’Agramunt. Fins i tot
en campanya, l’actual alcalde va
dir que si feia falta s’inclourien
clàusules en els concursos per
forçar això. Doncs la primera obra
que adjudiquen, l’enllumenat de
la fase C (Ctra. Cervera-Agramunt), s’adjudica a una empresa
de fora la vila.
Torna a quedar en evidència
que no és el mateix fer oposició
que governar, i que la filosofia
que ens han venut només és
d’aparador.
Ja hem superat els cent dies, i
de moment això és el que hi ha.
Tenim un equip de govern que
no comunica, i quan ho fa, ho fa
tard o sense temps de reacció per
l’oposició. Un equip de govern
que no és valent en les decisions i es deixa perdre ajudes. Un
equip de govern que no aplica els
criteris de quan era a l’oposició i
que els ha fet guanyar unes eleccions per majoria.
Esperem que la situació es recondueixi i d’aquí cent dies més
puguem estar tots plegats una
mica més contents i que Agramunt avanci, perquè a dia d’avui,
i molt al nostre pesar, tenim un
govern de bona imatge però que
no gestiona en benefici d’Agramunt. ■
[OCTUBRE 2011]
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

PA RT I T S P OLÍTICS
M U N IC IPALS P SC
Grup Municipal

L’esport mereix una atenció directa pel valor
afegit que ens dóna
dicionants econòmics, que ja es
coneixien amb força anterioritat.
També considerem necessari en
aquest sentit una major transparència i claredat en l’adjudicació
d’aquestes ajudes, a saber: les
entitats han de conèixer abans
de l’inici de les seves competicions els recursos transferits.
Coordinació de l’esport de base

Subvencions a les entitats
esportives

Establir un full de ruta en matèria esportiva

En aquesta matèria hem pogut constatar un cert malestar
d’algunes entitats, generades en
bona part per les falses expectatives que va aixecar aquest equip
de govern. Al nostre entendre en
una campanya electoral es poden fer propostes engrescadores
per intentar captar l’atenció dels
diferents sectors, però el que no
trobem correcte és desdir-se’n a
posteriori, refugiant-se en con-

La nostra vila té moltes entitats esportives, per tant s’ha de
tenir una visió molt àmplia, evitant que les entitats esportives
es puguin “prendre” mútuament
adeptes als esports. És aquí on
l’Ajuntament ha de tenir capacitat de coordinació, actuar com un
autèntic assessor. Trobem a faltar
certa gestió d’aquests assumptes
i el que és més greu, un cop ja
iniciada la temporada esportiva,

PSC

a crisi econòmica per la
que travessem en l’actualitat ens obliga a tots a fer
un esforç, ser empàtics amb la
resta de la gent i ser capaços de
detectar les necessitats. Aquesta
mateixa obligació pot ser exigida
a un equip de govern davant els
seus administrats i per extensió
a cada una de les àrees de govern. En aquestes línies ens volem centrar en descriure el tarannà que s’ha pres respecte l’àrea
esportiva i alguns aspectes que
a l’entendre del grup municipal
PSC-PM serien beneficiosos pel
conjunt d’entitats esportives de
la vila.

Tal i com ja vam incloure en
la nostra declaració d’intencions, és a dir, el programa electoral, apostem clarament perquè
les entitats esportives participin
directament dels jocs escolars i
puguin accedir als nois i noies
per reforçar el seu planter dels
equips de base.
Només si ajudem les entitats
esportives a regenerar-se, farem
palès el compromís amb l’esport,
en la pràctica saludable que
comporta i la prevenció de mals
hàbits entre els joves.
Ens consta que a dia d’avui
el plantejament de l’equip de
govern no és pas aquest, ans al
contrari, aplicant l’aforisme “qui
dia passa any empeny” no ens en
sortirem i no assolirem l’objectiu
marcat.

L’esport no s’ha de
centrar únicament i
exclusivament al pavelló,
camp de futbol i altres
instal·lacions esportives.

S’ha de tendir
a un màxim
ús de les
instal·lacions,
de manera
sostenible
i facilitant
horaris flexibles d’accés,
no al contrari:
posant impediments, traves
i retallades en
assignacions.

L

sembla que es continua anant a
la deriva en aquest sentit.
Esport per a tothom

Tampoc no ens agradaria oblidar una altra proposta que ja ens
va semblar atractiva de cara a les
últimes eleccions locals: l’esport
no s’ha de centrar únicament i
exclusivament al pavelló, camp
de futbol i altres instal·lacions
esportives sinó que hem d’obrirlo a tothom: per a la gent gran,
per als joves i escolars, per a particulars i altres entitats. Tenint
present que l’oferta ha de ser
conceptualment gratuïta. Estem
massa cansats de pujades de taxes en activitats esportives i en
usos lúdico-socials que es poden
practicar a les instal·lacions.
S’ha de tendir a un màxim ús
de les instal·lacions, de manera sostenible i facilitant horaris
flexibles d’accés, no al contrari:
posant impediments, traves i retallades en assignacions.
Aquests només són una mostra
d’aspectes que ens preocupen
respecte l’esport, massa temps
reduït a residual i sense la inversió
que les entitats mereixen. Tant en
aquestes àrees com en les altres,
el grup municipal PSC-PM continuarà pronunciant-se responsablement i fent propostes en positiu, mostrant que es pot actuar
d’una altra manera, que es pot
donar a l’esport agramuntí el valor
i el reconeixement que mereix.
Al cap i a la fi posar esforç,
treball i dedicació en uns nois i
noies que ens representen com a
vila per tots els indrets de Catalunya no hauria de tenir preu... almenys és el que nosaltres creiem
amb plena convicció. ■
[OCTUBRE 2011]
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EQUIP DE GOVERN
PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA ZONA COMERCIAL DEL
NUCLI ANTIC DE LA VILA

El dia 28 de juliol de 2011, gairebé un mes i mig després
de la presa de possessió del nou Equip de Govern, la vicepresidenta del Govern i Consellera de Governació Joana Ortega
convocava els 55 ajuntaments de poblacions d’entre 5.000
i 75.000 habitants més endeutats de Catalunya, entre els
quals es troba Agramunt. L’objectiu de la reunió fou recordar-nos la situació econòmica en la qual ens trobem i recomanar-nos mesures de contenció i estalvi, evitant l’endeutament a llarg termini i prioritzant aquelles inversions realment
imprescindibles i amb un alt percentatge de subvenció,
alhora que els Departaments de Governació i Economia
s’oferien a tutoritzar els ajuntaments que així ho desitgessin i a treballar conjuntament per sortir de la complicada
situació.
Unes setmanes més tard, després d’un profund anàlisi
econòmic i financer, l’Equip de Govern d’Acord d’Esquerra
prenia la difícil i alhora valenta decisió de renunciar a l’obra
d’Adequació de la zona comercial del nucli antic de la vila,
per la impossibilitat de finançar, realitzar i pagar l’obra. Un
projecte tan important com aquest requereix un consens i
un estudi profund i al mateix temps cal tenir-ne el finançament ben ajustat ja que l’experiència ens diu que aquest
tipus d’obres són susceptibles a partides extra que acaben
repercutint a l’Ajuntament de forma inesperada en el pressupost anual. Aquesta obra, amb un pressupost de 443.206€,
comptava amb una subvenció PUOSC de 100.000€, una
subvenció FEDER de 221.603€ i la resta, 121.603€, l’havia d’aportar l’Ajuntament. A continuació, s’enumeren tots
els motius pels quals l’Equip de Govern s’ha vist obligat a
renunciar a aquesta obra:
– El pressupost del projecte era excessivament ajustat i
presentava mancances com ara el no soterrament dels
cables elèctrics de l’enllumenat públic, de manera que
continuarien penjant d’un costat a l’altre de carrer.
– Les obres en el casc antic requereixen un estudi arqueològic que l’anterior Equip de Govern no va encarregar i
que suposaria uns mesos de treball per part d’una empresa especialitzada.
– L’obra cal que estigui licitada, realitzada i pagada en
un 70% abans del 31 de desembre de 2011 i no en
els terminis erronis que CiU va publicar en algun mitjà
de comunicació. En el cas que apareguin imprevistos,

com ara trulls o altres elements constructius, s’aturen
les obres i es requereix un informe del Departament
de Cultura per a poder continuar l’obra, amb el risc de
no finalitzar-la abans del 31 de desembre i perdre els
221.603€ del FEDER amb l’obra a mig fer.
– Els ajuts FEDER solen pagar-se als ajuntaments al cap
de dos anys de la realització de les obres, motiu pel qual
seria obligatori sol·licitar un crèdit de 221.603€ per poder pagar l’obra a finals d’any. El Reial Decret de 24 de
maig de 2010, aprovat pel Govern Central, impossibilita
els ajuntaments a demanar crèdit durant tot el 2011,
de manera que en aquests moments a l’Ajuntament
d’Agramunt li és impossible sol·licitar aquest crèdit per
avançar els diners del FEDER.
– El mes de setembre de 2010, l’alcalde del moment
sol·licita una pròrroga de l’obra per a poder-la realitzar
durant el 2011, tot i saber que durant aquesta anualitat
no podria demanar crèdit i que, per tant, seria inviable
dur a terme l’obra, és a dir, s’estava demanant una pròrroga que ajornaria l’obra en una situació d’impossible
finançament.
– El pressupost de l’obra obliga a concursar-la per concurs obert, és a dir, que s’hi puguin presentar totes les
empreses que ho desitgin, per tant, seria una il·legalitat
una negociació anterior al concurs a tres bandes entre
l’Ajuntament, la banca i l’empresa adjudicatària, com
ha proposat el grup municipal de CiU.
– L’Equip de Govern anterior, tot i disposar del temps suficient per a realitzar l’obra, decideix no dur-la a terme
durant els primers sis mesos de l’any 2011 i l’ajorna
fins al mes de juny, és a dir, sis mesos abans de finalitzar el termini per a fer-la i pagar-la, tot i coneixent la
complicació i el temps d’execució d’una obra d’aquestes característiques.
– El finançament de l’obra comptava amb una partida de
121.603€ que s’havia demanat a crèdit –és a dir, que
s’havia demanat al banc però que no es tenia a caixa– i
que en el moment en què el nou Equip de Govern pren
possessió, ens trobem la partida esgotada.
– L’any 2009 es crea l’Entitat Pública Empresarial per a
substituir el Patronat d’Esports, amb l’objectiu de recuperar l’IVA de les inversions esportives. L’Equip de Govern anterior va sol·licitar el retorn de 177.000€ d’IVA
d’unes obres que s’havien fet abans de la creació de
l’EPE i que en aquests moments la decisió és en mans
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. El pressupost del 2011 es va tancar comptant amb aquests suposats diners que encara no tenim ni sabem si tindrem.
– L’Estat reclama el retorn d’uns tributs avançats per un
import de 235.000€. Aquest retorn s’haurà de realitzar
[OCTUBRE 2011]
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durant els propers cinc anys. El pressupost del 2011 no
comptava amb aquest retorn de diners.
Per tots aquests motius, per responsabilitat i per millorar
la delicada situació econòmica de l’Ajuntament, l’Equip de
Govern d’Acord d’Esquerra, amb el suport dels regidors del
Partit Popular i del Partit dels Socialistes de Catalunya, ens
hem vist obligats a renunciar a aquesta obra i destinar els
100.000€ del PUOSC a l’enllumenat dels carrers de la zona
nord d’Agramunt. Qui renunciaria a una obra tan important
i necessària com la remodelació del casc antic? Si a 11 de
juny de 2011, aquesta obra encara no s’havia fet, alguns
motius devia tenir l’anterior Equip de Govern. En aquest sentit, hem expressat a tots els grups municipals la voluntat
perquè treballin amb la corresponsabilitat que ens pertoca
com a representants que el poble ha escollit.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I SALUT
CAPRABO AMB EL BANC D’ALIMENTS

El Banc d’aliments, Caprabo i l’Ajuntament d’Agramunt
inicien una campanya de col·laboració per la recollida d’excedent d’aliments destinats a les famílies més necessitades. Darrerament, el nombre de persones necessitades ha
anat augmentant considerablement i com a conseqüència,
la demanda d’aliments a les entitats benèfiques també s’ha
incrementat. Per pal·liar una mica la situació, el Banc d’aliments amb la col·laboració de la cadena de supermercats
Caprabo ha iniciat un projecte de lliurament dels productes excedents dels seus supermercats a entitats socials que
vetllen pels col·lectius més necessitats. Aquest projecte té
la finalitat de donar sortida als productes que ja no es poden vendre però que són perfectament consumibles per les
persones. Aquesta iniciativa es duu a terme a través dels
Serveis Socials de l’Ajuntament d’Agramunt que gestiona
la recollida dels aliments cada quinze dies i els afegeix a
l’estoc existent subministrat per la Creu Roja que es reparteix periòdicament entre les famílies més necessitades de la
vila.
NOU CURS DE CATALÀ. BÀSIC II

La regidoria de Benestar Social de l’Ajuntament d’Agramunt i el Consorci per a la Normalització Lingüística (CPNL)
amb el finançament de la Direcció General per a la immigració, han organitzat un nou curs de català.
Aquest curs correspon al nivell Bàsic II i complementa el
curs de català Bàsic I que es va dur a terme durant els mesos
de maig i juny a Agramunt.
El nivell bàsic de català consta de tres cursos: Bàsic I, Bàsic II i Bàsic III. Són cursos adreçats a persones que no entenen el català i volen adquirir els coneixements bàsics que
els permetin actuar en situacions quotidianes. Una vegada
74

sió 572

[OCTUBRE 2011]

assolits els coneixements dels tres cursos es fa entrega del
certificat oficial de nivell bàsic de català A1. Aquest certificat expedit pel CPNL és equivalent oficialment al certificat
atorgat per la Direcció General de Política Lingüística i té
correspondència amb el nivell del Marc Europeu de Referència (MERC).
Qui estigui interessat en realitzar algun curs de català, pot
passar per les oficines de l’Ajuntament en horari d’oficines.
TREBALLS EN BENEFICI DE LA COMUNITAT - COL·LABORACIÓ
DE L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

Els Treballs en Benefici de la Comunitat (TBC) consisteixen en la prestació de la cooperació personal no retribuïda
que algunes persones penades es comprometen a realitzar
com alternativa a les penes de presó en els casos d’escassa
gravetat dels delictes o faltes. Són activitats d’utilitat pública o d’interès social i valor educatiu a fi que serveixin de reparació a la comunitat perjudicada per la infracció comesa.
Els TBC afavoreixen, en tots els casos, la reinserció social de
la persona i li ofereixen la possibilitat de conciliar el règim
penal, al qual s’ha de sotmetre, amb la vida familiar, laboral
i social alhora que reparar el dany causat.
L’Administració de la Generalitat de Catalunya, a través
del Departament de Justícia, és la responsable del control
dels Programes de TBC i, per tant, pot establir convenis de
col·laboració amb altres administracions o entitats sense
ànim de lucre pel correcte desenvolupament dels mateixos.
És en aquest sentit que l’Ajuntament d’Agramunt des de fa
uns anys, col·labora amb el Departament de Justícia oferint
la possibilitat de l’execució dels TBC als infractors que resideixen a la nostra localitat. Aquesta col·laboració s’acostuma
dur-se a terme amb la realització de tasques de conservació i
manteniment de les dependències municipals a través de la
Brigada dels Serveis Municipals on els infractors es comprometen a realitzar un nombre d’hores establertes sense cap
tipus de remuneració econòmica.
MARIA CAHELLES, L’ÀVIA MÉS GRAN DE CATALUNYA

El passat 13 d’octubre, la Sra. Maria Cahelles Ripoll va
fer 109 anys. La Maria de Cal Petera, com tots la coneixem,
és la persona de més edat de Catalunya. Per aquest motiu
des de l’Ajuntament d’Agramunt amb la col·laboració de la
família es volia retre un acte de reconeixement per ser la persona de més edat de Catalunya i per la satisfacció que ens
suposa tenir entre els agramuntins a “l’Àvia de Catalunya”.
Per motius familiars en aquest moment no s’ha pogut dur a
terme aquest acte en què estava previst que ens acompanyés el Director dels Serveis Territorials del Departament de
Benestar Social i Família de Lleida i la Presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell. De totes maneres, tan bon punt la
família ens ho comuniqui des de l’Ajuntament es farà tot el
possible per fer aquest acte.

CONTRACTACIÓ OBRES DE MILLORA DEL PAVIMENT DE
LA CALÇADA DE SIS CARRERS DE LA VILA D’AGRAMUNT:
RONDA COMTES D’URGELL, C/ CONTROL, C/ CAPELLA, C/
VERGE DELS SOCORS, RONDA MOLINAL I AV. DELS ESPORTS

S’aprovà l’expedient de contractació per a l’adjudicació
del contracte d’obres per a la millora del paviment de la calçada de sis carrers de la vila: RONDA COMTES D’URGELL,
C/ CONTROL, C/ CAPELLA, C/ VERGE DELS SOCORS, RONDA MOLINAL I AV. DELS ESPORTS, efectuat per tramitació
ordinària i per procediment negociat sense publicitat. Així
com la realització i la despesa de l’execució del projecte
d’obres, redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó Grau
amb un pressupost de 120.016,14 euros.
ADJUDICACIÓ DE LA CONTRACTACIÓ D’OBRES PER A LA
INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT
PÚBLIC AL TERCER TRAM DE LA TRAVESSIA EST-OEST
D’AGRAMUNT (CTRA. L-303 DE CERVERA A AGRAMUNT)
FASE C MITJANÇANT PROCEDIMENT NEGOCIAT SENSE
PUBLICITAT

S’adjudicà a l’empresa IPV, Instal·laciones y Proyectos de
Vanguardia, SL el contracte d’obres de la instal·lació elèctrica de reforma de l’enllumenat públic al tercer tram de la
travessia Est-Oest d’Agramunt (Ctra. de Cervera a Agramunt)
fase C, per l’import de 139.830,51€, de pressupost net i de
25.170€ d’IVA.
ADJUDICACIÓ DIRECCIÓ TÈCNICA

S’aprovà la contractació de la direcció tècnica de l’obra:
instal·lació elèctrica de reforma de l’enllumenat públic al
tercer tram de la travessia Est-Oest d’Agramunt (Ctra. de
Cervera a Agramunt) fase C, per un import de 3.356,36€,
IVA no inclós que realitzarà l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó
Grau.
ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ VERTICAL PER LA VIA PÚBLICA

S’aprovà l’adquisició de miralls per a la senyalització vertical per diferents indrets de la via pública i s’adjudicà a
l’empresa GIROD, SA, per la quantitat de 165,31€, inclòs
IVA.
INSTAL·LACIÓ DE MÀQUINES DE CLIMATITZACIÓ A RÀDIO
SIÓ

S’aprovà els treballs per a la instal·lació del sistema de climatització d’aire condicionat per la sala municipal de Ràdio
Sió i s’adjudicà a l’empresa GERMANS MARTÍN, SL, per la
quantitat de 900€, exclòs IVA.
ADJUDICACIÓ REPARACIÓ PEDRA AL MONUMENT DELS
TORRONAIRES

S’aprovà els treballs de la reparació de la pedra del mo-

nument ubicat a la plaça dels Torronaires i s’adjudicà a
l’empresa del Sr. JORDI MARTÍ CASTELLÀ per un import de
354€, IVA inclòs.
JUNTA DE GOVERN LOCAL, 12-9-2011
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER AL PROGRAMA PER A LA
PROMOCIÓ D’HÀBITS SALUDABLES: PROGRAMA PAFES,
PROGRAMA THAO I TALLERS DE NUTRICIÓ

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió
d’ajuts directes de la Diputació de Lleida per al Programa
per a la promoció d’hàbits saludables, anualitat 2011, i se
sol·licità una subvenció per un import de 12.980,91€, per
les actuacions:
Programa PAFES: pretén promoure campanyes per impulsar l’activitat física a la població adulta.
Programa TAHO: implantar i fomentar programes per a la
millora en la qualitat de vida i la salut
Tallers de nutrició: en els actes de la “Fira del Torró i de la
Xocolata a la Pedra-2011”
PLE, 29-9-2011
ADHESIÓ DE LES ENTITATS LOCALS AL CONVENI MARC
DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AGÈNCIA DE RESIDUS DE
CATALUNYA I LES ENTITATS GESTORES DELS SISTEMES
INTEGRATS DE GESTIÓ (SIG) DE RESIDUS DE PILES I
D’ACUMULADORS

A proposta del regidor de medi ambient, el Sr. Francesc
Xavier Gené Bosch, l’Ajuntament ple, acorda:
Primer.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt al
Conveni de col·laboració signat en data 26 de juliol de 2010
entre l’Agència de Residus de Catalunya i les entitats gestores dels SIG de residus de piles i d’acumuladors, amb l’objectiu de garantir el compliment del Reial Decret 106/2008,
d’1 de febrer, sobre piles i acumuladors i la gestió ambiental
dels seus residus.
L’Ajuntament d’Agramunt farà el servei de recollida, de
transport (des dels punts de recollida selectiva dels residus,
PRS, fins al punt de recollida municipal, PRM) i d’emmagatzematge temporal dels residus de piles i d’acumuladors
en el seu àmbit territorial, i per fer-ho rebrà la compensació
econòmica.
Segon.- Traslladar aquest acord a l’Agència Catalana de
Residus.
Tercer.- Facultar l’alcalde president, el Sr. Bernat Solé i
Barril, tan àmpliament com escaigui en dret, per a la signatura i despatx de tots aquells documents que siguin necessaris per a l’efectivitat i execució dels acords esmentats.
Aprovada per unanimitat pels quatre partits.
[OCTUBRE 2011]
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AL·LEGACIONS AL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANUALITAT 2012

S’acordà presentar com al·legacions dins de la informació
pública del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya, per a
l’any 2012 corresponent al programa general i als programes
específics formulats per l’Administració de la Generalitat, a
més dels programes específics proposats per les diputacions
de Girona i Lleida el següent:
A.- Renunciar a les actuacions següents:
- Arranjament de la vorera nord de l’Avinguda d’Àngel Guimerà
Finançament:
- Subvenció PUOSC: .................. 53.363,13
- Pressupost: ............................. 82.097,12
- Substitució col·lector de sanejament diàmetre 1.000 m.
fase 1
Finançament:
- Subvenció PUOSC: .................. 376.662,14
- Pressupost: ............................. 579.480,22
Total subvenció del PUOSC: 430.025,27€ que inclou del
Pla General i del Pla Especial de la Diputació de Lleida.
Se sol·licità la inclusió dins el Pla Únic d’Obres i Serveis de
Catalunya per a l’any 2012, les obres que es detallen a continuació, pel finançament de les quals aquest Ajuntament
sol·licita les corresponents subvencions i es compromet a
l’aportació dels fons necessaris i en el seu cas a l’aplicació,
tramitació i gestió de les contribucions especials previstes,
fixant, ensems, l’ordre de preferència de cadascuna d’elles:
1.- Substitució de la Passera sobre el Riu Sió
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal: 12.099,67€
- Fons propis: 12.099,67€
- Subvenció PUOSC (95%): 229.893,64€
Total execució contracta: 241.993,31€
2.- Adequació de les voreres del C. Capella
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal: 4.797,36€
- Fons propis: 4.797,36€
- Subvenció PUOSC (95%): 91.149,79€
Total execució contracta: 95.947,15€
3.- Adequació vorera Sud de la Ronda Comtes d’Urgell
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal: 5.110,60€
- Fons propis: 5.110,60€
- Subvenció PUOSC (95%): 97.101,30€
Total execució contracta: 102.211,90€
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4.- Projecte de Millora integral urbana vila d’Agramunt
Distribució del finançament sol·licitat:
Aportació municipal: 8.010,83€
- Fons propis: 8.010,83€
- Subvenció PUOSC (59,72%): 11.880,54€
Total execució contracta: 19.891,37€
Total subvenció sol·licitada: 430.025,27€
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1)
Vots en contra: CiU (4)
CANVI D’ACTUACIÓ DINS DEL PLA ÚNIC D’OBRES I SERVEIS DE CATALUNYA, ANUALITAT 2011 I APROVACIÓ DEL
PROJECTE DE REFORMA DE L’ENLLUMENAT (C. TEIXIDORS
I RONDA COMTES D’URGELL)

S’acordà sol·licitar un canvi d’actuació núm. 2011/1052
d’adequació de la zona comercial del casc antic de la vila,
amb un pressupost de 382.205,72€ d’execució i 100.000€
de subvenció per a l’obra: “d’implantació de tecnologies eficients en les instal·lacions d’enllumenat públic del sector 03 del
Municipi d’Agramunt (C. Teixidors i Ronda Comtes d’Urgell)”.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades:
“d’implantació de tecnologies eficients en les instal·lacions
d’enllumenat públic del sector 03 del Municipi d’Agramunt
(C. Teixidors i Ronda Comtes d’Urgell)”, redactat per l’enginyer Xavier Arquès Grau amb un pressupost d’execució per
contracte de 154.000€.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1).
Vots en contra: CiU (4)
APROVACIÓ DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL CARRER
CIRCUMVAL·LACIÓ A ALMENARA ALTA

Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la
planificació per al PUOSC 2012 amb la corresponent autorització per dur a terme les obres l’any 2012.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades:
“Urbanització del carrer de Circumval·lació a Almenara Alta”
redactat per l’arquitecte el Sr. David Blanco i Casadesús amb
un pressupost d’execució per contracte de 60.041,14€.
Aprovada per unanimitat pels quatre partits.
APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VORERA
SUD DE LA RONDA COMTES D’URGELL

Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la
planificació per al PUOSC 2012 amb la corresponent autorització per dur a terme les obres l’any 2012.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades
“Adequació de la vorera sud de la Ronda Comtes d’Urgell”
redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un
pressupost d’execució per contracte de 102.211,90€.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1).
Vots en contra: CiU (4)

APROVACIÓ DEL PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LES VORERES
DEL CARRER DE LA CAPELLA

Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la
planificació per al PUOSC 2012 amb la corresponent autorització per dur a terme les obres l’any 2012.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades
“Adequació de les voreres del carrer de la Capella” redactat
per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost
d’execució per contracte de 95.947,15€.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1).
Vots en contra: CiU (4)
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE MILLORA INTEGRAL URBANA
DE LA VILA D’AGRAMUNT-FASE 1

Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la
planificació per al PUOSC 2012 amb la corresponent autorització per dur a terme les obres l’any 2012.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades “Millora integral urbana de la vila d’Agramunt- Fase 1” redactat
per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost
d’execució per contracte de 19.891,37€.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1).
Vots en contra: CiU (4)
APROVACIÓ DEL PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UNA E.D.A.R.
COMPACTA AL NUCLI DE LA DONZELL D’URGELL

Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la
planificació per al PUOSC 2012 amb la corresponent autorització per dur a terme les obres l’any 2012.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades
“Instal·lació d’una E.D.A.R. compacta al nucli de La Donzell d’Urgell” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i Grau amb un pressupost d’execució per contracte de
63.352,46€. Aprovada per unanimitat pels quatre partits.
APROVACIÓ DEL PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ DE PASSERA
SOBRE EL RIU SIÓ

Atès que aquesta obra resta finançada i inclosa dins de la
planificació per al PUOSC 2012 amb la corresponent autorització per dur a terme les obres l’any 2012.
S’aprovà inicialment el projecte d’obres denominades
“Substitució de passera sobre el riu Sió” redactat per l’arquitecte la Sra. Anna Serra Valls amb un pressupost d’execució per contracte de 241.993,31€.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1).
Vots en contra: CiU (4)
MOCIONS:
MOCIÓ SOBRE LA DECISIÓ DEL TRIBUNAL SUPERIOR
DE JUSTÍCIA DE CATALUNYA REFERENT A LA IMMERSIÓ
LINGÜÍSTICA
L’Ajuntament ple per onze vots a favor, sis regidors del Grup Mu-

nicipal d’Acord d’Esquerra, quatre regidors del Grup municipal de
CiU i un del regidor del grup municipal del PSC a l’Ajuntament
d’Agramunt i un vot en contra del regidor del grup municipal del
PP, acorden:
Donar suport al govern de la Generalitat de Catalunya en els accions que emprengui per defensar el model d’immersió lingüística
a les escoles de Catalunya.
Manifestar la disconformitat a la sentència de TSJC i del TS,
conseqüència de la retallada del Tribunal Constitucional espanyol
(TC) a l’Estatut que signifiquen un nou atac directe al nostre país,
de conseqüències molt greus per al sistema d’immersió lingüística
als centres educatius.
Donar suport al sistema d’immersió lingüística dels centres educatius i treballar amb el compromís d’actuar i vetllar pel seu manteniment, millora i extensió.
Vetllar per l’extensió del sistema d’immersió lingüística d’acord
amb els preceptes de la Llei d’educació de Catalunya.
Donar suport als membres de la comunitat educativa que han
mostrat la seva voluntat de no acatar la sentència i emplaçar la
resta a seguir aquest camí, exigint alhora que el Govern de Catalunya, així com el Parlament català donin cobertura a aquests
professionals i docents.
Adherir-se i donar suport a la iniciativa somescola.cat i emplaçar
la societat civil catalana a mobilitzar-se contra aquesta decisió.
Fer arribar aquest acord al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i al Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), CiU (4), PSC (1).
Vots en contra: PP (1)

MOCIÓ EN DEFENSA DEL SISTEMA SANITARI PÚBLIC
L’Ajuntament Ple per vuit vots a favor, sis dels regidors del grup
municipal d’Acord d’Esquerra, un del regidor del grup municipal
del PP, i un del regidor del grup municipal del PSC i quatre vots en
contra dels regidors del grup municipal de CiU, acorden:
Manifestar la nostra preocupació amb les decisions que s’han
pres des del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
Expressar el nostre convenciment que cal continuar apostant per
un sistema sanitari públic que ofereixi uns serveis de qualitat i
garanteixi els drets a la salut a tota la ciutadania.
Demanar al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya
el màxim consens i diàleg entre professionals, usuaris i administracions a l’hora de prendre determinades noves fites en l’àmbit
sanitari.
Mostrar el nostre compromís per treballar des de l’ajuntament, i
en col·laboració amb la resta d’administracions, per garantir que no
es retalli cap servei sanitari bàsic dels quals a dia d’avui es beneficien tots els vilatans del municipi.
Revisar les retallades amb els quals es veu afectat el municipi i
que es concreten en l’eliminació del servei d’ambulàncies presencial durant el torn de dia i la modificació d’horari d’atenció del CAP
reduint-se en una hora.
Fer arribar aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya, l’Associació Catalana de Municipis i la Federació
de Municipis de Catalunya.
Vots a favor: Acord d’Esquerra (6), PP (1), PSC (1).
Vots en contra: CiU (4)
[OCTUBRE 2011]
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INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.cat
web: www.agramunt.cat
Jutjat de Pau Tel. 973 392 465
Consell Comarcal Tel. 973 500 707
Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat
Rectoria Tel. 973 390 239
Correus

Tel. 973 390 081

CASSA

Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005
SEGURETAT i ASSISTÈNCIA
Policia Municipal
En horari d’oficina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació
Tel. 670 234 394

EFEMÈRIDES DEL MES

Refugi antiaeri Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb
l’Oficina de Turisme
Fundació Privada Espai Guinovart
Tel. 973 390 904
e-mail: info@espai.guinovart.es
Horari d’hivern:
de dimarts a divendres, de 10h a 13h
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 16h a 19h
diumenges d’11h a 14h
Visites concertades per grups
Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
(Tel. 973 391 089)
Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com
Creu Roja Tel. 973 390 880
CAP Tel. 973 390 635
Urgències (diürn) Tel. 973 392 020
Urgències (nocturn) Tel. 973 392 020
973 310 852
Visites per telèfon: 902 111 444
(Sanitat respon)
Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM) 061
Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428
Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087
Funerària

Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA
Oficina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@agramunt.cat
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h
a 13h i tarda de 16h a 19h
dissabtes, 10:30h a 13h
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CENTRES D’ENSENYAMENT
Escola Municipal
de Música

Tel. 973 390 536

CEIP Macià-Companys

Tel. 973 390 668

Institut de Batxillerat
“Ribera del Sió”

Tel. 973 390 803

Llar d’Infants “Nins”

Tel. 973 391 682

Col·legi Mare de Déu
dels Socors

Tel. 973 390 083

TRANSPORTS DE VIATGERS
Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 171
Agramunt-Lleida
A les 7 del matí i a les 14:30h
Agramunt-Barcelona
De dilluns a divendres, a les 8:00h
De dilluns a diumenge, a les 10,22h
De dilluns a dissabte, a les 17,13
Diumenges, a les 19,33h i 19,43h

15 d’octubre de 1973: per fi l’Institut. Tenir
l’edifici de l’Institut acabat però sense posar-se
en funcionament durant el curs escolar 19721973 va suposar una gran frustració per als
pares que tenien alumnes en edat escolar, però
també per als agramuntins en general. Potser
aquest sentiment de frustració queda reflectit
en un article a la revista SIÓ que Joan Puig publica al juny de 1973 que acaba amb aquestes
reflexions: “Què passa? És veritat que els agramuntins tenim el defecte de deixar les coses a
mig fer? És cert que sempre esperem que els altres passin al davant? Serem capaços de no preocupar-nos per les coses de casa nostra? (...)”.
L’Ajuntament tenia clar que d’una manera
o una altra començaria a funcionar l’Institut
el curs 1973-1974 ja que el 30 de juliol de
1973 aproven realitzar una colla d’infraestructures perquè sigui possible: a) Construir
una passarel·la sobre el riu Sió per comunicar el passeig Brufau amb l’Institut, b) illuminació del passeig Brufau des del carrer
Santa Esperança fins a la passarel·la, c) Pavimentació de la prolongació del carrer Capella
fins a l’Institut.
Sembla que en aquest període final d’obertura de l’Institut el director de l’Escola Pública, Emili Curià, va tenir una notable participació en aconseguir una més gran concentració
escolar d’EGB a Agramunt de la prevista en
un principi que convertia en petites les installacions de les Escoles, traslladant aquell mateix curs la 2a Etapa d’EGB (els cursos de 6è,
7è i 8è) al nou centre de secundària encara
per estrenar. Finalment al SIÓ de l’octubre de
1973 apareix la següent informació: “Apertura del Instituto. La nota recibida en la Alcaldía, emanada de la Dirección General de
Educación y Ciencia, dice así: Que se imparta
ya en Agramunt, durante el curso 1973-1974
la enseñanza del Bachillerato con carácter oficial, siendo a todos los efectos prolongación
del Instituto de Tárrega. Así, pues, su apertura
será el próximo 15 del mes en curso.
NOTA DE LA REDACCIÓN: Según se nos
comunica, todos los padres que tengan hijos
estudiando fuera de la población pueden solicitar traslado de matrícula y su petición serà
tendida satisfactoriamente”.
El curs 1973-1974 es va iniciar les classes a l’Institut utilitzant només les aules i
dependències de la part de llevant del nou
centre per tal d’estalviar una part del manteniment. Ocupaven la planta baixa els mestres
i alumnes de la 2a Etapa d’EGB de l’escola
pública d’Agramunt i de la concentració escolar dels pobles de la Ribera que anava des
de les Pallargues fins a Montgai. A les aules i
dependències del primer pis començaven les
classes de Batxillerat.
Bibliografia: Bernaus Santacreu, Ramon i altres. 25
anys de l’Institut Ribera del Sió d’Agramunt. Editat per
l’Institut Ribera del Sió, 1999.

Ramon Bernaus i Santacreu

Les fases de la lluna i previsió del temps
segons el Calendari dels Pagesos:

Mes de 30 dies, onzè del nostre calendari.
Som en plena tardor, els dies s’escurcen i comença a refrescar el temps.
El dia 1 el sol surt a les 6h 22m, i es pon
a les 16h 47m. El dia 30 el sol surt a les 6h
56m, i es pon a les 16h 23m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
SAGITARI.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Una de les feines que comencen al novembre és la collita de les olives, tan important
antigament i que avui gairebé ha desaparegut
del nostre terme. Fins i tot a la canalla els
feien plegar d’estudi una temporada per anarles a recollir quan hi havia bona anyada.
El tast del vi novell. A les contrades vinateres, que antigament Agramunt també ho havia
estat, en aquest temps se solia fer el tast del
vi novell o l’encetament del vi. Els dies de festa els homes es reunien als cellers i tastaven
el vi. Se solien visitar diferents cellers en una
tarda i els seus propietaris tenien el goig de
poder oferir a les amistats i coneixences les
primícies de la collita, sobretot l’any que la
verema havia esta abundosa i el vi havia sortit
bo i de grau. El dia del tast es posaven aixetes
a les bótes o carretells. Es formaven colles,
només d’homes, que no solien passar de la
mitja dotzena i en visitar els diversos cellers
era de rigor que donessin el parer del vi novell.
Els qui es tenien per bons bevedors només el
glopejaven, el ben paladejaven i no se l’empassaven. Era motiu de goig pels vinaters rebre el nombre màxim de visites i escoltar com
més parers millor.

Quart
creixent

el dia 2, a les 16:38 h
Baixen les temperatures

Lluna
plena

el dia 10, a les 20:16 h
Temperatures suaus

Quart
minvant

el dia 18, a les 15:09 h
Primers freds

Lluna
nova

el dia 25, a les 6:10 h
Pluges

(Mes de setembre de 2011)

Quan tinc set
per mon sogre
bec suc de raïm de cep, si me’n sobra,
tant a xarrup
per mon cunyat
com a galet;
si me n’ha sobrat.
Dia 1: Festa de Tots Sants.
Dia 2: Commemoració dels fidels difunts.
Hi ha moltes tradicions i creences relatives al
dia d’avui: A Lleida creien que aquesta nit no
es podien deixar líquids destapats (aigua, vi,
llet...) perquè les animetes pecadores que eren
al Purgatori anaven a rentar-s’hi els pecats.
Hom creia que qui moria el dia dels difunts,
tenia assegura l’entrada al cel, per molt pecador que hagués estat. També es creia que
qui neix el dia d’avui, viu molts anys, perquè
la mort els té molta consideració i gran estima
pel fet de venir al món el dia de la seva festa.
Dia 11: Sant Martí.
Dia 29: Sant Sadurní o Sant Cerni. Fou el
primer que va predicar el cristianisme a la
nostra terra després de la vinguda dels apòstols Sant Pau i Sant Jaume. El seu cap s’havia
venerat com una preuada relíquia a la catedral
d’Urgell. A la part més antiga del bisbat d’Urgell hi ha moltes esglésies i capelles dedicades a Sant Cerni.
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dia 5
dia 6
dia 9
dia 12
dia 13
dia 18
dia 26
dia 28
dia 29

MATRIMONIS
Jordi Pons i Amat, i
Laura Galceran i Ubach
Felip Vilanova i Areny, i
Cristina López i Margarit
DEFUNCIONS
Dolors Areny i Romeu

dia 3
dia 24

89 anys, dia 13

Temps

°C

2

NAIXEMENTS
Mohamed Mizab
Kevin Fernández i Díaz
Unai Castillo i Valls
Romaissa Talbi
Gal·la Magrinyà i Torres
Aimar Palacios i Ortiz
Iris Santacreu i Huguet
Yassine El Kamouni Ouichke
Biel Pla i Burgueño

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE

1

Demografia

JOSEP ROVIRA

NOVEMBRE 2011

PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE
Dia 2 .........................................
6,5 l./m2
Dia 4 .........................................
2,0 l./m2
Dia 23.........................................
1,8 l./m2
Dia 24......................................... Inapreciable
TOTAL ......................................... 10,3 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE
Màxima del mes ............................. 35°, dia 10
Mínima del mes ............................... 8°, dia 19
Oscil·lació extrema mensual ........................27°
Mitja de les màximes ...............................28,7°
Mitja de les mínimes ...........................15,633°
Mitja de les mitjanes ...........................22,166°

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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Ha pujat a la casa del Pare

Lola Areny Romeu
(Vídua de Josep Selva Coscollola)
que morí cristianament el dia 13 de setembre de 2011,
a l’edat de 89 anys, havent rebut els S.S. i B.A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: fills, M. Teresa i Ventura, i Rosa i Francisco; néts, Núria
i Joan, Lia i Pep M., Dolors i Joan, i Josep; besnéts, Bru, Cels i Gisela;
cunyada, Maria; nebots, cosins i família tota us preguem una oració pel
seu descans etern.
La família agraeix les mostres de condol rebudes,
així mateix el tracte dispensat per la Victòria i la Montse.
Agramunt, octubre de 2011

Onzè Aniversari de

Nieves Ros i Pijuan
A. C. S.

La seva família que no l'oblida,
us demana un record en l'oració.

Vint-i-unè Aniversari de

Fernando Ros i Lluelles
A. C. S.

La seva mare Rosa i els qui no l'obliden,
us demanen un record en l'oració.
Agramunt, octubre de 2011
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R E C EP TAR I
P O P U LAR

Remeis casolans

Oracions remeieres

Per a la infecció
de boca

Una oració que és ben curiosa és aquesta pels
casos de restrenyiment. Diem que és ben curiosa perquè cita dos sants que no són reals i,
alhora, té un to desenfadat i un xic humorístic,
malgrat la seva brevetat:

Ingredients: Sàlvia.
Elaboració:
Bulliu l’aigua, afegiu-hi l’herba seca (1 cullerada per tassa) i
deixeu-ho reposar 10 minuts. Tot seguit glopegeu o feu gàrgares
tantes vegades com vulgueu.
La sàlvia té diversos usos:
Ús medicinal: per al mal de coll, mal de boca o infecció.
Ús cosmètic: per aclarir el cabell i per a la caspa.
Ús domèstic: per als insectes de l’armari.
Ús agrícola: si es planta al costat de la col serveix per combatre
la mosca blanca.
Aquesta herba es pot trobar a Rocallaura i es cull al mes de
juny.

Oració per a fer de cos 1
«Sant Mací,
sant Maçà
feu-me cagar
una quartera
o bé un quartà.»
(I es resaven 3 parenostres a la Santíssima
Trinitat).

Mercè Marimon (Rocallaura)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals
de l’Urgell” editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

1

Isidre Marsà, d’Agramunt (desembre del 1979). La recollí de diverses dones grans.

Receptes de cuina

Conill escabetxat
amb safrà i mostassa
Ingredients per a 4 persones:
1 conill mitjà tallat a trossos iguals,
oli d’oliva, 6 grans d’all picats molt
fins, 4 cebes mitjanes picades fines,
una copa de vi blanc sec, 2 fulles de
llorer, pebre negre en gra, 2 cullerades soperes de mostassa, brins de safrà, 4 cullerades soperes de vinagre.
Elaboració:
Poseu una cassola amb oli al foc.
Quan estigui calent salpebreu el conill i poseu-lo a la cassola, fins que

eguiu
Aconsun

UI

OBSEQ

estigui ben rosset. Reserveu-lo, i amb
el mateix oli daureu les cebes i els
alls, tot picat molt fi. Afegiu el vi a
la cassola i espereu que arrenqui el
bull.
A banda, escalfeu i poseu el safrà
i barregeu-ho amb la mostassa. Afegiu la barreja a la cassola amb el vi
i deixe-ho dissoldre. Afegiu-hi les fulles de llorer i el pebre en gra.
Seguidament, poseu el conill a la
cassola i deixeu-lo uns 15 minuts a
foc lent. Finalment, afegiu-hi el vinagre, tingueu-lo 5 minuts més i retireu-lo.
Deixeu-ho refredar.
Aquest plat pot servir-se a tempe-

ratura ambient i acompanyeu-lo amb
una petita amanida d’escarola, o bé
sobre un llit de col tallada a la juliana
i regada amb escabetx.
Mercè Valls Pomes (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de
l’Urgell” editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

En aquesta secció també demanem la participació activa dels nostres lectors. Ens agradaria que ens féssiu
arribar, a través de correu electrònic o bé ordinari a l’apartat de correus número 10 d’Agramunt, receptes
de cuina, oracions o remeis casolans, ja sigui per guarir algun mal o que siguin útils per resoldre algun
problema domèstic. Els anirem publicant i el remitent rebrà, a més del nostre agraïment, un petit obsequi.
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“En aquesta vida s’ha de luchar molt”, havíem sentit dir-te moltes vegades.
Descansa Mare, la lluita s’ha acabat.
La lluita per poder ser feliç, tu i els teus germans, en uns anys on la vida no era pas senzilla.
La lluita per formar i tirar endavant una família tan nombrosa com la nostra. Intentant donar-nos tot allò que hem necessitat i ensenyant-nos uns valors encara més necessaris.
La darrera lluita, la més cruel. La lluita contra la malaltia que, aquests darrers anys, t’ha
volgut sumir en el silenci i en l’oblit.
Mare, has de saber que la teva lluita no ha estat en va.
Tots ens sentim orgullosos d’haver estat al teu costat.
Tots hem fet nostres aquells valors que, tu i el pare, sempre ens heu ensenyat; sobretot, amb
el vostre humil exemple.
També has vençut la teva darrera lluita.
Has vençut el silenci, tan sols mirant-te als ulls, tots hem sentit sempre la teva veu dins
nostre.
Has vençut l’oblit, són tants i tant intensos els moments que has viscut que mai no podrà
esborrar ni tan sols el més petit record.
Mare, no podem ni volem dir-te adéu perquè sempre estaràs al nostre costat.
A tu, Pare, dir-te que ens has ensenyat, a tots, el que realment és estimar; en els bons moments i en els més difícils.
Diuen que la fe mou muntanyes… la veritat, això no ho sabem. El que sí sabem, perquè així
ens ho heu demostrat, és que el veritable amor pot moure el món sencer.
Tan de bo sapiguem seguir el vostre exemple.

Per a tu mare, 18-9-2011
Tota la família Guixé Cirera agraeix, de tot cor, les mostres de suport i d’afecte
rebudes en aquests dies tan difícils per a tots nosaltres.
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L LEUR E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Muntatge fotogràfic en què l’emblemàtic Pilar d’Almenara s’ha confeccionat amb el
famós i preuat torró
agramuntí.
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

CALCUDOKU

SOPA DE LLETRES
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SUDOKU:
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Solució a la SOPA DE LLETRES, per P.R.:
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Es tracta d’omplir el gràfic de manera que cada fila
i cada columna tinguin els números de l’1 al 5, sense que no en falti ni se’n repeteixi cap. El resultat
d’efectuar l’operació o operacions que s’indiquen
amb els números que s’han de posar en cada bloc
(delimitat per una línia gruixuda) apareix al seu costat
superior esquerre.
x

Solució a les
7 diferències:

9

En aquest embolic de lletres que hi ha,
hi trobareu el nom de dotze sinònims
del mot MALVAT.

Molt fàcil
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Detestable, diabòlic, dolent, execrable,
improbe, infame, malànima, maligne,
pèrfid, pervers, pesta i vil.

ANIVERSARI
de

Josep Maria Jolonch i Puig
Que morí cristianament a Barcelona, el 24 d’octubre de 2006,
a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fills, Esther i Josep
Maria; fill polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme;
mare política, María del Carmen Ugalde; germans polítics, nebots, cosins
i família tota us preguen un record i una oració.
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

D

urant els mesos d’estiu
en prou feines ha caigut una trentena de litres
d’aigua. Aquesta sequera
ha afectat especialment els
ametllers ja sigui en la collita d’enguany o en el propi arbrat, el que encara és
més greu. Aquesta plantació de la foto, ubicada entre Ossó i Bellver, presenta
una greu afecció. Amb tot,
els propietaris recullen el
que poden.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH
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Em costa imaginar-te absent per sempre.
Tants de records de tu se m’acumulen
que ni deixen espai a la tristesa
i et visc intensament sense tenir-te.
No vull parlar-te amb veu melangiosa,
la teva mort no em crema les entranyes,
ni m’angoixa, ni em lleva el goig de viure;
em dol saber que no prodrem partir-nos
mai més el pa, ni fer-nos companyia;
però d’aquest dolor en trec la força
per escriure aquests mots i recordar-te.
Més tenaçment que mai, m’esforço a créixer
sabent que tu creixes amb mi: projectes,
il·lusions, desigs, prenen volada
per tu i amb tu, per molt distants que et siguin,
i amb tu i per tu somnio d’acomplir-los.
Te’m fas present en les petites coses
i és en elles que et penso i que t’evoco,
segur com mai que l’única esperança
de sobreviure és estimar amb prou força
per convertir tot el que fem en vida
i acréixer l’esperança i la bellesa.
Miquel Martí i Pol

Quart aniversari

Joan Vilalta i Ripoll
que va morir el dia 28 d’octubre de 2007, a l’edat de 52 anys.

El teu record està present cada dia entre nosaltres.

BUTSÈNIT, 28 d’octubre de 2011
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quest grup de noies eren dependentes del Bazar Agramuntés, conegut popularment com El Siglo. La
foto es va fer en un banc del Mercadal l’any 1943. Gairebé totes porten
el davantal de la feina. El Siglo es va
obrir després de la Guerra per la Compañía Comarcal de Crédito y Comercio
i el seu responsable directe era Eduard
Oliver i Costa.
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2

7
4

5
6

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1) Carme Valls. 2) Maria Carulla.
3) Carme Amigó. 4) Magdalena Lluelles.
5) Pepita Pla. 6) Margarida Viciana.
7) Teresina Omedes.
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

Les imatges d’aquest mes les separen
85 anys. La més antiga correspon a la
façana de l’edifici que acollia la sala
teatre-cinema de la Societat Recreativa “La Barretina”, ubicada a l’actual
carrer del mateix nom. Avui és un solar
on hi ha un aparcament de cotxes. La
garita que sobresurt de la façana acollia la màquina de projecció del cinema. A la sala del Cafè s’hi accedia per
l’avinguda d’Àngel Guimerà. La sala tenia una platea i dos pisos de llotges. Els
edificis de la societat es van construir
amb aportacions populars, en diners
els més rics, i a jova els més humils.
Anys més tard, i després de polèmiques
vicissituds, el que quedava dels locals
va passar a propietat privada.
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