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LA 3...
anys dues grans manifestacions esportives com són la Transiscar i la Cursa del
Torró. Ambdues compten amb centenars
de participants d’arreu de Catalunya que
gaudeixen de sengles competicions molt
ben organitzades per uns equips amb molta experiència.

JOSEP BERTRAN

Enguany s’ha complert el 25 aniversari
del certamen dedicat a promoure el nostre
torró, malgrat que la Fira no el complirà
fins l’any que ve. Aquest quart de segle
s’ha volgut commemorar concedint a Josep
Esteve, aleshores president del Foment Pro
Mercats, impulsor de la iniciativa, el títol
de Torronaire d’Honor.
De la XXIV edició de la Fira
el lector trobarà també la informació corresponent. Se celebrà amb l’afluència habitual
de públic i amb una programació similar als darrers anys. El
bon temps ens acompanyà fins
a darrera hora del tercer dia
que va ploure una mica.
Es continua trobant a faltar
un impuls decidit per promocionar el nostre ric patrimoni
monumental aprofitant la
presència d’aquesta ingent
afluència de visitants. Enguany es va establir una entrada conjunta pel Refugi, l’Espai i Lo Pardal.
Malauradament no s’indicava en cap de
les publicacions promocionals ni hi havia
cap indicador al llarg del recinte. Potser
tampoc no caldria fer pagar entrada, malgrat la crisi que patim.
Durant la Fira se celebren des de fa

En relació al patrimoni monumental el
lector trobarà en aquest número la informació de l’esperada obertura al públic del
Pou del Gel. Després de tants anys l’Ajuntament ha fet les millores pertinents per
facilitar-hi l’accés i fer-lo visitable. El Dia
Internacional del Patrimoni va ser l’escollit

per organitzar les primeres visites guiades
que registraren una molt bona assistència
de veïns interessats en conèixer aquesta
instal·lació del segle XVII. En el proper
número es publicarà un ampli reportatge
sobre la història del Pou del Gel i de la
Cisterna del Convent, una altra gran construcció amagada sota terra.
Fa uns mesos es va celebrar un acte d’homenatge
a la popular professora de
l’Institut Ribera del Sió, Maria
Pilar Ribalta, en motiu de la
seva jubilació. Coincidint amb
l’inici del nou curs acadèmic
del que ella ja n’és absent,
hi hem mantingut una llarga
conversa per comentar la seva
trajectòria professional, tan
lligada a generacions d’agramuntins que han passat per
l’Institut.
En l’habitual secció que
dediquem a fer un cop d’ull
al nostre passat col·lectiu, aquest mes es
parla de Puigverd. A partir de la primera
col·laboració a SIÓ s’expliquen uns episodis políticosocials que s’hi van viure fa
més de cent anys i que coneixem gràcies
a les cròniques periodístiques que els van
recollir. ■
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La Fira

1
2

1. Inauguració oficial de la Fira.
2. Joana Ortega va mostrar força interès
en l’elaboració del torró agramuntí.

[OCTUBRE 2012]
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mb la massiva assistència habitual els dies 12,
13 i 14 es va celebrar
una nova edició de la Fira del
Torró. Són 24 anys de fira però
25 del certamen de promoció
del Torró. Cal recordar que la
fira arrenca d’un Gran Mercat
del Torró, organitzat per l’associació de comerciants que
aleshores portava el nom de
Foment Pro-Mercats. Precisament enguany s’ha reconegut aquesta iniciativa amb
el nomenament de Torronaire

5
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6

d’Honor a Josep Esteve, aleshores president de l’entitat.
Com és habitual, a SIÓ no
donarem cap xifra de visitants
ni vendes mentre aquestes
dades no s’obtinguin per mitjà d’algun sistema fiable i no,
com s’ha fet sempre fins ara,
a cop d’ull o per interessos de
l’organització. És evident que
una concentració de tal magnitud com la de la Fira aplega
molta gent, però és evident
també que no s’arriba a les
xifres que es donen a través
d’alguns mitjans. En aquesta
edició va sorprendre la gran
afluència del primer dia, divendres festiu, mentre que el
dissabte i el diumenge va ser

3
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menor, especialment al matí.
Un dels termòmetres que
es pot fer servir per veure l’assistència puntual a la Fira és
en les zones d’aparcament,
tal com es pot apreciar en
la fotografia inferior. A més
del pàrquing que organitza
l’Ajuntament, també es detecta en la resta d’entrades a
la Vila on els visitants deixen
el cotxe en qualsevol carrer,
racó o espai lliure.
L’acte inaugural es va celebrar, com és costum, davant
el monument al Torronaire. Va
estar presidit per la vicepresidenta del govern de la Generalitat, Joana Ortega. Intervingueren la directora del certa-

7
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3. A la carpa de la Cuita hi hagué l’actuació
de diversos grups musicals.
4. En el recorregut firal, la vicepresidenta
del Govern s’interessà per la novetat del
“torró salat”.
5 i 6. La Menestralia, com sempre ubicada a
la plaça del Pou, va despertar l’expectació
dels visitants.
7. Aula Infantil on s’ensenyava a elaborar
postres.
8. Tómbola dels alumnes de 4rt d’ESO.
9. Interior del Bus Alícia, una unitat mòbil
de 50 metres quadrats.
10. L’Aula del Gust va estar força concorreguda, tot i que enguany es feia pagar.
11. Estand del Projecte Gustum.
12. Demostració de l’elaboració de la
xocolata.

9
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men, Fàtima Puig; l’alcalde,
Bernat Solé, i la representant
de la Generalitat. Entre parlament i parlament es manifestaven un reduït grup de membres del col·lectiu d’Indignats
d’Agramunt i la Ribera del
Sió, tal com ja van fer l’any
passat. Durant tota la Fira les
seves pancartes reivindicatives van estar exposades a les
baranes de la passarel·la del
Sió.
La comitiva d’autoritats
va recorre el recinte firal saludant als expositors. Una
atenció especial va prestar a
la carpa de la cuita departint
amb el personal que cada any
s’afanya en la feina d’elaborar

[OCTUBRE 2012]
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i distribuir el torró tot amenitzant l’acte de la “torroexperiència”. El divendres a la tarda
no hi hagué activitat a causa
de l’explosió d’un dels tubs
del cremador.
Com a novetat, a la carpa
de la Cuita hi actuaren durant
els tres dies diversos grups
musicals. El recinte també
estava ocupat per un estand
col·lectiu de torronaires agrupats en la Indicació Geogràfica Protegida, IGP.
La vicepresidenta del Govern s’interessà per la novetat
del “torró salat”, presentat
per Vicens, que l’any passat ja
ho va fer amb el “torró d’or”.
Es tracta d’un torró de xocolata amb tomàquet cruixent,
ametlles salades i pebre.
La barra, de 8 metres de
llarg i 500 quilos de pes, va
estar exposada durant la fira,
i el tercer dia a la tarda es va
trossejar i distribuir gratuïtament entre el públic.
La distribució del recinte
firal de la Fondandana es va
fer entre els dos pavellons
coberts i dues carpes. En els
primers hi estaven inclosos
els espais de l’Aula del Gust
i l’Infantil, amb una secció
on s’ensenyava a elaborar
postres. Per assistir als dos
espais s’havia de pagar dos
euros d’entrada. Les carpes
estaven destinades a la Cuita
i a la mostra multisectorial,
mentre que l’esportiu acollia
el sector agroalimentari.
El pavelló firal, o del Dolç,
estava ocupat pels torronaires, els estands institucionals, les fundacions Lo Pardal
i l’Espai Guinovart i l’Aula del
Gust. En aquesta darrera es
van succeir les presentacions,
tastos i demostracions de cuina a càrrec d’especialistes.

9
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13. Ramon Farré, delegat del Govern, recorrent els estands durant
l’acte de cloenda.
14. Entre les activitats paral·leles,
hi havia la possibilitat de fer un
tomb amb un poni al Passeig.
15. Gravat de record lliurat als
expositors, obra de Cristina Cuñat.

15

CRISTINA CUÑAT

JOSEP BERTRAN

▼
Vídeo “torroexperiència”.

A la carpa de la Cuita també es va fer, per primera vegada, una demostració de l’elaboració de la xocolata amb
el sistema més tradicional
començant per l’acurada tria
dels grans de cacau.
El Projecte Gustum, una
associació de firmes de productes ecològics i de proximitat de les comarques de
l’Urgell i el Pla d’Urgell, es
va presentar a l’Aula del Gust
a càrrec de la presidenta del
Consell Comarcal de l’Urgell,
Rosa Maria Mora, i també va
muntar un estand d’exposició
i venda de la seva variada producció.
L’esplanada de la Fondandana estava ocupada, majoritàriament, per parades de
restauració des de molt menudes a molt grans. També hi
estava aparcat el Bus Alícia,
una unitat mòbil de 50 metres quadrats, amb un equipament didàctic preparat per
informar a tot tipus de públic
sobre nombroses qüestions
relacionades amb una alimentació saludable.

Des de la Fondandana fins
a la plaça de l’Església se
succeïen les parades de tot tipus de productes, encara que
majoritàriament alimentaris.
Al Pou la tradicional mostra
d’artesania i oficis antics.
Diverses entitats aprofiten el certamen per arreplegar fons o mostrar les seves
obres. Amb tot, en els darrers
anys es detecta un descens
d’aquesta presència.
De la promoció dels espais
monumentals i culturals, que
sempre queda molt en segon
terme, es va fer una entrada
conjunta per visitar el Refugi,
l’Espai Guinovart i Lo Pardal.
De les tradicionals activitats esportives, la Transiscar
i la Cursa del Torró, sempre
amb molta participació, se’n
parla en altres seccions de la
revista.
L’acte de cloenda el protagonitzà el delegat del Govern,
Ramon Farré.
El gravat que es va lliurar als expositors és obra de
l’artista agramuntina Cristina
Cuñat.
[OCTUBRE 2012]
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Josep Esteve, Torronaire d’Honor

E

JOSEP BERTRAN

n el marc de la Fira del
Torró i la Xocolata a la
Pedra es va celebrar el lliurament del guardó de Torronaire
d’Honor, que concedeix anualment el col·lectiu d’artesans
torronaires agramuntins. Enguany la distinció es va concedir a Josep Esteve i Rosset
pels seus mèrits en favor del
torró agramuntí.
Josep Esteve era el president de l’associació de comerciants, Foment Pro-Mercats que l’any 1988 va organitzar el Gran Mercat del
Torró que va ser el pròleg de
l’actual Fira. La distinció coincideix amb el 25è aniversari
d’aquest tret de sortida del

12
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Vídeo Torronaire d’Honor.

que ha estat l’esdeveniment
agramuntí amb major projecció.
Aquesta primera jornada
es va organitzar malgrat les

reticències del sector en conjunt. “El vam tirar endavant
sí o sí”, va explicar Josep Esteve durant el seu parlament
d’agraïment. Recordà que

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

durant tots els 25 anys l’associació de comerciants, actualment amb el nom d’Unió
de Botiguers i que ell torna a
presidir, ha posat la seva collaboració en l’organització de
la Fira.
L’alcalde, Bernat Solé,
s’encarregà de glosar la personalitat del guardonat, “un
agramuntí de soca-rel”, que
compta amb una llarga trajectòria personal i professional a
favor de la nostra Vila.
A l’acte hi varen assistir els
companys de la Junta Directiva de l’entitat de fa 25 anys.
Carme Torres, Jaume Bonet,
Teresita Terré, Jordi Sera.
El públic omplí el recinte
de l’Aula del Gust, escenari
de l’acte.
[OCTUBRE 2012]
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Pou del Gel

Vídeo visita al Pou del Gel.

1

JOSEP BERTRAN

C

14

oincidint amb les Jornades Internacionals del
Patrimoni (28, 29 i 30 de
setembre), l’Ajuntament va
organitzar una sèrie de visites
guiades al Pou del Gel, a càrrec de Ramon Bernaus i Josep
Bertran, després de les obres
d’adequació que s’hi van fer
durant l’estiu. Per facilitar
l’accés del públic es va obrir
una rasa per poder accedir a
peu pla fins a la porta d’entrada. A l’interior s’hi installà unes escales metàl·liques
i un sistema d’il·luminació.
Setmanes abans un grup de
voluntaris van treballar en
la retirada de la runa que va

2
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JOSEP ROVIRA
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3

1. Per poder baixar fins baix s’ha construït
una escala metàl·lica.
2. Rasa oberta per facilitar l’accés a
l’entrada del Pou del Gel.
3. La cúpula i la base estan separades
per nou metres. El diàmetre és de vuit.
4. Els visitants escoltant les informacions
sobre la Cisterna del Convent.

quedar de quan fa deu anys es va
obrir per primera vegada des de la
Guerra Civil, quan va servir de refugi antiaeri.
A partir d’ara el Pou es podrà visitar per mitjà de visites programades o concertades, segons la regidora de Cultura, Mercè Cases. Amb
aquesta obertura al públic s’aconsegueix un dels objectius llargament esperats i reclamats com
és fer visitable una de les grans
infraestructures històriques i monumentals L’any 2002 es va recuperar destapant-ne l’accés però la
seva visita estava molt restringida
per les dificultats que comportava
cada vegada que s’havia d’obrir.
En el proper número de SIÓ es
publicarà un ampli reportatge sobre el Pou amb informació inèdita,
tant documental com gràfica. També s’informarà de la Cisterna del
Convent, soterrada a pocs metres
del primer. Es tracta d’una installació de grans dimensions que està
en molt bon estat de conservació i
que molt poques persones han pogut veure fins ara.
[OCTUBRE 2012]
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van presentar dues candidatures per encapçalar-la: la del
president Miquel Valls i la de
l’aspirant Francesc Bullich.
Les votacions es van fer de 10
a 12 a Ca la Vila. El sistema
de vot és ponderat en funció
de les hectàrees de cada votant. La candidatura renovadora tenia els suport majoritari del sector ramader. Miquel
Valls resultà reelegit amb 208
vots, mentre que Francesc
Bullich n’aconseguí 153. Hi
van participar 108 dels 378
electors, un 28 per cent.

2. Canal d’Urgell
1
L’urna per a les votacions estava
ubicada a la sala de plens de
l’ajuntament.

JOSEP BERTRAN

Estació reguladora a finals
de setembre.

16
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1. Eleccions
Segarra-Garrigues
La comunitat de regants
del sector 3 del Segarra-Gar-

rigues va celebrar, el dissabte
13 d’octubre, les eleccions
per a renovar la junta directiva. Per primera vegada es

Una imatge –darrera setmana de setembre– de la primera tanca del canal d’Urgell
d’aquesta temporada. Aquesta mena de cascada correspon
a les instal·lacions de comportes de regulació que hi ha

JOSEP BERTRAN

3
El gerent de la fundació i la família de Lluís Trepat, instal·lant els quadres cedits per l’artista de Tàrrega.

Trepat, format per un variat
conjunt de mig miler d’obres,
que gestionarà lliurement. Es
crearà una comissió integrada
per representants de la família i el Patronat, que estarà
sota la tutela del ple de l’entitat.
En aquests moments ja ha
començat el trasllat de l’obra,
que està totalment catalogada, que es diposita en un
moble fet expressament per
la seva conservació i consulta.
La tercera planta de Lo Pardal
3 s’ha destinat a una exposició permanent de l’obra de
Trepat. Les mostres s’aniran
succeint per tal d’atansar al
públic tota l’obra de l’artista.
En la reunió del Patronat es
va donar compte dels treballs
d’edició de l’Epistolari complet de Guillem Viladot, en
col·laboració amb l’Aula Màrius Torres de la Universitat
de Lleida i la Institució de les
Lletres Catalanes.

4
La tercera planta de Lo Pardal 3 s’ha transformat en una sala d’exposició de l’obra de Lluís Trepat.

JOSEP BERTRAN

al tram passades les Planes.
Aquests dies també s’hi van
fer obres per automatitzar el
seu funcionament per poder
regular-les a distància.

3 i 4. Lo Pardal
Vídeo tanca canal d’Urgell.

La Fundació Privada Guillem Viladot, Lo Pardal, acceptà acollir l’obra del pintor Lluís Trepat (1925) a les

instal·lacions de Lo Pardal per
un període de 20 anys prorrogables. L’acord es prengué
en la darrera reunió del Patronat, 4 d’octubre, i se signarà
formalment en un acte públic
i solemne que se celebrarà
el proper mes de desembre.
Segons el conveni subscrit
per les dues parts, Lo Pardal
serà el dipositari del llegat de

Fins al 30 de novembre es
pot veure a l’Espai Guinovart
la mostra titulada “Més enllà
de la terra. El transcendent
en l’obra de Guinovart”. Entre
les obres que s’hi poden veure hi ha la “Sense títol 199”,
que acompanya l’artista en
la fotografia de portada del
número del mes de setembre
del 1993, quan l’Espai es va
obrir provisionalment durant
la Festa Major. D’aquesta
obra el crític i amic d’en Guino, José Corredor-Matheos,
n’ha dit “que porta l’art a un
nivell profund que remou en
nosaltres uns nivells també
profunds, als quals no podem
donar nom”.
Per la seva part, el Petit Espai acull una mostra de l’obra,
[OCTUBRE 2012]
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5. Espai Guinovart
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tres peces, de Laurent Jiménez-Balaguer en el marc del
cicle “Invasions subtils...”.
L’artista era company i amic
de Guinovart en els seus inicis
en la dècada dels cinquanta.

5
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6 i 7. Fira de la Màgia
La vila de Montgai va celebrar, el primer cap de setmana d’octubre, la quarta edició
de la Fira de la Màgia. Un
certamen que s’ha anat con-

6

Portada de SIÓ del setembre del
1993. Guinovart amb una de les
obres que exposen aquests dies.

L’agramuntí John Smith en plena actuació.
El públic omplí la majoria d’espais d’actuació.
A la foto, l’acte inaugural.

FONT: COMISSIÓ 40 ANYS

8
Agramuntins que van celebrar
el 40 aniversari.

Imatge captada des d’un televisor.

solidant i que omple de màgia i il·lusionisme els carrers
i places de la població, amb

la presència d’un públic creixent any rere any. En aquesta edició es van habilitar un

total de 17 espais d’actuació
per al mig centenar de mags
amateurs que van protagonitzar prop d’una seixantena
d’actuacions.

8. 40 aniversari
Els agramuntins nascuts
l’any 1971 van celebrar el dia
6 d’octubre el 40 aniversari
en un sopar commemoratiu,
durant el qual es van fer una
foto de record que ens han fet
arribar i que publiquem en
aquesta pàgina.

JOSEP ROVIRA

9. Cor Parroquial

9

Una vegada més el Cor Parroquial es va desplaçar fins a
Barcelona, diumenge 23 de
setembre, per participar en la
missa dominical que retransmet el circuit català de TVE.
[OCTUBRE 2012]

sió 584

19

H I S TÒ R IA
A G R A M UN TIN A C O P D ’U LL A L RETROVISOR

Josep Bertran

Cròniques puigvertanes

ARXIU SIÓ

Carlins, republicans i “los 25 Años de Paz”

Vista general de la població
en l’època dels fets.

Una de les seccions
habituals que va tenir SIÓ en els seus
orígens va ser la de
les cròniques dels
pobles de la Ribera.
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na de les seccions
habituals que va tenir
SIÓ en els seus orígens va ser la de les cròniques dels pobles de la Ribera.
La primera que ens van enviar
des de Puigverd començava
explicant que el veïnat “exulta de satisfacción al verse
reflejado en las pàginas de
la simpàtica revista SIÓ, que
recoge los latidos comarcales
con la máxima fidelidad”.

U

“El corresponsal” continua
amb la relació de les obres i
serveis que s’havien aconseguit en els darrers anys, des
del telèfon a la pavimentació
de la plaça Maestro Francisco Navall Timoneda, i afegia
que “me place constatar el
rumor que circula por estas tierras de la construción
del Canal alimentado por el
pantano de Clúa, sueño secular de nuestra comarca

que bendecirá, con el tesoro
del agua, los campos regados
con el sudor de sus hijos”. Ha
passat mig segle i bona part
d’aquestes aspiracions s’han
complert amb la construcció
de l’embassament de Rialb i
el Segarra-Garrigues, a l’espera que l’aigua saciï aquests
camps assedegats.
El cronista finalitza la seva
col·laboració “cerrando estas
notas que reseñan con apretada síntesis los más importantes sucesos que, bajo la
paz del Caudillo, se han ido
desarrollando en Puigverd
de Agramunt”. Senyalar que
aquell any el país estava immers en la celebració de los
XXV Años de Paz.
Aquesta crònica des de
Puigverd ens anima a explicar-ne d’altres que, enviades
des d’Agramunt molts anys
enrere, es van publicar a les
revistes La Campana de Gràcia i Mestre Tites els anys
1883 i 1897 i que reflecteixen una època i són testimoni
de la societat puigvertana de
finals del segle XIX. Són uns
fets en els quals sembla que
s’hagués inspirat l’escriptor
italià Giovannino Guarescii
per un dels capítols de la seva
cèlebre novel·la “Don Camilo”
(1948), portada posteriorment al cinema (1952) i interpretada per l’actor francès
Fernandel en el paper protagonista.
Els fets i la manera com
s’expliquen són absolutament
impensables avui en dia i re-

JOSEP BERTRAN

Església parroquial de Puigverd.

L’any 1883 un corresponsal anònim
publicà una carta
a la popular revista
satírica La Campana de Gràcia,
explicant un esdeveniment que
mostra la radicalització de la vida
política i social de
Puigverd.

El protagonista,
Ramon París, que
era un destacat
personatge republicà, morí el mes
de setembre de
l’any 1897. Des
d’Agramunt s’envià
una crònica del
seu enterrament,
també a La Campana de Gràcia.

flecteixen una societat a anys
llum de l’actual. L’any 1883
un corresponsal anònim publicà aquesta carta a la popular revista satírica La Campana de Gràcia, explicant un
esdeveniment que mostra la
radicalització de la vida política i social de Puigverd.
“El dia vuit del mes passat
hi hagué una funció gratis:
es lo cas que havent nascut
un petit infant los interessats
tractaren de ferli tirar l’aygua
al cap com s’acostuma a fer
en semblants casos. Arribada l’hora convinguda entra
al edifici ahont se practica
la cerimonia y presentantse
l’encarregat de practicarla,
digue: ‘No ha lugar’ y ‘s retirà
al saló de descans del edifici,
vulgo, sagristia”.
“Lo president de la comitiva
prengué la cosa a broma; però
veyent que no compareixia,
l’hi envià recado. Constestació: –Que si no s’en retira lo
Ramon París d’allí, ell no batejava a la criatura, ab motiu
de que ‘l tal Ramon París no
anava a la reixeta a explicar
las sevas cosas...”.
“La comitiva se’n tornà à
casa sense batejar y una gran
part dels vehins han vist ab
escandol una conducta tant

intransigent. Si ‘l Ramon París portés faldilla y cada vegada que ‘l rector té mal de
caixal, l’hi toquès la barbeta
preguntantli si l’hi passa, de
segur que l’hauria deixat ser
padrí y padrina y tot lo que
hagues volgut”
“Negant al pobre infant/
las ayguas del sant batisme,/
s’ahorrará quan sigui gran/ que
algú l’hi rompi la crisma”.
El protagonista, Ramon
París, que era un destacat
personatge republicà, morí
el mes de setembre de l’any
1897. Des d’Agramunt s’envià una crònica del seu enterrament, també a La Campana
de Gràcia. Segons els corresponsal agramuntí el dia 22 de
desembre “es va acompanyar
a la tomba el cadàver del propietari del veí poble de Puigverd, Ramon París, eminent
convatent del obscurantisme i
acerrim republicá. Ciutadá de
honradés intacxable, desempenyá en distintes ocasions lo
carrec de jutje de pau, sempre amb gran imparcialitat y
esperit de justícia lo que li
vangué la simpatía dels seus
convehins”.
El cronista explica que va
ser un enterrament civil al

qual assistiren unes duescentes persones, “moltas
d’ellas donas”. Explica que
l’acte va ser una veritable manifestació de dol “resaltada
pels sentits discursos que’s
pronunciaren després d’efectuarse el sepeli del cadàver”.
El 22 d’octubre la revista d’ideologia carlina Mestre Tites publicà una rèplica
d’aquesta informació que es
firmava amb els pseudònim
de “Un carcunda de cal ample”. El corresponsal acusa
La Campana de Gràcia de ser
“un periódich que no té escrupols de contar mentides,
embusterías é indecéncias,
sent la causa del cólera y la
mort moral de moltes families
obreres en las quals hi reina
la blasfémia i el odi sense límits”.
Acusa l’autor “de ser un
embustero” per la carta “dedicada á la memoria d’un
desgraciat vehí del poble de
Puigvert que ha mort despreciant los brassos maternals de
la Santa Iglesia Católica y fou
enterrar al sistema irracional
com es de suposar”.
La carta del veí d’Agramunt
continua amb aquest to i després de desmentir que fossin
dues-centes les persones que
assistiren a l’enterrament,
que va ser “un espectacle
repugnant i deshonrós”, amenaça l’autor de la informació
de desvetllar la seva identitat
si continua escrivint: “que no
probi més d’escriure aquest
pessa, perque’l posaré al
Mestre Tites ab son nom y
apellido, per a vergonya y escarnio de tothom.
La primera ‘s perdona.
Entesos ¿eh?”.
Ja veieu com les gastaven
en aquell temps. ■
[OCTUBRE 2012]
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A G R A M UN TIN A LA G U À R D IA CIVIL A AGRAMUNT

Josep Bertran

Recuperació d’espais públics
L’Ajuntament compra l’antiga caserna de la Guàrdia Civil
i es trenca una relació de més de 150 anys
Amb la reversió a l’Ajuntament dels terrenys on s’aixeca l’antic edifici de la Guàrdia Civil es posa
punt i final a més de 150 anys de relació d’aquest organisme policial amb Agramunt. El dia 13
de setembre, l’alcalde Bernat Solé va firmar la compra de l’immoble que, molt possiblement, serà
enderrocat per convertir el solar resultant en una plaça pública. L’antiga caserna es va inaugurar
l’any 1977 i es va abandonar fa una desena d’anys.
pública que servirà d’esbarjo i
aparcament per als habitatges
i equipaments públics de la
zona, segons les explicacions
de l’alcalde, Bernat Solé.

Terrenys municipals

JOSEP BERTRAN

La darrera caserna que ha
tingut la Guàrdia Civil durant
la seva presència a Agramunt.
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ctualment
l’edifici,
després de tants anys
d’abandó i sense cap
mena de manteniment, es
troba pràcticament en estat
ruïnós. Durant uns mesos va
ser utilitzat per un grup d’ocupes, el que obligà a tapiar
portes i finestres. La situació
de l’immoble fa impossible la

A

seva rehabilitació i poder destinar-lo a equipaments socials
i culturals, com s’ha fet amb
les antigues casernes en altres poblacions.
Situat estratègicament en
una zona de serveis, l’Ajuntament té la intenció d’enderrocar-lo i habilitar el solar i tot
l’entorn com una gran plaça

L’any 1967 l’Ajuntament
que presidia Manuel Mazón va
comprar a Francisco Ribalta
Badia uns terrenys de 5.521
metres quadrats per un import
de 345.500 pessetes. Una
part dels terrenys es van cedir per construir-hi la Casa del
Metge, enderrocada anys més
tard i sobre el pati de la qual
s’aixecà el CAP. L’any següent
se cediren a la Direcció General de la Guàrdia Civil 1.600
metres quadrats. Quatre anys
més tard s’aprovà el projecte
de l’edifici amb un pressupost
de 4,5 milions de pessetes i el
5 d’abril de 1977 s’inaugurà
oficialment la caserna.
Amb el desplegament dels
Mossos d’Esquadra la Benemèrita marxà d’Agramunt i
l’any 1998 l’Ajuntament, que
presidia Josep Huguet, demanà la reversió dels terrenys
donat que en el contracte
de cessió s’especificava que
aquests terrenys retornarien
a propietat municipal si dei-

ARXIU SIÓ

o es té noticia exacta de l’any que la Guàrdia Civil va arribar a Agramunt. Segons Lluís
Pons, en el cadastre de l’any 1850 una casa del
carrer de Sant Joan figura com a “Cuartel de la
Guardia Civil”. Fins que van poder instal·lar-se a
la darrera Caserna sempre havien anat a lloguer
en un pelegrinatge per diversos indrets de la Vila.
Fins a mitjans del segle passat es coneixia un gran
edifici al començament del raval de Sant Francesc
com el “Cuartel Vell”.
Durant molt anys el “Puesto” i els habitatges
dels “números” van ocupar un immoble molt espaiós a l’actual carrer dels Teixidors. Es va enderrocar l’any 1964 i es construí l’actual bloc de
pisos. Aleshores les famílies van anar a viure en
diversos indrets de la Vila, mentre que la caserna
ocupà les antigues dependències de la Barretina,
a l’avinguda d’Àngel Guimerà, fins que l’any 1977
s’inaugurà la Caserna que s’ha d’enderrocar al carrer de la Verge del Socors.

L’antiga “Casa-Cuartel” del carrer dels Teixidors.
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L’alcalde, Bernat Solé, i el representant de l’Estat, Rafael Ferrera,
signen el contracte davant notari.

xaven de ser utilitzats pel fi
a què foren cedits, acollir la
Guàrdia Civil.
La Direcció de la Guàrdia
Civil contestà a l’Ajuntament
que la caserna encara s’utilitzava com a suport logístic al
“Puesto” de Ponts. Els anys
1999 i 2002 es torna a fer la
reclamació que novament va
ser rebutjada amb els mateixos arguments. Mentrestant
s’anuncia un pla, a nivell de
Catalunya, per rehabilitar les
casernes en desús com a habitatges de protecció oficial.
Un projecte del qual no se’n
canta ni gall ni gallina.
El mes de setembre del
2002 la Guàrdia Civil comunica que s’inicia el procés
de desafecció, ja que tots els
habitatges estan desocupats,
però valora l’immoble en gairebé 400 mil euros. Es nota
que es viu els anys del gran
boom immobiliari i se’n fa
una valoració desmesurada
per un edifici inhabitable.
Els ajuntaments presidits
pels alcaldes Ramon Muixí i
Amadeu Padullés continuen
interessant-se per aconseguir
l’antiga caserna, però rebutgen les pretensions de la Di-

recció General d’Infraestructures de l’Estat, ara titular de
la caserna, per considerar-les
totalment desorbitades i fora
de lloc.
L’actual Ajuntament continua insistint en el tema i l’alcalde, Bernat Solé, s’entrevista amb representants polítics i d’aquest organisme en
diverses ocasions i finalment
arriben a un acord en el preu.
La bombolla immobiliària ja
ha esclatat i amb la crisi l’Estat necessita ingressar diners
d’on sigui.
L’Ajuntament ha fet valorar l’actual immoble, recordem que els terrenys ja són
municipals, que s’ha fixat
en 21.990 euros. La xifra és
acceptada pels representants
del Govern Central després
d’una sèrie de negociacions i
es fa una paga i senyal.
Finalment el 13 de setembre se signa el contracte de
compravenda i, actualment,
l’Ajuntament està a l’espera
de rebre la corresponent escriptura de propietat. Ara el
Consistori està buscant finançament per fer front a algun
projecte de rehabilitació o al
cost de l’enderrocament. ■
[OCTUBRE 2012]

sió 584

23

24

sió 584

[OCTUBRE 2012]

E N T ITATS C EN TR E EX C U RSIONISTA D’AGRAMUNT
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Nou cicle de sortides

Hem cregut oportú
iniciar un cicle de
sortides de nivell
fàcil pels voltants
de la nostra vila.

U

n cop passada la Festa
Major, el Centre Excursionista ha continuat amb les seves activitats
mensuals. Aquest mes hem
cregut oportú iniciar un cicle

de sortides de nivell fàcil pels
voltants de la nostra vila. Així
doncs, el diumenge 16 de setembre vàrem fer la primera,
d’uns 13 quilòmetres aproximadament. Va consistir en un
recorregut circular que arrancava de la plaça Fondandana seguint pels nous camins
fets arran de la concentració parcel·lària, fins arribar
a Montfalcó. Llavors vam fer
una parada per esmorzar i
recuperar forces per a seguir
cap a Castellnou, aprofitant
per fer un visita turística. Vam
continuar fins a Puigverd i finalment passant pel camp de
tir vam arribar a Agramunt.

Tavascan
A més a més, aquest mes
també vam anar a Tavascan,
a fer una ruta transpirinenca
per la Vall de Cardós. Seguint

alguns trams del GR 11,
aquesta volta, que gairebé
sempre passava pels antics
camins de bast, ens va permetre conèixer a fons els pobles i
paisatge de la capçalera de la
Vall de Cardós. De Tavascan
ens vam enfilar al poble d’Aineto, on vam poder visitar una
fantàstica església pertanyent
al romànic català. L’ascens va
continuar tot flanquejant la
muntanya fins arribar a Lleret, on vam fer una parada per
esmorzar. Aquest punt era el
més alt de la primera part de
la ruta, que seguia pel vessant
oest. Seguidament vam baixar
al fons de la Vall fins arribar
a Lladorre, i des d’aquí vam
tornar a guanyar nivell fins a
Boldís Jussà. El punt més alt
de la part est de la Vall, ens
va permetre una parada per
dinar i, finalment, descens
molt fort fins arribar una altra
vegada a Tavascan, on vam
poder remullar-nos els peus
al riu, i després d’una estona
de comentar la sortida tot fent
un “beuret”, vam tornar cap a
Agramunt.
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Assemblea ordinària
Finalment, cal dir que
aquest mes passat vam fer
l’Assemblea ordinària de socis, on vam exposar entre altres coses l’estat de comptes,
recordar el calendari previst
fins acabar l’any i una explicació del material que els
socis poden disposar per part
del centre.
Així doncs, des del Centre
Excursionista us animem que
participeu a les pròximes activitats. ■
[OCTUBRE 2012]
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Tot és possible, sí
a manifestació de Barcelona del darrer onze
de setembre va posar en
evidència que alguna cosa ha
canviat en la nostra terra. El
clam unànime d’una gran majoria de catalans demanant la
independència fou d’una contundència inqüestionable. El
president Mas així ho va copsar i per això va girar el rumb i,
després que Rajoy refusés parlar d’un concert econòmic, va
presentar la dimissió per convocar eleccions al Parlament
català. Els de Madrid van girar
la vista cap a un altre cantó;
començant per la televisió estatal que va passar la notícia
de puntetes i continuant pel
president del govern que, com
ens té acostumats, no va dir ni
piu, talment l’estruç que, quan
no vol veure qui el persegueix,
amaga el cap. El pas dels dies
i la reacció del govern català, a
més de la premsa internacional, han fet que els dirigents
de l’estat hagin hagut de dir
quelcom respecte les aspiracions dels catalans.
Alguns governants han manifestat que fer reivindicacions
d’independència en l’actual
situació econòmica és un doble disbarat, perquè el que cal
ara és superar la crisi entre
tots. També el Borbó ha posat
cullerada en l’assumpte considerant que pretenem quimeres
i que una reivindicació com
la nostra el preocupa d’allò
més. Des de Madrid, és clar,
han aplaudit les paraules del
monarca que fa quatre dies es
va fer mal caçant elefants amb
l’amant en terres africanes.
Quin un per parlar de quime-

JOSEP ROVIRA
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Per què Catalunya no pot ser un
estat independent
que visqui amb
harmonia i pau
amb els seus veïns i amb la resta
del món?

res i d’anar tots a una!
Altres han corregut a dir que
Catalunya, si s’independitzés
d’Espanya, no podria sobreviure perquè quedaria exclosa de
la Unió Europea, no podria tornar el deute, aniria molt pitjor,
etc. El clam a la por i a les possibles desgràcies pel fet d’anar
sols és constant. Al marge, és
clar, de tots els que exhibeixen
la llei, la Constitució, com element definitiu i transcendent
del que és legal i no ho és.
Pocs han dit, però, que la
llei hi és, és clar, però que ha
d’estar al servei de les persones. Quan una llei no serveix
o ha esdevingut obsoleta, es
pot canviar com han fet els
alemanys que han modificat
més de cinquanta vegades la
seva constitució. Ara ningú de
Madrid no es planteja que la
Constitució Espanyola es pugui
canviar, entre altres coses perquè ja té més de trenta anys i la
majoria dels actuals espanyols
no la van ni votar. Per cert, els
socialistes i els peperos prou
que es van posar d’acord per
canviar-ne alguns punts, fet
que la resta de partits va denunciar ja que els canvis no es
van ni sotmetre a votació popular. Quedi clar, doncs, que per
damunt de la llei hi ha d’haver
sempre les persones a qui la
llei aixopluga. Si les persones
i els pobles canvien, les lleis
s’han de canviar també. I la
Constitució Espanyola no és ni
eterna ni inamovible.
Pel que fa a l’argument de
l’ara no toca aquesta reivindicació, m’atreviria a afirmar
que precisament ara més que
mai és el moment. Ara, davant

de la crisi, és quan molts catalans han obert els ulls i han
descobert el tracte que rebem
de l’administració central. Ara
que retallen és quan veiem
què ens tornen. La crisi i el
mal tracte rebut està fent obrir
els ulls a moltes persones. Ara
és el moment de prendre una
decisió i de desenganxar-se
d’un llast que ens frena i limita des de fa tres-cents anys.
L’aspiració d’una Catalunya
independent fa temps que
molts la teníem al cor, però
hom creia que fóra difícil
veure-la acomplerta. Els esdeveniments dels darrers temps,
però, han fet que s’hagi canviat d’opinió: potser tindrem la
sort de veure la independència
que tanta gent amb la senyera estelada reclamem. Per
què Catalunya no pot ser un
estat independent que visqui
amb harmonia i pau amb els
seus veïns i amb la resta del
món? Un país que administri
els seus diners, formi part de
la Unió Europea i tingui unes
fronteres més imaginàries que
reals obertes a tots els que hi
vulguin venir?
I mentrestant des de Madrid
encara no han sabut veure el
problema real. En comptes d’insultar-nos o d’amenaçar-nos,
que es preguntin de veritat per
què molts catalans no ens sentim espanyols, per què ens en
volem anar d’un estat caspós
que no ens defensa, per què la
transició i la creació de les autonomies no ha reeixit, per què
sempre ens queixem de ser
l’ase dels cops, per què preferim anar sols que mal acompanyats... ■
[OCTUBRE 2012]
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PNEUMÀTICS

FRENS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Més enllà de la terra:
el transcendent en l’obra de Guinovart
13 octubre / 30 novembre 2012

Cicle Invasions subtils...
amb Laurent Jiménez-Balaguer
13 octubre / 30 novembre 2012
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h 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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per A. PONSA

Ocells: cadernera

Com a curiositats
més significatives crec que es
podrien citar la
combinació dels
colors vistosos i
el cant agradable
que fan de les
caderneres un
dels ocells més
perseguits per
ser capturats i
mantenir-los en
captivitat.

E

s pot dir que la cadernera és l’ocell més conegut pel fet que sigui
un dels més habituats a fer
vida captiva empresonat dins
la gàbia per poder gaudir de
la seva bellesa de tons agradables i refilades, no pas estridents, sinó pausades i meloses.
Un dels ocells més comuns
i lleugerament més petit que
el pardal que té el plomatge
més ben pintat que tots els
altres, amb el dors castany
clar, el corpó blanc i el cap
vermell en la part del front i
l’entorn del bec, el capell i el
clatell negres, les ales negres
i grogues i la cua negra.
Les caderneres són ocells
primordialment
granívors,
grans especialistes en treure

les llavors de certs vegetals,
com és ara el card, amb una
habilitat que altres espècies
n’estan mancades, i aquest
és el motiu que el seu nom
faci referència directa a l’esmentat vegetal cobert de punxes tan ben afilades.
Elles, en canvi, tenen la capacitat d’aconseguir-ho mitjançant el seu bec estret i
punxegut, ajudades també de
les postures inversemblants
i úniques que el seu cos admet per dur-ho a terme penjant-se en les fulles espinoses
del card fins que n’han tret
totes les llavors desitjades,
tal com fan les mallerengues
amb els cacauets sense sal i
com altres espècies fan amb
els grans de blat de moro o els
pinyons de les pinyes de pi,
però aquests són més valents
i robustos i tenen els dits de
les potes i el bec ben reforçats per sortir-se’n amb relativa facilitat.
Per aconseguir el seu aliment, els esbarts de caderneres ressegueixen conreus i
garrics amb una xerrameca no
massa sintonitzada ni massa
estrident tampoc, però altament agradable a l’oïda.
Els nius els solen fer en arbres o arbustos dels boscos,
dels parcs i jardins a no gaire
alçada del terra, i és una petita cassoleta com el puny on
ponen els ous, els coven i naixen els pollets, els quals són
alimentats amb cura pels dos
components de la parella fins
que deixen el niu i poden haver-se-les per si mateixos. No
tenen cap problema encara

que sigui en indrets sovintejats per la gent.
Com a curiositats més significatives crec que es podrien
citar la combinació dels colors
vistosos i el cant agradable
que fan de les caderneres un
dels ocells més perseguits per
ser capturats i mantenir-los
en captivitat, sobretot per ferlos participar en concursos de
cant, als quals han estat sempre els més representats, fins
al punt que en un concurs
normal s’hi sol aplegar més
d’un miler d’ocells engabiats
en petitones cel·les de menys
d’un pam quadrat.
Dir també, que són un parent dels més propers dels canaris, fins al punt que és possible fer encreuaments entre
les dues espècies, de la qual
cosa se n’obté uns híbrids
que per aquest motiu no són
capaços de reproduir-se i que
de cara als concursos tampoc
no tenen cap valor, però que,
malgrat tot, se’ls continua tenint presoners engabiats com
qui guarda petits monstres
casolans.
Avui dia, les caderneres,
com molts altres ocells, estan en perill d’extinció i, per
tant, és il·legal caçar-les; en
altres temps aquesta prohibició no existia i se les caçava
untant joncs, vímets... amb
una matèria apegalosa anomenada vesc, trampa que se
solia posar, juntament amb el
reclam en indrets freqüentats
per elles de manera que quan
hi acudien s’hi quedaven enganxades sense poder-se’n
desprendre. ■
[OCTUBRE 2012]
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Coses de la vida
Quan un petit fa
una malifeta els
pares sovint li
diuen: ets un mal
educat! I hom
pensa... però si
sou vosaltres qui
l’eduqueu!

El pacte fiscal no
l’aconseguirem
mai per la senzilla
raó que si el dóna
a Catalunya, les
altres Comunitats
Autònomes també
el voldran.
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BONA/MALA EDUCACIÓ
En Joan Puig Ribera ens parla de la bona/
mala educació al SIÓ de març de 2012, i en
llegir-lo recordo que quan un petit fa una malifeta els pares sovint li diuen: ets un mal educat! I hom pensa... però si sou vosaltres qui
l’eduqueu!
BLAS PIÑAR
Blas Piñar (encara viu?) era un home d’extrema dreta i li molestava que a Catalunya
es parlés una llengua diferent al castellà (de
l’espanyol, deia ell) i situava la nostra llengua
només “a la mesa i a la misa”. La qüestió és
que a missa hi va poca gent i que cada vegada
es menja més fora de casa.
LONGEVITAT
El meu amic, com cada any, va anar al metge a fer-se la revisió mèdica de control. El metge, bon amic seu, després de veure totes les
proves, li diu:
– Noi, estàs molt bé. Tu arribaràs fins als
100 anys.
I el meu amic, amb tota sorneria, li contesta:
– Crec que és millor que no hi posem limitacions.
PROFESSIÓ DE LA DONA
Recordem que en alguns documents no pas
massa antics, en identificar una dona, es posava com a professió “su sexo”. Dit així sona

Jordi Viladot Puig

molt malament. El concepte complet era “las
labores propias de su sexo”, i per abreviació
“su sexo”.
Ara la dona treballa fora de casa i té un ventall de professions.
ETERNITAT
Sovint llegim “... i això durarà una eternitat”. Si l’eternitat no té principi ni fi, no és pas
possible que n’hi hagi més d’una.
MATISOS
En català diem “pocavergonya” i en castellà
“sinvergüenza”. Conclusió: els catalans som
més tolerants amb la falta de vergonya.
MANTENIMENT
Les Caixes i els Bancs ens carreguen periòdicament unes quantitats amb l’etiqueta
“manteniment”. Seria bo que canviessin el
nom, doncs el que alimenta i manté la llibreta del compte és el client i no l’entitat financera.
PACTE FISCAL
El pacte fiscal no l’aconseguirem mai per la
senzilla raó que si el dóna a Catalunya, les altres Comunitats Autònomes també el voldran.
La pregunta és: per què ningú no vol ser com
nosaltres amb el dèficit fiscal? A les verdes i a
les madures. Per a ells l’obligació del català és
treballar, pagar i callar. ■
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Una mica de CiUsplau
La persona encarregada de preparar
la festa major no
hi dedica la seva
jornada durant tot
l’any, ja que té assignades les àrees
de comunicació,
festes, joventut,
esports i entitats
i a les quals hi
dedica més hores
de les que li són
retribuïdes.

Quan em van demanar col·laboració,
no vaig dubtar a
acceptar-ho, com ja
ho havia fet anteriorment quan era
CiU qui governava
a l’Ajuntament.
M’agrada treballar
pel poble i no em fa
res fer-ho desinteressadament, però
no puc tolerar que
doneu un suspès totalment subjectiu al
conjunt dels actes
de la Festa Major.

P

opulisme: mesures que
pren un polític buscant
l’acceptació dels vo-

tants.
Demagògia: estratègia política que consisteix en apellar a emocions (sentiments,
amors, odis, pors, desitjos)
per tal d’aconseguir el suport
popular, freqüentment mitjançant l’ús de la retòrica i
la propaganda.
Fer llenya de l’arbre caigut:
Quan a algú li van malament
les coses, sempre hi ha qui
pretén aprofitar-se del seu
mal moment econòmic o de
la debilitat.
Aquestes tres expressions,
són les primeres que em van
venir al cap quan vaig llegir el
text publicat pel Grup Municipal de Convergència i Unió
al darrer número d’aquesta
revista i que, paradoxalment,
són utilitzades recurrentment
tant en els plens com en els
textos amb els quals pretenen
il·lustrar-nos quan mencionen
les accions fetes per l’equip
de govern.
Entenc que mensualment
vulgueu aportar un text a
la publicació municipal per
excel·lència i que degut al
bon funcionament d’aquest
Ajuntament sigui difícil trobar-hi punts a retreure amb
una mica de cara i ulls, però
es podia haver mencionat la
manifestació de la Diada i
l’actual moment de transició
nacional que afronta el país
abans de criticar com s’ha
fet la nostra festa major, cosa
que m’ha sabut greu.
La persona encarregada de

preparar la festa no hi dedica la seva jornada durant tot
l’any, ja que té assignades les
àrees de comunicació, festes,
joventut, esports i entitats i a
les quals hi dedica més hores
de les que li són retribuïdes.
És per aquest motiu que quan
em va demanar col·laboració,
no vaig dubtar a acceptar-ho,
com ja ho havia fet anteriorment quan era CiU qui governava a l’Ajuntament. M’agrada treballar pel poble i no em
fa res fer-ho desinteressadament, però no puc tolerar que
doneu un suspès totalment
subjectiu al conjunt dels actes de la Festa Major.
Suposo que com a acte de
primera fila enteneu de pagament; doncs ja hi havia el
teatre organitzat pel Grup Escènic Agramuntí.
Pel que fa a les orquestres,
és possible que alguna no
agradés al públic assistent,
i el pròxim any intentarem
assessorar-nos encara més
del que ho hem fet aquest
any, però no ho trobo motiu,
un concert d’orquestra, per a
qualificar la festa major d’insuficient.
Qualificar els infants d’oblidats, ho trobo bastant patètic
ja que rellegint el programa,
s’hi troben actes dirigits a
ells i/o a tots els públics des
de dijous a diumenge tant
al matí com a la tarda; murals i cercavila, xocolatadagimcana i grup d’animació,
cursa d’orientació i castellers
i espectacle infantil i TradiSió. Si aquest cop va faltar
xocolata, va ser perquè hi ha-

via més gent que mai degut
que vam decidir recuperar la
gimcana del divendres al matí
que anys enrere organitzava
la Creu Roja i que, gràcies a
l’extraordinària col·laboració
de l’Esplai Sió, va resultar ser
tot un èxit.
Que l’actual crisi ens afecta a tots és un fet més que
palpable i un dels sectors que
ho nota amb escreix és el de
l’oci, ja que s’intenta gastar
menys però sent igual d’exigent. Des de l’organització,
es va procurar fer els Racons
saltejats i sense fer més actes
del compte per evitar que una
massificació d’aquests actes
repercutís negativament en
nombre d’afluència i, conseqüentment, en caixa, als bars
que van oferir una variada i
multitudinària cartellera d’actes com són el Bar 3 Piscines,
l’Itzel, el Xiringuito i el MesCafè. Voldria que quedés clar
que no es van fer els Racons
per complir, i qui va voler
més sarau en va poder trobar
durant tot l’estiu als bars esmentats.
Per últim, voldria que reflexionéssiu amb el que vàreu
esmentar, perquè si al poc jovent que treballem de manera
altruista no només no se’ns
reconeix l’esforç que fem i els
diners i temps que invertim en
organitzar actes en diferents
entitats municipals, sinó que
se’ns qualifica una mica d’irresponsables amb les tasques
que desenvolupem, cada vegada en quedaran menys.
Oriol Puebla i Miralles
[OCTUBRE 2012]
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Controvèrsia
He de dir que no
m’agraden els
nacionalismes,
perquè penso que
aquests han dut
moltes desgràcies
a la humanitat i
que separen les
persones i les
societats.

T

ots som fills de les nostres
circumstàncies.
Quan es van celebrar a
Barcelona els “25 Años de
Paz”, veure la plaça Catalunya coberta de banderes
franquistes em va vacunar per
sempre de l’afició a les banderes.
Llavors estàvem contra les
fronteres i les banderes, perquè pensàvem que eren un invent dels polítics per separar
les persones i per aconseguir
els seus interessos.
També crèiem que el món
era de tots els éssers humans,
que podíem habitar on vol-

guéssim, independentment
d’on haguéssim nascut. Llavors, tot i la guerra freda,
confiàvem que el món evolucionaria cap aquesta idea que
igualava els homes i les dones
d’arreu.
Sens dubte érem uns ingenus, però he de dir que encara
penso el mateix. No m’agrada
res que em separi de ningú
i m’agrada més veure en les
persones el que ens apropa
que el que ens separa.
He de dir que no m’agraden
els nacionalismes, perquè
penso que aquests han dut
moltes desgràcies a la huma-

nitat i que separen les persones i les societats. No obstant
puc entendre i compartir com
qualsevol l’amor a la terra, a
la llengua, els costums... però
sense que aquests sentiments
em facin oblidar que són dignes de respecte sempre que
sumin i no restin.
Sé que aquesta idea em separa del pensament “oficial”
de la Revista Sió d’aquests
darrers anys, però si els redactors volen que la revista
mostri diverses opinions, aquí
n’hi ha una de diferent.
Mª Teresa Riera Martorell

Obertura de la nova tenda de productes
es alimentaris de “Qualitat”
“Qualitat
al millor preu: Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.
Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec
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Edat d’Or d’Agramunt (50 anys)

Foto de família dels assistents al sopar commemoratiu i que es va lliurar
molt ben emmarcada com a
record de la festa.

La vetllada va ser
molt animada,
donat que hi va
haver el retrobament de gent que
feia molt de temps
que no es veia.

l grup d’agramuntins anomenat “Edat d’Or d’Agramunt” vam celebrar el nostre
50è aniversari el dia 29 de setembre amb una gran festa. La
vetllada va ser molt animada,
donat que hi va haver el retrobament de gent que feia molt
de temps que no es veia i es va
passar una bona estona recordant anècdotes del passat.
En acabar el sopar, i després d’haver bufat les espel-

E

mes commemorant el nostre
aniversari, es va passar un
powerpoint amb un recull de
les fotografies que tots els assistents havíem anat penjant
al facebook i en el qual es podia veure com havia passat el
temps.

Records
També es va repartir una
ampolla de vi etiquetada amb
l’anagrama que es va crear

per a l’ocasió i la foto de grup,
molt ben emmarcada recordant aquest acte. Com a fi
de festa hi va haver una sessió de disco amb música dels
anys 70 i 80 a càrrec de l’Àngel DJ.
Hem de donar les gràcies a
tots els que han fet possible
aquest retrobament.
Per molts anys.
Comissió organitzadora
[OCTUBRE 2012]
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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
or
El mill
- 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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FONT: GABINA

La bossa de pernil

En tot moment
hi va haver molt
bona col·laboració
i un bon ambient
per part de tots
incloent els nou
arribats.

l nostre carrer hi ha una casa molt gran
que dóna el nom al carrer: Ca l’Amball.
Feia molts anys que no hi vivia ningú.
Durant molt de temps hi va viure, als baixos,
la Ramona, una amiga meva, amb la seva família, i al seu costat el Jaume i família. Però
un dia es va quedar la casa sola i van tirar-la a
terra. Només van quedar les parets. Era molt
trist veure-la cada dia sense vida, fins que un
dia s’hi van veure uns senyors amb maquinàries. Van enderrocar les parets i van fer una

A

casa nova. La casa ja havia canviat, s’hi van fer
pisos i els van ocupar algunes parelles joves.
Cada any, quan venia als estius, recordava
la casa vella, però al mateix temps tenia ganes
de conèixer els nous veïns. No obstant els veia
molt poc, perquè durant tot el dia tots treballaven i només arribaven al vespre.
Jo crec que el destí sempre et pot donar sorpreses. Algunes vegades no gaire bones, però
en aquesta ocasió sí que ho va ser.
Un dia, la Carme, una veïna de la casa, va
trobar damunt de la pedra del carrer, davant
de casa seva, una bossa amb pernil. Qui va
deixar la bossa ahir? Era el destí que ens venia
a donar un cop de mà?
Vam donar veus per veure qui l’havia perdut. En comprovar que ningú no responia, vam
decidir fer alguna cosa amb el pernil. Què?
Doncs vam pensar que podríem aprofitar l’ocasió que ens donava el destí per fer un sopar
al mig del carrer. Ens vam posar d’acord 32
veïns. En tot moment hi va haver molt bona
col·laboració i un bon ambient per part de tots
incloent els nou arribats. I així, d’aquesta manera tan senzilla i gràcies a la bossa de pernil,
vam conèixer els veïns de la casa nova (molt
macos tots).
Nota: Per cert, si algú ha perdut una bossa
i llegeix aquestes ratlles se li fa saber que el
pernil era molt bo.
Gabina
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Guinovart a l’Espai Guinovart
En l’obra
–nova per a
nosaltres– hi
veiem referents que
són presents
tothora en el
pintor i elements esculturals amb
una identitat
pròpia que
ens obliga a
jugar amb la
imaginació.

ota els auspicis de la crisi,
el passat dia 13 d’octubre
l’Espai Guinovart d’Agramunt inaugurava l’exposició:
Més enllà de la terra: el transcendent en l’obra de Guinovart.
Menciono el mot crisi (tan d’ús
en aquests moments) perquè,
en arribar a l’Espai, del primer
que m’assabento és de com han
afectat les retallades de cultura a l’EGA, i hom no pot deixar
d’experimentar una sensació
de desolació i tristesa, un cop
més (i ja n’he perdut el compte)
en veure com l’art és una víctima propiciatòria d’una crisi tan
profunda com la que estem vivint.
No seria just, però, reclamar
per a l’art l’atenció que es mereix si abans no s’arreglen altres
problemes cabdals com ho són
la marginació social, la desigualtat, la pobresa i tot allò que
afecta l’ésser humà. Com diria
Bertol Brech “...feu que els que
tenen fam omplin la panxa i havent acabat us deixarem parlar.”
Tota aquesta reflexió ve a
compte quan analitzem l’obra exposada d’en Guinovart i aquests
treballs seus, inconeguts a casa
nostra, i que ara tenim l’oportunitat de veure’ls durant un mes i
mig a l’EGA. En tota la seva obra
Guinovart estableix un diàleg
a tres bandes: l’art, la natura i

S

l’ésser humà, i els considera
equidistants i complementaris, i
necessaris l’un amb l’altre. Res
no gira entorn de res i tot gira
entorn de tot.
La Sílvia Muñoz, comissària
de l’exposició temporal, fa referència, en el seu escrit, al “...
temple de l’art dedicat a la natura i al treball dels homes i dones
del camp”, aquest treball que
ara escasseja i aquesta natura
que es malmet i que en els quadres d’en Guinovart tenen la força de perpetuar-se com un crit
d’alerta cap a les generacions
actuals i futures. L’Espai, doncs,
té aquesta funció, que no pot
desenvolupar tot sol i que requereix dels vilatans d’Agramunt, el
compromís de la seva presència
i difusió perquè sigui reeixida.
Sentir-se orgullosos d’aquest
equipament, així com de Lo
Pardal d’en Viladot, farà que,
a despit de la crisi, els nostres
museus i espais dedicats a l’art,
superin moments tan difícils.
Tornant a l’exposició, els quadres i les escultures esposades
ens remeten a un Guinovart que
va de la dècada dels 40 del segle passat fins a principis del
segle present. Són peces triades
que vénen a ser una prolongació
de l’exposició fixa que l’autor té
a l’Espai des del 1994, any de
la seva inauguració. En l’obra

–nova per a nosaltres– hi veiem
referents que són presents tothora en el pintor i elements
esculturals amb una identitat
pròpia que ens obliga a jugar
amb la imaginació. Potser les
creus mereixerien un espai més
acotat, amb una proximitat les
unes amb les altres que ens ajudarien a comprendre coses, com
les cinc cordes tibants (tantes
cordes com lletres té el nom de
Lorca) d’un so impossible però
perceptible, o potser els claus
que les subjecten, tants com
dits d’una mà estesa damunt la
creu. I quant als quadres, imaginar-nos l’esclat de les llavors damunt la fusta i les textures que
emergeixen provocant relleus
naturals.
Un nen, aleshores, s’atansa al
quadre i palpa la llavor incrustada, i la mare li diu: –No ho
toquis! Ai las! Tot el que pinta
i treballa i imagina en Guinovart
és per palpar, i aquí caldria dir
allò de: Deixeu-los que s’atansin a mi, i no crec pas equivocar-me. Segur que el Jaume em
dóna la raó.
Guinovart de nou i un cop més
al bell lloc, aquell que va imaginar i va plasmar, per a tots nosaltres, agramuntins o no. Que
bé val la pena deixar-se perdre
pel seu Espai.
Ignasi Roda

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.
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El proper 25 de novembre són les Eleccions
al Parlament de Catalunya, unes eleccions que
marcaran el nostre present i el nostre futur.
Els col·legis electorals estaran oberts des de les 9
del matí fins a les 8 del vespre. Recorda portar
l’original del DNI, passaport o carnet de conduir.

38

sió 584

[OCTUBRE 2012]

E N T R E V ISTA Mª P ILAR R IB ALTA

per JOAN PUIG i RIBERA

de rajoles, em parlen de la
construcció d’un altre temps.
Al primer pis saludo la Mª Dolors que està fent mitja: tota
una professional. Després ens
instal·lem en una habitació
on hi ha llibres, carpetes i
records col·locats en diversos
prestatges i una gran taula al
mig. Des de la finestra, que
mira a ponent, s’hi veuen
unes postes de sol esplèndides, em diu la Mª Pilar.

La Mª Pilar amb la seva germana
Mª Dolors al col·legi de Preixens.

A

A l’hivern anàvem
a col·legi amb un
braser, que era
com una capsa de
sabates de llauna,
i així ens podíem
escalfar una
mica. Jo compartia el braser amb
la Mª Dolors.

cabem tot just d’estrenar la tardor i el dia és
càlid per no dir calorós.
Amb el cotxe em dirigeixo a
Preixens. Pel camí contemplo
trossos amb el panís espigat i
quasi preparat per a la collita. Els arbres serven les fulles
pansides que mig groguegen
per la sequera persistent
d’aquest estiu. Si no fos per
l’aigua que flueix esplèndidament pel canal d’Urgell,
aquesta terra nostra seria un
desert inhòspit i difícil d’habitar. En arribar a Preixens hi
accedeixo per la rotonda i de
seguida hi trobo la casa pairal de la Mª Pilar. És com una
masia situada als afores del
poble. Aparco al davant i toco
el timbre. La Mª Pilar, que ja
m’espera, m’obre de seguida
la porta i em fa pujar. Les lloses de l’entrada, en comptes

– Vas néixer a Preixens?
– Sí, vaig néixer aquí, a
casa nostra, el 2 de setembre
de 1945. Sóc l’única de les
tres germanes que hi va néixer.
– Parlem de la família...
– El pare, Joan Ribalta, era
de Colldelrat; va estudiar intern als maristes de Lleida en
haver-se quedat orfe de molt
petit. Feia de pagès. La mare,
Maria Vilalta, era de Coscó,
on encara viuen una part
dels parents. Quan es van casar van decidir instal·lar-se a
Preixens perquè hi tenien una
propietat. La casa la hi van fer
després de la guerra.
– I les germanes?
– Jo sóc la més petita. Amb
l’Antònia, que viu a Pradell,
ens portem onze anys i amb
la Mª Dolors, la mitjana, cinc.
– O sigui que també vas
anar a col·legi a Preixens!
– Devia ser cap allà als quatre anys que hi vaig començar.
Hi havia dues classes, la dels
nens i la de les nenes ateses

per un mestre i una mestra
respectivament. Recordo la
senyora Maria Valls Companys, després l’Adela Lucea,
que estava casada amb el
mestre Manolo Díaz, també
Mª Teresa Ball Armengol i la
senyora Teresa Fàbrega.
– Com van ser els teus primers anys d’escola?
– Tinc un bon record de les
antigues escoles amb el porxo
al davant que les emmarcava.
A l’hivern anàvem a col·legi
amb un braser, que era com
una capsa de sabates de llauna, i així ens podíem escalfar
una mica. Jo compartia el
braser amb la Mª Dolors. El
deixàvem davall del seient i
així l’escalforeta ens arribava a les cames. Les amigues
més agosarades feien rodolar
el braseret com si fos un molinet. Anys després ja ens van
instal·lar una estufa, encara
que al principi tots portàvem
un tronc de casa. Després, de
la llenya ja se’n va fer càrrec
l’ajuntament. Al col·legi cada
dia les grans col·locaven la
bandera espanyola, i alguna
de les senyoretes fins i tot ens
havia fet cantar el “Cara al
sol”. Eren uns altres temps!
– Què en recordes més?
– Als set anys vaig fer la
primera Comunió. Als nou
vaig tenir de mestra Teresa
Fàbregas que venia de Moncortés i, si parlàvem en català
o fèiem alguna malifeta, ens
pegava amb un “puntero”.
Fèiem anar, segons el nivell,
[OCTUBRE 2012]
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Mª Pilar Ribalta,
quan l’ensenyament és la vida
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▼
Fent el discurs de comiat com a
tutora (juny 2007).
Carnaval de l’institut: Montse Villaró,
Mª Pilar Ribalta, Teresa Huguet, Joan
Puig, Àngel Canet, Javier Santabàrbara i Higínia Solanilla (febrer de 1983).
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una enciclopèdia per a totes
les matèries. Hi vaig anar fins
als onze.
– I com va ser que vas conti-

nuar estudiant, perquè molts
a aquesta edat ja ho deixaven?
– Jo vaig dir als pares que
volia continuar estudiant i
com que la Mª Dolors estava
interna a les Dominiques del
pare Coll de Lleida, em van
dir que no em podien fer anar
a fora. De manera que vaig
començar a Agramunt amb el
senyor Curià. Anava i tornava
amb bicicleta i em portava la
carmanyola per dinar; encara
que a l’hivern es fes fosc, hi
anava igual. El senyor Curià
ens preparava totes les assignatures durant el curs i
nosaltres anàvem a Lleida a
examinar-nos de tot en un sol
dia; ho fèiem com a alumnes
lliures. D’aquell temps recordo l’Escampa, el Josep Mª
Triginer, el Raich, el Daniel
Lluch, la Mercè Gomà, la Sílvia Codina, el Josep Mª Baró,
el Ramon Lluch.... Amb el senyor Curià vaig fer l’ingrés i el
primer el mateix any; després
el segon i el tercer, encara
que aquest darrer curs no em

va anar bé. Llavors els pares
em van deixar anar primer a
les Dominiques de Lleida, ja
que ma germana havia acabat, i allí vaig repetir el tercer;
a l’any següent vam estrenar
el col·legi nou: l’Anunciata,
de les mateixes religioses (el
col·legi vell quedà com a residència) on vaig acabar tot el
batxillerat.
– Després ja vas anar a la
Universitat?
– Bé, abans vaig fer el Preu
a les Concepcionistes de
Barcelona. La carrera la vaig
començar el curs 1964-65.
Jo sentia més afinitat per les
lletres i de fet ja havia estudiat el batxillerat i el PREU de
lletres.
– Anaves a l’edifici de la
Central pròxim a la plaça de
Catalunya...
– Sí. No n’hi havia altre. Els
primers dos cursos eren comuns per a totes les especialitats de lletres; a primer recordo que aproximadament érem
uns 500 alumnes repartits en
dos grups. A partir de tercer
cadascú escollia l’especialitat
que desitjava. Jo vaig triar Filologia Romànica Hispànica,
si bé la que m’agradava més
era Hª de l’Art, especialitat
que en aquella època només
es feia a Madrid. De professors en recordo alguns que
han tingut força anomenada:
José Manuel Blecua (pare),
Anton Mª Badia i Margarit,
Joan Veny, Joaquim Marco,
Eugenio Bustos Tovar, Antoni
Comas, Basilio Losada... Encara que érem molts alumnes,
tinc presents del nostre curs:
Sebastià Serrano, Ramon Pla
Arxé, Francesc de Borja Sales
(nebot de Joan Sales), Carme
Novell, Teresa Santacana,
Elena Vidal, Carme Greoles...
Era una època en què a la fa-

L’institut d’aquí
va començar
depenent del de
Tàrrega i el curs
1978-79 se’n va
independitzar i
alguns dels que hi
treballàvem com
la Carme Novell,
l’Antonio Yus i jo
mateixa, vam optar per demanar
Agramunt ja que
a Tàrrega hi havia
molts agregats i
catedràtics amb
plaça definitiva.

cultat venien en Raimon o el
Quico Pi de la Serra a cantar
cançons com “Al vent”; també en Pere Boix amb la seva
guitarra i les melodies reivindicatives harmonitzava el pati
de lletres.
– On vivies a Barcelona?
– De segon a cinquè vaig
estar a la residència de la
Sagrada Família del carrer
Avinyó. Compartia l’habitació
amb Maria Barbal, prou coneguda avui dia pels llibres
que ha publicat. Llavors ella
escrivia poesies. Encara hi
mantinc una bona relació
d’amistat.
– Vas acabar la carrera el
juny del 69; i llavors què?
– Em vaig afiliar al Collegi de Doctors i Llicenciats
i aquell mateix estiu em van
trucar de tres o quatre collegis que buscaven professors. Tot d’una algú em va dir
que a l’Institut de Tàrrega,
que només feia un any que
havia començat a funcionar,
buscaven professors. Així que
m’hi vaig presentar. Vaig conèixer el Jaume Pons, que hi

feia de director, i la Montse
Villaró, que actuava de secretària. I a l’octubre del mateix
any hi vaig fer les primeres
classes.
– Com t’ho vas muntar?
– Vivia a Tàrrega i els caps
de setmana per anar cap a
Preixens, com que encara no
tenia cotxe propi ni carnet de
conduir, agafava “el Puig”
(l’Alsina) que em deixava
prop del bar dels Caragols i
després esperava “el Cerverí”
que em portava a Preixens.
– Quines assignatures ensenyaves?
– Al principi moltes: geografia, història, llengua i literatura espanyoles, llatí, filosofia,
música, ètica... fins arribar a
fer una optativa de cuina, això
ja a l’Institut d’Agramunt. Els
professors interins acostumàvem a fer tots els papers de
l’auca. Amb els anys i l’augment de professorat, a poc a
poc, cadascú es dedicà més a
la seva especialitat.
– D’aquells primers anys en
tens un bon record?
– Sí, sens dubte. Hi vaig
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▼

Fent de tutora amb els alumnes
de 1r de batxillerat (2006).

fer molts amics entranyables
com el mateix Jaume Pons i la
Montse Villaró; mossèn Camprubí, que feia de cap d’estudis; la Teresa Felip Brufau
(germana del senyor Quimet)
que ensenyava llatí i grec i era
tota una marassa, etc.
– Com va ser que vas venir a
parar a Agramunt?
– L’institut d’aquí va començar depenent del de Tàrrega i el curs 1978-79 se’n
va independitzar i alguns dels
que hi treballàvem com la
Carme Novell, l’Antonio Yus i
jo mateixa, vam optar per demanar Agramunt ja que a Tàrrega hi havia molts agregats i
catedràtics amb plaça definitiva. Una mica va ser per allò
que es diu: “val més ser cap
d’arengada, que cua de lluç”.
– Quin record et va impressionar quan vas venir a l’Institut d’Agramunt?
– Em va impactar el fet que
alguns alumnes vinguessin
amb bicicleta i que, després
de deixar-la al pati al costat
de l’aula, entressin i sortissin
saltant per la finestra, com si
no hi hagués portes. Semblava que érem a l’Oest...
– A Tàrrega encara hi tens
bons lligams...
– A Tàrrega hi vaig continuar vivint bastants anys, de
manera que anava i venia amb
el meu cotxe. Hi tinc bons
amics amb algun dels quals
vam compartir la tasca de
l’Institut: Frederic Gener, Carme Novell, Teresa Burgués,
Miquel Millà, Ignasi Gros i un
llarg etcètera. També des del
1986, encara que actualment
no hi visc, continuo sent la
secretària de l’associació Els
Amics de l’Arbre on he fet
amistat amb Josep Castellana, Miquel Carné, Jaume Aligué, Ramon Rius...
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▼
Excursió a Saint Bertran de
Comenges (curs 1991-92).

Dinar de celebració dels 25 anys
de l’Institut amb Frederic Gener,
Jaume Pons i Montse Villaró (1999).
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– Quan vas retornar a Preixens?
– Cap al 1995, més o
menys. Va ser per estar amb
la família: la mare i la germana. D’empadronada, però,
sempre n’he estat a Preixens.
– Com qualificaries tots

aquests anys que has estat
fent classes, sobretot de llengua i literatura castellanes al
Ribera del Sió?
– El balanç és sense cap
dubte positiu. Puc dir que ha
estat un privilegi. He treballat
en allò que m’agrada i que

m’ha permès relacionar amb
persones diverses, fet que
m’ha enriquit i m’ha possibilitat establir unes relacions
humanes d’un valor incalculable. Pel que fa a la matèria
que he impartit de llengua i literatura castellana el resultat
global em fa sentir tranquil·la,
en pau. Crec que he fet el que
calia i com calia. Els resultats
parlen per ells mateixos: en
les proves de selectivitat la
llengua i literatura castellanes han estat gairebé sempre
per damunt de la mitjana de
Catalunya; enguany, mig punt
més; fa dos anys, un; de la
resta de promocions no en
tinc les dades a la mà, però
gairebé sempre hem superat
el llistó.
– Amb totes les assignatures ha passat això?
– Em ve a la memòria que
un any, no recordo quin, el
nostre institut ocupà el número u de tot Catalunya. Fou un
rècord. D’aquest fet ja fa uns
anys. En fa uns quants, per
contra, vam tenir uns resultats
dolents. Aquesta vivència ens
portà a fer un replantejament
molt seriós a nivell pedagògic
i d’exigència. Crec, però, que
al capdavall el mèrit radica en
la voluntat de tots aquells que
han volgut treballar i escoltar.
El treball ha de ser compartit,
creure ambdues parts en allò
que es fa i com es fa. Dono
gràcies a tots aquells que han
tingut la paciència i la virtut
d’escoltar, treballar i perseverar i també a aquells que han
cregut, m’han recolzat i no
han qüestionat la meva manera de treballar.
– Val a dir que tu mateixa
tampoc no afluixaves...
– He donat i m’he exigit
molt. M’he sentit gratificada
pels resultats tant a nivell per-

El treball ha de
ser compartit,
creure ambdues
parts en allò que
es fa i com es fa.
Dono gràcies a
tots aquells que
han tingut la paciència i la virtut
d’escoltar, treballar i perseverar
i també a aquells
que han cregut,
m’han recolzat i
no han qüestionat
la meva manera
de treballar.

sonal com professional; cosa
que fa que senti un goig i plenitud indescriptibles. Per altra banda he de confessar que
em sap greu que no hagi pogut engrescar a tothom i assolir unes fites millors no només
a nivell de la matèria, sinó
també, i això per a mi és molt
important, en l’àmbit humà.
Si no ho he fet millor no és
per manca de voluntat, sinó
per les limitacions humanes.
M’oblidava de dir que m’agradaria haver pogut continuar
treballant amb els alumnes
que l’any passat feien quart
d’ESO. Va ser gratificant.
– Com veus l’educació i
l’ensenyament ara?
– Hi ha molta feina a fer.
Les circumstàncies no afavoreixen el professorat. S’ha tret
autoritat i es qüestiona massa. A moltes cases hi falta

ordre i aquesta mancança va
en detriment dels fills i d’un
bon ensenyament a les aules.
Sovint no se sap escoltar, se
superprotegeix, s’és excessivament permissiu. Hi ha una
manca d’honestedat, sobrietat, falta de rigor i constància
en allò que es fa. L’individualisme prima per damunt del
compartir i de la solidaritat.
Impera la cultura de “tot s’hi
val” i “res costa”... Potser la
crisi econòmica i la de valors
ens faran reflexionar i redreçar certes actituds i mals hàbits.
– En l’acte que es va fer a
finals de juny en motiu de la
teva jubilació, vas dir que “et
jubilaven”.
– Efectivament, perquè
la conjuntura econòmica ha
empès la Generalitat a jubilar
tots aquells professors que

Estimada Pilar:
“Jo he estat una de les tantes alumnes que has tingut, però no puc dir el mateix de
tu, ja que de professores com tu només n’he tingut una i dubto que en torni a tenir
cap més. No només em vas ensenyar llengua castellana, sinó que em vas ensenyar
que s’havia de saber “ser” i saber “estar”; que les coses ben fetes sortien millor, i
que, per damunt de tot, de les persones en reps allò que en dónes. Al llarg dels anys
ens vas exigir molt, però al final vam rebre molt més del que vam donar: vam obtenir
la teva confiança, respecte i estimació”.
Fragment d’una carta d’una ex-alumna en motiu de la seva jubilació.

Mentre hem estat de xerrera, la Mª Pilar s’ha alçat sovint a buscar documents que
conserva amb cura, com les
[OCTUBRE 2012]

sió 584

▼

Classe de cuina al menjador
de l’Institut.

ens havíem acollit a continuar
la nostra tasca fins als setanta anys. Jo em sento bé i capaç de continuar ensenyant i
educant com he fet fins ara i
tenia el desig de continuar-ho
fent fins als setanta sempre
que em trobés bé. Però les
coses han anat d’una altra
manera i s’ha d’acceptar.
– Després de molts anys
(quasi hauríem de dir de tota
la vida), aquest ha estat el
primer setembre que no has
hagut de pensar en el retorn a
les aules. Com et sents?
– Trobo a faltar els companys i els alumnes, és clar;
però sobretot em sento alleugerida d’aquella responsabilitat que sentia en començar
un nou curs. Cada setembre
suposava encarar-se a un nou
repte i en aquest sentit puc dir
que he notat un alliberament.
A part hi ha la responsabilitat del dia a dia: vetllar per
l’alumne dins i fora de l’aula,
inculcar el saber ser i estar
com a persones sempre i en
tot lloc... Tot això comporta
certa tensió, més o menys intensa, en funció dels alumnes
i també de les circumstàncies. Cal infondre sempre que
s’és persona i que cal comportar-se com a tal en tots
els àmbits. Tots ens queixem
que la societat té moltíssimes
carències, ara bé, el primer
element de la societat és el
propi jo, i cadascú ha de començar l’exigència per si mateix. Cadascú és responsable
dels seus actes. Educar no és
un fet puntual ni s’improvisa,
comporta un llarg i perseverant aprenentatge.
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▼
Darrera classe amb alumnes
de 4t ESO (juny de 2012).
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primeres nòmines, el nomenament de professora o les
convocatòries dels claustres.

Tot ho té guardat i ben controlat. També em mostra una
pila d’àlbums fotogràfics que

manté acuradament. S’ha de
dir que la Mª Pilar no només
és una bona conservadora de
records, sinó que ella mateixa és una memòria viva, cosa
que li permet recordar noms i
fets de milers d’alumnes que
ha alliçonat, anècdotes viscudes a les aules, claustres
i reunions en què ha assistit
durant la seva docència.
El pas inexorable de la tarda ha donat peu a la posta.
Uns núvols rogencs presagien, Déu ho vulgui, un canvi
en el temps: sol rogenc, pluja o vent. Esperem que arribi
l’aigua que assaona els camps
ressecs talment les lliçons de
la Mª Pilar han assaonat generacions de joves que l’han
tingut de professora. ■

CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

El destí

El pare es mostra
amoïnat per la seguretat de la seva
família i a hores
d’ara es maleeix
de no haver fugit
abans quan hi havia
temps. Ara ja no
poden escapolir-se.
La màquina ja és
a tocar de casa.
Han de romandre
ocults en aquest
lloc confiant que la
seva presència no
sigui percebuda per
la màquina.

M

are i fill es troben
asseguts a taula esperant l’arribada del
pare del treball per començar
a dinar. El rellotge del menjador feia poc que havia acabat
de donar les campanades, així
que el pare no tardaria gaire
en arribar, ja que no acostumava a fer tard. Després
d’uns minuts d’espera perceben el so de passes llunyanes
que avancen ràpidament pel
carrer. El soroll se’ls fa cada
vegada més proper fins que
s’atura en sec davant mateix
de casa seva, aleshores senten obrir la porta del carrer i
rebombori de passos a l’entrada que els confirma l’arribada
del pare. Uns segons després irromp apressadament
al menjador com posseït pel
dimoni i esbufegant de mala
manera, provocant-los un bon
sobresalt amb aquella entrada. La corredissa que ha fet
per arribar a casa l’ha deixat

tan exhaust que amb prou feines pot donar una passa més.
Sense acabar de recobrar l’alè
i amb dificultat de paraula
commina la seva dona a seguir-lo immediatament sense
fer preguntes, alhora que agafa el nen a coll i s’encamina
amb treballs cap a les golfes
de la casa. Durant un breu
instant la dona resta indecisa
observant-lo com se’n va del
menjador i després el segueix
espantada sense entendre
què està passant. Tan bon
punt arriben a les golfes, el
pare tanca la porta amb clau i
a continuació s’arrauleixen en
un racó a esperar.
No passa gaire estona que
se senten corredisses al carrer. Fan tant de soroll que se
senten clarament de l’interior
de la golfa. De seguida que
el pare percep el brogit ja
sap perfectament què l’està
produint, però en comptes
de mantenir-se indiferent i
romandre quiet al seu lloc,
s’aixeca del terra i es dirigeix
cap a la finestra que hi ha a
l’altre costat de paret. Els porticons estan tancats però els
obre una mica per guaitar bé
el carrer. Des de darrere els
vidres veu la calçada ocupada
per una munió de petits grups
familiars que fugen corrents
carrer avall. Durant uns instants contempla la seva fugida, però la visió dels seus
rostres paorosos el fan desistir de seguir observant-los i no
tarda en tancar novament els
porticons i reunir-se amb la
seva família que no s’ha mogut del lloc. S’asseu de nou al

seu costat i en contemplar les
seves cares hi veu reflectida
una por que fa que li vinguin
a la ment els rostres d’aquella
pobra gent del carrer, i aleshores no es pot estar d’abraçar-los fortament contra el
seu pit mentre pensa si ha fet
bé de retenir-los a casa.
Resten amagats a la golfa.
El soroll que els prové del carrer s’intensifica cada cop més.
Ja no és tan sols el soroll de les
petjades de la gent que fuig,
sinó de portes que s’esberlen
i de vidres trencats de les cases sotmeses per la màquina.
Davant d’aquesta percepció el
pare es mostra amoïnat per la
seguretat de la seva família i
a hores d’ara es maleeix de
no haver fugit abans quan hi
havia temps. Ara ja no poden
escapolir-se. La màquina ja
és a tocar de casa. Han de romandre ocults en aquest lloc
confiant que la seva presència
no sigui percebuda per la màquina. Resten immòbils en un
racó en silenci i totalment a
les fosques per a evitar que la
més mínima il·luminació pugui indicar la seva existència.
La màquina s’atura davant de
casa i l’escodrinya. A pesar
que a primera vista no veu
cap moviment es posa a sacsejar l’estructura. La vibració
és tan forta que les parets
es desballesten de seguida.
Sense la seva protecció tota
la família es veu abocada a
una xarxa. Encara mig marejats intenten fugir endebades,
ja que tot seguit són agafats
i ensacats juntament amb altres veïns. ■
[OCTUBRE 2012]
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La tardor a l’escola

Col·legi Mare de Déu del Socors

L

a tardor ha arribat i Agramunt es prepara
per a celebrar, un any més, una dolça Fira.
El Torronet i la Xocolateta ens han visitat a l’escola. Tots hem estat molt contents
que ens vinguessin a saludar i a fer-nos ballar,
tot anunciant l’arribada de la Fira del Torró i la
Xocolata a la Pedra.
Els alumnes d’Educació Infantil han treballat
els ingredients necessaris per elaborar el torró.
També hem representat el conte “Un menjar celestial” (la llegenda dels torrons). Amb
aquesta representació hem pogut gaudir de
tots els personatges interpretats pels mateixos
alumnes: la velleta del bosc, els seus amics els
animalons, el rei, l’alcalde i tots els vilatans del
poble.
Vam acabar la tarda fent un tast del típic torró
d’Agramunt. ■
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FONT: IES “RIBERA DEL SIÓ”

Aprenentatge actiu d’idiomes

U

FONT: IES “RIBERA DEL SIÓ”

n cop més, i per 4rt
any consecutiu, el
departament d’anglès
de l’Institut Ribera del Sió

d’Agramunt ha estat guardonat amb una beca per tal que
els nostres alumnes de 3r
d’ESO puguin fer un curs de
llengua anglesa al Regne Unit
durant quinze dies, gràcies
al concurs Aprenentatge Actiu
d’Idiomes. Aquest projecte
abasta l’aprenentatge de continguts no lingüístics, amb
una metodologia que permet
l’ús de la llengua estrangera
com a vehicle per a accedir
a altres àrees del coneixement.
Les professores coordinadores, Mª Pilar Alcalà, Rosa
Sendrós i Àngels Escolà estem
molt satisfetes per la feina
feta pels nostres alumnes.
Hem titulat el projecte Tools
to Live Naturally (Eines per
viure naturalment).

Aquest any el fil conductor
del projecte és el medi ambient relacionant temes com
l’ecologia, el reciclatge, la
natura i l’estudi dels ocells.
La nostra font d’inspiració
va venir durant l’últim viatge
a Bristol, ciutat on hem anat
aquests darrers tres anys.
Allí s’han engegat recentment molts projectes socials
de sostenibilitat i cura del
medi ambient alhora que
promou la construcció d’habitatges sostenibles. Hem
contactat amb personal de
l’ajuntament de Bristol que
molt amablement ens ha
acompanyat en petits tallers,
excursions i xerrades per ampliar el nostre projecte. També vam gaudir d’una excursió
al santuari d’ocells Chew Valley Lake, on el naturalista Ed
Drewitt ens va ensenyar com
fer un estudi de la població
d’ocells respectant sempre el
seu hàbitat.

A l’acadèmia cada dia
Un cop allí, l’alumnat ha
anat a una acadèmia cada dia
a fer un curs instrumental de
llengua anglesa, alhora que
també feien activitats relacionades amb el nostre projecte...
S’han allotjat en famílies
i la mateixa escola ens ha
preparat un seguit d’activitats, excursions (Oxford, Cardiff i Bath entre d’altres) per
aprendre i gaudir alhora del
nostre viatge.
M. Pilar Alcalà, Rosa
Sendrós i Àngels Escolà
[OCTUBRE 2012]
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Resultats i classificacions
Segona Catalana
Agramunt G. Gatell 0 La Seu d’Urgell
0
Miralcamp
1 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Organyà
2
Classificació
Borges Blanques
Alpicat
Almacelles
Organyà
Artesa de Segre
Guissona
Mollerussa
Linyola
La Seu d’Urgell
Alcarràs
Pardinyes
Juneda
Miralcamp
Tremp
L’Albi
Balaguer
Agramunt G. Gatell
Bellcairenc

J
4
3
4
4
4
4
4
4
4
3
4
3
4
4
4
4
3
4

GF
11
11
9
7
6
7
6
4
3
4
6
3
2
4
3
5
1
5

GC
5
2
1
5
4
6
10
4
5
3
7
4
6
5
5
11
3
11

Punts
12
9
9
7
7
4
6
5
5
4
4
4
4
3
3
3
1
1

Juvenil
Agramunt G. Gatell 4 Ponts
Classificació
E.F. Urgell
La Noguera
Balaguer

J
1
1
1

GF
9
7
1

4
GC
2
0
0

Punts
3
3
3

Agramunt G. Gatell
Ponts
Artesa
Miralcamp
Tremp
Tàrrega
Pla d’Urgell
Balàfia
Pardinyes
Ivars d’Urgell

1
1
1
1
1
1
0
1
1
1

4
4
3
3
2
2
0
0
2
0

4
4
3
3
2
2
0
1
9
7

R. Mendoza

Aleví - A

1
1
1
1
1
1
0
0
0
0

Agramunt G. Gatell 6 Orgel·lia
5
Lleida Esportiu
14 Agramunt G. Gatell 0

Infantil
Agramunt G. Gatell 2 Orgel·lia
Classificació
Pardinyes
Baix Segrià
Orgel·lia
Guissona
Lleida Futbol
AEM
Balàfia
Mollerussa
Tàrrega
FIF Lleida
Agramunt G. Gatell
Balaguer
Pla d’Urgell
Bordeta
At. Segre
Bellpuig

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

GF
7
4
3
3
2
1
2
2
0
0
2
2
1
0
2
1

3
GC
1
2
2
2
1
0
2
2
0
0
3
3
2
1
4
7

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

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

Classificació
Bordeta
At. Segre
AEM
Tàrrega
Lleida Esportiu Terraferma
Mollerussa
Guissona
Balàfia
Agramunt G. Gatell
Orgel·lia
Les Garrigues
ENFAF
Cervera
Lleida Futbol Club
Intercomarcal

J
2
2
2
2
1
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2

GF
14
12
8
7
14
10
8
7
6
10
7
3
1
3
4

GC
3
1
2
4
0
3
7
7
19
11
11
7
9
14
16

Punts
6
6
6
6
3
3
3
3
3
1
1
0
0
0
0

Aleví - B
Mollerussa
Classificació
Pardinyes
Agramunt G. Gatell
Cervera
Bellpuig
Balaguer
Pla d’Urgell
Lleida Esportiu Terraferma

1

Agramunt G. Gatell 8
J
1
1
1
1
1
1
1

GF
10
8
8
7
8
6
4

GC
0
1
1
1
3
4
3

Punts
3
3
3
3
3
3
3

PRESENTACIÓ DELS EQUIPS PER A LA TEMPORADA 2012-2013

R. MENDOZA

Després del lliurament de trofeus del torneig Memorial Jaume Brils, es va fer la presentació dels equips, a la qual van
assistir familiars, socis i simpatitzants del Club.
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AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE AL CAMP D’ESPORTS

Tàrrega
Miralcamp
At. Segre
Alpicat
FIF Lleida
Bordeta
Baix Segrià
Mollerussa
AEM

0
0
1
1
1
1
1
1
1

0
0
3
4
3
1
1
1
0

0
0
4
6
8
7
8
8
10

SEGONA CATALANA:
Dia 11, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - L’Albi
Dia 25, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Bellcairenc

0
0
0
0
0
0
0
0
0

JUVENIL:

Dia 3, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Tremp
Dia 17, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell

INFANTIL:

Dia 4, a les 10,45 h Agramunt G. Gatell - AEM
Dia 18, a les 10,45 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa

ALEVÍ A:

Dia 3, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
Dia 24, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Les Garrigues

ALEVÍ B:

Dia 10, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mangraners
Dia 24, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Pobla de Segur

Agramunt G. Gatell 1

BENJAMÍ A:

Dia 3, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig
Dia 17, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - E.F. Urgell

Mig Segrià

4

BENJAMÍ B:

Dia 10, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
Dia 24, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega

At. Segre

6

PRE-BENJAMÍ A: Dia 3, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfia
Dia 17, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Les Garrigues

Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 4

Cervera

3

Benjamí - B
FIF Lleida

9

Pre-Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 1

Pre-Benjamí - B
Agramunt G. Gatell 3

Aquestes categories no tenen classificació.

TORNEIG MEMORIAL JAUME BRILS

president del Club. També hi va assistir
la filla del Jaume Brils, la Remei, i la
seva família. El Club li va lliurar una
placa commemorativa i d’agraïment
per la tasca realitzada pel seu pare.
Classificació final: 1) At. Segre. 2)
Gimnàstic Manresa. 3) Escola F. Urgell. 4) Agramunt G. Gatell. 5) Mollerussa. 6) AEM. 7) Guissona. 8) Bordeta. 9) Cervera.

R. MENDOZA

resa, Guissona, Mollerussa i Agramunt
G. Gatell.
Un torneig amb un alt nivell de joc i
una gran igualtat fins al final: At. Segre
3 - G. Manresa 3 (penals 5-4).
L’entrega de trofeus la va presidir
l’alcalde, Bernat Solé; la regidora d’Esports, Montse Canes; Àngel Velasco,
president de “Torrons Vicens” que és
el nostre patrocinador, i Carles Escolà,

R. MENDOZA

Aquest any el Club Futbol Agramunt
- Escola Gerard Gatell, dins dels actes
de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, ha volgut fer un torneig en memòria del Jaume Brils. Aquest home que
tantes tardes d’entrenament i partits
va organitzar per als nens en la dècada
dels 70. Gràcies, Jaume.
En el torneig de futbol 7, categoria
benjamí, van participar els següents
equips: AEM, At. Segre, Bordeta, Cervera, Escola F. Urgell, Gimnàstic Man-

PRE-BENJAMÍ B: Dia 10, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Guissona
Dia 24, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Bellpuig

Equip de l’Agramunt G. Gatell participant al torneig.

Entrega de la placa a la Remei Brils.

[OCTUBRE 2012]

sió 584

49

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Balanç positiu del primer mes

J

a s’han disputat les primeres quatre jornades de competició, o el
que és el mateix els equips ja fa
un mes que es troben immersos en les
respectives lligues. És, per tant, bon
moment per analitzar allò que ha anat
succeint, així com valorar el treball que
s’està fent per part del Club per tirar
endavant l’Escola de Bàsquet LludriBac. Anem per passos:

Júnior Masculí
El Júnior Masculí només ha disputat
un partit en competició. L’explicació
d’aquest fet la trobem en el fet que es
va demanar jugar fora en la jornada del
13-14 d’octubre, jornada que coincideix amb la celebració de la Fira del
Torró. Fins al moment una única derrota és el bagatge d’aquest equip. El
debut en la competició es va produir
davant el CB Secà de Sant Pere, un
partit en el qual l’equip va tenir dues
cares ben diferenciades: una primera
meitat òptima en la qual es va plantar cara en tot moment i gràcies a la
circulació de pilota i les ràpides transicions defensa-atac s’arribava al descans amb les espases ben altes. I una
segona part en què la condició física
va anar a menys i l’encert en el tir rival
així com pèrdues de pilota no forçades
certificaven la primera derrota de la
temporada. 39-65 en la primera jornada disputada al pavelló municipal. Ara
bé, a diferència de la temporada passada, a l’equip se’l veu més avesat a la
categoria i el joc del seus alers i pivots
no desentona sinó al contrari, són un
valor afegit de cara a poder dominar el
joc interior. Estem convençuts que és
un equip que a poc a poc anirà a més
i acabarà obtenint unes ràtios més que
interessants. CEP Vallfogona, CB Alta
Ribagorça i el CB Cappont completen
el llistat de rivals de la primera fase de
la competició.

Sènior Masculí
El Sènior Masculí està essent la revelació dels equips del BAC. Només
un detall que pot ser important a l’hora
de fer palès el grau de compromís dels
integrants de l’equip. Amb només quatre jornades s’ha assolit allò que havia
costat més de quatre anys, jugar com
un autèntic equip, demostrar ambició i
ganes de superació dins la pista i concretar amb criteri i sentit del joc collectiu les diferents situacions a cistella
contrària. Això ha dut l’equip a ser líder
en solitari, una gesta de molt de mèrit.
Les quatre primeres jornades s’han
saldat amb victòries davant el CEP Vallfogona (32-75), el CENG Artesa Segre
(74-52), el CB Borges (39-106) i el CB
Cappont Sots 21 (75-49). A destacar
que les incorporacions d’enguany estan
donant un resultat fantàstic, ja que en
Carles Castan, en Javi Salat, en Raul
Caparrós i en Genar Esteve ens estan
mostrant el talent jornada rere jornada,
arrodonit per les altres prestacions dels
components de l’equip. La cosa pinta
molt, però que molt bé!

Sènior Femení
El Sènior Femení no ha començat
amb tan bon peu la competició tot i
que clarament està anant de menys a
més en la categoria. A diferència de
la temporada passada, els equips júniors que hi ha al grup tenen un nivell
d’equips inter-territorials donat que la
gran majoria disputaven competició
preferent la temporada passada.
Malgrat aquesta dificultat, l’equip
està donant la cara en cada partit amb
més o menys encert de cara a cistella.
Fins al moment tres derrotes davant el
CB Lleida (39-73), el CB Balaguer B
(54-29) i el CN Tàrrega (33-39) han
marcat l’inici de temporada. Malgrat
les derrotes hi ha una sèrie de dades
que han millorat amb escreix: l’ocu-

Rubén Añé

pació dels espais en joc, la circulació
de pilota i l’estat físic de l’equip, que
estem convençuts que ben aviat ens
donarà les primeres alegries de la temporada.

LludriBac
I pel que fa a l’Escola de Bàsquet
LludriBac informar-vos que ja s’han
iniciat les sessions dels babys, escola,
pre-minis i minis amb una sola paraula com a descripció de com han anat
transcorrent els fets: desbordat. Així és
com ha quedat el BAC amb les innumerables peticions d’inscripció, amb
les múltiples sol·licituds d’ingrés a la
base del Club. És un orgull per al BAC
el fet que pares i mares agramuntins
confiïn en nosaltres per educar esportivament els seus fills. Lluny de prendre’ns-ho com una càrrega, entomem
el compromís amb il·lusió, sentit de la
responsabilitat i moltes ganes de poder
tornar la confiança dipositada a base
de treball, disciplina, respecte i que els
infants s’ho passin el millor possible.

Equip pre-mini mixt
Així doncs per tal de donar cabuda
a tothom s’ha decidit tirar endavant
la participació a les trobades obertes
que organitza la Federació Catalana
de Bàsquet, així com federar un equip
pre-mini mixt que participarà en competició reglada. Ànims a tots els nois i
noies davant aquest repte!
Per últim encoratjar tothom qui vulgui, a venir al pavelló i assistir de públic als partits que es disputen a casa
com a local. Us assegurem que la vostra inversió en temps i caliu serà molt
ben rebuda pels jugadors i jugadores i
suposarà una motivació extra en l’anhel de sumar un nou triomf perquè podem guanyar, podem perdre però junts
seguirem lluitant! Salut a tots els lectors i ens veiem a les pistes de joc! ■
[OCTUBRE 2012]
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E S PORTS ATLETISME

FONT: ESCATXICS

Cursa del Torró

L

a Cursa del Torró és una cita
obligada per a tots els Escatxics,
malgrat que hi ha només dues
curses: la popular de 3 km i l’atlètica
de 10 km.
Per als Escatxics petits una cursa de
3 km és la més llarga que corren durant
tota la temporada, ja que normalment
estan acostumats a córrer 1 km com
a molt, però sembla que les curses de
fons els van força bé, atès que hi havia
molts Escatxics al podi.
La cursa atlètica ha canviat el recorregut, abans era fins a Puelles i enguany s’anava fins a Mafet. Als atletes

els agradà molt i fins i tot es podia córrer un tros per gespa.
Hi hagué molta participació i el dia i
la bona organització contribuí que tot
funcionés a la perfecció.
Volem també recordar que tothom
qui vulgui pot venir a entrenar amb els
Escatxics, els dimarts i divendres de
19.30h a 21.00h per als grans (a partir de l’any 2002), i els divendres de
19.00h a 20.30h per als més petits.

ANNA VILADRICH HUGUET

Màster

8

POL MORELL SOLÉ

Juvenil

4

ESTER CORTADELLES GASSÓ

Infantil

7

MARINA SÚRIA ASENSIO

Infantil

2

PAU GODOY KARSESKA

Infantil

3

GERARD FÍGOLS GINÉS

Aleví

7

ROGER SÚRIA ASENSIO

Aleví

2

MAR GODOY KARSESKA

Aleví

3

RESULTAT DELS ESCATXICS:

ARIANA LLORENS VILADRICH Aleví

4

CESC BOIX BARÓ

Benjamí

3

QUIM GODOY KARSESKA

Benjamí

5

ALFONS ZURITA CRESPO

Benjamí

7

GABRIELA KARSESKA

Veterà A

1

PAU VILANOVA LÓPEZ

Benjamí 10

MANEL LLORENS ROIG

Màster

24

MARIA VILANOVA LÓPEZ

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

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

Instal·lacions de reg
Esporgues i tractaments
Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

FONT: CHA

Nova temporada

C

om cada temporada per aquetes dates, comencem la
nostra col·laboració habitual amb la revista Sió. Tots
els equips ja estan de pretemporada, entrenant fort,
preparant el seu debut en les competicions el cap de setmana del 20-21 d’octubre. Aquest any comptarem amb el
mateix nombre d’equips que la temporada passada, set. En
femení serà, com ja ve sent habitual, on competirem amb el
major nombre d’equips, un infantil, un cadet, un juvenil i un
sènior, i en nois, un infantil i dos sèniors.
També com l’any passat, comptarem com a patrocinador
principal del club, amb la IGP del Torró d’Agramunt, portant
el nom del dolç típic de la nostra població, per tots els racons de Catalunya.
Hi ha un equip, però, que ja es troba en competició, és
el Sènior Masculí que aquest any estrena categoria després
d’aconseguir l’ascens la temporada passada.

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
L’equip comença la competició amb el repte de mantenir
la categoria, si pot ser sense passar angúnies, colant-se en
les places que donen accés a la fase d’ascens. De moment,
una victòria i una derrota és el balanç del parell de partits
disputats. Amb alguns lesionats i baixes d’última hora que
han provocat un joc encara no massa definit, es va imposar
en el debut a casa per la mínima, però el primer desplaçament no va ser gens favorable als interessos del agramuntins.

Resultats:
29/09/2012 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 24 A.E. XARXA 23
06/10/2012 BCN SANTS UBAE CEH 26 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 17

La resta d’equips només han disputat alguns amistosos en
el seu camí de preparació de la nova temporada, amb sort
desigual.

Aniversari del Club
També aquest any és especial per a nosaltres, FEM 40
ANYS!!! Una història carregada de bons moments i d’altres
més complicats, però que tots junts formen part del record
dels molts i molts agramuntins que, un moment o altre de
la seva vida, han format part d’aquesta gran família que és
el CHA.
Una mica com a inici d’aquesta celebració, el dissabte 15
de setembre, es van disputar un parell de partits, masculí i
femení, entre ex-jugadors del Club i els equips sèniors actuals, on els “veterans” varen demostrar que encara poden
donar molta guerra. Tot finalitzant la jornada amb un sopar
de germanor, que va servir per recordar anècdotes i posar en
contacte les antigues i les noves generacions del Club.
Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa al club, resultats, notícies, etc., a la nostra web, i també a
la nostra pàgina de facebook http://www.facebook.com/Club.
Handbol.Agramunt ■
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places
Curt i llarg recorregut
climatitzades
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

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

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions
per a turismes

Demanar per Josep Mª

600 446 600

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
ffotodepilacio
otodep laacc o´ 29’50
9 5500€ per zona

Urgències 670 22 10 37
Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Dimarts a dijous:
9:30 a 1 h i 4 a 8 h.
Divendres i dissabtes:
Hores convingudes

Tel. 973 39 27 17

AGRAMUNT

NOVA ADREÇA:

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PORTS C LUB C IC LISTA AGRAMUNT

Transiscar

Josep M. Guasch

FONT: CLUB CICLISTA

FONT: CLUB CICLISTA

Amb 519 participants, es va celebrar el dissabte 13 d’octubre
la XIX edició de la Transiscar, la Volta BTT del Torró d’Agramunt
coincidint amb la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra.

Acreditació dels participants abans de començar la cursa.

L’elevada
esportivitat
i les ganes
de passar
una bona
jornada de
BTT han
contribuït
que tothom
hagi gaudit molt,
gràcies
també al fet
que ens ha
acompanyat
una climatologia ideal
per a la
pràctica del
ciclisme.

D

os circuits de 37 i 60 km i 640 i 940 m
de desnivell positiu acumulat pels voltants
d’Agramunt i els municipis propers amb uns
nivells d’exigència física i tècnica força elevats, han
estat els recorreguts d’enguany.
El terreny per on discorre la prova no és una zona
gaire muntanyosa, però el continu puja-baixa i la
combinació de pistes i senders fan que els participants hagin de posar-se a prova.
Un cop més, l’elevada esportivitat i les ganes de
passar una bona jornada de BTT han contribuït que
tothom hagi gaudit molt, gràcies també al fet que
ens ha acompanyat una climatologia ideal per a la
pràctica del ciclisme i no hem hagut de lamentar
cap incidència destacable.
El Club Ciclista Agramunt vol donar les gràcies
més sinceres a totes les persones, entitats i institucions que han col·laborat una vegada més en l’èxit
de la prova, així com a les empreses patrocinadores
i col·laboradores. Sense tots ells la Transiscar no seria possible: Bombers Voluntaris, Creu Roja, Policia
Local i Mossos d’Esquadra, Motards, Buggi pilotat
per Robert Ibarz, Metges, Infermers i Sanitaris, personal de la Brigada Municipal, controls, responsables d’avituallaments i de sector, administradors
d’inscripcions i cursa (inscripcions.cat), fogoners,...
i molta més gent, fins a més de 100 persones.
En aquesta edició els guanyadors dels diferents

Les trialeres són un dels al·licients del recorregut.

trofeus lliurats per l’organització han estat:
- 1r classificat circuit llarg i Premi Torró Dur masculí:
XAVIER CARNICER ROIG, de la Selva del Camp Club MASSI, amb un temps de 02:15:04
- 1a classificada circuit llarg i Premi Torró Dur femení:
RAMONA GABRIEL BATALLA, de Ponts - Club
BLUE MOTORS PONTS, amb un temps de
02:46:35
- 1r classificat circuit curt i Premi Torró Tou masculí:
LLUÍS NAVARRO PÉREZ, de Piera - CLUB CICLISTA PIERA, amb un temps de 01:19:57
- 1a classificada circuit curt i Premi Torró Tou femení:
LAIA AUBERT TORRENTS, de Ponts - Club CENA,
amb un temps de 01:57:32
- Premi Torró de Gema al participant de més edat en
completar el circuit:
MÁXIMO MALO GAVÍN, de les Borges Blanques Club Ciclista Ateneu Garriguenc
- Premi Torró de Xocolata al participant més jove en
completar el circuit:
PAU GODOY KARSESKA, d’Agramunt - Club Atlètic Escatxics
- Club amb més participants: Club Ciclista la Segarra de Guissona
- Club més llunyà: Club Ciclista Maçanet de la Selva
[OCTUBRE 2012]

sió 584

57

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

PA RT I T S P O L ÍTIC S
M U N I C IPALS ERC
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

De la Fira a les eleccions
L’edició d’enguany,
amb un equip ja
consolidat amb
la Fàtima Puig,
regidora de Fires,
al capdavant, ha
incorporat novetats que han estat
molt ben valorades
pels visitants.

Unes eleccions
que es presenten
en clau plebiscitària el resultat
de les quals
condicionarà molt
el camí a seguir
pel nostre país.

La Fira d’enguany, tot
un èxit de visitants i de
vendes
Octubre a Agramunt és sinònim de Fira, de torrons i de
xocolata. Enguany, a proposta
del Consell Assessor, ha estat
una fira de tres dies. Una Fira
que any rere any va creixent i
va millorant i que en l’actual
edició es pot ben dir que ha
estat una de les edicions més
concorregudes, sinó la que
més. Bona prova d’això és
que les zones d’aparcament
habituals han quedant collapsades i això caldrà tenir-ho
en compte de cara a l’any vinent.
L’edició d’enguany, amb un
equip ja consolidat amb la Fàtima Puig, regidora de Fires,
al capdavant, ha incorporat
novetats que han estat molt
ben valorades pels visitants.
Una aula del gust infantil on
els més petits han pogut treballar i conèixer a fons el torró i la xocolata a la pedra; la
presència del Bus Alícia que

ens ha ofert tallers i exposició
sobre l’alimentació saludable
o canvis en la distribució dels
espais que han estat molt ben
valorats.
En definitiva, una Fira que
ha emplenat botigues, restaurants i hotels, que ha venut més torró i xocolata que
mai i que ha estat present a
molts mitjans de comunicació
que fins ara mai no n’havien
fet ressò. I per aquests motius, podem i volem felicitar
l’equip organitzador i totes
les persones que ho han fet
possible.

Unes eleccions que poden decidir el futur de
Catalunya
El proper 25 de novembre
estem tots cridats a les urnes
per decidir el futur de Catalunya. Unes eleccions que es
presenten en clau plebiscitària el resultat de les quals
condicionarà molt el camí
a seguir pel nostre país. En
aquests moments cada partit

està elaborant els seus programes.
Alguns, com CiU o PSC,
sembla que l’hauran de canviar respecte a anteriors legislatures si són coherents amb
el que han exposat aquestes
darreres setmanes. Altres,
com Esquerra Republicana,
ens mantenim fidels als arguments que sempre hem
defensat i el suport que puguem aconseguir en aquestes
eleccions serà la garantia més
gran per a l’assoliment d’un
estat propi.
Unes eleccions que també
decidiran les polítiques socials que volem per a Catalunya durant els propers anys.
En aquest sentit, només volem demanar-vos que exerciu
democràticament el vostre vot
i que tan de bo l’endemà del
25N el nou Parlament no es
conformi amb una consulta
popular, com darrerament
algun partit ja ha proposat, i
ens dugui a la llibertat nacional que tant necessita i reclama el nostre país. ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 14EL MATERIAL
20% EN
ESCOMPTES DEL

D

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Tel. 667 639 258
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Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra:
És el moment d’avançar

FONT: CiU

FONT: CiU
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Durant la Fira es va atendre la visita
de diversos polítics. Esmorzar amb
la vicepresidenta del govern, Joana
Ortega; esmorzar-col·loqui amb Josep
Rull, nou secretari d’organització
de Convergència, i recorregut amb
Albert Batalla, cap de CiU a les
properes eleccions al Parlament i
alcalde de la Seu d’Urgell.

n any més hem d’estar
orgullosos de tenir uns
productes com el torró i la xocolata a la pedra que
ens han portat tenir una fira
de referència que ha omplert
els nostres carrers de gom a
gom durant la seva 24a edició i que segons la majoria de
participants ha tancat amb
un balanç comercial força positiu.
Ara que hem aconseguit posicionar la nostra fira en quotes molt altes és el moment
d’avançar, per contra correm
el risc d’estancar-nos.
El nostre grup ara fa un any
ja reclamava que la fira, per
créixer, havia de fer una aposta ferma per l’especialització
en el món del dolç, amb el
torró i la xocolata a la pedra
com a protagonistes. Passat
un any i observant aquesta
fira amb una certa projecció
pensem que aquesta idea es
reafirma i agafa força.
La nostra fira necessita un

projecte clar i de llarg recorregut que impedeixi que es
converteixi en una simple fira
multisectorial com tantes n’hi
ha. Fins al moment trobem a
faltar que la direcció expliqui
clarament quin és aquest projecte i temem que realment
no n’hi hagi cap.
El nostre grup continuarà
treballant perquè s’aposti per
l’especialització, per definir
un projecte a llarg termini i,
en definitiva, perquè aquesta
fira segueixi avançant, ocupi
el lloc que es mereix, generi
recursos per la nostra vila i
perquè tots plegats puguem
seguir estant tan orgullosos
quan es parla del torró i la xocolata a la pedra d’Agramunt
i la seva fira.
Renovació i primer acte
del comitè local de CDC
En el procés de renovació
de tots els càrrecs de partit
que va tenir lloc després del
congrés de Convergència,
el comitè de Convergència
d’Agramunt va escollir Ramon
Vicens Guixé com a nou president del partit.
El nou comitè es va proposar com a objectius principals establir més relacions
de proximitat amb la gent
d’Agramunt, organitzar actes diversos per donar veu a
les opinions de la població i
evidentment donar suport a
la tasca del partit a l’Ajuntament.
El primer esdeveniment

que ha organitzat el comitè
local va ser un esmorzar-colloqui amb el nou secretari
d’organització de Convergència, el Sr. Josep Rull. L’acte, que va comptar amb la
presència d’empresaris de la
zona, va servir per intercanviar opinions sobre l’actual
situació del país i la visió de
l’empresariat.
Durant la fira vàrem tenir la
visita de la vicepresidenta del
govern, la Sra. Joana Ortega.
Aprofitant la seva presència
en la inauguració, el comitè
local de Convergència d’Agramunt va organitzar un esmorzar per poder intercanviar
opinions i manifestar-li les
nostres inquietuds. Posteriorment va visitar tot el complex
de la fira i va poder saludar
la gent dels diversos estands
i compartir una estona amb
ells.
També va visitar la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra
el Sr. Albert Batalla, candidat
per Lleida de CiU a les properes eleccions, alcalde de la
Seu d’Urgell i diputat al Parlament de Catalunya. Durant
la seva visita va poder saludar
la gent i va poder palpar la illusió que s’està vivint al país
en aquest moment transcendental i el suport al plantejament del President Mas amb
el qual CiU afrontarà les properes eleccions.
Grup Municipal
Convergència i Unió
[OCTUBRE 2012]
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PINTURA DECORATIVA
PARQUET
REVESTIMENTS PARETS DE FUSTA
COL·LOCACIÓ DE PLADUR

C/ Clos, núm. 11-E
25310 AGRAMUNT

Tel. 973 391 161
Mòbil 650 281 161

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS PARTIT PO P U L AR

Sou just

ppagramunt@gmail.com

E

Actualment l’alcalde d’Agramunt
cobra 2.850 euros
al mes amb 14 pagues, mentre que
si es tingués en
compte el nombre
d’habitants de la
població el sou seria de 2.119 euros
al mes.

l Grup Municipal del
Partit Popular a l’Ajuntament d’Agramunt, representat pel nostre regidor
Marcos Gómez, ha presentat
una moció per al pròxim ple
en la qual demana una rebaixa del sou de l’alcalde, ajustant-se a les mesures d’estalvi adoptades pel Govern de
l’Estat, i tenint en compte el
nombre d’habitants que té la
població.
Actualment l’alcalde d’Agramunt, de la formació Acord
d’Esquerra, cobra 2.850 euros al mes amb 14 pagues,
mentre que si es tingués en
compte el nombre d’habitants
de la població el sou seria de
2.119 euros al mes.
D’aquesta manera, amb
l’esmentada reducció de sou
s’aconseguiria un estalvi de
més de 10.200 euros l’any,
diners que es podrien dedicar
a atendre amb garanties les
demandes dels agramuntins,
i el manteniment i millora
dels serveis i urbanisme del
municipi.
Així mateix, cal recordar

que el Govern de l’Estat ha
establert unes mesures d’estalvi que han de dur a terme
tots els ajuntaments que, de
forma especial, fan referència a la fixació de la quantitat màxima que poden cobrar
els seus alcaldes, establint-la
en el 0,6% del pressupost
anual.
És per això que el nostre
grup proposarà en la moció
que es debatrà en el pròxim
ple –previst per al dia 25
d’octubre–, fixar el sou de
l’alcalde en 2.100 euros al
mes a partir del quart trimestre d’enguany i per als anys
successius.

Modificació pressupost
També demanarem estudiar una modificació del pressupost per tal d’aplicar els
2.250 euros que s’estalviarien en aquest quart trimestre
de 2012 a necessitats bàsiques del municipi.
Cal recordar que al juliol
de 2011 el ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar
els sous de l’alcalde i dels

regidors, amb el vot en contra del nostre regidor i dels altres grups de l’oposició. Amb
aquell acord, l’alcalde d’Agramunt es va quasi doblar el
sou, malgrat la situació de crisi i la necessitat d’ajust pressupostari que han d’afrontar
les administracions.

Esforç de la societat
En aquest mateix sentit,
cal recordar tot l’esforç que
està fent la societat per tal
de poder sortir d’aquesta situació (funcionaris, treballadors sector privat, autònoms,
pimes, etc.). La majoria de
nosaltres hem vist durant
aquests darrers anys, com les
nostres economies particulars
minvaven (reducció de sous i
jornades, pujades d’impostos
i tributs, atur, etc). Però malgrat aquests entrebancs i amb
la complicitat de tots, serem
capaços de sortir-ne.
Demanem que aquest esforç que estem fent tots els
agramuntins i agramuntines,
també l’apliqui el nostre Alcalde. ■

Electromecànica
cà ca

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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Dona
informa’t
Dimarts 6 de novembre a les 19 h - TÀRREGA

LA IMPORTÀNCIA DEL VOLUNTARIAT SOCIAL
A càrrec de La Federació Catalana de Voluntariat Social
Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’ Urgell

Dimecres 14 de novembre a les 19 h - AGRAMUNT
Dimarts 20 de novembre, a les 19 h - BELLPUIG

PRESENTACIÓ DEL LLIBRE A LA CIUTAT DE LLEIDA
HI HA UNA PRESÓ
A càrrec de Pepita Pla, escriptora
Lloc:

Agramunt - al casal agramuntí, pl Mercadal
Bellpuig, espai social Bellpuig, c. Ramon i Cajal, 25

Dijous 15 de novembre a les 19 h - TÀRREGA

EL ROL DE LA DONA AL LLARG DE LA HISTÒRIA
A càrrec de Josep M. Solé i Sabaté, escriptor i historiador
Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’Urgell

Dimecres 21 de novembre a les 19 h - AGRAMUNT

LA IMPORTÀNCIA DE CREAR I CUIDAR LA IMATGE
DEL TEU NEGOCI
A càrrec de l’empresa ACO, Assessoria d’Imatge Integral, de Barcelona
Lloc: casal agramuntí, pl. Mercadal

Dilluns 26 de novembre a les 18 h - TÀRREGA

QUÈ ÉS LA DIABETIS? SÍMPTOMES, DETECCIÓ I
PREVENCIÓ
A càrrec de l’Associació de Diabètics de Catalunya, a Lleida
Lloc: sala d’actes del Consell Comarcal de l’ Urgell

Dilluns 3 de desembre a les 18.15 h - BELLPUIG

DONA I SALUT MENTAL: LES CRISIS VITALS
A càrrec de Joan Pijuan, psicòleg clínic i psicoterapeuta
Lloc: espai social Bellpuig, c. Ramon i Cajal, 25

Ajuntament de Tàrrega
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Ajuntament de Bellpuig
Taula de Participació de la Dona

L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

Carta oberta per Agramunt
Tot just farà un any i mig i en aquest mateix espai, vaig dirigir-me a vosaltres per fervos partícips de la decisió de presentar-me
com a Cap de Llista d’Acord d’Esquerra,
després d’haver-ho meditat profundament
i tenir el suport d’un grup de persones illusionades i ben preparades per liderar
l’Agramunt dels propers anys i em posava a
la vostra disposició per treballar per aquesta
vila que tots tant ens estimem.
Atesa la recent convocatòria d’eleccions
al Parlament, la direcció nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya, a través del
seu President, i amb el suport de l’executiva regional i els
militants de la comarca, va proposar-me ser el Cap de Llista
per a la demarcació de Lleida, proposta que vaig rebre amb
molta il·lusió però que després de setmanes de reflexió vaig
optar per declinar. I tal com vaig fer-ho en el seu moment, he
considerat oportú dirigir-me novament a vosaltres per compartir la decisió presa.
És evident que a nivell personal, representar el nostre territori al Parlament de Catalunya en uns moments com els
que es preveuen és tot un repte i un orgull i m’honora com
a persona, però quan hom assoleix responsabilitats políti-

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA

FONT: AJUNTAMENT

RENOVACIÓ DE CARTELLERES
D’INFORMACIÓ MUNICIPAL
Després d’anys de disposar d’unes cartelleres d’informació
municipal en mal estat de conservació, l’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a la substitució de vuit cartelleres situades en

ques sovint cal prioritzar l’interès del que
representes per sobre de l’interès personal
i, en aquest sentit, em sento amb la responsabilitat i el compromís de treballar per
Agramunt, amb la mateixa dedicació i la
mateixa il·lusió que ara fa un any i mig us
vaig prometre i que en aquests moments em
seria impossible de complir en el cas d’haver estat escollit diputat al Parlament.
Ara, més que mai, és hora de construir un
país lliure i això passa per bastir una classe
política a l’alçada que aquest es mereix, assumint les responsabilitats amb coherència
des del municipi més petit del país fins a
la institució més gran. Representar el teu
territori al Parlament va més enllà de formar part del seu Ple
i exigeix treballar des del primer dia per atendre les necessitats i els objectius de la seva gent.
Aquest sentit de responsabilitat és el mateix que m’ha portat a prendre aquesta decisió i a seguir sent fidel al compromís adquirit amb tots vosaltres, treballant per Agramunt amb
la mateixa il·lusió i dedicació que ho he fet fins ara.
Cordialment,
Bernat Solé i Barril
Alcalde d’Agramunt

diversos punts de la vila i afegir-ne sis més a partir de la proposta que ens han fet arribar els veïns d’aquestes zones. Al mateix
temps, s’ha procedit a col·locar-ne dues de noves als nuclis de
Mafet i Montclar.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
NOU SERVEI A LA DEIXALLERIA
Aquest estiu s’ha arribat a un acord amb diverses empreses
que reciclen palets de fusta. Per aquest motiu, s’ha posat a disposició dels veïns un servei gratuït per reciclar aquest material.
A partir d’ara, l’usuari podrà dipositar sense cap cost els palets
de fusta a la deixalleria. Amb aquesta iniciativa es potenciarà
el reciclatge de material i aquesta actuació no suposarà cap
despesa econòmica per la deixalleria.
PODA DE TARDOR
Durant les últimes setmanes de setembre l’equip municipal
de serveis ha començat les feines de poda. Aquest any, i degut
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Benvolguts i benvolgudes,
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a les condicions climàtiques actuals,
s’ha començat fent una poda als arbres
del Passeig amb l’objectiu de retirar rames que poden molestar.
Està previst que durant les properes
setmanes es pugui començar la poda
de tardor als arbres dels carrers i les
places per minimitzar les molèsties
que causen les fulles en caure, sempre
buscant el màxim equilibri possible per
produir el menor dany a l’arbre.

jova’t. Una borsa de tasques de
bon veïnatge i benevolència,
però també una plataforma d’intercanvi de temps. L’Enjova’t és
un projecte que s’ha engegat
des de la Regidoria de Benestar i que estarà coordinada per
un tècnic de l’Ajuntament. La
seva finalitat és que es converteixi en un lloc on persones i
entitats puguin intercanviar-se
el seu temps. El procediment
per apuntar-se com a voluntari és molt senzill. Només s’ha
omplir un formulari on queden
registrades les dades i la seva
disponibilitat horària.
El següent pas de l’Enjova’t
és presentar l’eina a les entitats
perquè elles també en puguin
fer un ús directe quan requereixen voluntaris per organitzar les
seves activitats. Per dinamitzar
aquesta iniciativa s’ha creat un
blog on es penjaran les ofertes
i les demandes dels voluntaris i
entitats i on s’informarà als usuaris. Els voluntaris es coordinaran a través de la tècnica de l’Ajuntament. La iniciativa va tenir
una bona resposta per part dels agramuntins que van mostrar el
seu interès el dia de la presentació.
Per a qualsevol dubte o aclariment les persones interessades
poden adreçar-se a l’Ajuntament on se’ls explicarà en detall el
funcionament de l’Enjova’t.

REGIDORIA D’AGRICULTURA
I RAMADERIA

FONT: AJUNTAMENT

FONT: AJUNTAMENT

L’AJUNTAMENT ESTÀ TREBALLANT
EN LES DEFICIÈNCIES DE LA CONCENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA
Després que l’Ajuntament d’Agramunt a través de la seva Regidoria
d’Agricultura fes arribar al Departament d’Agricultura de la Generalitat de
Catalunya i als seus Serveis Territorials
de Lleida el conjunt de deficiències
observades en les obres de concentració parcel·lària, l’empresa ASG ha iniciat les obres en alguns
d’aquests punts. Concretament, s’està aplicant la capa final al
nou tram de la zona dels Salats ja que eren nombroses les quei-

REGIDORIA DE BENESTAR
PRESENTACIÓ ENJOVA’T
El passat dijous 4 d’octubre es va presentar el programa En-
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xes dels usuaris. En aquest sentit, l’Ajuntament d’Agramunt ha
exigit l’aplicació de la capa final dels camins de la zona nord ja
que l’acabat provisional que presenten aquests camins dificulta
la circulació i accelera el procés de deteriorament dels camins.

ACTA
CERTIFICACIONS

S’aprovà les següents certificacions d’obra:
Certificació número 3 de l’obra denominada “Projecte d’adequació de la Vorera sud de la Ronda Comtes d’Urgell (modificació maig 2012), lliurada per l’arquitecta municipal, i executada directament per la pròpia administració, per un import de
21.504,25€.
Certificació núms. 1, 2 i 3 de l’obra denominada “Projecte
d’implantació de tecnologies eficients en les instal·lacions d’enllumenat públic de sector 03 del municipi d’Agramunt” lliurada
per l’arquitecta municipal, i executada per l’empresa INSTALACIONES Y PROYECTOS DE VANGUARDIA, SL, per un import
de 54.093,45€, 78.873,18€ i 21.033,37€ respectivament.
CONCESSIÓ NÍNXOL CEMENTIRI

S’acorda concedir els drets funeraris següents:
ELVIRA MIRALLES MIR, nínxol núm. 45, 46 i 47. Galeria
Sant Antoni Abad.
ANTONIO INVERNON HERNÁNDEZ, nínxol núm. 48. Galeria
Sant Antoni Abad.
M. ASSUMPCIÓ DOMINGO BURGUÉS, nínxol núm. 41. Galeria Sant Joan.
CEMENTIRI MUNICIPAL

S’acordà adquirir els drets funeraris del nínxol núm. 45 de la
Galeria de Sant Antoni Abad, titular de la Sra. Elvira Miralles
Mir, fent-li efectiu el pagament de la quantitat estipulada en
l’Ordenança per aquesta adquisició.
AUTORITZACIÓ TRANSPORT ESCOLAR

S’autoritzà a l’empresa Autocars Agramunt, S.L., el servei de
transport escolar pel curs escolar 2012-2013, amb reiteració
d’itinerari (Montclar, Donzell, Mafet i Agramunt).
TREBALLS FUSTERIA EN L’EDIFICI DE L’ESCOLA MUNICIPAL
DE MÚSICA D’AGRAMUNT

S’acordà els treballs de fusteria en l’edifici de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt com l’adquisició de dues portes
amb vidre, reparacions de portes i bastiments, entre altres, i
s’adjudicà a l’empresa FUSTERIA J. TORNÉ, SL, per la quantitat de 764’30€, inclòs IVA.
ADQUISICIÓ SENYALITZACIÓ PER LA VIA PÚBLICA

S’aprovà l’adquisició de material per a la senyalització vial
provisional en vertical per diferents indrets de la via pública, i
s’adjudicà a l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL, per la
quantitat de 1.799,99€, exclòs IVA.
SUBVENCIÓ FEDERACIÓ CATALANA D’HANDBOL

Atès que la Copa de les Nacions Femenina és una competició
que es va crear gràcies a la col·laboració creada per la Federació
Catalana d’Handbol, la Eskubaloi Federazioa (Federació Basca
d’Handbol) i la Federación Galega de Balonmán (Federació Gallega d’Handbol) i que enguany arriba a la 5è edició i que cada
temporada es convida una selecció estrangera per tal de donar
més renom a la competició.

Atès que aquest torneig per l’anualitat 2012 es va disputar
els dies 9 i 10 de juny al municipi d’Agramunt i van participar
les seleccions del País Basc, Galícia, Catalunya i Gran Bretanya:
S’acordà concedir un ajut econòmic per un import de 2.500€
a la Federació Catalana d’Handbol per donar suport a les despeses de la competició de la Copa de les Nacions Femenina per
l’any 2012.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ PER LES DESPESES DE LA IMPLANTACIÓ D’UNA EXPOSICIÓ DE POESIA VISUAL DE GUILLEM
VILADOT AL PARC DE RIELLA

S’acordà concórrer a la convocatòria per a la concessió d’ajuts
directes de la Diputació de Lleida per a l’anualitat de 2012,
per l’actuació “Implantació d’una exposició de poesia visual de
Guillem Viladot al Parc de Riella” i se sol·licità una subvenció
per un import de 13.346,61€.
SOL·LICITUD SUBVENCIONS IEI - CATÀLEG DE PROGRAMACIÓ
DE L’OFERTA CULTURAL 2012

S’acordà concórrer a la convocatòria d’ajuts de l’Institut d’Estudis Ilerdencs de l’Excma. Diputació de Lleida, per a l’any
2012, dins el programa: Catàleg de programació de l’oferta
cultural 2012 i per l’objecte: “Despeses de les actuacions de
l’oferta cultural-2012”.
PROPOSTA DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU
DE LA LLAR D’INFANTS

Atès que per acord de la junta de govern local de data 5
d’octubre de 2010 va adjudicar definitivament les obres d’ampliació de la Llar d’Infants per procediment obert i tramitació
ordinària a l’empresa ISOLUX INGENIERÍA, SA pel preu de
372.998,20 euros, IVA exclòs amb subjecció a les condicions
establertes al plec de clàusules administratives particulars i
tècniques aprovades, i que en data 4 de novembre de 2011 es
va signar l’acta de recepció de les obres d’ampliació de la Llar
d’Infants d’Agramunt on s’assenyalaven una sèrie de mancances d’execució de l’obra i unes altres que s’establien com una
execució defectuosa, concedint un termini d’un mes per a la
seva subsanació.
S’acordà:
PRIMER.- DESESTIMAR LES AL·LEGACIONS presentades
per l’empresa ISOLUX INGENIERÍA, SA en data 16 de juliol
de 2012 de conformitat amb l’Informe de l’arquitecte director
de l’obra, Sr. David Blanco Casadesús, de data 23 de juliol de
2012.
SEGON.- PROPOSAR la resolució del contracte administratiu
per a l’execució de les obres d’Ampliació de la Llar d’Infants
d’Agramunt, el que comportaria la corresponent confiscació de
la garantia, i el rescabalament de danys i perjudicis, si els hagués i no fos suficient la citada garantia de conformitat amb
l’establert en l’art. 208.3 de la LCSP.
TERCER.- SUSPENDRE el termini de resolució d’aquest expedient que es va iniciar el dia 25 de juny de 2012 a comptar
del dia de la petició a la Comissió Jurídica assessora el dictamen preceptiu fins a la recepció del mateix, termini que no
podrà excedir en cap cas dels tres mesos. ■
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A L MAN A C

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 força, refresca el temps i sovintegen les boires.
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 21 el sol entra a la constel·lació de
SAGITARI.
El dia 28 eclipsi penombral de Lluna, visible a Catalunya. Comença a les 2h 12m i
acaba a les 16h 53m.

Quart
minvant

el dia 7, a les 00:36 h
Bon temps

Lluna
nova

el dia 13, a les 22:08 h
Pugen les temperatures

Quart
creixent

el dia 20, a les 15:31 h
Vent del nord

Lluna
plena

el dia 27, a les 14:46 h
Primeres gelades als Pirineus

D’olives i de glans,
tantes en cullen els xics com els grans.
Són diversos els ocells que baixen de les
muntanyes al pla a la recerca de temperatures menys fredes, la seva arribada és
senyal que arriben els primers freds. En
aquesta època, als vols de Sant Martí, se
solia fer el tast del vi novell, hom posava
canelles a les bótes i convidada tothom qui
es presentava.

(Mes de setembre de 2012)
NAIXEMENTS
Jan Soto Padullés
Daniel Noró Vilamajó
Lancine Diallo
Vinyet Regué Armengol
Naia Garcia Caralps
Badr Boukalmoune
Thierno Ousmane Diallo
Ostap Spas
Hajar Fakhkhari

Quan baixa el tord,
el fred més fort.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Aquest mes marca un període de trànsit
entre la tardor i l’hivern. A mitjans de mes
la temperatura s’abonança una mica i després de les primeres fredorades es produeix
l’anomenat Estiuet de Sant Martí. Durant
el novembre es continua la sembra i als indrets on es conrea l’olivera, a finals de mes
s’inicia la collita d’aquest fruit.
La saó de novembre i de gener
és la que va més bé.

Demografia

dia 25-8
dia 27-8
dia 29-8
dia 29-8
dia 29-8
dia 30-8
dia 31-8
dia 1-9
dia 7-9

MATRIMONIS
Jesús Cases Teruel, i
Montserrat Gené Cases
José Fernando Carreño Brito, i
Maria Jesús Pérez Mendoza
Ivan José Ballester Bertran, i
Anna Maria Bisquert Jové
Jofre Carbonell Kleinhout, i
Agnès Ros Morente

No saber veure a la regalada
ni saber xerricar
no fa bon català.
Dia 1: Festa de Tots Sants. La festa d’avui
té dos aspectes: alegre i xiroi al matí i greu
i sever a la tarda. Es creu que la primera
part del dia és festa pels vius, i la segona
està dedicada als difunts que continua fins
al migdia de l’endemà. Són menjars propis
d’aquesta època les castanyes torrades i els
panellets acompanyats d’una bona mistela,
moscatell o vi ranci.

DEFUNCIONS
Salvador Torra March
Amparo Hernández Riveriego
Jaume Balagueró Areny
Pilar Lacasa Gayan
Carme Vázquez Ramírez
Rosa Forns Gasol

Dia 2: Dia del Difunts.
Dia 11: Sant Martí.
Per Sant Martí,
tot most és bon vi.

dia 5
dia 12
dia 13
dia 22

63 anys, dia 1
62 anys, dia 6
82 anys, dia 11
98 anys, dia 11
82 anys, dia 13
89 anys, dia 20

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

L’estiuet de Sant Martí
els ocells fa venir.
Dia 30: Sant Andreu.
Ramon Bernaus i Santacreu

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

NOVEMBRE 2012

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE
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Dia 8 .........................................
Dia 26.........................................
Dia 28.........................................
Dia 29.........................................
TOTAL .........................................

0,7 l./m2
0,4 l./m2
1,0 l./m2
59,5 l./m2
61,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE
Màxima del mes .............................. 32°, dia 8
Mínima del mes .............................. 8°, dia 27
Oscil·lació extrema mensual ....................... 24°
Mitja de les màximes .......................... 26,266°
Mitja de les mínimes .......................... 13,966°
Mitja de les mitjanes .......................... 20,116°

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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Pilar Lacasa i Gayan
(Vídua d’Adolfo Creus Comas)
1914 - 2012

Per fi, obteniu-nos, Verge Mare, que vivint i morint en aquesta fe i en la divina
gràcia, puguem fruir de la glòria eterna, merescuda per Jesús i fiançada per la
vostra maternal mediació. Així sia.
(de l’«oració a la Verge del Socors»)

Agramunt, dotze de setembre de 2012
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Entre les nombroses
degustacions de la Fira
hi havia aquesta cascada
de xocolata a la pedra,
que va fer les delícies de
molts dels visitants.
La imatge de l’esquerra
és l’original, mentre que
a la de la dreta s’han
fet set modificacions. A
veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

SUDOKU

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

U

na

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que
cada fila, cada columna i cada quadrat de 3x3
caselles (delimitat per una línia més gruixuda)
tingui els números de l’1 al 9 sense que en falti
ni se’n repeteixi cap.

Solució a les
7 diferències:

3

d’u

5

8
tot

pi

da

na

na

el

na

9

2
1

5

5

2

9

7

3

1

7

9

4

8

6

3

9
7
3
8
6
4
5
2
1

7
5
8
1
2
6
4
3
9

2
3
9
4
5
8
6
1
7

6
1
4
9
3
7
2
5
8

5
9
7
3
8
2
1
6
4

3
4
6
7
1
5
8
9
2

1
8
2
6
4
9
3
7
5

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:
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Una bona picada és el tot d’una cuinada.

Des d’aquesta aspra solitud et penso.
Ja ni hi seràs mai més quan treguin fulles
els pollancs que miràvem en silenci
des del portal de casa.
Tantes coses
se m’han perdut amb tu que em resta a penes
l’espai de mi mateixa per recordar-te.
Però la vida, poderosa esclata
fins i tot en un àmbit tan estricte.
Tu ja no hi ets i els pollancres han tret fulles,
el verd proclama vida i esperança
i jo visc, i és vivint que puc pensar-te
i fer-te créixer amb mi fins que el silenci
m’engoleixi com t’ha engolit per sempre.
Miquel Martí Pol

Cinquè 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 2012
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

U

n ramat de corders
pasturant cap al tard
d’un dia qualsevol del
mes d’octubre. Els verds
encara són potents, però
la llum ja és tardorenca.
És aquesta una imatge
bucòlica que cada vegada
costa més de veure. De
mica en mica els ramats
van desapareixent, si més
no de prop dels nuclis urbans. Al fons de la foto es
distingeix la silueta, ara en
diuen l’“skyline”, d’Agramunt i, més enrere encara,
el campanar de Puigverd.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH

Torró de mel i pa d´àngel
dins la meva boca
i tota jo evoco un petit país d´un temps llunyà,
pensaments vagabunds d´un món
que no és món,
d’un món dolç que no és real.
(Núria Sorribes)
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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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L

quests 31 escolars de la foto que aquest mes posen a l’àlbum de SIÓ, eren els alumnes de l’escola de Mafet l’any
1943. Si actualment la repetíssim amb els nens i nenes d’edat escolar, únicament n’aplegaríem tres. El poble ja
fa anys que va tancar l’escola i des d’aleshores van a estudi als centres d’Agramunt.

A

5
1

10

19

6

4
2

13

12

11

20

8

7

3
14

15
16

21

9

22

23

18

17

24
25

26

27

28

29

30

31

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1) Jaume Solans. 2) Jaume
Casasayes. 3) Jaume Cluet.
4) Vicenç Boncompte. 5) Ramon
Batalla. 6) Felip Llena. 7) Jaume
Vicens. 8) Josep Mª. 9) Manolo.
10) Leonor Boncompte. 11) Maria Cluet. 12) Antònia Llena.
13) Isabel Llena. 14) Carme
Serra. 15) Lia Masana. 16) Lola
Monsó. 17) Emília Penella.
18) Irene Solà. 19) Miquel París.
20) Francesc Llena. 21) Josep Mª
Pintó. 22) Francesc Boncompte.
23) Xavier Boncompte. 24) Ramon Solà. 25) Jaume Carrera.
26) Carme Cluet. 27) Jaume
Llena. 28) Teresa Casasayes.
29) Ramona Vicens. 30) Isabel
Penella. 31) Daniel Carrera.
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

Masia de la
Fondandana

Ca la Trudis

Pocs anys separen (19872012) una i altra fotografia,
però les diferències són ben
remarcables. Reflecteixen els
canvis urbanístics que s’ha
experimentant en els darrers
25 anys. Les imatges aèries
corresponen a la zona de la
Fondandana, aquests dies
escenari principal de l’activitat firaira. L’haver salvat
de l’especulació immobiliària
aquesta gran zona i reservar-la per a serveis públics,
va ser un dels grans èxits de
l’Ajuntament de l’època.
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