la revista d’Agramunt
i de la Ribera
www.revistasio.cat • redaccio@revistasio.cat

Descobertes arqueològiques
a la cisterna del Convent
Instal·len tres desfibril·ladors
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Informació sobre les obres d’accés a la Cisterna
del Convent i les restes arqueològiques que s’hi
han trobat.

Nous camps de
secà dels voltants
d’Agramunt s’han
anat convertint en
regadius aprofitant
l’aigua del canal
Segarra-Garrigues.

LA 3...
Com ja heu pogut constatar, el número d’aquest mes
d’agost ha sortir amb un cert retard en relació a la resta de
l’any. Les merescudes vacances dels nostres professionals
d’impressió en són el motiu. Amb tot, el contingut del número no s’ha pas ressentit d’aquesta letargia
ia
estiuenca que afecta la majoria dels mitjanss
de comunicació, ja siguin petits o grans.
En aquest número s’inclou un altre capíítol del col·leccionable dels cinquanta anyss
d’evolució urbanística i obra pública a Agra-munt. Uns canvis dels que SIÓ n’ha estatt
testimoni i que ara ens permet oferir alss
nostres lectors aquesta visió conjunta d’un
fenomen que ha estat històric i que ha canviat la fisonomia de la nostra Vila. Aquest
mes veiem com es van viure a casa nostra
els darrers anys del “boom” immobiliari i
de la construcció.
Si fins ara hi ha hagut un canvi urbanístic, a partir d’ara s’inicia un canvi paisatgístic al nostre i als municipis veïns.
Aquest estiu és el de la confirmació del
que s’apuntava l’any passat amb la introducció dels nous cultius, majoritàriament
panís, gràcies a l’aigua del Segarra-Garrigues.
es. Si doneu
un tomb per Mafet, les Planes, els Ofegats, pels voltants de
les masies de Segur, la Casanova, Castellblanc o Serrallonga quedareu meravellats per aquesta mena de miracle que
representen les taques del verd intens enmig de la natura

secanera. L’aigua ja la tenim aquí i ha arribat per quedar-s’hi.
Reflectim també en aquest número la continuació de
les obres públiques que empeny l’Ajuntament amb la rehabilitació del carrer Sió i l’accessibilitat a la Cisterna del
Convent. Des de fa setmanes una
retro està obrint la rasa per on baixaran
els visitants. Una senzilla
x
prospecció arqueològica va permetre
descobrir un dels elements
m
essencials
de la cisterna com és el
e
sistema
de conducció de l’aigua des
s
de
d les teulades a l’interior del dipòsit.
s També un tram del fonament del
claustre
i l’enrajolat del convent, enc
tre
tr altres.
Recollim una molt bona notícia
com
co és la instal·lació en tres punts
molt
m concorreguts de la Vila d’altres
tants
aparells desfibril·ladors. Publita
quem
els darrers premis del certamen
qu
de Sant Jordi. Enguany s’ha allargat
més de l’habitual a conseqüència
mé
dels treballs especials que es van dedel
dicar a la commemoració del nostre
dic
cinquantenari. Destacar també divercinq
ses col·laboracions dels nostres estimats lectors. Finalment
recordar als subscriptors que encara no han passat a recollir-lo, que tenen reservat el seu exemplar del nostre darrer
col·leccionable a l’Oficina de Turisme. ■
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Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

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

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA
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Ctra. Nacional II, km 450
Tel. 973 79 53 05
25170 TORRES DE SEGRE

Ctra. C-13 C/ 1, Nau 1
Tel. 973 18 08 04
25670 TÉRMENS

Ctra. de la Llacuna, 38
Tel. 977 88 04 59
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT

C/ Narcís Monturiol, 1
Tel. 93 874 39 11
08243 MANRESA

A C T U A LITAT FETS D EL M E S

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Obres a la Cisterna

Els arqueòlegs documenten les excavacions al voltant de la Cisterna.
A baix, l’excavadora fent la rasa per accedir al seu interior.
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JOSEP BERTRAN

A

mitjans del mes de juliol van començar les
obres d’accessibilitat
a la Cisterna del Convent el
projecte de les quals ja vàrem
publicar fa un parell de mesos. El primer que es va fer va
ser una prospecció arqueològica, abans no hi entressin les
màquines per obrir la rasa on
ha de situar-se el passadís en
pendent que ha de servir per
baixar fins a la meitat de la
cisterna i entrar-hi a través de
la porta que s’obrirà a la paret
i que donarà accés a unes es-
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JOSEP BERTRAN

Fonaments del mur interior
del claustre.

JOSEP BERTRAN

Rajoles originàries del terra
del Convent.

cales per acabar de baixar fins
a la base.
La primera sorpresa agradable va ser la troballa d’una

de les quatres conduccions
que, des de cada costat, en
aquest cas la de llevant, portaven l’aigua de la pluja que

es recollia de les teulades de
l’edifici fins a la boca de la
cisterna. Es tracta d’un canaló d’una vintena de metres
de llargària format per un total de 35 peces de ceràmica
connectades entre si i collades al terra, que passaven per
sota el paviment. Cal suposar
que la conducció de migdia
encara es conserva. No pas
les altres dues, que van ser
destruïdes amb la construcció dels dos dipòsits d’aigua
soterrats.
També es va localitzar un
tram dels fonaments interiors
del claustre, amb la qual cosa
ja es pot saber les dimensions
d’aquesta zona del convent
que tenia com a centre la
boca de la cisterna. Durant els
treballs també es detectà, a
cop d’ull, una sèrie de rajoles
del que devia ser el paviment
del convent. Caldria actuar
en aquest indret per conèixer-ne més detalls. Durant els
treballs també es van trobar
trossos de ceràmica manual
de l’Època del Bronze, el que
confirma l’ocupació dels turons que envolten Agramunt
durant la prehistòria. Restes
d’aquest tipus de ceràmica
també es van localitzar a la
zona del Tossal dels Jueus.
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Guinovart en volum

6 setembre / 30 novembre 2014

(La inauguració tindrà lloc el dissabte dia 6 de setembre a les 20.30h)

Sortida a Vilanova i la Geltrú
Visita a la Torre Ribes Roges i al Museu Víctor Balaguer
Diumenge, 14 de setembre de 2014
(Inscripcions a l’Oficina de Turisme d’Agramunt i a l’Espai Guinovart)

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

Josep Guinovart: Obra gràfica
1 juny / 28 setembre 2014

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

JOVÉ-BALASCH, S.L.

SERVEI

24h

PERMANENT
HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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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 - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

JOSEP BERTRAN

A C T U A LITAT FETS D EL M E S

Imatge de contrast entre secà i regadiu.

Els nous regadius
A

quest any els regadius del
canal Segarra-Garrigues
ja es deixen veure al voltant

JOSEP BERTRAN

L’aigua sacia una set històrica.

d’Agramunt. Les taques de
verd intens proliferen per les
fins ara terres de secà gràcies

a les ja significatives hectàrees sembrades de panís. Si
l’any passat va ser gairebé un
cultiu testimonial, enguany
diversos propietaris s’han
decidit a posar en regadiu
algunes de les seves finques
beneficiades pel nou canal.
I ho han fet utilitzant els diversos sistemes de reg que
hi ha al mercat i també per
compte propi o arrendant
les finques per més o menys
anys.
És evident que hi ha encara
molt camí a fer però sembla
que alguns ja s’han posat a
caminar i obrint pas als qui
els seguiran.
[AGOST 2014]
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A C T UA LITAT FETS DEL M E S

firma instal·ladora va fer una
sessió informativa davant una
vintena de persones. A partir
d’ara començarà una campanya d’informació i sensibilització entre els sectors més
implicats i per al públic en
general.

JOSEP BERTRAN

2. L’estiu festiu

1
Un tècnic explicà el funcionament del desfibril·lador a
la plaça del Pou.

Les piscines concentren bona
part de l’esbarjo estiuenc dels
agramuntins.

1. Desfibril·ladors
Des del dia 7 d’agost Agramunt disposa de tres equips
de desfibril·ladors per atendre
les emergències mèdiques en
cas d’aturades cardíaques.
S’han instal·lat a l’exterior de
l’Oficina de Turisme del Pou,
del Camp de Futbol i del Pa-

velló, però es poden traslladar on siguin necessaris. Són
aparells totalment automàtics
que per fer servir únicament
cal seguir les instruccions
orals que dóna el mateix aparell. Després de la presentació
de la regidora Sílvia Fernández, un representant de la

2
JOSEP ROVIRA
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Malgrat que aquest estiu no
sigui especialment calorós, les
Piscines Municipals apleguen
molts agramuntins ja sigui
amb els cursets de natació o
de l’esbarjo per a petits i grans
incloent-hi el cicle de Monòlegs que organitza el Bar. No
han faltat les sessions de sardanes al diumenge al vespre,
ni les de Cinema a la Fresca
distribuïdes entre Agramunt,
Mafet i Montclar; concerts i
el Dia del Terme que enguany
s’ha celebrat a la Donzell amb
visita a Rocamartí.

3. Els nous veïns
de Montgai
La família Ruiz-López és
la primera que s’ha instal·lat
a viure al nucli de Butsènit
d’Urgell, en un dels habitatges amb el lloguer gratuït durant un any que ofereix
l’Ajuntament de Montgai, en
el marc del programa que va
començar el passat mes de
març per garantir el futur dels
centres educatius del municipi, evitar el deteriorament
dels habitatges buits i rejovenir la població.
La família procedeix de
l’Hospitalet de Llobregat
(Barcelona) i han vingut perquè “volíem sortir de la ciutat
i aconseguir millor qualitat
de vida, passant d’un entorn
urbà a un de rural”. També
van coincidir que “els veïns
són molt simpàtics i agrada-

3
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La família Ruiz-López amb l’alcalde i una regidora de Montgai.

LAIA PEDRÓS

bles”. En les properes setmanes arreglaran l’habitatge on

resideixen i el seu principal
objectiu és aconseguir una
feina, ja han fet arribar currículums a empreses de la
zona.
Per la seva part, l’alcalde
de Montgai, Jaume Gilabert,
va explicar que “el procés
de selecció de famílies s’ha
allargat més del que havíem
previst ja que hem tingut una
gran demanda, més d’una
quarantena de sol·licituds de
les quals només 10 complien
tots els requisits”. La majoria
de les famílies interessades
en el programa fins ara són

de la demarcació de Lleida,
majoritàriament de localitats
pròximes a Montgai, tot i que
també n’hi ha de l’àrea metropolitana de Barcelona i fins i
tot una de fora de Catalunya,
concretament de Salamanca.

4. Aniversari
Aquestes 14 eixerides àvies
agramuntines es van reunir
el dia 7 d’agost per celebrar,
amb un dinar de germanor,
que van néixer a Agramunt
fa 80 anys. Són, per tant,
contemporànies del Casal
Agramuntí com s’han encarregat de fer veure en aquesta
fotografia de grup. Segur que
en la seva particular vida han
tingut alts i baixos com els ha
tingut el nostre Casal. Però,
com ell, han superat obstacles, s’han adaptat i han arribat a aquesta venerable edat
amb un esperit i bon veure
digne d’admirar. Per molts
anys.
D’esquerra a dreta:
Dretes: Paquita Capdevila,
Irene Cunyat, Magda Vicens,
Paquita Cahelles, Maria Teresa Flaqué, Maria Lluïsa Grau i
Antonieta Carrera.
Assegudes: Francisca Escolà, Núria Castellà, Maria
Esperança Llobera, Carme
Viñals, Angelina Mateu, Teresina Fonoll i Maria Rosa Espinal. ■

4

NOTA DE LA REDACCIÓ
Recordem als nostres subscriptors que encara no ho han fet, que poden passar a recollir, gratuïtament, per l’Oficina de Turisme, un exemplar del darrer col·leccionable de SIÓ: “LA FRUSTRACIÓ
DE L’ESPERANÇA. La Guerra Civil a Agramunt”, que porta incorporat un DVD amb un reportatge
sobre el període agramuntí de la Monarquia, la República, la Guerra Civil i la Repressió.
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E NTITATS

Informacions de l’ANC
l dissabte 26 de juliol, a les 7 de la tarda, es van
desplegar a Lleida les dues lones constitutives
del mosaic dedicat a Angela Merkel, a la primera de les quals es podia llegir “Frau Bundeskanzlerin,
die Katalanen stimmen am #9N2014 für ihre Freiheit”
Això és, “Senyora Cancellera, els catalans voten el dia
#9N2014 per la seva llibertat”. La segona lona, genèrica d’aquesta campanya, deia “It’s time #SI + SI”,
amb la imatge d’una urna i les paperetes del Sí + Sí.
L’acte va tenir lloc sobre l’herba del marge esquerre
del Segre –descartades l’explanada de la Seu Vella i la
plaça de Sant Joan–, fet que va propiciar un agradable
ambient festiu en la suau tarda de primavera. La comitiva, d’unes 700 persones, va sortir de davant del Palau
de Vidre acompanyada de gegants i grups d’animació.
Un cop desplegades les lones, i en presència de diverses entitats culturals, es van fer els parlaments amb la
cloenda a càrrec de Jaume Marfany, vicepresident de
l’ANC, que ens va explicar els tres objectius de l’ANC;
omplir la V, reunir 100.000 voluntaris i aconseguir el
finançament, amb la venda de samarretes, i donacions,
que es poden fer a través de la web de l’ANC. A continuació es va fer l’assaig de la V i l’acte va acabar amb
aplaudiments i la satisfacció d’haver fet un pas més
en la sèrie d’actes que animen el procés cap a la independència. Aquest mosaic es portarà el dia 11 a Barcelona, a la V organitzada per l’ANC i Òmniun Cultural.
Per altra banda, esperem obtenir el “Compromís ciutadà” del màxim d’entitats agramuntines per expressar
la seva adhesió a la celebració de la consulta del 9
de novembre i el suport al President de la Generalitat
quan faci la convocatòria, tal com vam explicar al darrer informatiu. Aquests escrits de suport a la consulta,
així com els de la campanya “Signa un vot” es lliuraran
als representants del parlament de Catalunya.
Ja hem començat a omplir els cinc autobusos contractats pel dia 11. El preu és de 12 €, i us hi podeu
apuntar a l’oficina de Turisme de la Plaça del Pou, de

FONT: ANC

FONT: ANC

E

9 a 2/4 de 2 i de 5 a 7. Per apuntar-se a la V, tothom
ho pot fer directament a l’enllaç http://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/inscriu-te. Recordeu que
anem al TRAM 4. Si aquest procediment no us és fàcil,
us podem apuntar des de la nostra Assemblea Territorial. També és important aclarir que una part del finançament de l’acte de l’11 de setembre, és la venda
dels lots oficials de samarretes, groga i vermella, que
fa l’ANC a través de la seva botiga, la de la Vilaweb i el
diari PuntAvui. Se’ns insisteix que no comprem samarretes que no siguin les oficials de l’ANC, ja que amb
això no estem comprant una samarreta sinó donant
suport al projecte. Hi són amb les talles S, M, L, XL i
XXL a http://www.araeslhora.cat/ca/via-catalana-2014/
la-samarreta. Mirarem de tenir-ne unes quantes per a
aquells que tinguin dificultats a fer-ho per internet.
Per acabar, constatar que hem arribat a un punt on
les coses passen cada cop més de pressa i les declaracions sorprenents d’un dia, aviat queden engolides per
altres. A l’últim informatiu parlàvem de les vacil·lacions
del nou PSC. L’affaire Pujol no sabem el que durarà,
però el riu polític s’enterboleix com era de preveure.
I uns partits que no tenen més objectiu que eliminar
la catalanitat de Catalunya, i que van amb noms tan
curiosos com Ciutadans –que no ho som tots, de ciutadans, o volen patentar-ne la condició?–, o la Societat
Civil Catalana que també es presenta com a fantàstica
disjuntiva de la realitat del país, o el Partit Popular
que, efectivament, és el més impopular a casa nostra;
tots ells ens posen a un pam del país de les meravelles. Si necessitem la independència és perquè no solament nosaltres, sinó també Espanya s’ha de deslliurar
d’aquesta immaduresa crònica, que encara pensa en
termes de colonialisme, ben avesats a treure’n el profit
econòmic. Mentrestant, el Lerrouxisme continua sembrant la seva llavor.
No deixeu de seguir el nostre compte del Facebook,
<Agramunt – Ribera del Sió Per la Independència>.
Per a informacions concretes de l’ANC i inscripcions,
a <www.assemblea.cat>. Aclariments, a <agramunt@
assemblea.cat>. ■
[AGOST 2014]
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CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

Av. Jaume Mestres, 2 Tel./Fax 973 391 216
25310 Agramunt (Lleida)
cortinatgessangra@canigoremolcs.cat

LA VINYA DELS ARTISTES. Petit celler familiar al cor de Les
Garrigues. Els nostres orígens estan lligats a la terra, els
nostres padrins van ser pagesos apassionats. També ens va
inspirar el nostre amic Guinovart i el celler va néixer
combinant vi i art. Guinovart també va imaginar La Vinya dels
Artistes, un espai únic i personal on es creen històries i on
escultures s'erigeixen integrant-se amb el paisatge. Voleu
venir a visitar-nos i provar els nostres vins en aquest indret
tan especial? Estem oberts tots els dissabtes al matí de 11 a
2. És possible concertar altres horaris i dies per a grups de 8
o més persones. www.masblanchijove.com

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

E NTITATS

Associació de Dones l’Esbarjo

La Junta

a nostra associació va
celebrar el dissabte 19
de juliol la revetlla d’estiu. Ens vam aplegar prop de
200 persones, entre sòcies i
amics.
El lloc de trobada va ser
el pavelló, ja que a l’hora de
parar taules i preparar-ho tot
vam decidir no fer-la al pati
de l’Escola Municipal de Música, que era el lloc anunciat,
ja que ens va fer por el temps.
Després de sopar va començar el ball amb el grup
musical “Atlàntida”, durant
el qual vam sortejar dos magnífics pernils.

Des de la junta donem les
gràcies a tothom qui va venir i, molt especialment, als
incondicionals col·laboradors
a l’hora de treballar, tant la
Tresina i la Rosalia, com els
senyors que es van ocupar de
la barbacoa: l’Isidre, el Josep, el Sisco, el Ramon i el
Fernando.
També volem donar les
gràcies a l’equip de la brigada municipal, que ens ho va
muntar tot amb ganes i molt
bona voluntat.
Si l’economia ho permet,
l’any que ve hi tornarem. ■
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Procés d’activació

Avalueu l’estat
de consciència

Truqueu al

112

Utilitzeu el
desfibril·lador

Ajuntament d’Agramunt
Regidoria de Salut
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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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Penya Barcelonista

Genís Guixé

FONT: PENYA BARCELONISTA

Torneig Futbol Sala
d’Agramunt
Aquests són els jugadors
que ens van representar al
torneig de Futbol Sala alevíinfantil d’Agramunt. Nosaltres com a membres de la
junta directiva sols volem donar-los l’enhorabona pel seu
“fair-play” i per proclamar-se
campions de la fase de consolació.
Temporada 2014 - 2015
Ja estem esperant el primer
partit de Lliga i és per aquesta raó que volem animar-vos a
tots, aquells que ja sou socis

i els que encara us ho esteu
pensant, a unir-vos a la nostra
Penya Barcelonista contactant amb qualsevol membre
de la junta.
Aquest mes passat el Lluís
Pérez, president de la Federació de Penyes del FC Barcelona de Lleida Sud i la Franja,
ens va informar que actualment la nostra zona, juntament amb la d’Andalusia,
són de les més importants pel
que fa al moviment penyístic.
I únicament per aquest motiu
val la pena seguir creient en
nosaltres mateixos per poder
créixer cada vegada més. ■

[AGOST 2014]
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FONT: ASS. DONES PREIXENS

Associació Dones Preixens

U

FONT: ASS. DONES PREIXENS

n cop finalitzades les activitats del curs 2014, es va
realitzar a l’Associació de
Dones Preixens un campionat de
Rummikub. Les guanyadores van
ser les següents:
1r premi: Inés Trullols
2n premi: Tere Colom
3r premi: Maria Mateu
La resta de participants obtingueren un fermall de compensació.

Casal Agramuntí
em
nalitz
Perso lebracions
tres ce
les vos b preus
am
ida!
stra m
o
v
la
a

SERVEI de TERRASSA
MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS
AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1 Tels. 973 044 913 · 691 713 456

Associació Gimnàstica
d’Agramunt
Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.figuera@hotmail.com
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Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)
Gimnàstica de Manteniment
Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77
Primera reunió d’informació: dimarts 9 de setembre
a les 20:30h a l’IES Ribera del Sió

FONT: CAU

Foto de família el dia que els pares van anar a recollir els seus fills.

Campaments
del CAU

FONT: CAU

U

Grup de caps dels campaments d’enguany.

n any més el grup
d’escoltes
d’Agramunt han estat de
campaments, aquest cop a
Malpàs al costat del Pont de
Suert.
Una setmana plena de
vivències, superant alguns
obstacles com les inclemències meteorològiques que no
deixen de ser experiències
per recordar.

Una setmana en què els
nostres fills aprenen valors
com el companyerisme, l’esforç i el treball en equip.
I tot gràcies als fantàstics
caps que tenim que, de forma desinteressada, fan gaudir els nostres fills durant
aquesta setmana i durant tot
l’any.
Moltes gràcies…
Els pares

[AGOST 2014]
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Glops & Tape
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)

Electromecànica
cà ca

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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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

O P IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

“Perplexos en l’orfenesa”

L

També és veritat
que la corrupció
és una malaltia
endèmica al poder.
Tots sabem que el
poder corromp.
Per això en moltes
democràcies hi ha
mandats de govern
limitats. Massa
temps manant és
un perill perquè és
més fàcil caure en
la corrupció que
mantenir-se íntegre.

a declaració que va fer
Jordi Pujol el 25 de juliol va ser un cop baix,
una decepció per a molta gent
que havia cregut en ell, com
a polític i com a cabdill. Jordi
Pujol, amb els seus vint-i-tres
anys de presidència de la Generalitat i amb el seu carisma
i tracte directe amb el poble
havia bastit una imatge que
molts catalans admiraven. Es
vulgui o no es vulgui, els pobles necessiten líders ferms
que els guiïn i empenyin en el
camí a seguir. Jordi Pujol, per
a molts catalans, era un referent de pedra picada que admiraven i seguien a ulls clucs.
I tot d’un plegat, potser en
un dels moments en què més
calia que els capdavanters no
defallissin, el referent s’ha esmicolat com una escultura de
fang. Tot d’un plegat una part
dels catalans ha restat en l’orfenesa.
Per altra part, la declaració
de Pujol ha deixat molts dubtes que amb el pas dels dies
se suposa que s’aniran esvanint. Si va demanar perdó per
uns diners no declarats a l’estranger després de moltíssims
anys és perquè no ha pogut
mantenir el secret donada la
pressió a què ha estat sotmesa la seva família. Després de
tant callar, hom no ho fa públic així com així. Sembla que
l’afer és un pou pregon de fondària insospitada que potser la
justícia i posteriors declaracions acabaran de mostrar l’aigua que conté.
Algú ha apuntat que Jordi
Pujol s’ha sacrificat pels fills
que l’han portat en un atzucac
per la seva irregularitat en els

negocis. Ja es veurà. De totes
maneres, si han estat els fills
els que han actuat malament,
bé n’havia de tenir coneixement ell mateix. No és pas un
home que vagi amb un pa a
l’ull. Altrament, la teoria del
sacrifici patriarcal contrasta
amb la situació paral·lela del
rei Joan Carles, que tothom
sap que posseeix una fortuna
a l’estranger (no declarada a
Hisenda) i que, segons el que
molts asseguren, ha anat en
augment. Quan es va començar a destapar l’afer Urdangarin i el de la seva consort, al
portaveu de la Casa Reial li va
faltar temps per dir que Joan
Carles no n’estava assabentat
i que no hi tenia res a veure,
fins al punt que han deixat al
marge una part de la família
per tal que la corona no trontolli. ¿Pot ser que un pare no
conegui els negocis d’un fill
quan aquest comença a remenar milions i milions com si
fos un destre malabarista o un
mag que els treu del barret?
També és veritat que la
corrupció és una malaltia endèmica al poder. Tots sabem
que el poder corromp. Per això
en moltes democràcies hi ha
mandats de govern limitats.
Massa temps manant és un
perill perquè és més fàcil caure en la corrupció que mantenir-se íntegre. Si jo mano i ve
una indústria que em promet
uns diners a canvi de la requalificació d’uns terrenys...
és tan fàcil dir que sí. Si em
ve una empresa i m’assegura
un tant per cent del que facturaran a canvi d’acceptar els
seus serveis... és tan fàcil dir
que sí. O si una promotora

posa en nòmina el meu fill a
canvi d’acceptar el seu projecte d’inversió al polígon del
poble... és tan fàcil dir que sí.
Al capdavall, no afecta a ningú
directament, veritat?
En el cas d’Espanya, en què
la corrupció durant el franquisme era consubstancial al
règim, el mal ve de lluny i no
és fàcil d’eradicar. Per això ara
es descobreixen casos i casos
de corrupció. Ah, i els que no
han sortit ni sortiran a la llum!
Fins ara, ser corrupte ha estat
un autèntic negoci, origen de
fortunes immenses.
Quan vaig ser regidor de
l’Ajuntament en la primera
legislatura municipal democràtica amb el grup Independents per un Poble Nou,
recordo perfectament un cas
que vam viure (i no vam explicar) que ens va deixar perplexos. L’Ajuntament havia de
fer unes obres públiques i, tal
com era prescrit, es van posar
a subhasta. Les va guanyar un
constructor que, en el moment
de pagar, va anar a l’alcalde i
li va dir que el 10% era per a
nosaltres, tal i com s’acostumava a fer. L’alcalde li va contestar que no volíem res i que
aquells diners els descomptés
a la factura. Potser la nostra
reacció d’integritat va ser fruit
de la innocència o de la inexperiència dels dominis per on
es movia molta gent important. No ho sé. Encara que em
sembla que sobretot va ser per
la nostra il·lusió en treballar
d’una manera neta i decidida
per al poble. Una acció que
no és fàcil i que potser només
es dóna en segons quines circumstàncies. ■
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS

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

ARTESA DE SEGRE - TEL.
TEL 973 40 01 48

s Poda d’arbrat agrícola
s Col·locació sistemes de reg
s Poda d’arbrat urbà i ornamental

pintura i decoració

s Manteniment de jardins existents

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335 jardinsdesecar@gmail.com
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Roman Serra

695 558 383

O P IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: falcó pelegrí

S’ha comprovat
que el falcó pelegrí pot capturar
fins a unes trescentes espècies
diferents d’altres
ocells, i ho fa
d’una manera
espectacular.

l falcó pelegrí potser és
el millor caçador aeri, el
qual sol ser emprat en
falconeria al nostre país des
de l’antigor. És més gros que
un colom ja que mesura entre
34 i 50 cm de llargària, i té
una envergadura que va de 80
a 150 cm i un pes que oscilla entre mig quilo i un quilo i
mig; el podrem reconèixer per
les seves ales llargues i punxegudes; té el plomatge superior
de color gris tirant a blau i la
part inferior de color blau o
d’ocre ratllat transversalment
de negre, amb un característic dibuix d’un ampli bigoti.
El seu crit estrident se sent de
lluny, i a vegades recorda més
un ànec que un rapinyaire. En
alguns llocs li diuen esparver
blau.
És més o menys present a
tots els continents, fora de la
regió antàrtica, i al nostre territori té caràcter de sedentari,
i es distribueix, sobretot, pel

E

Prepirineu i les serres del litoral; malgrat això, escasseja
al Pirineu, i és molt difícil de
trobar-lo a les planes de Lleida
i de la Catalunya interior, on
troba a faltar les grans cingleres per poder-hi niar.
A mitjans del segle passat va
patir una forta davallada per
culpa de l’increment agressiu dels pesticides escampats
pels camps per la pagesia.
Però a partir de la prohibició
d’aquests productes malèvols
i a començaments d’aquest
segle es nota un augment significatiu d’efectius.
S’ha comprovat que el falcó pelegrí pot capturar fins a
unes tres-centes espècies diferents d’altres ocells, i ho fa
d’una manera espectacular,
així, en anar de caça el falconer du l’ocell subjectat amb
el puny fins al moment exacte
que, de sobte, es lleva un esbart de perdius o altres ocells,
llavors el falconer l’allibera

i aquest remunta ràpid fins
a situar-se molt per damunt
d’ells; en aquest moment escull la víctima, fet això plega
les ales i es llença sobre ella
en caiguda lliure a una velocitat que s’apropa als 300 km
l’hora i colpeja amb força la
víctima escollida i la malfereix de mort amb les potents
urpes.
Si la presa és massa grossa,
l’agafen fort simplement amb
les urpes i, un cop aterrada,
s’hi llancen per rematar-la i,
si convé, se n’atipen fins no
poder més i retirar-se després
a un lloc tranquil a descansar
i relaxar-se, la qual cosa tindran present sempre i quan no
se’ls presenti una nova ocasió
no programada.
Des de temps immemorials
gent de cultures molt diverses
s’han dedicat a capturar com
sigui falcons pelegrins per tal
d’ensinistrar-los degudament
esmerçant-hi hores i hores per
gaudir de les seves capacitats
de caça; gent carregada de paciència que per a ells el temps
no era el que més comptava.
I a mesura que aconseguien
que l’ocell aprengués les seves
lliçons, era recompensat amb
excel·lents presents en forma
de bocins de carn d’aquella
que més els delia.
Avui dia fins i tot hi ha centres de cria amb aquesta finalitat; uns centres en els quals
els falcons ensinistrats s’utilitzen tant per a la seguretat dels
aeroports, on se’ls encomana
la missió d’espantar els ocells
que s’hi acosten, com per fer
fora dels abocadors els gavians
i altres carronyaires. ■
[AGOST 2014]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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O P IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Carta de suport a un professor de L’EMMA

E

l motiu de la present és
manifestar el desacord dels
sotasignats amb l’acomiadament d’un dels professors de l’Escola Municipal de Música d’Agramunt, concretament del professor
de flauta travessera Carles Fortuny. Hi estem en desacord tant
en la forma com en el fons. En la
forma perquè, després d’assegurar
verbalment a tots els professors de
l’Escola que continuarien amb les
mateixes condicions que el curs
passat, en Carles va rebre un “buró-fax” on se l’informava de l’acomiadament. Ni una reunió prèvia,
ni tan sols una trucada on se l’informés dels motius. Creiem que
aquesta no és la manera de tractar
les persones que han prestat un
servei a l’EMMA i, per extensió, a
l’Ajuntament.
En Carles Fortuny ha format part
del claustre de l’EMMA durant catorze anys. En tot aquest temps
la seva tasca ha estat impecable,
mostrant sempre un alt grau d’implicació amb l’Escola i actuant
sempre amb professionalitat i dedicació. D’això en poden donar fe
tots els alumnes que han passat
per les seves mans durant aquests
anys, sent un dels professors més
ben considerats de l’Escola.

Pel que fa al fons, és a dir, els
motius que des de l’Ajuntament
s’han argumentat per justificar l’acomiadament, tampoc no
s’aguanten per enlloc. En el ple de
l’Ajuntament del mes de juliol, la
regidora d’Ensenyament va dir que
l’acomiadament es fonamentava
que en Carles no assistia a tots els
claustres ni a totes les activitats
organitzades per l’Escola.
Arribats a aquest punt creiem
que és imprescindible assenyalar
que en Carles tenia un contracte
de quatre hores setmanals. Això
vol dir que venia un sol dia a la
setmana. Evidentment, ell, com
gairebé tots els altres professors
de l’Escola, treballen també en
altres centres d’ensenyament. Per
tant, si un claustre es convoca el
dia que té un altre compromís, és
difícil que hi assisteixi, i aquest
argument serveix també pel que fa
a la seva assistència a concerts organitzats per l’Escola, en els quals
sempre hi ha col·laborat quan hi
ha actuat algun alumne seu. Per
altra banda, si aquests fossin els
motius reals, haurien d’acomiadar
gairebé tota la plantilla de l’EMMA, ja que pràcticament tots es
troben en la mateixa situació que
en Carles. És més, ens consta que

ell sempre ha justificat la seva absència, cosa que no passa en tots
els casos (d’això en podem donar
fe en base a la nostra experiència).
Per tot això és inevitable preguntar-nos quins són els motius reals
de l’acomiadament i del manifest
menyspreu a la persona d’en Carles Fortuny, per la manera com
s’ha dut a terme.
L’Escola Municipal de Música
ha estat una entitat modèlica en
el panorama cultural agramuntí.
Durant molts anys diferents generacions de professors han treballat
en pro de l’Escola, molt sovint
amb una dedicació que ha anat
més enllà del que eren les seves
obligacions estrictes i/o contractuals. També la implicació de pares
i mares, amb el suport de l’administració, ha anat fent gran el
prestigi de l’Escola. Tot això hauria de comportar un respecte per
als qui ho han fet possible, sobretot a per aquells que ja fa molts
anys que han contribuït a prestigiar l’EMMA, com és el cas d’en
Carles.
Ex-directors de l’EMMA:
Toni Rodríguez
Robert Oró
Ricard Bertran

Sardanes al Mercadal

E

l diumenge 27 de juliol vaig anar, com de costum, a les sardanes del Mercadal, ja que me les
estimo molt. Vaig tenir el gust de veure ballar
dues parelles de joves, d’uns quinze o setze anys, que
ballaven finíssims. A les últimes dues o tres sardanes
ens varen fer una exhibició de punts lliures que em

varen emocionar i alhora il·lusionar molt. És per això
que mitjançant la Revista Sió, que tant estimo, vull
felicitar aquests joves i animar-los de tot cor a seguir
endavant. Continueu així, perquè sou una gran joia.
Una sardanista de vuitanta anys
[AGOST 2014]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places
Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 390 331
perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ 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

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

FONT: JOSEP ROVIRA

Els Dipòsits del Convent

Molts agramuntins de
totes les edats trobaven
als Dipòsits del Convent
el lloc ideal per a l’esbarjo i la diversió.

Tot i que amb
el temps
es va anar
abandonant i
per diverses
qüestions va
perdre la seva
vitalitat, per
a mi la zona
dels Dipòsits
del Convent
sempre ha
estat un dels
llocs més
emblemàtics
de la vila.

F

a un parell de mesos que
per diverses qüestions a
la nostra revista es parla
de notícies relacionades amb
els Dipòsits del Convent. S’hi
explica, com a obra més emblemàtica, l’habilitació d’accés
a la cisterna del convent dels
franciscans. Així mateix, en el
col·leccionable sobre l’Urbanisme es parla de la rehabilitació
i cobriment que es va fer l’any
1985 dels dos dipòsits d’aigua.
I una de les fotos de l’Àlbum
del mes de juny és la d’un grup
de noies, en el peu de la qual
es comenta que “durant molts
anys els Dipòsits del Convent
van ser zona d’esbarjo per als
agramuntins. Les colles hi anaven a passejar i era un lloc ideal, envoltat de verd i dues grans
làmines d’aigua, per a fer-se fotografies...”.
Aquestes notícies m’han dut,
de manera inconscient, a re-

cords nostàlgics de la meva infantesa. Per als joves del raval
de Sant Francesc els Dipòsits
eren, sobretot a l’estiu, el nostre lloc d’esbarjo i diversió per
excel·lència. En aquells temps,
a diferència d’avui dia, els jocs
dels infants es feien al carrer i
a mesura que s’acostava el bon
temps s’allargaven pràcticament
fins a l’hora d’anar a dormir. Així
doncs, ens passàvem moltes
hores al carrer i els del raval de
Dalt, per proximitat, teníem als
Dipòsits l’entorn apropiat per
esplaiar-nos. Era una zona que
consideràvem “nostra”, tot i que
sovint “havíem de compartir”
amb altres joves de la vila que
també hi venien a jugar.
Recordo que molta gent hi
pujava a passar les caloroses
tardes d’estiu. Pares i padrins
hi berenaven amb els fills i
néts, emparats per les ufanoses
ombres dels pins. Així mateix,

tal com deia el peu de foto de
l’Àlbum, era un lloc ideal per
fer-s’hi fotografies. Segur que
moltes colles d’amics en tenen
alguna com a record d’aquell
indret. També se n’hi havien fet
moltes de personalitzades amb
palmes i palmons en sortir de
missa el Diumenge de Rams.
L’indret era molt escaient i segurament també hi ajudava el
fet que al “nostre raval” hi vivia
el fotògraf Pijuan.
Tot i que amb el temps es va
anar abandonant i per diverses
qüestions va perdre la seva vitalitat, per a mi la zona dels
Dipòsits del Convent sempre ha
estat un dels llocs més emblemàtics de la vila. L’Ajuntament
ja fa una colla d’anys que va
comprar uns terrenys adjacents
als municipals per engrandir la
zona, però les actuacions urbanístiques i d’embelliment sempre s’han anat destinant a altres
indrets més cèntrics.
Darrerament sembla que la
tendència pot canviar. Ja es va
intentar potenciar la zona amb
actuacions musicals durant l’estiu. Encara que penso que amb
això no n’hi ha prou. Entenc que
s’hauria d’apostar per un gran
projecte urbanístic i d’enjardinament de tot el turó i anar-hi
fent les actuacions pertinents
quan l’economia ho permeti.
Amb la recuperació del Pou del
Gel i ara amb la Cisterna del
Convent pot ser un primer pas
per donar-hi l’impuls definitiu.
Sóc conscient que tot val molts
diners i que s’ha d’anar per
parts, però tot és possible si hi
ha voluntat i ganes de tirar-ho
endavant.
Josep Rovira
[AGOST 2014]
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Agramunt en defensa d’una
sanitat 100% pública

E

FONT: INDIGNATS RIBERA DEL SIÓ

l Ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar
per majoria una moció presentada per Marea
Blanca Agramunt, en defensa d’una sanitat
100% pública i en contra del consorci de la privatització. El consistori s’ha compromès a traslladar
aquesta moció a tots els grups polítics amb representació al Parlament de Catalunya.
A més, la campanya de Marea Blanca Agramunt
va aconseguir reunir 40 persones en una acció de
tancament al CAP i s’han distribuït i penjat un total
de 35 pancartes als balcons de la vila.
L’acte amb el passi del documental Sicko de Michael Moore i les intervencions de membres de Marea
Blanca Lleida, també va aconseguir reunir al “Xiringuito del Passeig” un bon nombre d’agramuntines i
agramuntins.
Email: indignats.riberadelsio@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/indignats.riberadelsio

El genocidi del poble palestí,
tu què pots fer?
No ens trobem
però davant
d’una situació
nova, en els darrers anys l’Estat
d’Israel ha portat
a terme altres
dues operacions
militars contra
Palestina.
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uan surti aquest article,
Gaza haurà patit l’enèsima agressió militar
d’Israel. Les conseqüències no
poden ser més desoladores amb
una xifra de morts que supera
els 1.900, entre els centenars
de nens. L’ofensiva de l’exèrcit israelià ha destruït prop de
10.000 habitatges, hospitals,
mesquites, escoles i infraestructures vitals per a la vida quotidiana de les palestines i els palestins, com els conductes d’aigua potable o la central elèctrica
de Gaza. Els atacs s’han succeït
sense cap tipus de compassió,
com el bombardeig a les esco-

Q

les de l’ONU on s’havien refugiat palestines i palestins que es
trobaven desemparats en perdre
les seves cases.
No ens trobem però davant
d’una situació nova. En els darrers anys l’Estat d’Israel ha portat a terme altres dues operacions militars contra Palestina,
Plom fos l’any 2008 i Pilar defensiu l’any 2012. A més, des
del 2008 sotmet a les palestines i palestins a un bloqueig per
terra, mar i aire, que converteix
els territoris de Gaza en un gran
camp de concentració.
Mentre es produeix aquest
càstig col·lectiu contra la po-

blació civil, i que suposa una
flagrant violació del Dret Internacional Humanitari (DIH), la
comunitat internacional calla i
s’inhibeix. El Consell de Seguretat de l’ONU va intentar promoure un debat sobre l’ofensiva
militar d’Israel, iniciativa que
es va trobar amb l’oposició de
dos dels membres del Consell
Permanent: Estats Units i Gran
Bretanya.
Pocs dies després el Consell
de Drets Humans va proposar
l’aprovació d’una resolució de
condemna davant la greu situació de vulneració dels drets humans. Estats Units va votar en

El silenci de la comunitat
internacional.

Israel és l’estat
que ha estat més
vegades condemnat per l’Assemblea General
de les Nacions
Unides, per la
seva sistemàtica
violació del dret
internacional.
Cap d’aquestes
resolucions ha
estat efectiva en
ser bloquejada
pels Estats Units.

contra i els representants de la
Unió Europea es van abstenir,
al·legant al dret a l’autodefensa
de l’Estat d’Israel. Ens preguntem, qui defensa els drets de la
població civil de Gaza, què passa amb els drets de Palestina
vulnerats?
Israel és l’estat que ha estat
més vegades condemnat per
l’Assemblea General de les Nacions Unides, per la seva sistemàtica violació del dret internacional. Cap d’aquestes resolucions ha estat efectiva en ser
bloquejada pels Estats Units.
Només han denunciat i condemnat sense pal·liatius el genocidi que està patint el poble
palestí, alguns governs de països llatinoamericans: Veneçuela, Cuba, Equador, Bolívia,
Argentina, Xile, Brasil, Uruguai.
Però també les importants
mobilitzacions ciutadanes arreu
del món, entre elles les concentracions que s’han organitzat a
la Plaça Major de Tàrrega. Recentment s’ha constituït l’Assemblea Segarra-Urgell per Palestina, que té previstes noves
mobilitzacions.

Més informació:
Palestina.cat. http://www.palestina.cat/web/
Palestina Libre. http://palestinalibre.org/
Indignats Ribera del Sió. https://www.facebook.com/
indignats.riberadelsio
El Rostoll. https://www.facebook.com/elrostolltarrega
Setmanari La Directa. directa.cat/tag/palestina

Què està fent Europa, Espanya i Catalunya?
La Unió Europea té signat un
tractat preferent amb Israel, en
el qual destaquen com aspectes
més rellevants: l’anul·lació del
pagament d’aranzels en moltes
de les seves exportacions; també té garantida la seva presència
en organismes i esdeveniments
europeus, com l’Eurolliga de
bàsquet o el festival d’Eurovisió,
essent un país d’Orient.
L’Estat Espanyol, sota el
mandat de Rodríguez Zapatero,
va augmentar significativament
les vendes d’armament a l’Estat d’Israel. L’actual Govern de
Mariano Rajoy, pràcticament ha
duplicat les xifres precedents.
També destaquen la gran quantitat d’acords i convenis signats
amb universitats, entitats esportives, ajuntaments i parlaments
autonòmics, com, per exemple,
el nombrament com a Doctor
Honoris Causa per la Universitat de Murcia de Benyamín Netanjahu.
Des de la Generalitat de Catalunya, governada per Artur Mas,
es remarca constantment la
seva lleialtat a l’Estat d’Israel.
La Generalitat va organitzar i
promocionar entre el teixit empresarial català, una trobada
amb polítics i empresaris israelians.
El rebuig per part de CiU i el
PP a una resolució presentada
al Parlament de Catalunya, en
què es demanaven sancions a
l’Estat d’Israel i el fi dels convenis signats amb la Generalitat,
són la millor prova d’aquesta
lleialtat. Tampoc no va ser aprovada, dins de la mateixa resolució, el dret a l’autodeterminació
del poble palestí.
L’Ajuntament de Tàrrega ha
mantingut contactes amb l’ambaixada israeliana d’Espanya i
va convidar al personal diplomàtic a visitar Tàrrega.

La Diputació de Lleida està
promovent un projecte que pretén impulsar el turisme d’Israel
a les Terres de Lleida.
Quin deu ser el pensament
del poble palestí davant de tot
aquest panorama? Des de 1948
han viscut condemnats a la humiliació perpètua. Han perdut
la seva pàtria, les seves terres,
els han robat l’aigua, han construït murs de separació entre les
seves famílies i han pagat i paguen amb les seves vides.
Què poden estar pensant
quan els que els roben, torturen
i assassinen, surten totalment
impunes? Quin tipus d’esperança els queda davant la indiferència que demostra la comunitat internacional?
Una de les poques esperances que tenen, és que ens mobilitzem per denunciar el genocidi
que, amb la indiferència i negligència de la comunitat internacional, s’està cometent contra
ells. Mobilitzar-nos per pressionar als nostres governs perquè
trenquin les relacions diplomàtiques amb l’Estat d’Israel, un
estat que trepitja obertament el
Dret Internacional Humanitari.
Fer-nos responsables dels
nostres actes i no donar suport
a partits que, amb el seu silenci i inacció, ens fan còmplices
d’aquest genocidi i pressionar
les institucions més properes
(actualment l’Ajuntament de
Tàrrega i la Diputació de Lleida)
perquè trenquin relacions amb
l’Estat d’Israel.
Participar activament en tots
els actes que s’organitzin en suport del poble palestí.
No contribuir a aquesta injustícia consumint productes
tacats per la sang de les palestines i els palestins (boicot als
productes d’Israel), i, sobretot,
estant constantment informats.
Indignats Ribera del Sió
[AGOST 2014]
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Una empresa privada vol construir en aquests terrenys un polígon industrial La Torre, de 128.000 m2. Més tard, a partir de les gestions
municipals, els terrenys els comprarà l’Institut Català del Sòl que els urbanitzarà.

Per la seva part l’Ajuntament anuncia que construirà una gran zona industrial, amb la
modalitat de cooperació, on s’instal·larà una empresa de logística, Transil. A la foto
representants de la firma i l’Ajuntament firmen l’acord que no s’arribarà a materialitzar
mai a conseqüència del canvi de govern municipal.

Finalment, i després d’anys de reclamacions, es rehabiliten els Safarejos.

Es duu a terme la construcció de la primera galeria de
nínxols del tercer recinte del
cementiri. També es construeix una petita galeria de
columbaris per dipositar-hi
les urnes de les persones que
optin per la incineració. Igualment aquests dies es fan les
obres de millora del ferm de
l’avinguda de la Generalitat,
la via que travessa el polígon
industrial.
La Comissió d’Urbanisme
de la Generalitat ha aprovat
el nou polígon industrial La

Torre, de 128.000 m2 situat
al costat de la zona industrial
existent. La seva urbanització
té un pressupost de 2,6 milions d’euros. Es tracta d’una
iniciativa privada que té el
suport de l’equip de govern
però no el de l’oposició que
demana que sigui Incasòl, organisme públic de la Generalitat, que l’executi. Des de fa
temps hi ha una gran demanda de sòl industrial i aquesta
nova àrea vindrà, en principi a solucionar el problema.
Aquest projecte no s’arribarà
a concretar mai.
El mes d’octubre l’Ajuntament modifica les normes
subsidiàries per poder construir un altre polígon industrial, a través de la modalitat de
cooperació amb una empresa
privada, situat en uns terrenys
delimitats pel municipi de
Puigverd amb una superfície
de 340.000 metres quadrats
amb parcel·les de gran superfície, una de 45.000 m2 i la
resta entre 2.500, 1.500 i
500 m2.
Aquesta gran parcel·la està
destinada a la construcció
d’una nau de cinc mil metres
quadrats per part de l’empresa Transil Logística que anuncia la inversió de nou milions
d’euros durant els propers
tres anys. Amb tot, no es tirarà endavant tal com està prevista a causa de les disputes
polítiques i el canvi del govern municipal que descartà
tot el projecte, el que comportà fins i tot demandes judicials per part de l’empresari. El
Polígon s’executarà anys més
tard, amb un nou disseny i
finançat totalment per la Generalitat. Però mentrestant
passen els anys de bonança
econòmica i s’acaba la urba65
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reivindicació popular. Malgrat
els anys d’abandonament total l’estructura no s’ha deteriorat i les obres es destinen
gairebé totes a millorar l’entorn, els sistemes de desguàs
i la recuperació de la coberta
que es va instal·lar als anys
20 del segle passat. Com a
element ornamental s’installà en un dels extrems un monument obra de tres artistes
locals, Tres de Tres.

2003

En aquest pati cantonada carrers
Ensenyament i Horts, es construirà
per iniciativa privada la residència
Ribera del Sió.

nització just en el moment de
l’arribada de la crisi.

El “conseller en cap”, Artur Mas, va inaugurar les obres d’ampliació del Casal.

66

Es fan obres de rehabilitació dels Safareigs, una vella

Aquest any es viu el moment àlgid de la immigració,
censada o no, i oficialment
s’arriba als 5.200 habitants.
Comencen les obres de construcció del geriàtric de promoció privada al carrer dels
Horts. Com sigui que el so-

S’inaugura la tan esperada tribuna
del camp de futbol amb capacitat
per a 300 espectadors.

S’obre la variant de la C-14 de
Mafet, una obra que quedà pendent
quan l’any 1994 es va rehabilitar la
carretera fins a Artesa.

lar és prop del Sió i en plena zona d’horts, abunden les
aigües subterrànies. El nou
equipament, promogut per un
grup d’empresaris agramuntins, té una capacitat per a
64 interns, a més de 20 places com a centre de dia. Ocu-

pa un total de 2.000 metres
quadrats distribuïts en quatre
plantes, a més de 500 metres
de zona verda interior. Suposa
una inversió aproximada d’un
milió i mig d’euros. S’obrirà el
mes de febrer del 2005.
Es descarten els intents de

comprar l’antiga caserna de la
Guàrdia Civil davant l’exigència de l’Estat, 360 mil euros.
La consellera de Justícia,
Núria de Gispert, inaugura el
mes de març les obres d’urbanització de les dependències afegides al pavelló firal.
La consellera d’Ensenyament,
Carme-Laura Gil inaugura la
sala polivalent que s’ha construït darrera de l’edifici principal. Finalment el “conseller
en cap”, Artur Mas, inaugura
el 26 d’abril les obres d’ampliació del Casal. El mes de
maig comencen les obres de
construcció de la graderia del
camp de futbol.
Ramon Muixí, d’ERC, aconsegueix l’alcaldia gràcies al
suport del PSC. El seu candidat, Àngel Jubete, compartirà
nombroses tasques de govern
segons el pacte, in extremis,
al qual s’arriba el mateix dia
de la constitució del nou Consistori.
A finals de maig comencen
67

a dècada que
comprèn aproximadament els darrers anys del segle
XX i els primers del
XXI, Agramunt viu
una allau d’obres
per la construcció de
nous habitatges, ja
sigui en urbanitzacions o en blocs de
pisos. Per aixecar els
nous edificis se n’enderroquen d’altres,
ja siguin antics habitatges com granges o
corrals. En les fotos
d’aquestes dues pàgines i la següent,
es veuen uns quants
d’aquests solars a
punt d’edificar.

L

1
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4

5

1 i 2. Solar entre l’avinguda
Marià Jolonch (1) i Carrer
del Control (2).
3. Carrer del Control.
4. Avinguda Marià Jolonch.
5. Avinguda Marià Jolonch.
6. Carrers Sió-Call.
7. Plaça de l’Església.
8. Ronda dels Comtes
d’Urgell-carrer de l’Escorxador.
9. Carrer Sant Joan.
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10. Plaça l’Amball.

12. Ronda dels Comtes d’Urgell.

14. Avinguda de Catalunya.

11. Cruïlla Safareigs-Teixidors.

13. Urbanització carretera de Preixens.

15. Passeig Nou.

Entra en servei l’embassament d’aigua potable el 2004 amb una capacitat de 90 mil m3 i les instal·lacions
ocupen 20.000 m2. Joan Hernández
és el responsable local de CASSA,
l’empresa del servei d’aigua.
Projecte de rehabilitació del
centre de la plaça del Pou. Va ser
un tema molt controvertit entre els
grups polítics i la població.

les obres de construcció de
la variant de Mafet. Una obra
que quedà pendent quan es
rehabilità la carretera C-14
fins a Artesa. El mes d’octubre s’inaugura oficialment la
flamant tribuna del camp de

futbol per part del director general de l’Esport. Té una capacitat per a 300 espectadors
i el cost ha estat de 77.374
euros.

2004
Amb el canvi de govern
municipal queda paralitzat el
projecte de creació d’un polígon industrial d’iniciativa pública. El nou equip ERC-PSC
argumenta que no té finançament per tirar-lo endavant i a
primers de gener anuncia que
està buscant una via privada
per finançar-lo. Per la seva
part l’empresa Transil Logística exigeix el compliment
del contracte que firmà amb
l’anterior Ajuntament per executar el projecte urbanístic i
amenaça de portar el tema
als tribunals i demana tres
milions d’euros d’indemnització. L’altre polígon d’iniciativa
privada també està paralitzat.
Sigui com sigui, Agramunt no
disposa de sòl industrial en
una època de gran demanda.
L’Ajuntament anuncia la
contractació d’un equip tècnic per redactar un nou pla
urbanístic per adequar-lo a
les necessitats actuals. Continua la polèmica per un
possible tancament de l’Es-

corxador Municipal. Per continuar en servei cal adequar
les instal·lacions i no es troba
finançament.
A mitjans d’any es comença a omplir la gran bassa
per emmagatzemar l’aigua
de boca que s’ha construït
al costat del canal però no
entrarà en servei fins al mes
d’octubre. Ocupa uns 20.000
m2 i té una capacitat per a
90 mil m3, el que garanteix
una mitjana de dos mesos
de subministrament. El cost
ha estat de 560.000 euros.
S’aprova un projecte per millorar les vies del polígon industrial com l’avinguda de la
Ribera del Sió i el carrer de
les Peixeres amb un pressupost de 400.000 euros amb
aportacions de la Generalitat
i la UE.
A finals d’any s’anuncia la
remodelació de la plaça del
Pou i també l’ampliació del
CEIP Macià-Companys amb
un pressupost d’un milió
d’euros. El projecte preveu
l’adequació de noves aules i
altres dependències i la substitució de totes les “finestres
solars” que es van instal·lar fa
una quinzena anys.

2005
S’aprova l’execució del projecte de rehabilitació del centre de la plaça del Pou amb
un import de 227 mil euros.
La darrera intervenció que es
va fer en aquest espai va ser
una trentena d’anys enrere
quan es va pavimentar i collocar un “pou” al centre de la
plaça. Precisament la substitució d’aquest element portà
molta polèmica per la seva
estètica i feblesa estructural
fins que el van canviar per un
altre de més reforçat.
71
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Projecte d’urbanització de la zona de l’antiga fàbrica de Ros Roca. Després
d’anys de negociacions amb dos consistoris, va esclatar la bombolla
i a finals del 2013 es convertí en una zona de pàrquing provisional.

Vista general de la plaça amb el terra aixecat.

Finalment poden començar les obres d’enderroc de Cal Casalons.
En aquell indret de la població ja són mitja dotzena els immobles
que han anat a terra en els darrers anys.
S’inicia la darrera fase de restauració del temple de Santa Maria
que afectarà tant el terra, com les
voltes i la façana. A la foto, l’inici
dels treballs dirigits per Josep
Mora i Ramon Maria Hernández.
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L’Ajuntament i l’empresa
Industrias Madero Metarlúrgicas Ros Roca 2000 S.L.
firmen un conveni per la urbanització del pati entre l’avinguda de Catalunya, riu Sió i

Santa Esperança. Es preveu
la construcció de 22 habitatges. L’acord contempla un seguit d’obres complementàries
com l’obertura de l’ull cegat
del pont medieval, la cons-

trucció d’una passarel·la de
vehicles lleugers, trasllat del
col·lector d’aigües residuals
i creació d’una zona verda,
entre altres. Aquest projecte
comportarà una certa proble-

Imatge d’una altra fase de la
retirada de l’edifici situat en una
transitada cruïlla del centre de
la Vila.

A la dreta, l’alcalde, Ramon Muixí,
al costat de la casa que compra
l’Ajuntament per tal d’ampliar
Ca la Vila per la part del darrere,
Sabateria de Baix.
Tiren a terra Cal Cisteller, el darrer
immoble de l’illa del Carrer Sant
Joan que quedava dret. La Fundació
Pública Mediterrània hi construirà
un bloc de protecció oficial.

màtica entre els grups municipals amb canvis del contingut inicial. Anirà passant
el temps i, mentre, arribarà
l’esclat de la bombolla immobiliària; finalment, quedarà
aparcat. Al cap de vuit anys el
pati es convertirà en un pàrquing públic.
S’enderroca el cèntric i popular edifici de cal Casalons,
conegut per molts veïns i fo-

rasters com la “Casa Verda”
construïda feia cinquanta
anys. Els treballs es van fer
amb molta cura, tenint en
compte la pròpia dificultat
de la feina i la cèntrica situació de l’immoble, en una
de les cantonades de la plaça del Pou i l’avinguda Àngel
Guimerà. Amb tot, es registra
un accident laboral que afecta dos operaris però que sorto-

sament no fou gaire greu com
en un principi es va pensar, ja
que van caure des de la quarta planta.
Després de molt temps de
negociacions, l’Ajuntament
i la Generalitat arriben finalment a un acord per resoldre
el problema que representen
els solars sense edificar dels
edificis que es van enderrocar
entre els carrers Sant Joan i
Congregació. L’empresa pública Fundació Mediterrània
se n’ha fet càrrec i hi construirà dos blocs, amb un total
de 10 pisos de protecció oficial. Els baixos es destinaran
a pàrquings i a locals socials.
Els immobles mantindran la
tipologia de la zona, es refaran els coberts i es mantindrà
l’amplada dels carrers. La
casa de cal Cisteller, que es
manté en peu però deshabitada, es tirarà a terra, amb la
qual cosa els solars a ocupar
mantindran una forma de L.
L’Ajuntament comprarà un
edifici adossat a ca la Vila
per la part del darrere, Sabateria de Baix. S’enderrocarà
i la nova estructura servirà
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Plànol urbanístic d’Agramunt en el qual es veuen clarament les dues zones dels nous polígons. A l’esquerra,
a la foto els terrenys afectats, el que finalment es tirarà endavant per part d’Incasòl. A la dreta el que queda
definitivament “aparcat”.

L’Ajuntament fa públic el projecte
d’ordenació urbana, POUM, perquè
tothom hi pugui dir al seva. S’edita
una publicació i s’organitzen
sessions informatives. Amb tot,
la iniciativa no tirarà endavant
ni aquella ni en aquesta ni en les
dues legislatures següents.
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per ampliar les dependències
municipals destinades a oficines administratives.
Després de dos anys de polèmica el nou polígon industrial es posa en marxa. Cal
recordar que hi havia dos projectes per urbanitzar sengles
àrees industrials: un de privat

impulsat per la firma Inversions 395 SL i un de l’equip
municipal preparat per l’anterior govern. A mitjans d’any
s’anuncia per part de l’Ajuntament que l’Institut Català del Sòl, INCASÒL, tirarà
endavant el primer projecte,
denominat La Torre, amb la
compra dels terrenys i la seva
posterior urbanització. La superfície total és de 128 mil
m2 dels quals, uns 84 mil, es
destinen a parcel·les i la resta
a vials, equipaments i zones
de serveis. Les obres estaran
llestes l’octubre del 2007.
El consistori reitera els arguments per abandonar el
projecte del polígon municipal, aprovat ja per la Generalitat, que qualifica d’inviable.
Recordar que aquesta negativa va motivar que l’empresa
Transidivil va portar el tema
als tribunals tot demanant
una indemnització per danys
i perjudicis. Mentre, han anat

passant els anys i la falta de
sòl industrial ha comportat
que algunes empreses agramuntines que volien ampliar
hagin marxat fora vila. Les
obres d’urbanització van començar a mitjans 2006, però
malauradament quan es van
acabar ja vivíem la crisi econòmica.

2006
Aquest any es viu una frenètica activitat constructora.
L’ordenació de tanta obra es
fa seguint les normes urbanístiques que es van aprovar
feia més de vint anys. S’han
anat fent modificacions puntuals quan ha estat necessari
però la màniga ampla ha estat
una mica la norma general. El
mes de maig l’Ajuntament
edita una petita publicació on
s’informa del projecte del nou
Pla d’Ordenació Urbana Municipal, POUM, que segons la
Generalitat han de tenir tots

L’antiga masia i coberts, a la foto, de Cal Jolonch, a l’avinguda de Catalunya, també desapareix. S’hi aixequen uns blocs d’habitatges que, una vegada acabats, van ser objecte de molta
controvèrsia judicial.

Per primera vegada des que es van estrenar, 1982, es fan obres importants
a les Piscines Municipals.
El 2005 s’amplia el pont sobre el
Sió de la carretera de Cervera (a
la dreta). L’obra forma part de la
reforma de tota la via. Uns problemes amb la conducció del gas en
retarden el final.

els municipis. Es tracta d’uns
estudis previs i criteris del
nou ordenament urbanístic
que preveuen el creixement
per als propers 20 anys. És
evident que arriba una mica
tard, però més val tard que
mai.
Malauradament el projecte no s’aprovarà ni durant el
mandat de la coalició d’ERCPSC, ni en el posterior de
CiU. Un dels temes que el
van frenar va ser el problema que representa l’aspecte

de les zones afectades per
la inundabilitat que comprèn
una gran llenca paral·lela
al Sió. Amb tot, ara sembla
que ja no hi ha pressa i que
tot el que es preveia el 2006
ens recorda el “cuento de la
lechera”.
Després de 24 anys de la
seva construcció es fa una
primera reforma del recinte
de les Piscines Municipals
que comprèn pràcticament
totes les instal·lacions. També
s’aprova la urbanització dels

carrers dels Batedors i Segadors per un import de 180 mil
euros. La Direcció General de
Carreteres de la Generalitat
treballa en la substitució del
pont de la carretera de Cervera. Les obres duren més del
que estava previst i mentrestant el trànsit ha de donar el
tomb pel polígon.
A la carretera de Cervera
es construeix una rotonda en
el límit del terme municipal
amb el de Puigverd. Per altra
part s’acaba la urbanització
75
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També es construeix una rotonda
per millorar l’accés al polígon. Els
treballs s’allarguen més del previst,
el que genera protestes públiques
d’algunes empreses veïnes.
S’ordena una rotonda al límit entre
els termes de Puigverd i Agramunt
(a la dreta). Està pensada per
distribuir el trànsit per les vies
de serveis, que inicialment està
pensat construir al costat de la
carretera. Una obra que finalment
no s’executarà.
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“Riu Sió” al costat de l’Institut, amb la qual cosa es millora tota la zona de connexió
amb els polígons industrials.
A finals d’any comencen les
obres dels primers xalets.
Comencen les obres de
construcció d’un edifici en el
solar on antigament hi havia
la casa pairal de ca l’Amball a
la plaça del mateix nom. Du-

rant les obres de fonamentació es posen al descobert els
antics cups d’oli i vi que durant la Guerra Civil es van utilitzar com a refugis antiaeris.
Es viu la plena efervescència immobiliària davant l’astorament de molts veïns que
es fan creus de tot el que està
passant. El Bernat Jofre hi
dedica una de les seves cartes

als lectors que es van publicar
cada mes durant molts anys
a SIÓ.

2007
La nit del 7 de febrer els
veïns del l’immoble número
19 del Mercadal van patir un
bon ensurt quan van detectar
un moviment a l’estructura de
l’edifici que comportà l’apa-

L’altre dia el meu company de botifarra em comentava, d’aquí a poc, bé quan s’hagin aprovat les noves normes
mentre esperàvem el moment de començar la partida, tot urbanístiques, que no sabem pas quan serà, no es poassaborint un “carajillet”, que estava un xic preocupat drà construir a una certa distància del Sió. Seran terrenys
davant el fenomen constructiu que viu la nostra Vila. Ell, inundables. Cony, i ara què? Que no ho són? Sigui com
com jo, és un home del carrer que no acaba d’entendre sigui ja es veu quina pressa a urbanitzar els terrenys prop
com pot ser possible tot aquest enrenou. Ell, com jo, no del riu. El meu company reflexiona amb la muntanya
té cap mena de cod’interessos i de dineixements relacioners que es deuen
nats amb el món
moure al voltant
de la immobiliària
d’aquesta
febre
ni de les finances,
constructiva. Volcom no siguin els
dríem entendre que
terminis de la hisón interessos i dipoteca que paga
ners legítims; fets
cada mes des de
amb les lleis del
fa una colla d’anys.
mercat i dins de la
Els qui hi entenen
més estricta legalii els qui en tenen,
tat.
diuen que des de fa
Som, el meu
temps el diner no
company i jo, gent
dóna gran cosa, és
de bona fe, confia dir que no porta
ats, malgrat les cointeressos, i que
ses que se senten a
per això els qui disdir. Però al marge
posen d’un raconet
d’aquesta
confio els qui en fan a
ança personal en
cabassos compren L’antiga finca rústica del Clos i els seus voltants han quedat totalment urbanitzats i ocupats després del boom el sector, esperem
immobiliari dels darrers anys del segle XX i primers del XXI.
totxos. Totxos poque hi hagi algú,
sats a preu d’or, dic jo. Sigui com sigui com que la llei del Ajuntament i Generalitat, que vetlli perquè les coses es
mercat diu que a més demanda més encariment, els pisos facin dins la més estricta legalitat: sense picaresca o fets
valen un Perú. Però com que la gent que vivim a Agra- consumats que després ja es legalitzaran d’una manera o
munt no augmentem tan ràpid com ho fan els habitatges, altra i... tots tan contents. Ep, diu el company, tots no; el
alguna cosa deu voler dir. Doncs que hi deu haver molts ciutadà de peu no. El contribuent, no. El de la hipoteca,
pisos buits, cony, diu el meu company. Pisos, cases ados- no.
sades, cases unifamiliars, xalets aïllats i xalets aparellats.
Afectuosament,
D’això se’n diu inversió o especulació, segons qui parla.
Bernat Jofre
A aquest “boom” constructiu també hi ha ajudat que
Agramunt, març de 2006

rició d’una esquerda a la façana. Immediatament van ser
desallotjats i a primera hora
del matí es procedí a apuntalar aquest edifici i el del
costat i es van tapiar els quatre arcs amb la construcció
d’unes parets de blocs. Com a
mesura preventiva es va treure l’aigua que hi havia a l’interior dels cups i es va aixecar
el terra del pis de la primera
planta. Els tècnics van fer els
estudis corresponents i les
obres adients i al cap d’unes
setmanes els pisos es van tor-

nar a ocupar.
La Generalitat construeix
la rotonda situada a la cruïlla
de les carreteres de TàrregaBellpuig i l’avinguda de Catalunya. És una vella reivindicació especialment per fer
reduir la velocitat als vehicles
que vénen des de Tàrrega en
un lloc molt perillós on hi ha
hagut molts accidents.
Després de les eleccions
municipals CiU recupera l’alcaldia en la persona d’Amadeu Padullés, malgrat no
obtenir la majoria. Les desavi-

nences dels antics socis ERCPSC no els permet renovar el
pacte de l’anterior mandat.
L’acció de govern dels propers
quatre anys estarà doncs limitada i condicionada. No serà
fins a finals de mandat que hi
haurà una mena d’acord tàcit
amb els socialistes per desencallar alguns projectes.
S’executen les obres d’enderroc de les antigues installacions de la fàbrica de Ros
Roca a la plaça del Pou amb
l’objecte de, finalment, desenvolupar la urbanització projec77
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Vista panoràmica de la urbanització que s’ha fet entre l’Institut i el Camí Vell de Tàrrega.

L’aparició d’unes esquerdes en un
habitatge del Mercadal, van obligar
a apuntalar els dos primers arcs
del costat de migdia mentre es
feien els treballs de reparació.
Després de molts anys en desús
s’enderroquen tots els edificis,
habitatge inclòs, que ocupaven
l’antiga fàbrica Ros Roca per tirar
endavant la urbanització projectada (a la dreta).
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tada. Però la crisi econòmica
ja estava trucant a la porta.
El “Pou” que es va installar després de la rehabilitació
de la plaça del mateix nom
no ha durat gaire. No va agradar pràcticament a ningú i
a més la seva estructura era
molt poc resistent. Tant és

Antics cups de ca l’Amball que durant la Guerra Civil es van fer servir de refugis.

així que únicament forçant-lo
una mica es va quedar desfet.
Es va substituir per un altre
molt més valent que s’ha anat
mantenint ferm.

2008
A mitjans de juliol es fa
pública una demanda judici-

al d’un veí de Tàrrega contra
els permisos municipals de
construcció a dues promocions d’habitatges per considerar que no s’ajustaven a la
normativa vigent. Es tracta de
les llicències que es van concedir l’any 2005 per construir
38 habitatges en bloc i 10

La instal·lació d’un pou al centre de
la plaça que li dóna nom, va ser un
tema molt debatut. A més el primer
que s’hi col·locà, molt de disseny,
va ser un fiasco i cada dos per tres
anava per terra. Finalment s’optà
per un de més consistent com el
que estan construint a la foto.
Acaben les obres del polígon
industrial urbanitzat per Incasòl
(a la dreta). La coincidència
amb l’arribada de la crisi fa que
pràcticament una colla d’anys
després no s’hagi venut gairebé
cap parcel·la.

Després de 10 anys de retard comencen les obres de rehabilitació
de l’Ajuntament. Amb el temps
s’ha millorat el projecte inicial que
preveu també la seva ampliació.

d’unifamiliars a l’avinguda de
Catalunya així com els de 14
cases i 7 d’adossades a l’avinguda Marià Jolonch. Segons
Urbanisme les 10 unifamiliars i les 7 adossades no estan alineades amb al via, per
la qual cosa no es complia la
normativa urbanística. El conflicte durarà anys amb el perill sempre present que la justícia ordenés l’enderroc d’alguns d’aquests habitatges,
el que comportà la inquietud
de les famílies que els havien
comprat. Finalment, i després
d’anys de tràmits i gestions,

el tema no prosperà.
El conseller d’Obres Públiques, Joaquim Nadal, anuncia
una millora important en la
carretera de Balaguer, entre
Agramunt i la Sentiu. Es tracta
de construir un total de cinc
rotondes per millorar els accessos a Preixens, les Ventoses,
Butsènit, Montgai i la Sentiu.
Feia una vintena d’anys que
s’havien construït les variants
i millorar-ne l’accés era una
constant reclamació.
Aprofitant les obres de rehabilitació que des de fa anys
estan pendents de fer a Ca la
Vila, es presenta un nou projecte per ampliar les dependències municipals. Es tracta
d’aixecar la coberta per encabir-hi despatxos i arxius. Recordem que la darrera planta de l’edifici estava fora de
servei des de feia molts anys
quan a causa de les obres de
restauració de la façana es
van detectar esquerdes a l’estructura. Les obres tardaran
encara a començar i també a
acabar-se.
L’Ajuntament aprova a primers de novembre el projecte
d’ampliació de la guarderia
municipal Nins amb un pressupost de 433 mil euros. Les

obres permetran augmentar la
capacitat de les 56 places actuals a les 95 i acollir infants
de 0 a 1 any.
Aquest any esclata la
“bombolla immobiliària” i
la iniciativa privada queda
pràcticament paralitzada i
moltes empreses del sector
de la construcció entren en
crisi. Es perden molts llocs de
treball i molts projectes més
o menys embastats es tiren
enrere. No té res a veure amb
crisis anteriors. La recuperació serà llarga i mai més, almenys durant molt temps, es
tornarà a la frenètica activitat
de la dècada anterior.

2009
L’any comença amb la inauguració oficial del Refugi Antiaeri de Santa Maria, 30 de
gener, amb la presència del
conseller de Turisme, Josep
Huguet. A més de les llargues
obres de rehabilitació que s’hi
ha fet, el recinte s’ha museïtzat amb el material i la realització de la nostra revista.
S’aprofita l’obertura del Refugi per commemorar el 70è
aniversari dels bombardejos
sobre Agramunt.
Es fa un acte d’homenatge
79
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El 2009 s’obre el Refugi Antiaeri de
Santa Maria després d’uns quants
anys d’obres de rehabilitació. Ha
esdevingut un dels punts de major
interès cultural i turístic.
A la foto de la dreta, el mateix
indret tal com es va trobar en
obrir-lo uns anys abans.

a les víctimes i als que van
patir els bombardejos amb
la presència d’una bona part
dels supervivents. S’organitzen unes jornades de portes
obertes i es fixa el sistema de

visites. Per a això darrer s’ha
establert un conveni amb el
Bisbat d’Urgell, gràcies als
bons oficis del rector de la
parròquia, Mn. Llorenç Utgès.
En un mes passen pel refugi

Rehabilitació de la vorera nord de l’avinguda Àngel Guimerà finançada pel “Plan Zapatero”, un intent del govern socialista d’ajudar i donar
feina a les empreses constructores quan l’any 2008 esclatà la bombolla del totxo.
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2.500 persones, tant és l’interès que desperta. Amb motiu d’aquest homenatge SIÓ
també organitza un acte en el
qual es presentà la documentació inèdita que s’ha localitzat sobre els bombardejos.
Comencen, finalment, les
obres de construcció de la
línia elèctrica que ha de
connectar la subestació de
Mont-roig amb el nou polígon industrial d’Agramunt. A
més de donar servei a aquesta
àrea es millorarà el d’alguns
sectors de la població que la
tenen molt deficient.
El govern central impulsa
el denominat “Plan Zapatero”
per intentar pal·liar la crisi de
la construcció arran de l’esclat
de la bombolla immobiliària.
A Agramunt li corresponen
gairebé un milió d’euros que
l’Ajuntament destinarà majoritàriament a tres obres: posar
gespa al camp de futbol, 562
mil euros; rehabilitar la vorera
nord de l’avinguda Àngel Guimerà, 120 mil euros, i construir un mur de contenció a
Mafet, 281 mil euros.

[AGOST 2014]
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OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Bon viatge amic meu
No puc deixar de
pensar en tu, estimat
amic Xavier. Sembla
que no pugui ser que
hagis marxat i encara
no he assimilat que
hagis emprès aquest
viatge sense retorn
cap al cel, un lloc on
tu has anat segur.

Ja anhelo poder-te
trobar per gaudir de
nou de la teva serenor
i companyia, em sento
molt orgullós de ser el
teu amic i haver compartit junts aquests
anys de la nostra
aventura terrenal.
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D

e vegades escrivim
cartes per mantenir-nos propers a les
persones més estimades,
i per això m’atreveixo a escriure’t aquesta donat que
des que vam fer la mili que
no te n’havia escrit cap més
(llavors no teníem whatsApp).
No puc deixar de pensar
en tu, estimat amic Xavier.
Sembla que no pugui ser
que hagis marxat i encara
no he assimilat que hagis
emprés aquest viatge sense
retorn cap al cel, un lloc on
tu has anat segur.
La teva partida ens ha
deixat a tots aquells que
t’estimen consternats i et
trobarem molt a faltar; enyorarem la teva presència entre nosaltres, el teu tarannà
amic de tothom, la teva estima pel teu poble i la seva
gent, la teva manera de ser
i de fer, en definitiva la teva
humanitat infinita com a
persona. Només cal veure
el comiat que vas tenir, mai
en m’ha vida no havia vist

res igual, tota la gentada i
de totes les edats, que vam
venir a dir-te adéu teníem el
ulls plens de llàgrimes i el
cor joiós per haver-te conegut i haver compartit amb
tu alguna “coseta”, va ser
impressionant. Això ho diu
tot de tu company, aquestes
mostres d’afecte i admiració no es fan gratuïtament
sinó que s’han de conquerir
i tu amb la teva senzillesa
ho has aconseguit; ens has
donat una lliçó magistral de
vida a tots i ens has deixat
un llegat que mai no podrem agrair-te prou, la teva
bondat.
Diuen que el que fem en
aquesta terra té el seu ressò
en l’eternitat; doncs que es
preparin aquests de l’eternitat quan arribi el teu, perquè
no en sentiran cap altre de
tan fort.
Descansa en pau a la terra
i viu eternament al cel, Xavier; de ben segur que ens
tornarem a veure per allà
a l’eternitat. Ja anhelo poder-te trobar per gaudir de

nou de la teva serenor i companyia, em sento molt orgullós de ser el teu amic i haver compartit junts aquests
anys de la nostra aventura
terrenal.
Profunda admiració
No vull acabar aquest escrit sense manifestar-te la
meva més profunda admiració envers tota la teva família per haver estat sempre al
teu costat en la lluita i per
haver-te acompanyat fins
l’últim alè, especialment a
les teves estimades esposa i
filla (l’Antonieta i l’Emma),
per la seva valentia en el dia
a dia.
Adéu company, que tinguis un bon viatge i moltes
gràcies per ser el meu amic
autèntic. El teu record, la
flama de la teva mirada i
l’encant del teu somriure
sempre romandran en el
meu cor.
Una forta abraçada i molta
força per a tots.
J. E. R. P.

OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Al Xavier Torres

M

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

algrat els esforços de
la medicina i de la resistència i la voluntat
d’en Xavier, la vida, que és incontrolable i injusta, ha fet que
se n’anés.
Sense fer soroll, discretament, tot en la seva mida justa,
tal i com ell era.
La família va ser la seva finalitat. Va viure per ella, se sentia
orgullós de la filla, de la dona,
dels seus germans i germana,
dels nebots... Sí, Xavier, te n’has
anat, però els hi has deixat un
bagatge immens d’humanitat,
de tendresa, d’entusiasme, de
serenitat i de passió per la vida.
També has deixat molts
amics. La gent t’estimava, i
molt.
Nosaltres, els components del

Grup Caramellaire Aires del Sió,
hem perdut l’amic incondicional, l’home altruista: un home
bo.
La propera Pasqua, la ballesta restarà òrfena de tu. No sabem si tornarà mai més a sortir
a enfilar-se pels balcons, joiosa,
riallera, amb l’alegria que tu
durant tants anys li vas donar.
De bon matí ja la feies ballar,
somreia...
Però el que sí sabem és que,
sempre més, davant de casa
teva, els nostres ulls et buscaran i et direm: Bona Pasqua,
Xavier; gràcies per haver format
part de nosaltres, gràcies per la
teva lliçó de vida.
T’estimem.
Grup Caramellaire
Aires del Sió

Agramunt, reportatges
de la història
les
a
a
d
n
ve
de Josep Bertran

De
vila
a
l
e
d
s
llibrerie

Un volum de 268 pàgines, amb 506 il·lustracions,
que aplega 23 reportatges que s’han anat publicant
a SIÓ entre l’agost del 2011 i l’octubre del 2013.

20€

Una bona part de la història agramuntina,
ara en un sol volum d’edició molt acurada.

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
dels agramuntins que estimen el seu poble...”
[AGOST 2014]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt,
3’70 €/sac

Productes alimentaris de

“Qualitat” al millor preu:
Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Sac de pèl·let portat a casa,
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

- Estufa 7kw
a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,
muntatge, sitja, tot inclòs.

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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Altres potències
consultar.

ESTA
ESTALVIÏ’S
T LLVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS
PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418
Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n - AGRAMUNT (Lleida)

OP IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Homenatge

N

omés quatre ratlles per felicitar les persones responsables de coordinar tot el
relacionat amb el Banc de Sang i Teixits
d’Agramunt i de la Comarca de l’Urgell.
Per altra banda agrair, a qui correspongui, el fet
d’escollir-me per estar present a l’acte de reconeixement als Donants de Sang, en representació
de la nostra comarca (19 persones i 8 entitats i/o
establiments foren els distingits de tot Catalunya)
coincidint amb el Dia Mundial del Donant que es
va celebrar el 14 de juny a la ciutat de Tortosa.
Em sento orgullosa i satisfeta d’haver estat
donant de sang durant molts anys (no recordo
quants) i encoratjo tothom que es faci donant.
Si és així, dir-vos que amb una vegada no n’hi
ha prou.
Esmentar la magnífica acollida rebuda per part
de totes les autoritats presents i poder compartir
el dia amb els altres homenatjats. Va ser una jornada molt emotiva.
Gràcies.
Roser Miralles

Només 50

Vas néixer l’any 1964?
Ets d’Agramunt o de la Ribera?
Tens ganes de veure com hem evolucionat?

VINE I PASSEM UNA BONA ESTONA PLEGATS!!!!!
• Dia 18 d’octubre, a les 18:30h
➢ Trobada a la Plaça Guinovart per fer una ruta: Descobreix la Vila.
• Sopar: Restaurant Blanc i Negre
➢ Trobada 21:00h
➢ Preu de l’event 35€
• Jocs: Endevina qui sóc? Remember when! ...
Reserva: Banc Sabadell - ES49 0081 5286 7200 06201233
No oblideu apuntar nom i cognoms en fer la reserva!
Data límit: divendres 10 d’octubre
EPPP!!!! Busca’ns al FACEBOOK a:
I posa’t en contacte amb nosaltres

NOMÉS 50!

!
!
!
!
T
’
A
T
APUN

També pots contactar amb nosaltres trucant a aquests mòbils:

645319671 / 620286841 / 627699884 / 607779172

[AGOST 2014]
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ferreteria

FIRAL

C/ Firal, 21
25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E SP EC IA L
S A N T JOR D I C ERTAMEN LITERARI

CARTA A LA MEVA FILLA
Estimada filla meva, potser ets massa petita per veure
tot el que t’envolta, per veure el que realment està passant, però quan siguis més gran, no vull que et sentis
trista pel que està a punt de passar; ja saps que la teva
marona està malalta. El pare i jo sempre et diem que
em curaré i podrem anar aviat a la platja a buscar petxines, com sé que t’agrada a tu; però no et puc seguir
enganyant, t’estimo massa. No vull que pateixis ni que
ploris per mi, el que em pot fer més feliç és que tu ho siguis també, que riguis, que cuidis el pare i que continuïs
treien les bones notes que treus, perquè com ja saps estic
molt orgullosa de tu.
Així que et vull deixar unes paraules per quan et sentis
més feble o m’enyoris. Sé que quan llegeixis això tindràs
setze anys, i ja seràs prou gran per veure què és la vida,
una lluita ben dura, però que a la vegada t’ho passes bé
i l’has d’aprofitar al màxim, perquè sols n’hi ha una, i és
una obligació viure-la. Sé que a vegades es pot complicar, que sembli que pitjor no pots estar; però escolta’m,
et prohibeixo que pensis això, sempre has de tenir un
pensament positiu, ets molt forta, tu pots amb tot el que
et proposis i més; ja saps que jo no en dic de mentides.
Sobretot, promet-me que no et tiraràs mai enrere, ni
pensis ni desitgis mai no haver nascut, ni morir-te en
aquest mateix moment. A vegades ho sentiràs, sí, totes
les persones ho hem sentit més o menys cops.
Sempre has de mirar davant del camí, seran noves experiències, dolentes i bones; però pensa que tot s’ha de
viure, de l’experiència se n’aprèn. Si no, com penses que
el padrí sap tot el que t’explica i el que tu t’agrada tant?
Coneixeràs nois que et faran patir, d’altres que et faran ser feliç, però és el que toca; per molt que tu ho
vulguis evitar, és impossible. Després coneixeràs nous
amics, t’estimaran, et faran patir, et trairan, t’ajudaran,
et diran que ploris amb ells, ploraran amb tu.
Aleshores et pots trobar amb gent que et farà mal;
tu confiaràs en ells i al final s’aprofitaran de tu. Amb
aquestes persones vigila; jo sé que tu pots, però jo vull
advertir-te i ajudar-te amb tot el que pugui i més, ets la
meva estimada filla.
D’aquest camí tampoc no puc dir-te massa, perquè jo
encara hi sóc.
Desitjo que aquesta carta la guardis, i que quan et sentis sola o trista, la puguis llegir. Vull que la tinguis i que
pensis molt en mi, com jo faig amb tu ara i sempre.
Sé que sembla un acomiadament, però no ho és, sempre et portaré al cor, i espero que tu també. T’estimo
moltíssim àngel meu, no vull que ho dubtis mai.
La teva mare, que és la que més t’estima en aquest
món.
Antònia Cantacorps Campos

Maria Puebla Reñé.
Premi poesia visual, 1r de Batxillerat

A PRIMERA VISTA
Una mirada blau penetrant que calma el mar.
Els llavis regalimant vermell carmesí.
Perfum de rosa transportant la primavera.
Un somriure encisador que li fa brillar els ulls.
Rínxols d’or caient suaument a l’espatlla.
Un petó dolç de mel que recorda el cafè del matí.
Una abraçada reconfortant en cada moment.
Paraules tremoloses però sempre encertades.
El neguit a la panxa cada vegada que ens creuem.
Desig de poder acariciar la seva pell.
Les mans entrellaçades en l’harmonia perfecta.
Una tranquil·la passejada en una nit d’estiu.
Ja no necessito desfullar la margarida,
ni dibuixar cors entre els nostres noms.
No cal seguir buscant; ja l’he trobat.
Marta Canes Niubó
[AGOST 2014]
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E S P EC IA L
S A N T JOR D I C ERTAMEN LITERARI

CARTA DES DE LA TRINXERA
Adéu amor. M’hagués agradat poder estar uns quants anys més al teu
costat, però la vida és així de cruel.
Jo que volia trobar una partícula per
salvar les vides de les persones malaltes, he hagut de disparar i matar gent
que ni coneixia. Matar en lloc de curar, quina trista realitat!
Aquí estic, ferit de mort i intentant
organitzar els meus pocs moments
de vida, que se’n van tan de pressa.
Hagués volgut viure al teu costat,
caminar agafats de la mà cansats
de tant treballar, estar hores i hores
davant un munt de fórmules per a
descobrir una petita cosa per a poder
ajudar moltíssima gent, tu i jo junts.
Encara recordo quan et vaig veure la
primera vegada, jo ros, alt, fort, ulls
blaus i tu, petita, morena, cabells i
ulls foscos com la nit. Uff! vaig pensar: què guapa i què diferent de totes
les noies que jo havia conegut mai.
Quan vam començar a treballar
en el mateix equip d’investigació em
vaig adonar que eres igual que jo per
dins, ni que fossis d’un altre país,
una altra cultura, una altra religió,

un altre físic, un altre caràcter; els
dos lluitàvem per la mateixa causa.
A mesura que passava el temps ens
vam anar coneixent millor. En acabar la feina ens quedàvem junts, allí,
asseguts parlant de les nostres coses;
tu m’explicaves un munt d’anècdotes
interessants del teu país, Catalunya,
tots els esdeveniments que hi passaven, la teva família... ho sabia tot
de tu. Fins tal punt que quan em van
cridar a Rússia, tu volies venir amb
mi, però ara espero que entenguis
que no ho podia permetre; no volia que vinguessis en aquest país en
guerra, en el qual encara no entenc
molt bé què està passant, per què he
matat i per què estic morint-me, volia
que com a mínim un dels dos pogués
complir el nostre somni.
Però que vols que et digui més,
m’hagués agradat ser físic i treballar
en investigació, per això vaig marxar
del meu país per anar a Suïssa. Quan
em van cridar a llistes, em pensava
que el meu país m’havia convocat
per allargar-me la beca i poder investigar més temps. A mi m’hagués

agradat poder contribuir a la curació
de malalties greus, com el càncer;
però ja veus, hauràs de seguir tu,
sense jo. No ha pogut ser, em van
cridar per anar a la guerra i la vida
s’allunya cada cop més ràpid de mi i
només puc pensar en tu.
Segurament aquesta carta mai no
arribarà al seu destinatari, o potser
sí. Si les partícules, en algun lloc de
l’univers tornen a ajuntar-se, serà
allí, en aquell lloc llunyà on ens trobarem amor.
Gerard Miralles Sorribes

EL BALL DE LA VIDA
La vida és un ball,
que de vegades costa ballar,
però d’altres surt com cal.
La música no para mai de sonar
i voldríem no perdre el compàs,
però hi a fets que ens fan despistar.
Tot val per trobar la melodia perfecta:
la família, les amistats, els amors...
Els compassos formen el nostre camí,
els bemolls i els sostinguts ajusten el so
per formar la millor cançó.
Allegro, piano, andante...
cançons, himnes, marxes...
defineix la vida.
Potser la vida no ens regala
el ball que somiem
però mentre estiguem aquí... ballem.
Maria Puebla Reñé

Francesc Bernaus Concabella.
Premi poesia visual, 4t curs d’ESO
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ON ETS?
Avui que necessitava parlar amb tu, no has aparegut
per enlloc. Entenc la no contesta com el més absolut dels
silencis, però aquest buit fa realment mal. Saps que no
t’ho demano si no és excessivament necessari. T’he buscat per tots els racons; aquells on ens hem escapat tants
cops per evadir el present. I sí, avui m’has fallat.
Necessitava sentir el teu alè d’esperança, poder recolzar
el cap a la teva espatlla i aguantar les llàgrimes. Volia que
em gronxessin els teus braços; l’abraçada reconfortable
que m’ajuda a tirar endavant. Però és inútil, avui no hi ha
lluita que valgui la pena.
I no és el primer cop que em passa això. On t’amagues
últimament? Ja no sóc la caixa tancada que et guarda els
millors secrets? Ja no sóc aquella persona de confiança
a qui explicar-ho tot? Què t’ha fet canviar? En tot cas,
t’he traït?
Milers de preguntes em ronden i sóc incapaç de trobarhi resposta. Tu sempre tan perfecte, atent a qualsevol
moviment. Una mirada i endevines què em passa, una
paraula i comprens què vull dir-te... On ho busco això
ara? Tu que sempre m’has aconsellat a no mirar enrere
ni comptar els passos recorreguts, sinó continuar sense
rendiment i alliberant l’últim esforç per aconseguir els
reptes. “No busquis culpables. Entén els errors i descobreix les solucions”, em dius tu. I ara, què estàs fent?
Segueixo pas a pas el camí que ens vam marcar, sense
pensar si allò que hem fet fins ara era vertader, si la nostra amistat és tan real com imaginava. Cert és que hem
tingut els nostres entrebancs, però què és el que ha tren-

cat aquesta màgia? Els quilòmetres de distància, algun
comentari, terceres persones...? Un instant de descuit,
un gest inadequat, un crit, un missatge mal interpretat...
Aquestes menudeses posen el punt final? Era l’última
oportunitat que em quedava? Entenc així, que lluny queden els missatges sense contestar, les cartes per obrir desades al calaix, les trucades sense resposta... tot plegat,
una lluita sense recompensa final.
Però no em rendeixo; seguiré avançant. Continuaré,
encara que sigui sola, la recerca de les llibertats que vam
construir junts. Serà difícil buscar un nou amic que vulgui compartir el projecte, però no tiraré la tovallola ni
malgastaré el temps i esforços invertits. Vés a saber per
quin caprici del destí tot ha canviat tan sobtadament. De
veritat, com m’ho expliques?
Tant se val, seguiré buscant, però... On ets?

Marina Torres Farran. Premi poesia visual, 2n de Batxillerat

Marta Canes Niubó

SENSE TU
Sense tu puc gaudir
dels camps de flors a la primavera,
sense tu puc respirar
l’alè de mar, sol i sorra: felicitat,
sense tu puc tenir
una tarda amb amics sense pressa,
sense tu puc mirar
aquella sèrie que em té el cor robat,
i quan no em véns al pensament
puc tocar aquella melodia
amb qualsevol dels meus instruments,
i puc llegir aquell llibre
amb la solitud d’una nit d’hivern
i puc, i puc, i puc...
Però no sé què donaria
per no poder fer tot això i més,
no sé què donaria
per tornar a sentir quelcom estrany i nou
dins el meu cor que aprèn
a estimar i no sap ben bé el perquè.
No sé què donaria per arribar
dins el fons del teu pensament,
encara que no pogués gaudir
de les flors, el mar, els amics, la nit,
encara que tot fos un somni, un crit de bogeria,
un llampec dins una tempesta,
no sé què donaria per estar només
una hora de la meva vida a la vora
de la teva.
Gerard Miralles Sorribes
[AGOST 2014]
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Dies de llibertat

L’havia tancada
al vell cobert que
tenien al tros
tan bon punt va
finalitzar la temporada de la sega
anterior. El treball
que havia desenvolupat havia resultat tan esgotador per a ella que
no va reaccionar
gens quan la va
engabiar allà dins,
de seguida es va
quedar adormida
en una vora com
si res.

’Anton es trobava al cim de la serra amb
la mirada fixa en la plana que s’allargava davant seu. L’escalf del sol ja havia
quallat en la frescor del matí esvaint-la. Com
cada dia havia sortit a donar un tomb de bon
matí. Havia caminat per carrers encara endormiscats, que no tardarien pas gaire en despertar, fins arribar als afores del poble i tot seguit
havia continuat el seu bagatge més enllà enfilant-se carretera amunt. A aquella hora del
matí l’ambient era fresc i l’ajudà a fer més còmode la caminada. Quan arribà al capdamunt
de la serra es va aturar i es deixà embolcar per
la quietud que hi havia. El nou dia no va tardar
en expandir la seva lluminositat per la contrada
mostrant als seus ulls els extensos camps de
cereals ja segats. Des del cim d’aquella talaia
contemplà com el sol expandia els seus tentacles a través d’un cel ben clar i s’estenia lliure
sobre una catifa torrada de palla que esperava
ser recollida d’un moment a l’altre. Tan bon
punt va notar l’ardor del sol al seu cos va saber
que havia arribat el moment d’alliberar la fera,
i sense esperar més baixà al seu encontre.
Quan va arribar prop del seu tros va notar
de seguida que la fera havia despertat de la
seva letargia. Feia tant de soroll que se sentia de tres hores lluny, així que es va alegrar
molt d’haver-la mantinguda allunyada del po-

L

ble per a evitar molèsties. L’havia tancada al
vell cobert que tenien al tros tan bon punt va
finalitzar la temporada de la sega anterior. El
treball que havia desenvolupat havia resultat
tan esgotador per a ella que no va reaccionar
gens quan la va engabiar allà dins, de seguida es va quedar adormida en una vora com si
res. Mentre dormitava tranquil·lament l’havia
visitada de tant en tant sense que se n’adonés
per fer-li un reconeixement i assegurar-se de
la seva bona salut. Els dies van anar passant
sense que la bestiola es mogués del seu lloc,
dormia tan dolçament que no s’adonava de
res. Però va arribar el dia que es va despertar.
Quan va obrir els ulls es va quedar parada de
trobar-se dins un espai minsament il·luminat
per una claror somorta que s’esforçava en traspassar unes claraboies ennegrides per l’inexorable pas del temps. Malgrat la poca visibilitat
que hi havia allà dins, va notar que els seus
ulls s’habituaven a aquella deficiència i un cop
va deixondir-se del tot va poder comprovar que
la gàbia era prou gran per permetre’l moure’s
lliurement per l’interior sense cap entrebanc
i a més tenia una porta a l’altra banda que la
va omplir més d’alegria, no obstant, quan va
voler córrer cap a la porta per sortir a respirar
aire fresc no va poder aixecar-se del terra com
si estigués encadenada i es va espantar. Aleshores va començar a cridar ben fort amb l’esperança que algú la sentís i acudís a ajudar-la,
però ningú no responia.
L’Anton s’atansà al cobert i va obrir la porta.
De seguida la claror del dia es va precipitar
cap dins il·luminant tot el recinte. La bestiola
en veure la porta oberta i la il·luminació que
entrava va deixar de cridar. Aleshores va percebre l’aroma de la terra que penetrava cap
dins i l’embolcallava i va notar com el cor se li
accelerava. Immòbil al seu lloc va veure com
l’home se li atansava i s’aturava al seu costat, i d’un salt s’enfilava a les seves espatlles
instant-la a aixecar-se. Aleshores la bestiola
s’aixecà del terra com si no hagués estat mai
fermada i va sortir corrents cap al tros. I tot seguit va començar a devorar la palla que trobava
al seu pas. Tenia tanta gana! ■
[AGOST 2014]
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PRIMER ANIVERSARI

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant... cuida els teus peus!

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS
CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

Ens trobareu a:

Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues

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

’t
Informa

AGRAMUNT

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ

u
sulte
Con ŽǀĞƐ ns!
Ŷ cio
o
o
r
p m

^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ

Bar - Restaurant

>amm.cat

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Plaça del mercat s/n
678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació
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C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

www.cfagramunt.cat

L’entrevista de l’estiu

AGRAMU
C.F.

E SPO RTS CLUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

G. GATELL
LA

ES
NT CO

R. Mendoza

FONT: R. MENDOZA

fins arribar al Vega Deva de la
segona divisió.
– Els porters esteu fets d’una
altra matèria?
– Jugar de porter comporta
una gran responsabilitat, una
concentració del 100 per
100, prendre decisions molt
ràpides, ser molt valent, tenir
un caràcter bastant fort, ràpid. Però som diferents a la
resta del jugadors
– Quina diferència trobes del
futbol del teu país al d’aquí?
– Jugar es juga igual a tot
arreu, però des de sempre la
diferència la marca els diners. No guanya el mateix un
jugador de la primera divisió

Segona regional 2010.

car. Em trobava molt a gust i
amb catorze anys vaig debuta
amb el Tricolorul Beirous de
la tercera divisió. En aquest
equip vaig ser-hi tres temporades i he jugat en altres
equips com el Minerul Stei

El Paul en una imatge recent.

romanesa que un de la primera divisió espanyola.
– Ara que ja no jugues, què
enyores?
– Per a mi el futbol ho ha
estat tot: una manera de viure, una manera de ser, etc. El
que trobo a faltar són els nervis, l’ambient d’abans d’un
partit i després de jugar.
– Per acabar vols destacar
alguna cosa?
– Només el “fair-play”.

FONT: R. MENDOZA

– Explica’ns com vas començar en el món del futbol.
– Vaig començar amb cinc
anys jugant de migcampista
i provant totes les posicions,
fins que als deu anys vaig
provar de porter i vaig desta-

FONT: R. MENDOZA

La d’aquest any és per al Paul, el nostre entrenador de porters
i peça clau a l’Escola.

Veterans 2009.

Segona catalana 2012.
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 16€
DESCOMPTES DEL 20%
D
EN EL MATERIAL

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles,
C
Fon
17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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E S P O RTS FU TB O L SALA

Nou Club Futbol Sala Agramunt

É

s un plaer per a nosaltres comunicar-vos que, a partir de
la propera temporada, es crearà una nova entitat a Agramunt que
portarà per nom “Club Futbol Sala
Agramunt”, l’objectiu de la qual serà
la promoció del futbol sala per tal de
donar-li un fort impuls i fomentar-ne
la participació en la nostra vila.
Com és ben sabut, el futbol sala va
néixer a Agramunt com a secció del
“Club Handbol Agramunt” ja fa una
colla d’anys, de la qual cosa n’estem
molt orgullosos i eternament agraïts.
De fet, fins fa pocs anys el futbol
sala era un esport molt minoritari,
el qual practicaven uns pocs aficionats i algunes escoles que disposa-

ven de les instal·lacions necessàries.
Ara, però, l’afició pel futbol sala ha
crescut amb molta empenta i així ho
demostra l’evolució de la nostra escola. Fa tres anys, quan va començar
el projecte de futbol sala formatiu
a càrrec de Josep Maria Viladevait,
un equip de cadets era tota la representació que tenia l’escola del club.
L’any següent ja vam poder disposar
de quatre formacions que van ser els
benjamins, els cadets i els juvenils,
a part del primer equip. I enguany
l’escola s’ha ampliat fins al punt de
gaudir dels equips benjamí, aleví,
infantil, juvenil i l’equip amateur. A
causa d’aquest augment d’inscripcions i la bona marxa de l’escola, ens

veiem capaços de tirar endavant un
projecte amb autonomia i és per això
que hem decidit fundar un nou Club
i gestionar els nostres recursos de la
manera que creguem convenient.
No sabem fins on pot arribar
aquest projecte, però no ens hem
marcat cap límit i tenim la intenció
d’obrir les portes del Club a tothom
qui vulgui de més de 4 anys i així
completar totes les categories des
de “baby” fins a sènior. Per acabar,
volem reiterar el nostre agraïment al
Club Handbol Agramunt per aquests
anys de convivència i destacar la facilitat i la sensibilitat amb la qual
s’ha desenvolupat la nostra desvinculació del club. ■
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)

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 LÍTICS
M U N IC IPALS AC O R D D ’ESQUERRA

Fent Via
Amb l’objectiu que el
document
aprovat del
POUM pugui
ser consultat
i, si s’escau,
qui ho consideri oportú,
pugui presentar-hi allegacions, a
partir del dia
13 de setembre tota la
documentació romandrà
a exposició
pública.

Aprovació inicial
del Pla Urbanístic
Després de més de deu anys
durant els quals el Pla d’Ordenació Urbanística Municipal
(POUM) ha estat a sobre de la
taula dels successius consistoris, finalment el Ple de l’Ajuntament celebrat el passat 31
de juliol va fer-ne efectiva i per
unanimitat l’aprovació inicial.
En aquest sentit, des de l’Equip
de Govern volem agrair la resta
de grups el suport a la proposta
presentada. Una proposta que,
a més dels documents pròpiament urbanístics, conté un estudi de mobilitat, una anàlisi social i mediambiental del municipi, un catàleg de masies i cases
rurals i un catàleg de béns protegits. Aquest darrer document
ha estat possible gràcies a la collaboració de diversos agramuntins, representants dels nuclis
agregats, portaveus municipals
i diverses entitats que, a petició de l’Equip de Govern, han

estat treballant per identificar,
valorar i recollir aquells béns
naturals i patrimonials dignes
de ser considerats i protegits a
l’hora de fer-hi alguna actuació
que els pugui afectar. Amb l’objectiu que el document aprovat
pugui ser consultat i, si s’escau,
qui ho consideri oportú, pugui
presentar-hi al·legacions, a partir del dia 13 de setembre tota
la documentació romandrà a
exposició pública. Des d’Acord
d’Esquerra celebrem que un
projecte d’aquesta magnitud i
importància per a Agramunt i
que tant s’havia allargat en el
temps comenci a veure la llum.
Unanimitat en el tancament
de comptes
Un any més, els comptes de
l’exercici anterior han estat
aprovats definitivament i per
unanimitat de tots els grups
municipals. Uns comptes que
presenten un estalvi nét de
632.000€ i un romanent de

tresoreria d’1,5M d’euros i que
situen l’Ajuntament d’Agramunt
en una posició còmoda per
afrontar els reptes de futur, després de reduir l’endeutament
municipal un 23% en dos anys
i situar a 27 dies el termini mitjà de pagament als proveïdors,
lluny dels 9 mesos a què es
pagava l’any 2011. En aquest
sentit, també estem contents de
la feina feta durant aquests tres
anys.
11 de setembre,
Via Catalana
El proper 11 de setembre,
l’Assemblea Nacional Catalana i
Òmnium Cultural han organitzat
una nova convocatòria massiva
per omplir de persones la Diagonal i la Gran Via de Barcelona
i que ha de ser el punt de partida d’un camí que ha de concretar-se a les urnes el proper 9
de novembre per decidir el futur del nostre país. Certament,
durant aquests darrers mesos
hem pogut veure els atacs i
les pressions d’aquells sectors
que no veuen amb bons ulls un
fet tan democràtic com poder
exercir el dret a vot. En aquest
sentit és important, ara més
que mai, que caminem junts
i amb el convenciment que la
màxima llibertat d’una persona
i d’un país és el dret a l’autodeterminació, tal i com s’escriu a
la Carta de les Nacions Unides
(1951) i al Pacte Internacional
dels Drets Civils i Polítics (Nacions Unides, 1976), aquest darrer signat i ratificat per 160 estats i que afirma que els pobles
tenen dret a l’autodeterminació
i que els estats han de respectar
aquest dret. ■
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Carme Vilalta Bertran
Vídua de JOAN PEDRÓS PAMPALONA
Ha mort cristianament el dia 25 de juliol de 2014,
a l’edat de 81 anys.
(E.P.R.)

Els seus fills, Joan i Isabel, Judith, Marta i Joan Carles i Gemma; néts, Aina, Marc,
Mireia i Sergi; besnét, Max; germana, Montserrat, i tota la família assabenten llurs
amics i coneguts d’una pèrdua tan sensible i els agrairan que li tributin un record
en les seves oracions.

Llorenç Fonoll Serra
(Vidu de Paquita Bertran París)

Que morí cristianament el 31 d’agost de 2013,
a l’edat de 91 anys.
A.C.S.

Els que t’estimen et recorden.
Jo estic bé!

Agramunt, agost de 2014
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G R U P S P O LÍTICS
M U N IC IPALS CiU

Darrer ple abans de les vacances
Cal recordar que
els pressupostos
de la Generalitat per a l’any
2014 destinen un
71,1% del total a
despesa de polítiques socials,
mentre que el
darrer pressupost
del 2010 el tripartit hi destinava un
67,8%.

Preguntat l’equip
de govern per si
prendrien alguna
mesura per evitar
més caigudes, la
seva resposta va
ser que alguna
cosa s’hauria de
fer, però que no
sabien quina, ja
que això tindrà un
cost que caldrà
valorar. Com si
la seguretat de
les persones,
sobretot les més
grans, es pogués
quantificar econòmicament.

E

l dijous 31 de juliol es
va celebrar l’últim ple
abans de les vacances.
A destacar de l’ordre del dia
d’aquest ple l’aprovació inicial
del POUM després de 10 anys
de treball.
S’ha pogut salvar l’escull
que el tenia encallat, la inundabilitat.
En la darrera legislatura,
amb el tripartit al govern, la
Conselleria de Medi Ambient
i l’Agència Catalana de l’Aigua van fixar uns criteris molt
restrictius en aquesta matèria,
fins al punt que les mesures
correctores que incloíem en el
projecte van ser rebutjades per
aquests organismes fent inviable el projecte, tal i com volien
que es redactés.
Calia esperar que es produís
un canvi de govern per tal de
propiciar un acord en la inundabilitat, tal i com ha succeït
amb l’actual govern de CiU a
la Generalitat.
Ens públic de salut
Es va debatre en aquest ple,
l’aprovació de la moció sobre
la creació de l’ens públic de
salut per a la regió sanitària de
Lleida.
El grup municipal de CiU
s’hi va abstenir, tot i entendre el neguit que genera, perquè entenem que la creació
d’aquest consorci no provoca
ni el desmembrament de l’Institut Català de la Salut ni una
precarització dels llocs de treball, en cap cas obre la porta a
l’entrada d’empreses privades
a la sanitat publica i, per descomptat, no suposa el desman-

tellament del sistema sanitari
públic. Tots aquests punts els
vam argumentar en el ple.
Cal recordar que els pressupostos de la Generalitat
per a l’any 2014 destinen un
71,1% del total a despesa de
polítiques socials, mentre que
el darrer pressupost del 2010
el tripartit hi destinava un
67,8%.
Tot en un moment que els
pressupostos de la Generalitat
estan més tensionats que mai.
Vorades Av. Marià Jolonch
En el torn de precs i preguntes es va fer esment a la imatge de Sió del mes passat. Una
imatge colpidora, es va dir,
de la veïna Ramona Vila Solé
que va caure a l’avinguda Marià Jolonch en ensopegar amb
una de les vorades instal·lades
per evitar que hi aparquin els
cotxes.
Preguntat l’equip de govern
per si prendrien alguna mesura per evitar més caigudes
(sembla ser que no és la primera), la seva resposta va ser
que alguna cosa s’hauria de
fer, però que no sabien quina,
ja que això tindrà un cost que
caldrà valorar. Com si la seguretat de les persones, sobretot les més grans, es pogués
quantificar econòmicament.
No deixa de ser curiós que
un dels arguments que es van
esgrimir en el moment d’installar les vorades va ser que costava pocs diners.
Festa Major
Estem a les portes de la
Festa Major. Com cada any,

a l’escrit que es fa arribar a
comerços, induúal, s’indica
que “enguany la impressió del
programa es farà aquí a Agramunt”.
Deurà ser enguany, perquè l’any passat, malgrat dir
el mateix, sembla ser que el
programa no es va imprimir a
Agramunt, altra cosa és que
es gestiones la impressió des
d’aquí, però no el treball d’imprimir-lo.
Caldria saber per quin motiu
ens diuen una cosa i en fan
una altra.
Revista Sió
La revista Sió ha finalitzat
un seguit d’actes amb commemoració del seu 50è aniversari.
Des del mes d’abril la revista
ens obsequia, mes rere mes,
amb un treball sobre l’expansió urbanística d’Agramunt
en els darrers 50 anys. Com
sempre un treball molt acurat
que ens permet veure d’una
manera molt gràfica quina
ha estat l’evolució de la Vila
en matèria d’urbanisme, un
aspecte que també ajuda a
entendre millor el com i el
perquè de l’Agramunt que coneixem avui.
Un treball que ve a demostrar que, malgrat haver complert 50 anys, la vitalitat de
Sió no s’acaba, al contrari,
aporta en aquest cas un element nou per guardar a les hemeroteques.
Desitgem que hagueu tingut
unes bones vacances i que a
la tornada gaudiu d’una molt
bona Festa Major. ■
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L ' A J U N TA MEN T
I NFO R MA

REGIDORIA D’ESPORTS
PISTA MULTIESPORTIVA AL PASSEIG OEST
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L’Ajuntament d’Agramunt ha habilitat una zona del passeig
oest del Sió per ubicar-hi una pista multiesportiva exterior.
Concretament, la pista s’ha instal·lat a darrere Cal Martorell, i
compta amb dues cistelles de bàsquet, dues de minibàsquet i
dues porteries de futbol sala i handbol.

arbres i han dissenyat una fitxa amb les dades més importants: el nom de l’espècie en
tres llengües (català, castellà i anglès), la
família a la qual pertany i una fitxa tècnica amb la descripció
del seu port, les fulles, la flor, el fruit i l’escorça. D’aquesta
manera han quedat catalogats arbres com el freixe, l’àlber,
el xop, la prunera de fulla vermella, el plataner, el lledoner,
l’arbre de l’amor, l’acàcia blanca, l’om americà i el desmai.

ACTIVITATS D’ESPORT I DE LLEURE A L’ESTIU

Un any més, des de la regidoria d’Esports s’ha organitzat un
seguit d’activitats d’esports i lleure que es desenvolupen durant els mesos de juliol i agost. Dins les activitats organitzades
per als nens de P3 a 12 anys hi ha participat durant el mes
de juliol més d’un centenar de nens i nenes que han pogut
gaudir d’activitats esportives, manualitats i tallers, excursions,
visites a alguns establiments i negocis que els han ensenyat
l’elaboració dels seus productes i estones de piscina i jocs
d’aigua. Aquest any s’ha donat continuïtat a la iniciativa de
l’any passat d’oferir l’acompanyament als cursets i s’ha obert
per primer cop les activitats a la franja de nens de 3 anys que
juntament amb els nens de 4 anys han tingut un programa
específic per a ells.

REGIDORIA MEDI AMBIENT
NOVES ACTUACIONS AL PARC DE RIELLA

Continuen les actuacions al Parc de Riella amb la reubicació d’alzineres, oliveres, roures, així com grans pedrissos,
cedits per particulars, a qui manifestem des d’aquí el nostre
agraïment. En aquest sentit, es demana el màxim respecte a
les actuacions dutes a terme amb l’objectiu de configurar un
espai que sigui aprofitat, valorat, respectat i cuidat per tots els
que hi transitem.
PROJECTE DE COL·LABORACIÓ AMB L’INS RIBERA DEL SIÓ

La regidoria de Medi Ambient ha dut a terme un projecte
de col·laboració amb l’INS Ribera del Sió que ha consistit en
recuperar i actualitzar les fitxes explicatives dels arbres de la
zona del Passeig. Els alumnes han treballat i estudiat tots els
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REUBICACIÓ I MILLORA DE PAPERERES

Des de la regidoria de Via Pública i Medi Ambient, s’ha posat en marxa una acció per millorar la ubicació i l’estat de les
papereres de la vila, actualment degradades i en posicions no
sempre favorables a facilitar el pas de vianants.

POBLES AGREGATS
OBRES DE REFORMA AL PATI DE LES ESCOLES DE MONTCLAR

Dins el marc de la Festa Major de Montclar també s’han
inaugurat les obres de reforma al pati de Montclar. Les obres
han substituir el paviment que es trobava en mal estat i produïa filtracions. L’obra també ha inclòs l’arranjament de la teulada del consultori mèdic i ha estat finançada per la Diputació
de Lleida, l’Ajuntament d’Agramunt i la Junta Administrativa
de Montclar.
JUNTA ADMINISTRATIVA DE LA DONZELL

La Junta Administrativa de la Donzell va comunicar a l’Ajuntament d’Agramunt la voluntat de cessar en la seva activitat.
Després de diverses reunions amb l’Equip de Govern, i també
amb els veïns, no ha estat possible trobar el relleu necessari,
de manera que la gestió ja des del mes de juliol ha passat directament a l’Ajuntament d’Agramunt, des d’on, per exemple,
la regidoria de Festes ha organitzat els actes de la Festa Major.
Així doncs, mentre no es trobin altres fórmules de gestió, totes
les incidències que es donin, hauran de dirigir-se directament
a l’Ajuntament d’Agramunt, d’on es vehicularan a l’àrea corresponent per a donar-hi solució.
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REGIDORIA DE CULTURA
CURS ART I TERRITORI

ALMENARA ALTA INAUGURA NOVA PLAÇA

Almenara Alta va inaugurar el dissabte 2 d’agost les obres
de reforma a la plaça Major. Concretament, les obres han consistit en la substitució del paviment d’asfalt, que es trobava en
molt mal estat. El cost de l’actuació ha estat assumit íntegrament per la Junta Administrativa d’Almenara Alta. L’acte d’inauguració va formar part de la programació de la Festa Major i
va comptar amb la presència de l’alcalde d’Agramunt, Bernat
Solé; l’alcalde pedani d’Almenara Alta, Joan Pijuan; regidors
del consistori i veïns d’Almenara Alta.

Els dies 2, 3 i 4 de juliol es va celebrar la primera edició del
curs Art i Territori, organitzat per l’Ajuntament d’Agramunt,
juntament amb les Fundacions Espai Guinovart i Guillem Viladot, en el marc dels cursos d’estiu de la Universitat de Lleida.
Durant els tres dies, els 12 alumnes participants van realitzar
itineraris pels espais en els quals es van inspirar els dos artistes i van poder realitzar tallers de poesia visual i gravat.
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REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS
MILLORES EN DIFERENTS PUNTS DE LA VILA

L’equip de serveis municipals ha procedit a dur a terme un
seguit d’accions i adequacions a diferents punts de la vila.
Concretament, aquest passat mes, entre altres actuacions
s’ha arranjat la vorera que s’havia enfonsat al carrer dels Absis. D’altra banda, i continuant amb la millora de les voreres i
els carrers, s’ha asfaltat un tram del vial que hi ha a la carretera de Cervera, davant dels magatzems de Teixits Garrabou
i s’ha arreglat i condicionat una part del paviment de la plaça Fondandana. També s’ha arranjat l’embornal de la rotonda
de la Ronda Molinal, i el tram de la vorera davant la llar d’infants.

CLOENDA CAMP ROCK MACEDÒNIA

Agramunt ha acollit durant dos caps de setmana seguits les
cloendes de les estades Camp Rock Macedònia. En total, 180
nens i nenes han participat a les estades musicals que han celebrat el concert final i el dia de pares a Agramunt. D’aquesta
manera, tots els participants van oferir un concert a familiars
i amics que va comptar amb la presència del grup Macedònia
que també va cantar.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA
ADAPTACIÓ DELS VIALS I CARRERS

L’Ajuntament d’Agramunt continua treballant per adaptar la
senyalització de carrers i millorar la seguretat dels vials amb la
incorporació de bandes rugoses i el repintat de tota la senyalització. Unes tasques que s’estan duent a terme amb pintors
locals i està previst que acabin en les properes setmanes.
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RESOLT EL PROBLEMA ELÈCTRIC
A LA PLAÇA MONTSERRAT PONS

Després de les queixes dels veïns i del mateix Ajuntament,
finalment l’empresa de manteniment de FECSA-ENDESA ha
procedit a l’arranjament del pal elèctric que s’havia mogut i
que generava perill per a vehicles i vianants.
[AGOST 2014]
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El dia que tanqui els ulls,
el dia que el meu cos mori
el dia que us digui “adéu”
reseu-me una oració breu
i no vull que ningú plori.

Antoni Fornells Botet
Déu pare l’ha cridat a la seva presència el dia 10 d’agost de 2014,
a l’edat de 92 anys.
E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, fills, néts i família tota,
us agrairem el tingueu present en el vostre record.
La família agraeix les mostres de condol rebudes, i a la Residència Ribera del Sió
per la seva atenció i professionalitat.

Ossó de Sió, agost de 2014
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A LMA N A C

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, novè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 5h 17m, i es pon
a les 18h 25m. El dia 30 el sol surt a les 5h
46m, i es pon a les 17h 35m.
El dia 23 entrem a la Tardor a les 9h 29m,
som a l’equinocci i el dia i la nit tenen la
mateixa durada. El sol entra a la constel·lació
de BALANÇA.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Com a operació prèvia a la verema, ara era el
temps de rentar, netejar i repassar les bótes, les
fustes i els carretells per rebre la nova collita. Per
estovar les bótes feien servir vi amb aigua calenta.
També es rentaven amb calç viva, o amb aigua bullida amb bledes i fulles de noguer.
El bot de cabró
Setembre assolellat,
fa el vi més bo.
bon vi assegurat.
Dia 5-8: Festa Major d’Agramunt.
Dia 8: Naixement de la Mare de Déu. El setembre,
com el maig, és també el mes dedicat a la Mare de
Déu. Se celebra la festa de les imatges de la Verge
que, segons la tradició, han estat trobades. Com que
s’ignora la data de la seva festivitat, la celebren el
dia 8 que es commemora el naixement de Maria.
Dia 11: Diada Nacional de Catalunya.
Dia 14: Exaltació de la Santa Creu.
Dia 24: Mare de Déu de la Mercè.
EFEMÈRIDES DEL MES:
27 de setembre de 1287. Data del grup escultòric central de la porta de l’església de Santa Maria
d’Agramunt.
Aquesta porta és l’exemplar més important del que
es coneix com Escola Lleidatana de l’escultura romànica del segle XIII. A l’arc d’ingrés d’aquest portal es
troba un dels conjunts escultòrics més importants del
temple. A la nostra esquerra, i ocupant un plafó en alt
relleu, hi ha l’Epifania, és a dir l’adoració dels Reis. A

Demografia

Quart creixent

el dia 2, a les 11:11 h

Lluna plena

el dia 9, a la 1:38 h

Quart minvant

el dia 16, a les 2:05 h

Lluna nova

el dia 24, a les 6:14 h

(Mes de juliol de 2014)
NAIXEMENTS
Maysa Oufkir
Sílvia Noró Vilamajó
Max Cuñé Gessé
Rayan Chokrou

la dreta i també ocupant un altre plafó en alt relleu,
es troba l’escena de l’Anunciació, amb l’arcàngel Gabriel i Maria. L’un i l’altre, de factura força diferent,
tenen un marcat naturalisme i els podríem classificar dins el que avui coneixem com escultura gòtica.
Ocupant la dovella central es troba el grup escultòric
format per la mare de Déu i el Nen, on encara persisteixen models iconogràfics més arcaics, romànics,
en què la Mare és només el setial del príncep (Jesús),
que s’ofereix a l’adoració del fidels; amb la rigidesa,
propi encara del romànic. Iconogràficament aquesta
imatge es troba molt a prop de la talla policromada
de la Verge dels Socors que hi ha dins del temple.
Tota l’escena en el seu conjunt la trobem també en el
capitell núm. 10 de la nau central.
Un dels elements més notables d’aquesta imatge és la inscripció, en llatí, situada a la peana, envoltada de cinc llançadores, símbol del gremi dels
teixidors. La transcripció i traducció de la qual,
segons Josep M. Planes, és la següent: TEXTORES
ACRIMONTIS FECERUNT FIERI ISTAM IMAGINEM
BEATAE MARIAE OCTOBRIS V KALENDIS ANNO
DOMINI MCCLXXXIII.
La traducció sembla que ha de ser: “Els teixidors
d’Agramunt van fer fer aquesta imatge de Santa
Maria, a la calenda cinquena d’octubre de l’any del
Senyor de 1283”.
Si tenim en compte que en l’època medieval encara se seguia el sistema de datació romana i les
calendes eren sempre el primer dia del mes; la cinquena calenda indica el cinquè dia abans del dia
1; és a dir, el 27 de setembre. Per tant enguany es
compleixen els 731 anys d’aquesta inscripció.

dia 20
dia 20
dia 22
dia 23

MATRIMONIS
Sergio A. Pardo Mateus, i
Mireia Farré Martínez
Jordi Noró Peñaranda, i
Koudjoukalo Leonor Tegbeda
Jordi Parra Pacheco, i
Meritxell Bernaus Marsà
Oliver González Sánchez, i
Cristina Solé Felip
DEFUNCIONS
F. Xavier Torres Farreny

dia 28-6
dia 5
dia 19
dia 26

51 anys, dia 3

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

SETEMBRE 2014

Temps

Ramon Bernaus i Santacreu
PLUJA CAIGUDA DURANT EL JULIOL

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL
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Dia 1 .........................................
2,0 l./m2
Dia 2 .........................................
4,2 l./m2
Dia 3 .........................................
4,0 l./m2
Dia 6 ......................................... 16,0 l./m2
Dia 18.........................................
1,2 l./m2
Dia 24......................................... 12,0 l./m2
Dia 25.........................................
1,5 l./m2
Dia 28......................................... Inapreciable
Dia 31......................................... Inapreciable
TOTAL ......................................... 40,9 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL JULIOL
Màxima del mes .................... 37°, dies 17 i 18
Mínima del mes .............................. 12°, dia 8
Oscil·lació extrema mensual ....................... 25°
Mitja de les màximes .......................... 30,451°
Mitja de les mínimes .......................... 16,419°
Mitja de les mitjanes .......................... 23,435°

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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TANCO ELS ULLS
Des d’aquella fatídica matinada
tot s’ha convertit en tristor i foscor.
Tanco els ulls i et recordo.
Crec que va ser ahir
quan tot just m’abraçaves
i em fregaves les llàgrimes.
Somnio i crec que estàs present,
com un àngel quan bufa el vent,
com una estrella a mitja nit,
que mai no deixa de lluir.
M’agradaria que tornessis
i em fessis somriure,
tan sols et demano això
i ho saps molt bé.
Si tu tornessis, jo em faria gran.
Gran, gran com una gota d’aigua
quan es converteix en un riu.
Ara sí que sento el pas del temps.
De la lluna anar i tornar,
encara em quedo curta
del que t’arribo a estimar.
Marta Sangrà
54
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Xavier Sangrà Plaza
Un any sense tu

Agramunt, agost de 2014

L LEUR E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Logo del nou
club de Futbol
Sala Agramunt.
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
Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

mal

Fes

cap

SUDOKU
Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap
número en una mateixa fila, en una mateixa columna, ni en una subquadrícula de 3x3.

Solució a les
7 diferències:

2

no

6

3

1
9

3

8

6

1
8
9

2

3

7

1

8

4

9

5

3

7

4

6

1

2

7
2
6
3
5
9
8

9
4
5
7
8
1
6

6
9
3
8
4
2
5

8
5
6
1
2
9
3
7

2
7
8
3
9
6
1
5
4

9
6
4
5
7
1
2
8
3

5
3
1
8
2
4
6
7
9

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

4

no

1

tre

7

cal.

5

Solució al
SUDOKU:
2

al

3

mó

4

i

1

fa

7

5

bé

6

cis

9

et

9

7

3

5

8

ser

3

7

8
2

6

1

8
4
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Fes bé no facis mal i cap altre sermó
no et cal.

I quan no podré aturar les llàgrimes,
la mare sabrà que només estic regant les flors,
que estan sembrades al meu cor,
per ella i per sempre...

Teresa Sala Ponsa
(vídua de Ramon Gatnau Marquilles)
Morí cristianament el dia 18 de juliol de 2014, als 82 anys d’edat,
havent rebut els S.S i la B.A.
A.C.S

Els qui l’estimen, fills, Antonio i Anna, Nunsi i Josep; néts, Gilbert, Aina, Ramon
i Genar; germans i germanes, cunyats i cunyades, nebots, cosins, altres familiars i
amics, us agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.

Volem agrair l’assistència rebuda del CAP i les moltes mostres de condol.

L’Alzina - Masia Garganté, juliol de 2014
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

A

questes setmanes el carrer Sió està
d’actualitat per les obres que s’hi
estan fent i de les quals n’hem parlat
en altres seccions. La foto d’aquest
mes també és d’un indret del carrer
Sió, però que no està a la vista del públic. Es tracta del celler de la casa número 23 propietat de la família Pla, en
Josep a la foto. Fins a la dècada dels
seixanta els cellers, cups i trulls eren
equipaments en ple ús. La mecanització del camp i les obres de rehabilitació que es van fer durant aquells anys
per tal de modernitzar les cases va significar el seu abandó i fins i tot la destrucció. Malgrat tot, encara se’n conserven molts i els estem inventariant i
documentant. Si els nostres amables
lectors ens volen ajudar a localitzar-los
els estarem molt agraïts.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH
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Novè Aniversari

Josep Mª Novell Boncompte
Que morí cristianament el 26 d’agost de 2005.

Setè Aniversari

Maria Engràcia Novell Muixí
Que morí cristianament el 5 de març de 2007.

A.C.S.

La família Novell-Boncompte i família Muixí-Freixes,
els tenen en el seu record i mai no els oblidaran.
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ls mesos d’agost i setembre han estat i són
els de més feina per als
músics. Però a la primera
foto que posem al nostre
Àlbum no estan pas treballant. Aquí els veieu en
una atracció de fira fent-se
una foto com si anessin en
barca per la romàntica Venècia. És una imatge dels
anys trenta amb alguns
dels músics agramuntins
més populars durant dècades. D’esquerra a dreta: Emili Biel, Fernando
Ros, Joan Recasens, Pau
Ros “Misoia”, Ramon Mir,
Josep Martorell i Ramon
Mora.

L

a Festa Major del 1979 marcà la pauta per a la recuperació de les festes populars, i entre altres activitats que avui encara
perduren hi ha el certamen de pintura mural. El gran mural de la foto es pintà a la paret de totxos que tancava el pati
que durant molts anys hi hagué a la cruïlla del carrer Castell i la plaça de l’Església. D’esquerra a dreta, Pere Riera, Ramon
Lluch, Ramon Puig i Joan Alberich “Xec”.
[AGOST 2014]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
per JOSEP BERTRAN

Un dels indrets en què més modificacions
s’han fet en els darrers cent anys és al carrer Sió. La Imatge d’Ahir és de finals dels
seixanta. A la dreta es veuen els antics coberts que van anar a terra al començament
dels vuitanta, els fonaments dels quals han
sortit amb les obres actuals. Els substituts
es van retirar per fer més ample el carrer i
per això la perspectiva és una altra i deixa
veure al fons l’edifici de Ca la Vila. A l’esquerra destaca la “singularitat” dels dos
primers edificis que trenquen amb la tipologia urbanística del carrer.
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