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PORTADA:
Amb la imatge d’aquests infants que 

participen en l’ofrena fl oral de la Diada 
Nacional de Catalunya en representació 
de la Coral d’Avui i Bon Cant, volem sig-
nifi car les noves generacions d’agramun-
tins que esperem que puguin viure en 
una Catalunya plenament lliure. El clam 
multitudinari i pacífi c de la darrera Diada 
es mereix una resposta. Almenys que ens 
ho deixin decidir amb el vot democràtic 
de tots els catalans.

(Foto: Josep Bertran)

El pregó de la 
Festa Major d’en-
guany va anar a 
càrrec del grup de 
diables l’Espetec 
coincidint amb el 
seu 30è aniversari.

16

Informació sobre els actes agramuntins de la 
Diada Nacional i de la manifestació de la V a 
Barcelona.
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El gruix de les informacions generals d’aquest mes de se-
tembre se les endú, com és habitual, la Festa Major i la Diada 
Nacional de Catalunya. De la programació en general no es 
poden pas destacar gaires novetats, tant de la festa patronal 
com de l’Onze de Setembre. Destacar el pregó festamajorai-
re que des del 2007 s’encarrega a una entitat agramuntina. 
Enguany han estat els Diables 
de l’Espetec coincidint, dia per 
dia, amb el 30 aniversari de la 
seva primera actuació.

Com sempre molt nombrosos 
els actes folklòrics i tradicio-
nals. Destacar la iniciativa que 
s’ha posat en marxa aquesta 
Festa Major de substituir la co-
lla de capgrossos actuals, que 
ja tenen edat de jubilar-se, per 
uns altres de nova creació ins-
pirats en personatges populars 
agramuntins. S’ha obert un pe-
ríode de presentació de propos-
tes que durarà una sèrie de setmanes. Posteriorment es farà 
una selecció amb els presentats i amb els escollits es farà la 
votació popular defi nitiva. Els promotors s’han fi xat el termini 
de gener-febrer per tenir el resultat fi nal ja que es necessita 
temps per a la confecció dels capgrossos. 

La participació dels agramuntins i riberencs a la Via Catala-
na 2014, la V, ha estat semblant a la de l’any passat, segons 
les apreciacions dels organitzadors. Es van inscriure 275 per-

sones però moltes altres hi van anar per lliure i per tant són 
difícilment comptabilitzables. 

Continua la publicació de la sèrie sobre la transformació ur-
banística d’Agramunt en els darrers 50 anys. Amb aquest nú-
mero arribem a l’actualitat just en el moment en què es posa 
en marxa el nou pla urbanístic que l’Ajuntament ha apro-

vat inicialment i que aquest 
setembre comença un llarg 
període d’informació. En el col-
leccionable del proper mes en 
donarem àmplia informació. Es 
continuarà amb la publicació 
de capítols relacionats també 
amb l’urbanisme com són les 
inundacions que ha sofert la 
nostra vila –es compleixen 140 
anys de la famosa Rubinada 
de Santa Tecla–, i la història 
del Pou –del seu monument i 
la plaça que l’acull, que va ser 
el primer eixample fora mura-

lles–, amb aportacions fi ns ara inèdites.
 Una de les seccions habituals té com a protagonista la 

memòria d’un jove agramuntí, Josep Jou i Bertran, que morí 
heroicament en combat al Front d’Aragó l’any 1938, les des-
pulles del qual van quedar abandonades al fons d’un barranc 
fi ns a desaparèixer. Ara ha tornat simbòlicament a la seva 
vila natal amb la placa que els seus familiars han col·locat al 
cementiri.    ■

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N



4 [SETEMBRE 2014]sió 607
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NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a   -   Tel./Fax 973 39 01 40   -   AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es      www.centresodontologiaintegrada.com

Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica 
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopedia-
tria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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Manifest del
Pilar d’Almenara

Demà al matí farà exactament 300 
anys que les tropes borbòniques 

franceses i castellanes van entrar a 
Barcelona després d’un setge llarg i 
d’un bombardeig incessant. Les ter-
res de Lleida ja feia set anys que ha-
vien patit la ira de Felip V i havien su-
cumbit al seu exèrcit i a la repressió 
ferotge subsegüent. Ara resulta que 
hi ha gent que no volen recordar un 
fet tan ignominiós com aquell en què 
es va sotmetre Catalunya i a la qual se 
li van abolir les seves lleis i prerrogati-
ves. Per això n’hi ha que aquests fets, 
encara que formin part d’una novel·la, 
no permeten que es difonguin i fan el 
que sigui perquè no es coneguin.

Tanmateix els catalans som tossuts 
i per molt que diguin no renunciarem 
a la nostra història que conforma la 
nostra identitat.

Han passat 300 anys d’aquella ig-
nomínia. Fa molts anys sí, però no 
l’oblidem. Com tampoc no oblidem 
el tracte que sovint rebem d’un es-
tat que només ens vol com a súbdits 
de segona. Estem cansats del tracte 
fi scal que rebem, estem cansats que 
maltractin i menystinguin la nostra 
llengua, estem cansats que ens impo-
sin el que hem d’ensenyar als nostres 
fi lls, estem cansats d’un estat que re-
talla l’Estatut que els catalans hem 
votat, estem cansats d’un govern que 
no escolta i que no accepta que no es 
porti a terme una consulta quan ho 
demana una majoria dels parlamenta-
ris catalans, estem cansats d’un estat 
que s’empara sota l’escut de la Cons-
titució i la llei quan li convé, però que 
canvia o no aplica quan li sembla.

Per tot això i molt més, desitgem 
que el poble català pugui manifes-
tar-se en la consulta que una majoria 
de les forces polítiques catalanes ha 
convocat pel 9 de novembre. Volem 
que es pugui votar. I volem votar Sí i 
Sí. I ho volem fer d’una manera pací-
fi ca i sense que ningú hi prengui mal; 
des d’una maduresa democràtica. 

Potser no serà fàcil, perquè de ben 
segur que ens ho posaran difícil. Pot-
ser haurem de fer les espatlles am-
ples, perquè ens diran de tot i més. 
Potser ens intentaran enganyar amb 
falses promeses o amb escenaris 
apocalíptics... Tanmateix nosaltres 
hem de mantenir tota la serenitat i la 
fermesa possibles. Voler ser indepen-
dents i lliures no és cap temeritat ni 
cap utopia; és una il·lusió, una espe-
rança, una fi ta que, si ens mantenim 
ferms, assolirem. 

Visca Catalunya lliure!

Joan Puig Ribera
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Diada 2014

ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

Els actes commemora-
tius de la Diada Nacio-
nal de Catalunya ce-

lebrats a Agramunt van ser 
pràcticament iguals als dels 
darrers anys. Es van iniciar 
la vigília, dia 10 a les 9 del 
vespre, amb la pujada al Pilar 
d’Almenara amb l’assistència 
d’unes 300 persones. Una 
vegada al peu de l’atalaia el 
regidor Xavier Secanell va fer 
la presentació de l’acte, Núria 
Sorribes va llegir un parell de 
poemes de Salvador Espriu; 
Gerard Miralles interpretà al 
clarinet el Cant de la Senye-
ra, i el nostre company de 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Avui fa exactament 300 
anys que Barcelona queia 

en mans de les tropes borbò-
niques després de 14 mesos 
de setge. Avui fa exactament 
300 anys que Catalunya es 
rendia a un règim absolutis-
ta que pocs anys més tard, 
mitjançant el Decret de Nova 
Planta, abolia les institucions 
catalanes i reduïa els territo-
ris de la monarquia hispànica 
a les lleis de Castella.

Des d’aquell 1714, les 
generacions que ens han 
precedit han reconstruït la 
nació que som avui: llengua, 
cultura, educació, tradicions, 
organització territorial, legis-
lació pròpia i un llarg conjunt 
de valors.

Ara és l’hora de la gent. 
Després de les massives mo-
bilitzacions dels darrers anys, 
amb la manifestació multitu-
dinària de la Diada de fa dos 
anys i amb la Via Catalana de 
l’any passat, que va enllaçar 

el país des d’Alcanar fi ns al 
Pertús, avui estem cridats a 
omplir la Diagonal i la Gran 
Via per poder decidir el nos-
tre destí col·lectiu.

Aquest 2014, la nostra ge-
neració es disposa a convertir 
aquesta nació en estat. I ens 
disposem a fer-ho junts i res-
pectant la voluntat de la ma-
joria de catalans. Ningú que 
estimi la democràcia i la pau 
no pot oposar-se a aquests 
dos preceptes.

Ara és l’hora de la unitat. 
Catalunya ha demostrat du-
rant molts anys la capacitat 
de conviure en la diversitat 
i en la comprensió de les 
diferents realitats socials i 
sensibilitats polítiques que 
conformen el nostre país. 
Som un poble unit i decidit 
a assolir un mateix objectiu. I 
ara cal demostra-ho més que 
mai.

Ara és l’hora de la genero-
sitat. Allargarem la mà a tots 
els qui encara no compartei-
xen aquest projecte perquè 
se sumin a la llibertat de po-
der decidir el nostre futur. És 
català qui estima Catalunya 
i és així com construirem un 
país on tothom que vulgui hi 
tingui el seu lloc.

Ara és l’hora de ser valents. 
Els atacs que hem rebut i 
que rebrem com a país abans 
del 9 de novembre ens dema-
naran fermesa, perseverança 
i serenor. Ara no podem defa-
llir. La força més gran serà la 
de les persones i és així com 
demostrarem al món qui som 
i què volem ser.

Ara és l’hora de l’excel-

lència. Tenim la gran opor-
tunitat de construir un nou 
país. Això ens permetrà bas-
tir-lo amb els millors fona-
ments. El nostre futur passa 
per unes institucions trans-
parents i exemplars, que ga-
ranteixin la justícia social i la 
igualtat d’oportunitats de les 
persones.

Ara és l’hora de votar. Una 
àmplia majoria de les forces 
polítiques representades al 
Parlament de Catalunya s’ha 
compromès a convocar una 
consulta el 9 de novembre 
de 2014 perquè els catalans 
puguem decidir a les urnes el 
nostre futur polític. Ningú no 
pot impedir l’anhel d’un país 
per decidir el seu futur a tra-
vés del vot.

Avui i els mesos que vé-
nen, la història ens convoca 
amb la mateixa solemnitat 
d’aquell 1714. I la respos-
ta de cadascun de nosaltres 
determinarà profundament el 
futur dels que vindran. Tam-
bé des dels municipis ens 
comprometem a respondre 
dempeus, amb l’ànim serè 
i l’esperit fort. Ens compro-
metem a fer-nos dignes d’un 
futur millor i d’un llegat que 
valdrà la pena.

Avui omplirem Barcelona 
de desitjos i de reivindica-
cions. No hi ha una victòria 
més gran que la llibertat de 
les persones. Per aquest mo-
tiu, cridem ben alt que tenim 
dret a decidir el nostre futur. 
Cridem ben alt que volem ser 
lliures.

Agramuntins i agramunti-
nes, Visca Catalunya lliure!

Manifest de l’Ajuntament d’Agramunt

Aquest 2014, 
la nostra 
generació es 
disposa a con-
vertir aquesta 
nació en estat. 
I ens disposem 
a fer-ho junts 
i respectant la 
voluntat de la 
majoria de ca-
talans. Ningú 
que estimi la 
democràcia i 
la pau no pot 
oposar-se a 
aquests dos 
preceptes.
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redacció, Joan Puig, llegí el 
manifest que publiquem a 
la pàgina 6. L’organització va 
vendre uns 150 tiquets a dos 
euros per l’entrepà i la botella 
d’aigua però molts dels assis-
tents es portaven ells l’avitua-
llament.  

A les 11 del matí de la Dia-
da començà la tradicional 
ofrena fl oral de les entitats 
agramuntines a la plaça de 
l’Onze de Setembre i al peu 
del monument a Rafael de Ca-
sanova. Enguany hi van parti-
cipar un total de 30 entitats i 
associacions de tota mena en-
capçalades per l’Ajuntament. 
Acabada l’ofrena, el Grup 
Sardanista Estol va ballar la 
popular sardana La Santa Es-
pina interpretada per la Cobla 

Jovenívola d’Agramunt. Pos-
teriorment l’alcalde, Bernat 
Solé, va llegir el manifest de 
l’Ajuntament que havia estat 
consensuat pels quatre grups 
municipals presents al Con-
sistori. En primer lloc expres-
sà, en nom de tots els agra-
muntins, el condol als fami-
liars dels dos joves morts en 
accident poques hores abans: 
Adrià Sanz, d’Agramunt, i Da-
vid Cabó, de Barcelona. L’ac-
te fi nalitzà amb el cant d’Els 
Segadors mentre era hissada 
la bandera catalana per part 
d’una representació de la Po-
licia Local. Acte seguit la ma-
teixa cobla amenitzà una ba-
llada de sardanes al Mercadal.

Una ballada amb poca as-
sistència de públic ja que 

molts dels habituals es van 
desplaçar fi ns a Barcelona per 
participar a la concentració 
de la V a Barcelona. Segons 
la secció local de l’Assem-
blea Nacional de Catalunya, 
ANC, els inscrits ofi cialment 
van ser 275 però molts més 
hi van anar per lliure per la 
qual cosa es fa difícil quanti-
fi car quants agramuntins van 
participar en la concentració 
de la Diada a la tarda. La ma-
joria, encara que no tothom, 
portava les samarretes ofi cials 
de l’organització.

Es va sortir a 2/4 d’1 del 
migdia amb un total de set 
autocars de diverses capaci-
tats. Tots els participats de les 
terres de Ponent es van situar 
en els trams 4 i 5, a l’alçada 
aproximada de l’Illa Diagonal. 
La concentració transcor-
regué amb tota normalitat i
enmig d’un ambient excel-
lent. L’únic incident a ressal-
tar va ser l’avaria d’un dels 
autocars en tornar a Agra-
munt . Els passatgers van ser 
recollits per un altre vehicle 
procedent d’Igualada, el que 
va causar aproximadament un 
retard de més de mitja hora, 
que més que una molèstia va 
ser com allargar una mica la 
festa.

JOSEP ROVIRA

Segons la secció 
local de l’Assem-
blea Nacional de 
Catalunya, ANC, els 
inscrits ofi cialment 
van ser 275 però 
molts més hi van 
anar per lliure per 
la qual cosa es fa 
difícil quantifi car 
quants agramun-
tins van participar 
en la concentració.

▼
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Ofrena fl oral de les entitats
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1. Agrupació Sardanista Barretina
2. Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt (CAU)
3. AMPA de l’Escola de Música d’Agramunt
4. AMPA de l’INS Ribera del Sió
5. AMPA del col·legi Macià-Companys
6. AMPA del col·legi Mare de Déu del Socors
7. AMPA de la Llar d’Infants “Nins”
8. Associació de Dones l’Esbarjo

  9. Assemblea Nacional Catalana Agramunt, 
Ribera del Sió per la Independència

10. Bàsquet Agramunt Club
11. Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca
12. Centre Excursionista d’Agramunt
13. Club de Bitlles Sió d’Agramunt
14. Club Ciclista d’Agramunt
15. Club Handbol Agramunt

16. Convergència Democràtica de 
Catalunya

17. Diables l’Espetec
18. Escola “Gerard Gatell”

i C.F. Agramunt
19. Esplai Sió
20. Fundació Privada Espai Guinovart
21. Fundació Privada Lo Pardal
22. Grup Escènic Agramuntí

23. Grup Sardanista Estol
24. Partit Socialista de Catalunya
25. Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca
26. Ràdio Sió Agramunt
27. Secció local d’Esquerra Republicana de 

Catalunya
28. Societat Nostra Senyora del Remei de 

Mafet
29. Excel·lentíssim Ajuntament d’Agramunt

16 17 18

20 22

24 25 26

27 29

15

19

23

21

28
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Festa Major
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Amb la tradicional Pinta-
da de Murals, que ja ha 
arribat a la 26a edició, 

s’obrí el dia 4 de setembre la 
Festa Major d’enguany que es 
perllongà fi ns el 8, el dia de 
les Marededéus Trobades i, 
per tant, el de la patrona agra-
muntina, la Verge del Socors. 
Malgrat els mals presagis cli-
matològics, la pluja no arribà 
fi ns diumenge a la matinada i 
pràcticament no destorbà cap 
dels actes programats, única-
ment les actuacions d’última 

hora del diumenge que es van 
traslladar al Pavelló a causa de 
les dues tronades que hi hagué 
entre la 1 i les 3 de la matina-
da i la suspensió del concurs 
de Dj. El que sí que es va patir 
van ser temperatures elevades 
amb unes humitats molt altes, 
gairebé inusuals a casa nostra. 
Però això afavorí la venda de 
begudes refrescants.

Molta participació en la ma-
joria dels actes programats. La 
cercavila del dijous fi nalitzà 
amb el tradicional Pal del Pi-
cantó que, en els seus orígens 
tenia de premi un pollastre viu 
per qui arribava a dalt de tot 
del pal. Aleshores un pollastre 
era una menja excepcional que 
es posava a la taula en compta-
des ocasions, per la Festa Ma-
jor n’era una. Com és ja habi-
tual des de fa una colla d’anys, 
els actes folklòrics i de cultura 
popular ocupen bona part de la 
programació festamajoraira.
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1 i 2. Tradicional Pintada de Murals 
al carrer de l’Ensenyament.
3. El grup local Marinada en la 
cantada d’havaneres al Passeig. ▼
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Bon vespre, 
En primer lloc volem agra-

ir a l’Ajuntament d’Agramunt 
que aquest any hagi pensat 
en la nostra entitat per fer el 
pregó de la Festa Major. Ens 
fa molta il·lusió, i més perquè 
estem aconseguint que pràc-
ticament no quedi ningú al 
poble sense saber que aquest 
any els Diables l’Espetec fem 
30 anys. Gràcies. 

Ens toca, doncs, donar el 
tret de sortida a la nostra Festa 
Major, aquella que tots espe-

rem perquè són dies de festa, 
d’estar amb els amics, amb la 
família, de viure les tradicions 
populars, la cultura i, en de-
fi nitiva, de passar-nos-ho bé 
per acomiadar l’estiu. És cert 
que la nostra Festa Major in-
dica que l’estiu s’acaba, que 
comença el curs escolar i que 
torna la rutina. Però, tot i això, 
per als agramuntins i agra-
muntines és la festa de l’any 
més esperada i, indubtable-
ment, per al grup de Diables 
l’Espetec la més especial, ja 
que hem crescut i hem escrit 
la nostra història al ritme de la 
Festa Major. Aquest any cele-
brem els 30 anys de l’entitat, 
i el calendari sembla haver-se 
posat del nostre costat per fer-
la ben grossa. Va ser un 6 de 
setembre de 1984 a la mit-
janit, al Passeig, quan s’apa-
gaven els llums, ressonaven 
els ritmes de la percussió i 
s’encenia la primera espurna 
que marcava el camí dels Dia-
bles l’Espetec. I serà aquest 
dissabte 6 de setembre de 
2014, a la mateixa hora i a 
la plaça de l’Església, quan 
celebrarem junts els nostres 

30 anys, perquè volem con-
tinuar caminant de la mà de 
la Festa Major d’Agramunt, i 
il·luminant amb espurnes les 
nits de festa dels agramuntins 
i agramuntines.

Avui precisament en aquest 
pregó de Festa Major volem fer 
una mirada enrere i repassar 
amb vosaltres la nostra histò-
ria, i fer-ho amb les diferents 
formes amb què els Diables 
l’Espetec hem sortit a recór-
rer els carrers de la vila. Com 
us deia tot va començar fa 30 
anys, quan un grup d’agra-
muntins inquiets va decidir 
emprendre el repte de muntar 
una colla de diables que s’es-
trenaria per la Festa Major de 
1984. En aquella època era 
molt habitual que cadascú 
fes volar la seva imaginació i 
dissenyés i creés el seu propi 
vestuari. Tot i que han passat 
30 anys, per aquesta ocasió 
hem aconseguit recuperar un 
parell de vestimentes, gràcies 
a la col·laboració dels primers 
membres de l’entitat. 

Més endavant, ja cap a fi -
nals de la dècada dels 90, es 
va començar a popularitzar 

Pregó dels Diables l’Espectec
Aquest any cele-
brem els 30 anys 
de l’entitat, i el 
calendari sembla 
haver-se posat 
del nostre costat 
per fer-la ben 
grossa.
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que els diables anessin ves-
tits tots iguals amb uns mo-
nos negres que els ajudaven 
a amagar-se sense ser desco-
berts i donar més d’un ensurt 
als que es fi caven a la cua del 
correfoc. 

Ara fa 10 anys, a la Festa 
Major del 2004, l’entitat ce-
lebrava els seu 20 anys i va 
aprofi tar per presentar la pri-
mera vestimenta ofi cial dels 
Diables l’Espetec. Unes robes 
plenes de cremades i forats 
que, sorprenentment, van 
durar fi ns a la Festa Major de 
l’any passat. 

Al setembre del 2010, 
vam decidir fer un pas més, 
i incorporar un nou element a 
l’entitat amb la creació i pre-
sentació de la titella Ukobac, 
el diable més gran del grup 
que ens acompanya a les cer-
caviles d’Agramunt i també a 
les dels pobles veïns que ens 
conviden. 

Un any més tard, al 2011, 
els membres de la percussió 
muntaven un grup de batuka-
da amb la creació de nous 
ritmes més enllà dels de cor-
refoc, i participant en cerca-
viles i en diferents actes que 
s’organitzen al poble. 

Més recentment, per la re-
vetlla de Sant Joan de l’any 
passat i pensant en la cele-
bració del 30è aniversari de 
l’entitat vam renovar el vestu-
ari dels Diables, amb les no-
ves vestimentes que els agra-
muntins ja han pogut veure 
en els últims correfocs. 

Finalment, aquest any hem 
incorporat, gràcies a l’Ajun-
tament d’Agramunt, tres 
vestimentes de diable con-
feccionades per l’artista Olga 
Cortadelles i basades en uns 
dissenys realitzats per l’artis-
ta Josep Guinovart. Aquestes 
representen la terra, el llamp 
i les constel·lacions, i van ser 
presentades el passat mes de 
juliol durant la commemora-
ció dels 20 anys de la creació 
de l’Espai Guinovart. 

Ja per acabar i aprofi tant 
aquest acte de Festa Major, 
els volem presentar la darrera 
incorporació al Grup de Dia-
bles l’Espetec: la MateuLa, 
realitzada per Fàtima Puig, i 
que esperem ens acompanyi 
en moltes cercaviles populars, 
juntament amb la titella Uko-
bac i la percussió de l’entitat 
que sempre marca el ritme.

Amb tot, només ens que-
da animar-los que gaudeixin 

de tots els actes de les Festa 
Major d’Agramunt, amb acti-
vitats pensades per a tots, des 
dels més petits fi ns al més 
veterans de la vila. Nosaltres 
els animem a formar part del 
nostre aniversari, el dissabte 
a partir de 3/4 de 12 de la 
nit amb els Versots, l’Espec-
tacle del 30è aniversari i el 
Correfoc de la Festa Major. 
Confi em que sigui una gran 
nit, perquè volem continuar 
sumant anys amb la mateixa 
il·lusió i empenta dels joves 
que van començar aquesta 
història ara fa 30 anys i que 
al llarg d’aquest temps cen-
tenars d’agramuntins l’hem 
anat escrivint.

Abans de desitjar-los una 
bona Festa Major, volem 
aprofi tar el moment per agrair 
a tots els agramuntins la seva 
col·laboració en la campanya 
“Apadrina una Carretilla”. 
Sabem que són temps de cri-
si, que els recursos arriben 
fi ns on arriben, i és d’agrair 
que aquest any puguem fer 
una gran festa d’aniversari i 
un gran correfoc gràcies a la 
implicació dels agramuntins. 
Ja per acabar, agrair de nou 
a l’Ajuntament el suport que 
dóna a la nostra entitat, així 
com la concessió de la barra 
de Festa Major d’aquest any, 
que de ben segur ens ajudarà 
a posar en marxa nous projec-
tes dins de l’entitat.

BONA FESTA MAJOR!!
SALUT I FOC!

Al 2010 es va 
presentar la 
titella Ukobac, el 
diable més gran 
del grup, enguany 
vam incorporar 
la MateuLa, que 
esperem que ens 
acompanyi en 
moltes cercaviles 
populars.

Volem aprofi tar 
el moment per 
agrair a tots els 
agramuntins la 
seva col·laboració 
en la campanya 
“Apadrina una 
Carretilla”.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,

Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Guinovart en volum
6 setembre  /  30 novembre 2014

(Des)equilibris, Subirachs
11 octubre 2014  /  4 gener 2015

La inauguració tindrà lloc el dissabte dia 11 d’octubre a les 19:00h

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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Pregó
El grup de Diables l’Espetec 

va ser l’entitat encarregada 
de pronunciar el Pregó Ofi cial 
de la Festa Major del 2014. 
Feia 30 anys justos, el 6 de 
setembre de 1984, que va fer 
la seva primera actuació al 
Passeig. En la crònica que en 
van fer al SIÓ es deia, “Quina 
nit!!!! Des d’aquestes ratlles i 
enmig de trons i foc, felicitem 
aquesta iniciativa que ens va 
oferir un espectacle, per a 
molts desconegut, que en la 

majoria ha deixat ganes de 
tornar-lo a presen ciar”. S’ha 
pogut fer durant 30 anys i 
que siguin molts més. 

Pel caràcter especial de 
l’entitat pregonera, l’acte es 
va fer al Mercadal el que va 
permetre les demostracions i 
evolucions pròpies dels seus 
components. L’acte l’obrí
l’alcalde amb la presentació 
dels Diables l’Espetec i el 
lliurament d’un obsequi re-
cordatori. A continuació  una 
diablessa llegí el pregó i donà 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

pas a les diverses demostra-
cions. 

Actes
El Passeig acollí la canta-

da d’havaneres que protago-
nitzaren els grups Marinada 
d’Agramunt i Boira de Lleida. 
Més tard al Xiringuito actuà 

Naraina, Dj Roca i Dj M. Hu-
guet; mentre que a les Pisci-
nes ho va fer Dj Jordi Bala-
guer, donat que es van anular 
els grups pel perill de pluja. 

El primer dia de la Festa 
Major arrencà amb la Xocola-
tada Popular i la Gimcana de 
l’Esplai Sió i l’AEiG Agramunt. 

A migdia sardanes amb la Jo-
venívola d’Agramunt. A la tar-
da Campionat de Tennis Taula 
al Pou i al Mercat Animació 
infantil amb Disco-Pinky.

Una trentena de parelles 
van participar en la ballada 
popular de la Dansa de Ca-
nuts i Rams amb la participa-
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4 i 5. Cercavila popular de la 
vigília.
6. Campionat de tennis taula a la 
plaça del Pou.
7. Ballada popular de la Dansa de 
Canuts.
8. grup d’animació a la plaça del 
Mercat.
9. Ball del divendres al Mercadal.
10. Escuma a la casa del CAU en 
fi nalitzar els jocs tradicionals.

10
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ció del Grup Estol Espígol, la 
cobla Jovenívola i, per primera 
vegada, la Coral d’Avui. Men-
tre es feia la sessió de ball 
al Mercadal amenitzada per 
Montse i Joe tenia lloc una 
nova edició de la Cursa d’An-
dròmines amb la participació 
de vuit vehicles. L’assistència 

de públic va ser molt destaca-
da, especialment concentrat 
a la zona dels Estudis Nous. 
Una competició d’escalada 
de caixes de cervesa a les pis-
cines i el concert al Passeig 
de Bononos, Pep i Marieta i 
Dj OGT tancà el programa del 
divendres.

La tercera edició de la Cur-
sa Transiscar d’Orientació, 
organitzada pel Club Ciclista 
obrí la programació del dis-
sabte. A mig matí els més 
menuts van trobar al Passeig 
un seguit de jocs tradicionals 
amb la companyia Quiràlia. 
La tarda començà amb el 

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A
JO

S
E

P
 R

O
V

IR
A

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

11

12

13 14

▼

11. Sardanes al Mercadal amb la 
cobla Vents de Riella.
12. Pepet i Marieta al concert del 
divendres al Passeig.
13. Titelles a la plaça del Pou amb 
la companyia de carrer Xip Xap.
14. Jocs gegants al Passeig amb la 
companyia Quiràlia.
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concurs de botifarra a les Pis-
cines, la Quarta Milla d’Agra-
munt i l’Exhibició Castellera 
amb les colles de Lleida –han 
vingut 20 vegades seguides–, 
i els Moixiganguers d’Iguala-
da. Al vespre sessió de ball al 
Pa velló amb l’orquestra Me-
tropol i sardanes al Mercadal 
amb la cobla Mediterrània. A 
la nit espectacle commemo-
ratiu i correfoc a càrrec del 
grup de Diables l’Espetec; 
concert i ball seguit d’un 
concert fi ns a les 7 del matí 
del diumenge amb l’actuació 
de la Terrasseta de Preixens, 
Brams, Ebry Night i Virus. Es 
diu que va ser l’acte amb més 
participació –ja sigui volun-
tària o involuntària–, ja que 
la música es va sentir arreu 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A
JO

S
E

P
 R

O
V

IR
A

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JOSEP ROVIRA

19

20

21

22 23



25sió 607[SETEMBRE 2014]

Uns dels protagonistes de les cercaviles són la 
mitja dotzena de capgrossos agramuntins que 

als seus 57 anys ja els volen prejubilar. En aquest 
sentit l’Associació Cultural Tradi-Sió i l’Ajuntament 
han organitzat una mena de càstin g per trobar-los 
substituts. Per aquest motiu s’ha obert un període 
de votacions perquè els agramuntins presentin fi ns 
a cinc suggeriments de personatges locals. Segons 
els organitzadors “la iniciativa vol ser un petit ho-
menatge a un conjunt de persones que per la seva 
tasca, per la seva popularitat o pel seu caràcter han 
estat estimats per la població agramuntina”. Desit-
gem sort en aquesta difícil elecció. Els agramuntins 
som poc donats als reconeixements.

CAPGROSSOS
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VII Cursa d’andròmines
1r Fórmula Cigne World Rally Championship Car 

Agramunt Team
2n Cap a la independència
3r Deixant petjada

Altres andròmines participants:
- 3 al cub
- Els apagafocs d’Agramunt
- Despertanai!!! 
- Nosaltres no tenim límit
- La ballesta

En les vuit andròmines hi han participat un total de 
31 persones.

Participants i premis:

JOSEP BERTRAN
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d’Agramunt durant tota la 
matinada.

El diumenge a quarts de 
dotze del matí arrencà la 
programació al Pou amb l’es-
pectacle dels Tres Porquets a 
càrrec del grup Xip i Xap. Al 
Mercadal la cobla Vents de 
Riella amenitzà una ballada 
de sardanes mentre que la 
programació de la tarda se 
centrà, majoritàriament, en 
la celebració de la cercavila

popular Tradi-Sió seguida de 
Los Balls del Poble. Al pave-
lló hi hagué concert i sessió
llar ga de ball amb l’orques-
tra Marinada. La Festa Major 
s’acomiadà amb la segona 
edició de l’enlairament de 
mig miler de fanalets. Com 
hem dit el fi nal de festa amb 
xaranga i DJ es trasbalsà a 
causa de la pluja de la mati-
nada i s’hagué de suspendre 
el concurs de DJ.
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15. Exhibició castellera a la plaça 
de l’Església.
16. Gegantona Pom d’Or actuant 
en Los Balls del Poble.
17. Ball dels Gegants.
18. Lo ball de bastons.
19. Ball de Gitanes de Cervera.
20. El grup de rock Brams en 
el concert a la Fondandana del 
dissabte a la nit.
21. Per segon any consecutiu es 
va fer l’enlairament de fanalets.
22. Ball dels Capgrossos.
23. L’Àliga a punt de començar la 
seva exhibició.
24. Components de la colla Estol-
Espígol van representar diversos 
balls durant la Tradi-Sió.
25. Albert Tarrazona en la seva 
tradicional exposició de puzles.
26. Mostra d’artistes lleidatans a 
la Sala de Plens de l’Ajuntament.
27. Exposició de dibuixos “Enlla-
ços” de Rosa Vilalta a la casa de 
la Coral.
28. Guinovart en volum a l’Espai.

25 26
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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A mitjans de setembre es 
van començar a aixe-

car les lloses del terra dels 

coberts del carrer Sió en el 
marc de les obres que s’hi 
estan fent des de fa mesos. 

Com era de preveure en el 
primer tram afectat, el més 
proper a la plaça de l’Es-
glésia, s’hi han trobat un 
gran nombre d’antigues in-
fraestructures agràries com 
cellers, cups i trulls. Tots 
aquests elements s’estan 
documentant pels arqueò-
legs abans de tornar-los a 
cobrir. 

Alguns dels cups i trulls 
tenen les parets de sauló, 
tal com es van obrir a la 
roca, mentre que altres es-
tan recoberts amb pedra de 
bona qualitat o amb peces 
de ceràmica. Alguns estan 
plens de terra o runa, altres 
ho estan d’aigua procedent 
de les fuites de les xar-
xes d’aigua i clavegueres o 
d’aqüífers del subsòl . Està 
previst excavar-ne un parell 
retirant la terra que els om-
ple i deixar-los a la vista.

Els coberts plens de trulls, cups i cisternes

ACTUALITAT FETS DEL MES

En primer terme a l’esquerra un dels cups que es vol conservar.

Els arqueòlegs treballen en la documentació de les infraestructures soterrades. El subsòl de la zona està completament foradat.
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Retiren els polèmics blocs de formigó

Passada la Festa Major 
l’Ajuntament va comen-

çar a substituir els polèmics 
blocs horitzontals de ciment 
que va instal·lar al terra de la 
vorera esquerra de l’avinguda 
Marià Jolonch per tal de regu-
lar i impedir l’aparcament de 
vehicles. Ara s’estan canviant 
per uns pilons verticals fl e-
xibles amb un punt retràctil. 
El canvi s’ha començat per la 

zona del control i de moment 
afecta el tram de vorera on es 
permès aparcar. Durant els 
darrers mesos han sovintejat 
els accidents de persones que 
han ensopegat en aquests 
blocs i que han patit ferides 
de consideració, entre altres 
com la que es va denunciar
a SIÓ. El darrer accident
tingué lloc a fi nals d’agost 
quan una senyora patí danys 
de consideració a la cara i en 
un braç.

La col·locació dels blocs 
de ciment de color blanc va 
ser àmpliament criticada per 
considerar-la antiestètica, 
que treia places d’aparca-
ment, però especialment per 
la seva perillositat com una 
trampa per als vianants i que 
s’ha confi rmat amb el temps, 
ja que han estat la causa de 
nombrosos accidents. En una 
posterior reunió entre Ajunta-
ment i veïns es va aconseguir 
que es retiressin els blocs 
perpendiculars a la carretera, 
els més perillosos i s’instal·lés 
un punt de càrrega i descàr-
rega.

ACTUALITAT FETS DEL MES

Operaris municipals retirant els blocs de 
ciment.

A l’esquerra, col·locació de les pilones ver-
ticals fl exibles sota la mirada del Corbacho.

Ajuntament
d’Agramunt

ACTE D’HOMENATGE
35 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS

Diumenge 26 d’octubre de 2014

12.30h Trobada i fotografi a de grup d’alcalde, regidors i 
regidores

Lloc: Ajuntament d’Agramunt

13.00h Acte protocol·lari
Lloc: Sala del Teatre del Casal Agramuntí

Ple extraordinari per a l’aprovació del manifest 35 anys 
d’Ajuntaments democràtics al servei dels municipis

Acte de reconeixement als alcaldes, regidors i regidores estats

13.45h Cloenda
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Xavier Junyent Sangrà
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1-5. Pluja intensa
Durant l’agost i el que por-

tem de setembre hem tingut 
pluges bastant importants 

amb quantitats entre els 30 
i 60 litres per metre quadrat. 
El dia 22 d’agost a la tarda va 
ser l’episodi més copiós amb 

una seixantena de litres cai-
guts en menys de mitja hora. 
Malgrat estigui per sota d’al-
tres poblacions de Catalunya 
i fi ns i tot de Ponent que van 
patir danys molt importants, 
els d’Agramunt també van ser 
signifi catius. La inundació de 
garatges i soterranis ja és ha-
bitual quan cauen aquestes 
quantitats d’aigua. Moltes ur-
banitzacions no van tenir en 
compte que això passava de 
tant en tant, i algunes xarxes 
de clavegueram tampoc no te-
nen capacitat per desguassar. 
La canal del Sió del Passeig 
de la Fondandana es sobreei-
xí davant del pont dels Pave-
llons. La nit de l’últim dia de 
la Festa Major van caure una 
trentena més de litres i el mes 
d’agost també va fer una tro-
nada semblant. 

A l’exterior ja sabem que 
el Canal d’Urgell confi gura 
una mena de presa on s’atura 
l’aigua que baixa de les ser-
res que emmarquen la nostra 
petita vall inundant els camps 
propers. En aquesta pluja es 
van constatar les defi ciències 
en alguns punts de la nova 
xarxa de camins de la recent 
concentració parcel·lària, es-
pecialment a la zona nord. En 
alguns indrets els camins bar-
ren el pas natural de l’aigua 
amb les conseqüents inunda-

La carretera de les Puelles 
s’inundava de l’aigua dels Salats.

En la foto de sota es veu com el 
nou camí barra el pas de l’aigua.

El canal actua com a presa de l’aigua que baixa a la zona del Camí de la Donzell. ▼
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cions, esllavissades i aragalls. 
La carretera de les Puelles va 
quedar coberta d’aigua en al-
guns indrets. 

Després de les queixes de 
l’Ajuntament, l’empresa que 
gestiona els nous regs ASG 
s’ha compromès a arranjar els 
desperfectes. Amb tot, potser 
caldria millorar alguns aspec-
tes de l’evacuació de l’aigua, 
especialment a la zona dels 
Salats ja que rep la que baixa 
de tot el bosc del Siscar. Sobre 
el tema de les inundacions,

el mes d’octubre publicarem 
un extens reportatge que in-
clourà un complet mapa de la 
conca del riu Sió que arriba a 
les poblacions de Sant Guim 
de la Rabassa i l’Estació.

6. El bòlid a Agramunt
Faltaven uns cinc minuts 

per les set del matí del diu-
menge 7 de setembre, tercer 
dia de la Festa Major. Acabava 
de cessar l’estrident música 
que des de feia hores sonava 
a la Fondandana en motiu del 
concert central de la festa. El 
nombrós públic que encara 
aguantava, va poder veure un 
fl ash de llum molt potent dei-
xant una estela i rastre de fum 
seguit d’unes explosions llu-
nyanes. El primer que molts 
vàrem pensar és que es trac-
tava d’algun coet llençat –a la 
nit s’havia celebrat el correfoc 
de l’Espetec–, però l’alçada i 
les característiques del fum 
no s’hi corresponien. 

 Es tractava d’un bòlid, un 
fenomen que es dóna quan 
una partícula d’origen inter-
planetari penetra en l’atmos-
fera terrestre a una velocitat 
entre 11 i 73 quilòmetres 

per segon. Són partícules de 
roques despreses d’asteroi-
des, cometes, de la Lluna o 
de Mart. Pel que es va saber 
després, el fenomen va ser 
vist arreu de Catalunya i en 
van parlar tots els mitjans de 
comunicació. Dies després es 
van fer ressò d’un rumor so-
bre la possible caiguda a la 
zona de Santa Maria de Mont-
magastrell. Fins i tot un grup 
d’afeccionats i veïns del poble 
dedicà un temps a buscar-ne 
possibles restes sense cap re-
sultat.

7 i 8. Accident mortal
Una vegada més la carrete-

ra s’ha cobrat el seu peatge 
amb la vida d’un jove resi-
dent a Agramunt, Adrià Sanz 
Sánchez de 20 anys d’edat, 
que morí en un tràgic acci-
dent als voltants de les 21,45 
hores del dimecres 10 de 
setembre a la sortida de la 
primera corba de Claravalls 
venint d’Agramunt. També 
hi va perdre la vida el segon 
viatger, David Cabó Ruiz ori-
ginari de Barcelona. Ambdós 
anaven en direcció a Tàrrega 
en un Opel Astra, B8148UJ, 

Un dels camins malmesos per 
la pluja.

Les cigonyes troben aliment 
abundós en les fi nques negades 
d’aigua (a la dreta).

Imatge del bòlit captada des
de l’observatori de Blanes.
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que impactà contra la tanca 
de protecció lateral esquerra 
de la carretera i després con-
tra un Renault Mégane que 
anava en direcció Agramunt 
ocupat per tres viatgers que 
únicament van patir ferides 
lleus. A conseqüència de l’ac-
cident la carretera va estar ta-
llada durant un parell d’hores.

9-11. Inaugurada l’am-
pliació del Pont de Ferro

Després de tota la campa-
nya de reg en servei, el di-

vendres 18 de setembre es 
van inaugurar ofi cialment les 
obres d’ampliació del Pont de 
Ferro que es van fer durant la 
darrera tardor i hivern. Va pre-
sidir l’acte Joan Reñé, presi-
dent de la Diputació de Lleida, 
amb l’assistència de l’alcalde 
d’Agramunt, Bernat Solé, i 
el president de la Comunitat 
de Regants, Ramon Carné. 
També hi van ser els mem-
bres de la junta de govern de 
la Comunitat i els presidents 
de les diverses col·lectivitats 
de regants. També hi havia un 

reduït nombre de veïns que es 
van desplaçar fi ns aquest em-
blemàtic indret on el Canal es 
creua amb el Sió.

Com ja hem explicat en di-
verses ocasions, les obres han 
tingut com a objectiu ampliar 
la capacitat de l’aqüeducte 
dels 25 als 37 metres cúbics 
per segon. Amb tot, encara 
permet una capacitat punta 
superior en l’època de ple re-
gadiu, juny-agost, segons ex-
plicà el president dels regants 
durant la seva intervenció.

Per aconseguir aquesta ma -

Vehicle en el qual anaven les 
dues víctimes mortals.

A la dreta, els bombers retiren 
el Renault Mégane ocupat pels 
joves de Tàrrega. 

Vista general de la nova 
estructura del Pont de Ferro on 
es distingeix la part afegida a la 
construcció original.

▼
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jor capacitat s’han col·locat 
unes alces a les parets la-
terals seguint l’estructura 
originària amb la qual cosa 
s’ha mantingut la part estè-
tica mentre permet un major 
cabal d’aigua. Allà on es veu 
la diferència és en la part su-
perior, donat que s’ha retirat 
l’estructura que tapava el ca-
nal i ha passat de ser un tú-
nel a un viaducte a cel obert 
com ja vàrem informar en el 

seu moment, ja que SIÓ va 
fer un seguiment de les obres 
que, una vegada acabades, hi 
dedicà la portada de la revista 
del mes de maig.

Durant la seva interven-
ció, l’alcalde demanà la col-
laboració de la Diputació i 
la Comunitat de Regants per 
convertir l’entorn del Pont de 
Ferro en una zona verda dedi-

cada a la memòria del l’engi-
nyer director de la construcció 
del Canal d’Urgell, que està 
enterrat junt amb el seva mu-
ller en un panteó en el nostre 
cementiri. Recordem que fa 
uns anys es va posar el seu 
nom al carrer, aleshores sen-
se urbanitzar, que comunica 
el del Clos i el Camí Vell de 
Tàrrega.

12 i 13. Onzena trobada 
dels Plans de Sió

El municipi dels Plans de 
Sió, integrat per onze nuclis 
de població, va celebrar el 
dissabte 20 de setembre l’on-
zena edició de la Festa del 
Municipi al nucli de Sisteró. 
Un dens programa d’activitats 
va omplir tota la jornada, que 
va tenir com a eix l’homenat-
ge a l’origen pagès de tots els 
pobles però a la vegada mi-
rant a un futur esperançador 
amb l’assentament de noves 
fàbriques, segons el seu al-
calde, Adrià Marquilles.

Una llarga fi lera de tractors 
de totes les èpoques donaven 
la benvinguda als participants 

A dalt, autoritats i convidats en la 
visita a la part superior del Pont.

Sobre aquestes línies, els tres 
oradors durant els parlaments 
inaugurals a la zona que es vol 
dedicar a Domingo Cardenal.

A la dreta, un carro i un parell 
d’animals, antigament companys 
inseparables dels pagesos, en la 
trobada dels Plans de Sió.
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que des de mig matí van anar 
arribant al poble. Durant la 
jornada es van poder visitar el 
Museu de la Pagesia i l’antic 
forn de pa del poble. També 
es va degustar les menges 
tradicionals de les “Deu ho-
res”, el petit refrigeri que 
feien antigament els pagesos 
entre l’esmorzar i el dinar. 
Com sempre, l’acte central 
va ser un dinar de germanor 
al fi nal del qual es va home-
natjar els avis més grans del 
poble i es donà la benvinguda 
als nadons del municipi. La 
par lúdica anà a càrrec d’un 

grup de batukada, un altre de 
guitarristes i el popular grup 
Lexu’s.

14 i 15. La Festa Major 
de Puigverd

El portaveu del grup parla-
mentari de CiU al Parlament 
de Catalunya, Jordi Turull, va 

ser l’encarregat de pronun ciar 
el Pregó Ofi cial de la Festa 
Major de Puigverd. Durant la 
seva intervenció animà els ca-
talans a donar suport actiu al 
procés que viu actualment el 
nostre país. El polític explicà 
de forma senzilla els motius 
que han portat a aquesta si-
tuació davant “l’ofec polític, 
social i cultural del Govern de 
l’Estat. Catalunya va ajudar a 
fer una Espanya més demo-
cràtica i rica, però la resposta 
ha estat no pas la compren-
sió sinó una total involució 
que té com objectiu anorrear 
Catalunya. Per tant la inde-
pendència és l’únic camí que 
tenim de supervivència com a 
socie tat i com a país”, va dir 
el pregoner.   ■

L’alcalde, Joan Eroles, presenta el 
Pregoner (a la dreta).

A baix, el president de la Diputació, 
Joan Reñé; l’alcalde, Joan Eroles, 
i el portaveu de CiU, Jordi Turull 
a l’exposició de puzles d’Albert 
Tarrazona.

Tractors i maquinària agrícola de 
totes les èpoques van se la gran 
atracció de la jornada.
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El 30 d’abril s’inauguren 
solemnement les obres de 
rehabilitació del temple de 
Santa Maria amb la presèn-

cia del conseller de Cultura, 
Joan Manuel Tresserras, i el 
bisbe d’Urgell, Joan-Enric
Vives. Han estat tres anys 

i mig d’obres, del juliol de 
2005 al novembre del 2008, 
amb una inversió de 650 mil 
euros fi nançats per diverses 

Després de més de tres anys de 
feina s’acaba fi nalment la restau-
ració de Santa Maria. Han estat 
unes obres molt importants que han 
permès donar al nostre temple l’es-
plendor que li correspon com una 
gran obra artística i monumental de 
rang internacional.

La façana principal plena de bastides i elevadors que van facilitar la feina dels restauradors 
i van deixar una imatge singular.

Molts dels operaris que van intervenir en la fase fi nal de la restauració eren especialistes 
xinesos.
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Panoràmica aèria de la zona urbana 
d’Agramunt a principis de l’any 2009 
vista des d’un globus aerostàtic just 
acabar el període de més expansió 
urbanística de la nostra història.
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institucions i organismes, Ge-
neralitat, Ajuntament, Bisbat, 

“la Caixa” i Endesa. També la 
Parròquia ha fet una col·lecta 
especial. 

Falta encara la rehabilita-
ció dels absis, es farà 4 anys 
més tard amb un pressupost 
de 100.000 euros. Les obres 
han afectat les voltes, les 
parets laterals, el terra, la 
façana principal, l’escalinata 
exterior, la capella del Socors 
i una nova il·luminació, entre 
altres. El temple recupera una 
magnifi cència que impressio-
na els visitants.

2010
L’Ajuntament aprova les 

obres que han d’incloure en 
el segon “Plan Zapatero” amb 
un import d’uns 600 mil eu-
ros. Aquests diners es distri-
buiran per instal·lar un ascen-
sor a Cal Mas Vell, rehabilitar 
les Piscines Municipals, mi-
llorar l’enllumenat públic del 
casc urbà de la dreta del riu 
Sió i ampliar l’aparcament de 
Cal Viladàs amb la compra de 
l’antic edifi ci de cal Pera.

AGRAMUNT
1964 -  2014 50 ANYS D’URBANISME

Un moment de la col·locació del cancell de l’entrada principal. La instal·lació de 
l’estructura metàl·lica va permetre conèixer detalls de la fi xació de la porta de fusta 
original, una de les peces històriques del temple.

Les bastides instal·lades durant la restaura-
ció van permetre arribar a indrets habitual-
ment inaccessibles com són els capitells i 
les voltes de les tres naus del temple.

Tram fi nal al costat del Sió de la xarxa de col·lectors del polígon industrial d’Incasòl.
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A primers de març es posen 
en funcionament els semàfors 
de la plaça del Pou i l’avingu-
da d’Àngel Guimerà. Concre-
tament a les 10 del matí del 
dia 3 de maig. Substitueixen 
els dos, ja obsolets, d’avís 
de precaució que hi havia en 
aquesta avinguda.

L’Agència Catalana de l’Ai-
gua construirà un nou col-
lector d’aigües residuals que 
tindrà dues derivades que dis-
correran paral·leles a ambdós 

costats del riu Sió. D’aquesta 
manera s’elimina el col·lector 
que passa per sota la llera del 
riu i que té moltes defi ciènci-
es. Per altra part a fi nals de 
maig comencen, després de 
10 anys d’espera, les obres 
de rehabilitació i ampliació 
de l’edifi ci de l’Ajuntament.

El mes de setembre comen-
cen les obres de la concentra-
ció parcel·lària del canal Se-
garra-Garrigues. De les 1.014 
fi nques afectades d’un total 

El mes de setembre del 2012 comencen les obres de la concentració parcel·lària del 
canal Segarra-Garrigues que afecten un total de 3.000 hectàrees. Durant mesos la 
nostra Vila va ser el centre operatiu de les empreses de maquinària pesada que van 
fer els treballs d’obrir camins, aplanar fi nques i posar les instal·lacions de reg.

En aquesta foto es veuen els canvis experimentats en la xarxa de camins del terme. L’antic camí 
de Serrallonga, a l’esquerra, va ser substituït per una via ampla i recta. Amb tot, la feina no es 
va fer prou bé i circular-hi és problemàtic per les pedres soltes que omplen tota la superfície 
dels camins de la zona nord. Les intenses pluges del mes d’agost han malmès trams de camins i 
aquests nous camins han tallat el pas als antics desguassos naturals.

Paral·lelament a la construcció dels nous camins s’anaven obrint rases per instal·lar les 
canonades de reg i desguàs.

Mentre la Generalitat feia la concentració i la xarxa de reg, l’Estat anava tirant endavant 
el canal. En la imatge inferior es veu el sistema de construcció utilitzat.

Durant mesos van arribar caravanes de grans camions portant el material de l’Europa 
Central.
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de 3.000 hectàrees, es pas-
sarà a les 630 noves fi nques. 
La nova xarxa de camins 
tindrà 85 quilòmetres. Les 
zones ZEPA afecten un total 
de 850 hectàrees. Es trac-
ta d’una obra històrica que, 
malauradament, li ha tocat 
fer-se en una època de crisi. 
L’any 2013 es van començar 
a regar les primeres fi nques i 
durant el 2014 el regadiu rep 
un important impuls amb la 
incorporació de grans extensi-
ons que poden servir d’exem-
ple a altres propietaris. 

Molts pagesos estan arren-
dant les seves propietats a 
empreses privades que en pa-
garan una quantitat fi xa anu-
al. El preu a cobrar dependrà 
de la durada del contracte i 
de si el propietari es fa càrrec 
del cost de la incorporació al 
sistema de regadiu o no.

El mes d’octubre comencen 
les obres de l’esperada amplia-
ció del CAP amb un pressu-
post d’un milió doscents mil El canal totalment acabat passa per sota el nucli de Coscó després del túnel per travessar la serra de Maravella.

Panoràmica de la vall del Sió i els Bosc del Siscar al fons amb nombroses plantacions de panís .
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euros. Per la primera fase se’n 
disposa de 336 mil. S’anun-
cien també les obres de reha-
bilitació de l’antic escorxador 
per al qual es disposa d’una 
subvenció d’un milió d’euros 
provinent de l’1% cultural del 
Segarra-Garrigues. Les obres 
del CAP van quedar aturades 
després de la primera fase i 
les de l’Escorxador ni s’han 
començat ja que el govern mu-
nicipal no estava d’acord amb 
el projecte inicial.

2011
Les eleccions municipals 

donen la victòria, per majo-
ria absoluta, a la candidatura 
d’ERC que encapçala Bernat 
Solé. A l’oposició queden CiU, 

PSC i PP. Una de les primeres 
decisions que pren el nou go-
vern municipal trenca amb un 
costum informatiu i de trans-
parència que havien man-
tingut tots els Ajuntaments 
des de 1964. A partir d’ara 
l’Ajuntament deixa de publi-
car en la secció l’Ajuntament 
Informa de SIÓ les llicències 
d’obres, majors i menors, que 
aprova cada mes. La ciutada-
nia queda òrfena d’una de les 
decisions més rellevants que 
es prenen a Ca la Vila ja que 
les obres, públiques o priva-
des, afecten al conjunt de la 
població.

Una altra decisió és la pa-
ralització de les obres de re-
habilitació del centre històric, 

carrer Sió i plaça de l’Església 
que l’anterior equip tenia re-
dactat i, segons ell, amb el fi -
nançament adequat. Els nous 
responsables municipals esti-
men que no és el moment per 
seguir amb el projecte i des-
tinen els 100.000 euros de 
subvenció a millorar la xarxa 
d’enllumenat públic del sec-
tor nord de la població entre 
la Ronda dels Comtes d’Ur-
gell i el carrer dels Teixidors. 
Finalment, però, el projecte 
s’executarà a partir de 2014. 

L’Ajuntament aprova millo-
rar, amb obres per execució 
directa, les voreres de l’es-
querra de la Ronda dels Com-
tes d’Urgell i del carrer de la 
Capella. També es fan obres 

Obres de l’ampliació del CAP amb 
una inversió prevista d’un total 
d’1,2 milions d’euros. A fi nals de 
2014 l’obra porta temps paralitza-
da. Únicament se n’ha executat la 
primera fase amb un pressupost de 
336 mil euros.

L’Ajuntament busca fi nançament per 
rehabilitar l’edifi ci de l’Escorxador 
(a la dreta). S’anuncia la disposició 
d’un milió d’euros de l’1% cultural 
del Segarra-Garrigues. El canvi de 
govern municipal aparcà el projecte 
per desacord amb el contingut.

El nou Ajuntament liderat per ERC 
inicia una etapa d’obres per execu-
ció directa. La primera va ser la de 
la vorera de l’avinguda dels Comtes 
d’Urgell (a baix). El dia que va 
començar es van manifestar un grup 
de veïns protestant per la pèrdua 
d’aparcaments que suposaria.

La Diputació rehabilita un primer 
tram de la carretera d’Almenara, 
des de la cruïlla amb la C-14 fi ns a 
la recta de sota el Pilar. Per culpa 
de les obres, durant setmanes el 
trànsit es desvià per camins de la 
concentració.
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de pavimentació de mitja dot-
zena de carrers i petites mi-
llores urbanes i de jardineria. 
La Diputació ha començat les 
obres de millora de la carre-
tera de la Guàrdia de Torna-
bous. La primera fase afecta 
els sis primers quilòmetres 
fi ns la recta que hi ha al cim 
de la Serra. Durant uns mesos 
es tallarà la circulació i se se-

nyalitza un itinerari alternatiu 
pels nous camins de la con-
centració parcel·lària.

Després de molt de temps 
en obres la fi rma Torrons Vi-
cens inaugura a fi nals d’any 
el “Museu del Torró i la Xoco-
lata” que s’ubica en el xalet, 
antic habitatge familiar, que 
hi ha davant la factoria. El 
nou equipament ha esdevin-

gut un dels atractius turístics 
més concorreguts i visitats 
d’Agramunt.

2012
En els pressupostos de 

l’any 2012 es canvia una 
obra projectada per l’anterior 
equip com és la construcció 
d’un gran col·lector d’aigües 
residuals que volia resoldre 
els problemes de capaci-
tat del sector esquerre del 
Sió per la substitució de la 
passarel·la metàl·lica del pont 
romànic. Aquesta obra s’anirà 
retardant sobre les previsions 
inicials i no es començarà fi ns 
l’agost del 2013 i a fi nals de 
novembre entrarà en servei.

Finalment, després d’anys 
d’espera i d’obres, s’inaugura 
la rehabilitació i ampliació de 
l’edifi ci de Ca la Vila. A l’acte 
inaugural hi participa la nos-
tra revista amb la projecció 
d’un audiovisual sobre la his-
tòria de l’edifi ci i també amb 
la publicació d’un reportatge 
especial al número de SIÓ del 
mes d’abril.

Aquest mes s’obre una po-
lèmica sobre el Pont de Ferro. 
L’Ajuntament el declara Bé 

Un segon tram s’executa l’any 2014 
fi ns a la zona de la Calç. Les obres 
comporten la supressió d’algunes 
corbes i l’habilitació d’un petit 
pàrquing per als vehicles dels 
visitants del Pilar.

S’obre el “Museu del Torró i la 
Xocolata”, un equipament privat 
impulsat per la fi rma Torrons Vicens 
situat al costat de la fàbrica (a la 
dreta). En poc temps esdevé un 
dels principals atractius turístics 
d’Agramunt i un impuls comercial 
per al seu creador.

A principis de gener del 2012 s’inaugura l’ampliació de la Llars d’Infants Nins després de molt temps d’obres i modifi cacions tècniques. 
Amb l’ampliació està garantida per molts anys la capacitat assistencial pública per a infants fi ns a 3 anys.
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d’Interès Local per tal d’evitar 
que la Comunitat de Regants 
del Canal d’Urgell pugui en-
derrocar-lo i substituir-lo per 
un altre aqüeducte de major 
capacitat. Després d’una sèrie 
de negociacions entre aques-
ta entitat i l’Ajuntament, s’ar-
riba a l’acord per ampliar el 
pont però fent-ho d’una ma-
nera que mantingui el disseny 
i l’estètica d’aquesta històrica 
construcció. El setembre es 

S’inauguren les obres de rehabilitació i ampliació de Ca la Vila després de gairebé una dècada des que s’inicià el projecte. Primer per la 
falta de licitador –estàvem en ple boom immobiliari–, i després per la modifi cació i ampliació del projecte, en van retardar l’execució. La 
nostra revista col·laborà en els actes inaugurals amb la presentació d’un audiovisual i un reportatge especial sobre la història de l’edifi ci 
consistorial.

Les obres van comportar l’enderroc del sostre de la sala de sessions, tal com s’aprecia en aquesta fotografi a 
on es veuen les fi nestres de les golfes i el balcó principal.

L’Ajuntament declara el Pont de Ferro Bé d’Interès Local amb l’objectiu de conservar aquesta històrica estruc-
tura, ja que la Comunitat de Regants de l’Urgell vol substituir-la per un modern aqüeducte de major capacitat.

Arribat a un acord per conservar el Pont de Ferro, es fa un projecte per 
ampliar-lo col·locant unes alces seguint l’estructura original. Primer es 
retiraren els tres canals que travessaven el pont i la coberta que donava 
al pont la forma de túnel.

La gran quantitat de runa generada per les obres es va retirar a través del 
balcó principal de l’edifi ci.
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fi rma el conveni i tot seguit 
comencen les obres que es 
faran durant tot l’hivern men-
tre duren les tanques anuals 
del canal.

Amb un pressupost de 118 
mil euros s’acorda tirar enda-
vant el projecte de millora i 
urbanització de la plaça del 
Clos que estava paralitzat des 

de feia algun temps, ja que 
l’oposició no estava del tot 
d’acord amb el projecte. En 
aquest indret es posa per pri-
mera vegada una mena de fa-
ristol de ferro amb una foto i 
una explicació de l’indret. Es 
continuarà amb la Capella del 
Sió i el Pont Romànic.

A mitja tarda del 5 de juliol 

va caure una “pedregada his-
tòrica” que afectà bona part 
de les comarques de les Gar-
rigues, Noguera i Urgell. Les 
pedres, d’un volum de gairebé 
un ou de gallina. A part de les 
destrosses que ocasionà en 
la via pública i en els horts, 
les teulades d’habitatges, ma-
gatzems i coberts van ser els 

Les obres es van fer durant l’hivern 
del 2013 i primavera del 2014. A la 
foto els treballs fi nals de pintura.

S’urbanitza el centre de la plaça 
del Clos (a la dreta). Per primera 
vegada es posa un faristol amb una 
imatge històrica de l’indret amb 
una breu ressenya. Aquesta idea 
es repetirà al costat de la Capella i 
del Pont Medieval.

A mitja tarda del 5 de juliol del 2012 va caure el es qualifi cà com la “pedregada històrica” 
davant l’ensurt dels veïns. La tempesta afectà una àmplia zona de les comarques veïnes 
amb greus danys materials i agrícoles. Aquesta imatge mostra la mida de les pedres que van caure durant una bona estona.
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més perjudicats. Les obres de 
reparació i substitució de les 
cobertes es van perllongar du-
rant diversos mesos. 

A fi nals d’any comencen les 
obres de restauració dels ab-
sis de Santa Maria que havien 
quedat pendents. Al projecte 

inicial s’hi incorporen algunes 
novetats tècniques per tal de 
millorar la visió del conjunt 
dels absis que se separen de 
l’estructura de la sagristia. 
Amb aquestes obres i la ne-
teja dels nius d’orenetes de 
la portalada principal i la col-

locació d’una xarxa de protec-
ció es donen per acabades les 
obres del projecte de restau-
ració començat l’any 2005. 

2013
A la zona del Parc de Riella 

s’instal·la un conjunt de pe-

L’impacte de les pedres afecta tot tipus de teulades. Ràpidament es va acudir a fer uns treballs d’urgència. Durant mesos es van anar reparant i substituint milers de metres quadrats 
de cobertes afectades per la pedregada i altres elements com claraboies, 
persianes, canalons, etcètera.

A fi nals del 2012 comencen els treballs de rehabilitació dels absis de Santa Maria, les obres pendents 
de la restauració feta uns anys abans. La darrera intervenció va ser durant els anys cinquanta del segle 
XX quan es van retirar de sobre les torres de defensa que formaven part de l’antiga muralla medieval.

L’Ajuntament anuncia la compra de l’antiga caserna de la Guàrdia Civil per 21.990 
euros. A fi nals del 2014 encara està pendent la decisió de rehabilitar o enderrocar 
l’edifi ci que es va inaugurar el 1977.

S’obre defi nitivament al públic el 
Pou del Gel. Com a element més 
destacat es construeix una escala 
metàl·lica des de l’obertura de la 
paret del pou fi ns a la base per 
tal de facilitar el descens dels 
visitants. 

També s’obre una rasa davant de la 
porta d’entrada al túnel d’accés i es 
millora l’entorn.
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El Parc de Riella, la zona verda entre el pont de Puigverd i les Piscines Municipals, es converteix 
en un indret dedicat a una part de l’obra de Guillem Viladot. A principis del 2013 s’instal·len 
unes peces gegants que conformen el poema visual “nen, noi, home, món, nyac”.

En diverses fases es van col·locant nous elements monumentals i paisatgístics com 
escultures, una cabana de volta, una bassa i una paret de pedra seca, entre altres.

Després d’estar instal·lada durant 19 anys, l’agost del 2013 es retira la passarel·la metàl·lica del costat 
del pont Medieval. Una de les feines més laborioses va ser la de tallar les fi xacions de l’estructura.

Per retirar els dos trams del pont es va necessitar una grua molt potent i un camió 
de gran tonatge.

Després d’un parell de mesos d’adequació es va col·locar la nova passarel·la de vianants. S’instal·là 
més retirada del pont ja que no hi havia l’obstacle dels antics habitatges de Ros Roca.

Tant la retirada com la instal·lació van generar força curiositat entre els agramuntins 
que, en la foto, vigilen la col·locació de la nova passarel·la.
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ces de gran format que con-
formen el poema visual “nen, 
noi, home, món i nyac” del 
poeta i escriptor Guillem Vila-
dot. Durant l’any, el muntatge 
es complementarà amb una 
sèrie de poemes del mateix 
autor gravats sobre un faristol.

Es retira la passarel·la 
metàl·lica del costat del pont 
medieval que es va instal·lar 
el 1994. Aquesta passera per 
a vianants discorria per sobre 
d’un dels sortints del pont. 
Ara, després de l’enderroc de 
l’edifi ci de Ros Roca, hi ha 
més espai i per això la nova 
passarel·la es pot desplaçar 

més a la dreta, fer-la sense cap 
inclinació i deixar totalment 
expedit el pont de pedra. Les 
obres de substitució, amb un 
import de 248 mil euros, es 
perllongaran fi ns a fi nal d’any. 
L’Ajuntament aprofi ta aquest 
canvi per millorar tot l’entorn, 
especialment els accessos al 
pont i l’adequació de l’espai 
de l’antiga fàbrica en un pàr-
quing públic.

2014
Es comencen les obres 

d’ampliació dels dos trams 
de vorera que va des del car-
rer Manuel de Pedrolo fi ns al 

Abans de procedir a l’obertura del nou pas es va fer una prova de carga omplint el pont 
de dipòsits plens d’aigua.

El dia 8 de desembre es van inaugurar ofi cialment les obres del pont i dels seus accessos, que 
han suposat una inversió d’uns 250 mil euros. El pati de l’antiga fàbrica de Ros Roca, on s’havia 
de construir una urbanització, esdevé temporalment una zona d’aparcament públic i gratuït.

Una de les obres –petita obra–, més polèmiques va ser la instal·lació d’uns inusuals 
elements de formigó a la vorera de migdia de l’avinguda Marià Jolonch. L’objectiu era 
impedir físicament l’estacionament de vehicles per facilitar el pas de vianants. Davant 
la protesta d’una part dels veïns l’Ajuntament cedeix retirar els elements perpendiculars, 
pel perill dels vianants que pretén protegir. Amb tot, les denúncies d’aquesta instal·lació 
han continuat per les molèsties i accidents que provoca. A primers de setembre, però, 
es van començar a substituir les peces de formigó del tram on és permès aparcar, per 
uns pilons verticals fl exibles.

Durant la primavera del 2014 comencen les obres d’ampliació de la vorera de ponent de la plaça del Pou 
que connectarà l’avinguda Marià Jolonch amb el carrer Manuel de Pedrolo.

És una obra molt necessària, que no es va fer en la darrera rehabilitació de la 
plaça, ja que la vorera és molt transitada per ser pas obligat per la connexió 
entre l’Agramunt d’un i altre costat del Sió. En la foto es veu un tram de l’antiga 
i l’espai que ha d’agafar la nova.
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pont medieval i des d’aquí a 
l’avinguda Marià Jolonch, és 
a dir la vorera de Ponent del 
Pou. Era una obra molt reivin-
dicada ja que és un pas molt 
concorregut des que el casc 
urbà s’ha anat desplaçant a 
l’altre costat de Sió.

El carrer Sió és objecte 
d’una àmplia remodelació 
amb un pressupost de 578 
mil euros. Les obres, inicial-
ment aprovades l’any 2011 
per l’anterior Consistori, es 
comencen el mes d’abril del 

2014. Els trams afectats per 
les obres van des del carrer 
Vilavella fi ns al carrer Sant 
Joan. A la plaça de l’Església 
fi ns a l’inici dels carrers Sa-
bateria de Dalt i Baixada del 
Mercadal. També s’inclou l’in-
terior dels coberts. El projecte 
preveu deixar tot aquest espai 
públic a un mateix nivell amb 
una enllosat de pedra.

A mitjans de juliol comen-
cen les obres del projecte 
d’accés i museïtzació de la 
Cisterna del Convent fi nançat 

Acabades les obres de la nova vorera del Pou s’enderroca la casa número 12 que 
estava en malt estat i deshabitada des de feia temps. És un pas més en la rehabilitació 
i renovació dels immobles més antics de la plaça.

Secció del plànol de l’accés a la Cisterna del Convent dels Franciscans que antigament hi havia al cim del tossal on es van instal·lar els primers dipòsits de distribució d’aigua.

A començaments d’estiu del 2014 comencen les obres de rehabilitació del carrer Sió amb una 
previsió de nou mesos d’execució. També afecten una part de la plaça de l’Església i el primer 
tram del carrer Sant Joan. El projecte estava programat inicialment per al 2011, però el canvi 
de govern municipal va suposar l’endarreriment a conseqüència d’una nova política d’obres 
i serveis. Els treballs van començar amb unes prospeccions arqueològiques. Van sortir a la 
llum les antigues xarxes de clavegueram, cups i els fonaments d’alguns coberts desapareguts.

Una vegada documentades les troballes es procedí a la col·locació de la xarxa del nou 
sistema de clavegueres i servei d’aigua. Un sistema superdimensionat a la vista del 
diàmetre de les canonades.
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pel programa europeu Leader 
i la Diputació de Lleida amb 
un cost de més de setanta mil 
euros. Un projecte que l’Ajun-
tament endega per potenciar 
el que des de SIÓ anomenem 

l’Arquitectura amagada. L’ob-
jectiu és el de recuperar un 
element patrimonial i arqui-
tectònic molt singular, fer-lo 
visitable com un atractiu tu-
rístic i, fi nalment, convertir-lo 
en un espai cultural on es pu-
gin fer alguns tipus d’actes.

Cal tenir molt en compte 
que si a aquests equipaments 
no se’ls dóna una activitat 
més o menys constant, aviat 
queden, sinó morts, en estat 
letàrgic, com ja en tenim més 
d’un exemple a casa nostra. 
Per a més informació sobre 
la Cisterna, així com també 
sobre el Pou del Gel, es pot 
consultar el llibre Agramunt, 
Reportatges de la Història. La 
Cisterna del Convent, que és 
un equipament històric únic 
a les nostres contrades, està 
molt ben conservada, i junta-
ment amb el proper Pou del 
Gel es vol crear un circuit que 
potenciarà el conjunt de la 
zona dels dipòsits. Amb tot, té 
el handicap de les dues grans 
lloses de ciment que cobrei-
xen els dipòsits soterrats que 
trenca amb l’harmonia que 
requereix una zona verda. 

Tal com es veu en les sec-
cions del projecte tècnic que 
adjuntem, l’accés es fa mit-
jançant una rampa que con-

dueix el visitant fi ns a una 
porta que s’obrirà a mitja al-
çada de la paret de la cister-
na. Una vegada a l’interior es 
baixa fi ns a la base gràcies a 
unes escales metàl·liques fi -
xades a la paret.

Durant els primers treballs 
d’excavació per accedir a la 
cisterna es van localitzar di-
versos elements complemen-
taris a l’equipament i també a 
l’edifi ci del convent, com una 
de les quatre conduccions 
que portava l’aigua des de les 
teulades a l’interior, els fona-
ments d’una de les parets del 
claustre i les rajoles del terra 
de l’edifi ci, entre altres.

Pràcticament coincidint 
amb el fi nal de la publicació 
d’aquesta sèrie de reportatges 
sobre l’evolució urbanística 
d’Agramunt dels darrers 50 
anys (1964-2014), el dia 31 
de juliol l’Ajuntament inicià 
el procés per dotar a la nostra 
Vila d’un nou pla urbanístic. 
Per unanimitat de tots els 
grups municipals es fa una 
aprovació inicial del projecte 
del Pla d’Ordenació Urbana 
Municipal (POUM). De les se-
ves característiques en parla-
rem en el proper capítol. Serà 
l’urbanisme del futur. Fins 
aquí hem parlat del passat.

El mes de juliol van començar les obres gràcies a les quals s’han descobert alguns dels elements 
complementaris, com una de les cuatre conduccions soterrades que portava l’aigua de la pluja fi ns al 
brocal de la cisterna o un tram de fonaments de la part interior del claustre així com trams de rajoles 
del terra del convent.

Després de les prospeccions arqueològiques es començà a la construcció de 
l’accés a la cisterna amb l’extracció de terra amb una retroexcavadora.

L’excavació de la rasa ha estat lenta 
ja que el subsòl és molt pedregós, tal 
com s’aprecia en la foto. Actualment 
es disposa de màquines, però quan es 
va construir la cisterna, i fi ns i tot els 
dos dipòsits d’aigua, per obrir-se pas 
s’havia de fer a pic i pala.
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Mig segle separen aquestes dues vistes panoràmiques de la part central de la zona urbana d’Agramunt. Han estat 50 anys de creixement urbanístic, segurament irrepetible. SIÓ ha estat 
testimoni i divulgador d’uns canvis que les fotos refl ecteixen a la perfecció.
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Informacions de l’ANC

En aquest comunicat, poca informació te-
nim que no hagi arribat ja al lector per 
altres camins. Amb tot, però, ens hem 

de referir a la campanya del Compromís ciu-
tadà, que s’esperava tenir a punt el mateix 11 
de setembre, o el dia 10 al vespre, i que degut 
a la preparació de la diada, s’ha posposat unes 
setmanes. Aquest compromís s’ha fet extensiu 
als càrrecs electes, i esperem lliurar-los al Par-
lament per quan aquest número vegi la llum. 
Ara se’ns presenta la captació de voluntaris, 
per fer enquestes receptives d’informació i 
l’obtenció de fons econòmic per a la campa-
nya del 9N.

El dia 10 al vespre, ens vam adherir una ve-
gada més a l’acte corresponent a la Caminada 
al Pilar d’Almenara. Un cop a dalt, i amb una 
senyera penjant al llarg del Pilar, Albert Mira-
lles va interpretar al saxo el Cant de la Senye-
ra. A continuació, Núria Sorribes va llegir uns 
pensaments d’Espriu, –Que sàpiga Sepharad 
que no podrem mai ser si no som lliures. I Joan 
Puig, per part de l’ANC, va fer un discurs rei-
vindicatiu del sentit de la nostra diada nacio-
nal amb refl exions històriques, a més de reali-
tats actuals sobre les quals cal insistir, perquè 
encara no han calat prou. Després de la llarga 

etapa d’anestèsia que va suposar el franquis-
me, seguida per aquesta larvada democràcia 
que ens volen imposar, hem de despertar a la 
llibertat que necessitem com a poble, expo-
sant les realitats que condicionen o s’oposen 
a la nostra voluntat de ser.

De la diada hem de dir que va ser un èxit 
d’organització i que va resultar admirable el 
fet que tot l’acte es desenvolupés gairebé amb 
la senzillesa d’un fet natural, amb tota la gent 
disposada a fer-ho i a passar-ho bé, a pesar de 
la calor. L’acte, amb la seva complexitat, va vo-
rejar la perfecció. Quina sort, haver participat 
en aquesta jornada històrica. A partir d’ara, les 
verbositats de totes menes sobre la manifes-
tació se sentiran fi ns a la incomoditat, però 
nosaltres hem complert el nostre objectiu, que 
és deixar la pilota a la teulada dels polítics. Al 
viatge de tornada, una avaria va retardar l’ar-
ribada d’un autocar, de manera que els seus 
integrants no vam poder sortir a la foto fi nal. 
Els cinc autocars –convertits fi nalment a set– 
es van omplir totalment. En aquest sentit, hem 
de donar les gràcies a la Rosa Mari i a la Marta, 
de Turisme, per la seva efi caç col·laboració. 

Els mitjans de comunicació, sempre tan 
complidors, ens van informar de l’altra ma-
nifestació: la de Tarragona, que va recordar 
aquella broma del polític que deia: “Habéis de 
elegir, o nosotros o el caos; pero os lo advierto, 
el caos también somos nosotros”. Diem això 
perquè ara resulta que, sota el pretenciós re-
clam de Societat Civil Catalana, els catalans 
també són ells! Esgrimeixen les quatre barres 
–molta barra, quan en el temps que enyoren 
estava prohibida–, i es posen a cantar, com si 
res, el Cant de la Senyera, que també esta-
va prohibit. Ja solament falta que ens vinguin 
a cantar l’Empordà vestits de caramellaires. 
Però bé, a la Catalunya independent hi haurà 
lloc per a tota la gent, inclosos ells. Perquè 
serem capaços de respectar el 0,2% (3,5 K 
enfront 1,8 M) que el dia 11 van representar.

No deixeu de seguir el nostre compte del 
Facebook, <Agramunt – Ribera del Sió Per la 
Independència>. Informacions de l’ANC i ins-
cripcions, a <www.assemblea.cat>. Missatges, 
a <agramunt@assemblea.cat>.   ■
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De la diada hem de 
dir que va ser un 
èxit d’organització i 
que va resultar ad-
mirable el fet que 
tot l’acte es desen-
volupés gairebé 
amb la senzillesa 
d’un fet natural, 
amb tota la gent 
disposada a fer-ho 
i a passar-ho bé, a 
pesar de la calor.
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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  

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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Associació de Dones l’Esbarjo La Junta

El dia 9 de setembre vam sortir de 
viatge per fer el recorregut de la 
“Ruta dels Càtars”. Fou un itine-

rari molt interessant, que ens va ajudar 
a entendre la història i les lluites que hi 
va haver per la dominació francesa sobre 
occitània, i la fi  de l’expansió catalana.

Començant per Toulouse, on hi vam 
fer estada, vam visitar Muret, Carcas-
sonne i, per acabar, Perpinyà.

El dia 11 ens trobàvem a Carcasson-
ne, vila medieval patrimoni de la huma-
nitat. Com no podia ser d’altra manera, 
el nostre pensament va ser per la nostra 
Diada, i ens vam voler fotografi ar davant 
del castell amb l’estelada.

Un viatge inoblidable, tant per la ri-
quesa cultural com per la companyonia i 
bo n humor que mai no va faltar.

Moltes gràcies als qui hi heu volgut 
ser.   ■

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:  NOMÉS 50!
I posa’t en contacte amb nosaltres

També pots contactar amb nosaltres trucant a aquests mòbils:
645319671 / 620286841 / 627699884 / 607779172

Només 50Només 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€

• Jo cs: Endevina qui sóc? Remember when! ...

APUNTA’T!!!!
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Casal AgramuntíCasal Agramuntí
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

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!

Associació
Gimnàstica
d’Agramunt

Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)

Gimnàstica de Manteniment

Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77

ENTITATS

Bombers Voluntaris desprotegits
#bbvvdesprotegits

Per començar faré un breu 
resum del que són els 
bombers a casa nostra. 

El Servei de Prevenció, Extinció 
d’Incendis i Salvaments de la 
Generalitat de Catalunya, creat 
ara fa aproximadament uns 30 
anys, és el que s’anomena un 
model mixt; és a dir, que per 
donar cobertura als serveis ar-
reu del territori hi ha distribuïts 
una sèrie de Parcs de Bom-
bers, alguns d’ells anomenats 
“professionals” (amb personal 

funcionari de la Generalitat de 
Catalunya), i d’altres anomenats 
“Voluntaris” (amb personal que 
a més de la seva feina habitual, 
en qualsevol moment poden ser 
activats per assistir a un servei).

Aquest anomenat model mixt 
no és una cosa diferent o única 
al nostre país, ans al contrari, és 
un model estès i arrelat en molts 
països arreu del món (França, 
Alemanya, EE.UU, per citar-ne 
alguns). Els bombers volunta-
ris són un referent de societat 
avançada en qualsevol país del 
món, esdevenint un indicador 
més del nivell de benestar i 
qualitat de vida que la societat 
d’aquell país hagi assolit en les 
seves demandes, i per tant com 
a responsable de les mateixes, 
és l’estat de torn l’encarregat de 
vetllar perquè disposin de les 
millors condicions, tant de se-
guretat, com de material, com 
organitzatives, per dur a terme 
les seves activitats de la millor 
manera.

A Catalunya, els Bombers Vo-
luntaris estan distribuïts en 77 
Parcs de Bombers Voluntaris en 

front a 73 Parcs Mixtes (on hi 
ha funcionaris i voluntaris); i per 
ser més propers a casa nostra, a 
la regió de Lleida els Bombers 
Voluntaris són 26 Parcs en front 
de 8 Parcs on hi ha funcionaris; 
és a dir, els BBVV donem cober-
tura a més del 80% del territori 
lleidatà amb gent arrelada i co-
neixedora del territori, amb la 
mateixa formació, vehicles, mit-
jans i uniformitat que els Bom-
bers Funcionaris. 

Els BBVV, a diferència dels 
Funcionaris, no estan sempre 
al parc (excepte en campanya 
forestal i retens programats); 
aquests assisteixen els serveis 
deixant la seva feina, la família, 
etc. a qualsevol hora del dia o la 
nit sense pensar-s’ho ni un se-
gon, arriscant en molts casos la 
seva integritat física o la pèrdua 
del lloc de treball.

Malauradament, avui dia ens 
trobem davant una disminució 
espectacular dels efectius dispo-
nibles als parcs, degut a diversos 
factors (manca d’efectius, man-
ca d’interès de les noves gene-
racions a incorporar-se al cos a ▼

Es va mante-
nir una reunió 
amb l’actual 
Conseller 
d’Interior, 
Ramon Espa-
daler, que a 
priori es va 
posicionar 
receptiu.
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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conseqüència de les condicions 
poc atractives del model, man-
ca d’auxiliars forestals durant la 
campanya d’estiu, etc.) posant 
el sistema en fallida. La capaci-
tat actual dels BBVV per donar 
resposta a les emergències està 
al límit del col·lapse.

Paral·lelament, les condicions 
de seguretat i salut dels matei-
xos BBVV fan fallida en termes 
de protecció jurídica, protecció 
social i, sobretot, PROTECCIÓ 
SANITÀRIA (no disposem de 
cap mútua ni cap incapacitat 
reglada per baixa en acte de 
servei), posant en perill la seva 
abnegació i la de les seves fa-
mílies.

No trobeu molt fort que si 
patim un accident en acte de 
servei un Bomber Voluntari i un 
Bomber Funcionari (que fem 
les mateixes tasques i habitual-
ment treballem colze a colze) no 
tinguem almenys les mateixes 
cobertures sanitàries? Doncs no 
és així...

Difícilment els protectors de 
la seguretat en Emergències 
d’un país poden exercir-la amb 
garanties si ells mateixos estan 
desprotegits i no hi ha prous 
efectius per actuar-hi. Podem 
dir que el PAÍS ESTÀ MENYS 
PROTEGIT I SEGUR que anys 
enrere pels següents motius:

- Els bombers voluntaris no 
estem emparats jurídicament 
en la llei de bombers (no som 
agents de l’autoritat).

-NO constem com a cos de 
bombers en la llei de bombers.

-NO tenim una protecció ade-
quada en cas d’accident.

-En el cas d’una baixa causa-
da pel servei, la Generalitat no 
ens protegeix (es paga la indem-
nització tard i malament) i ets 
vulnerable totalment si la teva 
empresa on treballes et fa fora 
per baixa injustifi cada.

-No poder garantir sortides 
per falta de personal (convoca-
tòries d’accés tancades des del 
2008).

-Faltes de respecte del nostre 
director general fent falses afi r-
macions i portant el col·lectiu 
pràcticament a l’extinció.

Tot i això, fi dels al nostre es-
til d’abnegació i dedicació hem 
continuat desenvolupant milers 
de serveis i actuacions al llarg 
del país conscients dels riscos a 
què estàvem sotmesos.

Alhora, representats per AS-
BOVOCA (Associació de Bom-
bers Voluntaris de Catalunya, 
entitat que engloba la majoria 
de BBVV de Catalunya) hem 
efectuat en silenci les reclama-
cions del tot justes i necessàri-
es per al nostre col·lectiu, i que

de retruc afecta la vostra segu-
retat.

Recentment, a principis de 
juny, es va mantenir una reunió 
amb l’actual Conseller d’Inte-
rior, Ramon Espadaler, que a 
priori es va posicionar receptiu, 
va admetre les nostres mancan-
ces, i va manifestar que creia 
i apostava pel model mixt de 
bombers del nostre país. En tres 
setmanes ens havia de citar (als 
representats d’ASBOVOCA) per 
començar a treballar en el tema.

Malauradament ha passat 
quasi bé tot l’estiu i encara és 
hora que cap polític es dirigei-
xi a nosal tres. És més, el nostre 
estimat Director General encara 
ha intentat desmentir les nos-
tres mancances i trencar l’enti-
tat que ens uneix i representa, 
entre d’altres coses que no cal 
esmentar...

A molts de nosaltres se’ns 
fa difícil d’entendre, escoltant 
els nostres polítics, com poden 
tenir els pebrots de parlar de 
les estructures d’un futur país, 
quan les actuals, que són les 
que estan donant resposta, en 
aquests moments cauen a tros-
sos!!

Ramon Escudé Argilés
Cap de Parc de BBVV
d’Agramunt

ENTITATS

Senyors polí-
tics (tant els 
que esteu al 
govern, com 
els que us ho 
mireu asse-
guts), deixeu 
de negar les 
evidències, 
deixeu de bus-
car excuses 
a les vostres 
incapacitats 
com a polítics, 
no us preocu-
peu tant per la 
vostra cadira 
i comenceu a 
treballar d’una 
vegada!!

▼
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.

Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!
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“Quan convé seguem cadenes”

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Havíem quedat de marxar a dos quarts de 
dues, però la sortida s’ha avançat una hora; 
o sigui que a les dotze i quart anem a la 

Fondandana. Quan hi arribem ja hi ha moltes per-
sones a punt de pujar als set vehicles d’Autocars 
Agramunt: quatre de grossos i tres de petits. Tot-
hom mira els llistats per saber a quin va. El nostre 
és el darrer, el número 7. Tots estan plens. Més 
n’hi hagués hagut! Cap allà a tres quarts d’una en-
gega la marxa direcció Barcelona. Anem a la mani-
festació de l’onze de setembre.

Pel camí altres autocars ens passen. Tots van 
plens de gent com nosaltres. Ens saludem cordial-
ment. Quan som al principi de la Diagonal comença 
a haver-hi retencions i ens costa arribar al davant 
del Corte Inglés, que és on ens deixen. Són quasi 
les dues del migdia. Hi ha moltíssima gent amb 

samarretes grogues o 
vermelles que branden 
estelades. Qui més qui 
menys s’instal·la en al-
gun racó per menjar-se 
un entrepà. Els bars 
que podem veure estan 
atapeïts de gent. Nosal-
tres, per separar-nos 
del bullici, anem un 
xic enllà on trobem un 
parterre amb una mica 
d’ombra. Ens mengem 
l’entrepà al costat d’un 
altre grupet que fa el 

mateix. Ens saludem i ens desitgem bona diada. 
Al cap d’una estona ve el més difícil, intentar de 
fer un cafè en algun dels bars de la zona. N’es-
collim un que està ple com tots. Hem de fer cua, 
és clar. Els cambrers van de bòlit. Ens costa més 
de vint minuts poder demanar el que volem. De 
fet, ho aconseguim perquè, com que s’ha anat fent 
tard, molts ja han marxat per situar-se a l’indret 
corresponent de la Via. Fem el cafè i tornem a la 
Diagonal. Els d’Agramunt fi nalment som al tram 5, 
a l’indret pròxim a l’edifi ci de Catalana Occidente. 
Hi anem per unir-nos-hi, però hi ha tantíssima gent 
que busquem inútilment durant una bona estona 
cares conegudes. La multitud és impressionant. 
Tornem a anar endarrere i busquem millor, però 
tampoc no veiem ningú del poble. Llavors decidim 

col·locar-nos en el primer indret que sigui; com que 
anem de vermell, depassem la primera ratlla groga.

Falta un quart aproximadament per a l’hora asse-
nyalada. No gaire lluny de nosaltres veiem dos ge-
gants (després els de Madrid en diran fi gurantes de 
cartón). També podem veure no lluny uns castellers 
que s’enfi len cel amunt entre els aplaudiments. La 
cridòria és impressionant. Entonem diversos cops 
el Cant dels Segadors. Aixequem les mans i les mo-
vem quan passen helicòpters per damunt nostre i 
alhora tota la gernació exclama “in, in-de, in-de-
pen-dèn-ci-a”. Saltem en entonar el “boti, boti, 
boti, espanyol el qui no Voti!” (sic, l’arranjament 
és propi). A les 17.14 entonem l’himne de Catalu-
nya: “Ara és l’hora segadors... quan convé seguem 
cadenes...” Al costat hi tinc un matrimoni gran de 
Tarragona que no són a la mani de l’Alícia, l’Albert 
i la Chacón! Comentem que ens agradaria veure 
amb els propis ulls la independència de Catalunya. 
Una xicota, que tinc a la vora i escolta la ràdio, 
explica que no hi ha hagut cap incident i que la 
Guàrdia Urbana quantifi ca que som 1.800.000 as-
sistents; després els estaments propers al Govern 
de Madrid retallen la xifra a una quarta part, o sigui 
que som menys persones que les inscrites! Potser 
algú hauria d’estudiar matemàtiques! Recollim un 
full volander que crida a la desobediència: “9N: 
referèndum TANT SÍ com NO!”; darrere hi ha un 
text no signat. Al cap d’un quart hi ha persones que 
comencen a sortir del tram. Llavors és quan uns 
metres enllà descobrim alguns agramuntins. Érem 
quasi a tocar i no ens vèiem!

Un cop es va aclarint la part central de la Dia-
gonal, anem al punt convingut de trobada. Quan 
hi som ens informen que els autocars ens esperen 
al capdamunt de l’avinguda, o sigui que hem de 
fer una bona caminada fi ns arribar-hi. Mentre hi 
anem comentem el que hem viscut, tot fent les 
darreres fotografi es. Alguns diuen que els agrada-
ria que aquest cop fos el defi nitiu; altres intueixen 
que votar el 9N no serà fàcil; també es parla de 
fer (quan siguem independents) un monument a 
Rajoy, Aznar, Wert i companyia per la seva inesti-
mable col·laboració. En fi , cansats, però contents, 
enfi lem als autocars que ens tornaran al poble. Ara 
frisem per veure a la televisió les imatges de les 
quals hem estat protagonistes. Dins el cor encara 
hi ressona amb força el clam d’independència.   ■

La multitud 
és impressio-
nant. Tor-
nem a anar 
endarrere 
i busquem 
millor, però 
tampoc no 
veiem ningú 
del poble.

Alguns diuen 
que els agra-
daria que 
aquest cop 
fos el defi -
nitiu; altres 
intueixen que 
votar el 9N no 
serà fàcil...

JOAN PUIG
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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
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millorEl millor
preu!!preu!!El millor
preu!!

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de reg

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Ocells: pela-roques

OPINIÓ GENT, FETS,  COSES... per A. PONSA

Amb el pela-roques ens trobem una altra 
agradable sorpresa que ens proporcio-
nen els ocells d’alta muntanya, un moi-

xó que podríem qualifi car de “petit enfi ladís” 
com són els raspinells i els pica-soques, però 
amb la diferència que aquest ha substituït els 
arbres pels penya-segats més verticals i que, 
per tant, en lloc d’arrapar-se als troncs dels 
arbres per buscar-hi les corresponents larves 
i insectes, ho faci a les parets de roca i les 
ressegueixi buscant les fi ssures i escletxes, on 
també s’amaga el bé de Déu de la seva dieta 
de la qual es nodreix. Aquest hàbitat és ex-
cepcional, no compartit per cap altra espècie i 
que, d’alguna manera, dóna fe de la capacitat 
d’adaptació de la natura d’aprofi tar els recur-
sos més inversemblants que ens ofereix.

El pela-roques mesura uns 16 cm, i té el 
bec llarg, fi  i corbat, el qual s’assembla força 
al del raspinell; el cap i el dors gris, i el coll i 
el pit negres a l’estiu. En canvi, a l’hivern, els 
esmentats colors es transformen en blanquino-
sos. Les ales són arrodonides i vermelles en la 
part superior, i de color negre amb clapes blan-
ques la resta. Quan s’enfi la pels penya-segats 

batega les ales sense acabar de parar-se i ofe-
reix un espectacle digne de contemplar.

En arribar la tardor, els pela-roques baixen 
també cap a les valls i les planes, i mentre 
dura la seva estada fan vida en edifi cis an-
tics de pedra que, d’alguna manera, reprodu-
eixen l’hàbitat en el qual passen la resta de 
la seva vida. No obstant això, també se n’ha 
vist en altres indrets insospitats del territori. 
En Joaquim Maluquer explica en el seu llibre 
Conèixer i estimar els ocells, que el seu cosí 
Salvador i un amic seu, el novembre de l’any 
1984 van tenir l’ocasió de poder-ne fi lmar 
un exemplar ben a prop d’ací, concretament 
en una cova de Camarasa, i també van poder 
comprovar que es desplacen caminant sobre 
les penyes i no pas fent saltirons com s’havia 
cregut fi ns a aquell moment.

Es veu que és un fet indiscutible que els 
pela-roques sempre han fascinat tothom qui 
admira o estudia els ocells, sobretot perquè 
comporta el prestigi de l’alta muntanya, l’ex-
clusiva de fer el niu i proveir-se del menjar 
indispensable enmig de les cingleres, per la 
seva bellesa contrastada pels penyals, per les 
contínues visites hivernals que fan a les es-
glésies antigues, fortaleses i muralles i, tot 
plegat, amb el preuat requisit que comporta 
l’escassesa.

Diversos noms
Aquest ocell se l’ha conegut o se’l coneix 

encara amb diversos noms. Així, tenim com a 
exemples el de papallona de les roques, nom 
que suggereix el seu acolorit batec d’ales quan 
deambula pels penya-segats; el de rosa dels 
Alps, que sens dubte està relacionat amb el 
vermell de les ales quan les porta desplegades 
i el de pica aranyes que se li dóna en algunes 
contrades del nostre país.

Per altra part, és comprensible que al pela-
roques li calen grans penya-segats calcaris 
per alimentar-se, i això fa que la densitat de 
la població sigui minsa, per tant, els experts 
creuen, a tot estirar, tan sols entre 40 i 100 
parelles podrien viure en tota l’alta muntanya 
catalana.   ■

Quan s’enfi la pels 
penya-segats ba-
tega les ales sense 
acabar de parar-se 
i ofereix un es-
pectacle digne de 
contemplar.

El pela-roques 
mesura uns 16 cm, 
i té el bec llarg, fi  
i corbat, el qual 
s’assembla força al 
del raspinell.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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Sopar de veïns a la plaça de l’Amball

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

El dia de l’Aplec del Car-
gol de Lleida, un gru-
pet d’eixerits cargols, 

es van assabentar que el 14 
d’agost es feina un sopar de 
veïns a la plaça de l’Amball 
d’Agramunt. Van fugir de 
l’Aplec sense fer gaire soroll 
i van emprendre el camí cap 
a la Vila, com fan tots els 
cargols eixerits, sense pres-
sa però sense pausa, mirant 
sempre endavant fi ns arribar 

al seu objectiu: fer cap a la 
llarga taula plena de veïns, 
per gaudir d’un sopar que 
s’està convertint en tota una 
trobada popular.

Els veïns de la plaça de 
l’Amball, sempre tan acolli-
dors, van deixar que els car-
gols, mudats per a l’ocasió 
amb la senyera, acompanyes-
sin la festa i campessin per la 
taula contagiats per l’alegria i 
la germanor que es respirava 
entre els veïns.

Es preparà el sopar com 
si fóssim una gran família. 
Un bon tiberi acompanyat 

de cants i sorpreses que van 
arrodonir la festa. La bona 
temperatura respectà la nit, 
doncs teníem un xic de por 
que el vent s’endugués les 
estovalles. Al fi nal, el jovent, 
va preparar uns “mojitos” tant 
refrescants com deliciosos.

Ben cert és que no es fa mai 
tot a gust de tothom, però això 
forma ja part de tot el “pack”. 
Acabat el sarau els cargols es 
van acomiadar fi ns el proper 
any i es van repartir per les 
cases a descansar.

Jaumina

Es preparà el sopar 
com si fóssim una 
gran família. Un 
bon tiberi acom-
panyat de cants i 
sorpreses que van 
arrodonir la festa.
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Demanar per Josep Mª
600 446 600  -  973 390 331600 446 600  -  973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

perruqueria unisex - estètica

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

CARME i MAITECARME i MAITE
fotodepilacio  29’50€  per zona´

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

Tel. 973 39 27 17
A G R A M U N TAv. Jaume Mestres, 15

25310 AGRAMUNT

Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37



53sió 607[SETEMBRE 2014]

Festa Major de Montclar

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Els actes van començar el matí de divendres 
25 de juliol, diada de Sant Jaume, amb 
una missa en honor al patró. Es van re-

prendre a la tarda, amb el pregó realitzat al balcó 
de l’ajuntament que, tot i que amb uns minuts 
de retard per culpa d’un fort ruixat just en l’ho-
ra prevista de l’inici, es va poder realitzar sense 
problemes. El pregó va acabar un cop més amb 
els crits de “Visca Montclar i visca Sant Jaume”, 
el ja tradicional “txupinazo” i una pluja de ca-
ramels per a la mainada. Seguidament, el sopar 
de germanor va aplegar més de 300 persones. 
Amb l’estómac ben ple, es van apagar tots els 
llums del poble i va començar un castell de focs 
que anunciava l’esperada arribada del fantasma 
Jaumet i el senglar Massaporc que enguany, en 
motiu del tricentenari de 1714, lluïen estelades 

a l’esquena. Un any més van ser els encarregats 
de realitzar els primers balls de la festa gran del 
poble, i en acabar tots els assistents es van posar 
de peu per cantar l’himne nacional de Catalunya. 
Tot seguit va començar el ball de nit amb el duet 
“Axis”, que entrada la nit va deixar pas al grup de 
versions “Munt-Band”, que actuaven per cinquè 
any consecutiu. Quan el sol començava a despun-
tar, la festa va seguir amb molt de ritme amb “Dj 
Jordi Balagué”.

L’endemà, dissabte 26 de juliol, els actes van 
prosseguir amb el tradicional torneig de botifarra: 
més tard es va poder gaudir amb el grup de maria-
chis “Alma”. Després d’una pausa per sopar, els 
actes es van reprendre amb el ball de nit a càr-
rec del grup “Alma” i paral·lelament la festa de 
la música catalana amb “Dj’s Locals”. El jovent, 
que un any més va omplir el petit poble de gom 
a gom, va poder saltar i ballar fi ns ben entrada 
la matinada amb l’ímpetu dels grups de versions 
“Tremendos” i “Ball The Raska”, la festa va se-
guir un dia més amb “Dj Jordi Balagué” fi ns que 
van fer la seva aparició el fantasma Jaumet i el 
senglar Massaporc. La nit més llarga de Montclar 
va acabar amb la cercavila pels carrers del poble 
amb els que encara tenien més ganes de gresca.

El diumenge 27 de juliol, la quitxalla va poder 
refrescar-se durant tot el dia amb un parc d’atrac-
cions aquàtiques. Al migdia es va fer una missa 
en honor al patró i a la sortida es va encendre la 
tradicional traca, caramels i jocs japonesos per 
als més petits. Al capvespre l’orquestra “Glacé” 
va delectar els assistents amb un esplèndid con-
cert, seguit d’una sessió llarga de ball en què no 
va faltar el tradicional ball de rams.

Per cloure la Festa Major, el dilluns 28 de juliol 
es va realitzar la pintada de murals on els pe-
tits van pintar els seus personatges preferits o els 
seus moments predilectes de la festa que acaba-
ven de viure.

Un any més, des de l’Associació de Jovent de 
Montclar volem agrair la presencia de tots els 
assistents i col·laboradors. A partir d’aquest mo-
ment ens toca començar a treballar amb il·lusió 
per la pròxima, que intentarem fer encara més 
gran i en la qual us esperem a tots un cop més.

David Hernández GalceranD
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A partir 
d’aquest mo-
ment ens toca 
començar a 
treballar amb 
il·lusió per la 
pròxima, que 
intentarem fer 
encara més 
gran.
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El dia 22 d’agost Cal Serra va celebrar el 50 Aniversari. Va ser una nit plena d’emocions i 
records, amb el sorteig dels 50 melons, cocktails i tot un tast dels productes Mos del Tros, 
als quals agraïm la seva col·laboració. La presència de molts clients, amics i familiars, 
signifi cà tot un caliu per a nosaltres i, com no, per als nostres pares. Amb aquestes parau-
les, la Rosa i la Cris agraïm tots aquest anys.

Uns arbres, la història comença amb uns arbres, sem-

brats i cuidats fi ns obtenir el fruit.

I el fruit de Preixens se’n va anar cap a Agramunt.

Som a l’any 1964, quan els nostres avis, tiets i pare 

van iniciar aquest camí que de moment porta 50 anys.  

Any 1970, una morenassa de Lleida va arribar a la 

nostra vila, deixant enrere els pastissos i el piano, per 

col·locar-se un davantal que portaria 42 anys més.

Quin goig i plaer més gran per a nosaltres dues, parlar 

sobre els nostres pares.

Se’ns omple el cor d’orgull d’haver treballat amb ells, 

conviscut amb ells, créixer amb ells...

Dues persones lliutadores amb una dedicació absolu-

ta per la feina, per la vida.

Dues persones úniques que, amb suor i esforç, han fet 

possible que avui siguem aquí, celebrant el 50è aniver-

sari de Cal Serra.

Tan sols ens queda dir:

Gràcies pares per tot el que ens heu ensenyat i tot 

l’amor que hem rebut. 
Rosa i Cris

Els pares amb el pastís

Família Serra i treballadors

Família Serra

Cal Serra 50 aniversari

Sant Joan, 16
Tel. 973 390 657

Camí de les Planes, 2
Tel. 973 392 093

serrafruits@terra.comCa
l S
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Alegria efímera

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Durant tot el matí va estar pendent del 
cel. Tenia ganes d’anar a fer un volt, 
però els meteoròlegs no havien deixat 

d’anunciar que es podien donar fortes tempes-
tes en qualsevol punt de la geografi a, així que 

per por de veure’s 
sorprès per un 
sobtat canvi de 
temps mentre ron-
dava va desistir de 
sortir i recloure’s a 
casa com un ermi-
tà. Des del terrat 
de casa va anar 
escodrinyant el 
cel amunt i avall 
sense percebre en 
cap moment el 
més mínim indici 
que donés peu a 
un imminent canvi 
de temps. El cel es 
mostrava tan clar i 

radiant que li venien ganes de baixar corrents 
cap al carrer i abandonar la seva autoreclusió 
infl igida; però tan bon punt arribava al llindar 
de la porta d’entrada i veia el carrer, no gosa-
va fer la passa endavant i reculava poruc de 
nou cap a l’interior a esperar el que havia de 
passar. Recolzat a la barana del terrat observà 
amb certa inquietud com deambulava la gent 
pel carrer. Els veia passar tan tranquils que 
no podia deixar de pensar en l’inconscients 
que eren per aventurar-se a vagar pels carrers 
davant les previsions que feien els homes del 
temps. Les hores en captivitat transcorregue-
ren sense observar-se cap canvi en el temps. 
El cel s’havia mantingut des de primera hora 
tan serè que al fi nal de tanta espera va pen-
sar que els meteoròlegs s’havien equivocat en 
les prediccions i va decidir d’abandonar el seu 
confi nament.

Deslliurat de la gàbia va sortir a donar un 
tomb pels afores del poble. Se’n va anar allu-
nyant agafat de bracet amb un resplendent sol 
que escalfava de valent i no va parar de ca-
minar fi ns que el cansament i la calor el van 

forçar a aturar-se. Llavors es va asseure sota 
l’aixopluc d’un petit ametller que hi havia a 
la vora del camí. Mentre reposava per agafar 
forces per continuar avançant, contemplà la 
planura que s’estenia als seus peus i s’alegrà 
de veure-la tan ben il·luminada. Però tot d’una 
es va sentir inquiet per una sensació que li ve-
nia del darrere. D’un salt s’aixecà del terra i es 
va girar, i amb aquest gest va veure la tempes-
ta que s’expandia per tot l’horitzó i avançava 
amenaçadorament en la seva direcció. La visió 
el va espantar tant que el cor se li va accelerar. 
Temorós de ser engolit per la tempesta va do-
nar mitja volta i sense perdre temps va comen-
çar a desfer el camí recorregut tan ràpidament 
com va poder.

Va arribar a les portes de casa quan comen-
çaven a caure les primeres gotes. Aleshores 
el poble ja estava sumit en la foscor. El núvol 
de tempesta s’havia aposentat sobre el poble 
ofuscant el cel rere una espessa cortina negra 
que havia transformat la claror del dia en nit. 
La corredissa que havia fet l’havia deixat tan 
exhaust que gairebé no podia respirar. Per sort 
quan va posar els peus dins de casa va notar-se 
envaït per fort alleujament, com si li traguessin 
un pes de sobre. Llavors va sentir que s’inten-
sifi cava la pluja. Resguardat rere els vidres de 
la fi nestra contemplà el xàfec que queia tot 
alegrant-se que no l’hagués agafat al desco-
bert. Plovia amb tanta intensitat que gairebé 
no es podia veure l’altra banda de carrer. Les 
teulades vessaven salts d’aigua que les petites 
canaleres no podien engolir. L’aiguat era tan 
intens que el carrer anava a l’ample com si 
d’un riu es tractés. Semblava que la tempesta 
volia eternitzar-se però al cap de poca estona 
va començar a amainar retornant la normalitat 
als carrers.

Va sortir de casa. Els carrers tornaven a ser 
carrers. La gent començava a sortir dels seus 
caus i a deambular. Va sentir que algú deia 
que el riu anava fi ns dalt. I hi va anar. A me-
sura que s’hi atansava va poder sentir els seus 
càntics d’alegria, i no podia estar-ne més. L’ai-
guat l’havia rejovenit i encara que fos per poc 
temps s’alegrava que tornés a ser un riu.   ■

Resguardat rere 
els vidres de la 
fi nestra contemplà 
el xàfec que queia. 
Plovia amb tanta 
intensitat que gai-
rebé no es podia 
veure l’altra banda 
de carrer. Les 
teulades vessaven 
salts d’aigua que 
les petites cana-
leres no podien 
engolir. L’aiguat 
era tan intens que 
el carrer anava 
a l’ample com si 
d’un riu es tractés.
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Bar - Restaurant

Agramunt

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
>a

m
m

.c
a

t

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

ílvia Balagueró
C E N T R E  P O D O L Ò G I C

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

PRIMER ANIVERSARI

Consulteu

promocions!
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Classifi cacions i resultats R. Mendoza

Segona Catalana

Pretemporada
Resultats:

AGRAMUNT G. GATELL 1 - TORREFARRERA 3

AGRAMUNT G. GATELL 1 - LLEIDA 1
(Juvenil Divisió d’Honor)

BALAGUER 1 - AGRAMUNT G. GATELL 0

MONTBLANC 0 - AGRAMUNT G. GATELL 0

AGRAMUNT G. GATELL 0 - TÀRREGA 8

TORNABOUS 2 - AGRAMUNT G. GATELL 1

AGRAMUNT G. GATELL 1 - RIALB 1

AGRAMUNT G. GATELL 7 - BUTSÈNIT 0

Després d’una pretemporada molt fl uixa, comencem la 
temporada amb una derrota a casa amb un fort rival.

Classifi cació Punts

Organyà 3

Alpicat 3

Linyola 3

Solsona 3

Alcarràs 1

Alcoletge 1

Angulària d’Anglesola 1

Borges Blanques 1

Cervera 1

Tremp 1

Balàfi a 1

L’Albi 1

Andorra 0

Palau d’Anglesola 0

Agramunt G. Gatell 0

Artesa de Segre 0

Guissona 0

La Seu d’Urgell 0

Equip titular al primer partit de lliga.

A la dreta, plantilla de l’equip a Segona Catalana, en aquesta temporada 2014-15.

R
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R. MENDOZA
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258

germanscapitan@hotmail.com

PRESSUPOSTOS
SENSE

COMPROMÍS

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 16€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Nova temporada

Un any més, un cop 
passada la Festa Ma-
jor torna la normalitat 

també en el Club Handbol 
Agramunt. 

Ja han començat els en-
trenaments dels diferents 
equips, i també ja s’han 
tancat dates per als primers 
amistosos per preparar la 
nova temporada que s’acosta.

En l’aspecte merament es-

portiu, poques novetats. D’ini-
ci es mantenen els mateixos 
cinc equips de la temporada 
passada: quatre de femenins, 
amb totes les categories co-
bertes, i un sènior masculí, 
amb nou entrenador, que 
intentarà fer un passet més, 
i colar-se a la fase d’ascens 
a segona, que tan a prop va 
quedar la passada temporada.

Les novetats més destaca-
des vénen per altres fronts. 
Com ja varen comunicar per 
aquest mitjà els interessats, 
la secció de Futbol Sala ha 
decidit independitzar-se i cre-
ar un nou club. Decisió que 
respectem i acceptem, tot i 
no estar-hi d’acord. 

Els canvis obligats en la 
junta directiva, han compor-
tat la dimissió d’algun dels 
històrics que era a la junta 
quasi des dels inicis del club, 
i l’entrada de gent jove, amb 
noves idees, que seran els en-
carregats de tirar endavant en 
aquesta nova etapa.

Escola d’Handbol
Precisament una de les no-

ves idees, és la reactivació de 
l’escola d’handbol per tal de 
garantir la continuïtat dels 
equips actuals.

Aprofi tant un recent acord 
entre els clubs de Lleida, per 
tal de revitalitzar aquest es-
port, i que garantirà l’organit-
zació de diferents trobades de 
minihandbol per poblacions 
veïnes i també en el nostre 
poble, intentarem crear al-
guns equips de base per par-
ticipar-hi.

Així, doncs, si tens ga-
nes de provar què és això de 
l’handbol, no ho dubtis, tru-
ca’ns al telèfon 666230064 
o envia’ns un mail a <cha@
handbolagramunt.org> i t’in-
formarem, segur que troba-
rem el teu lloc en algun dels 
equips del club. 

Com sempre, podreu tro-
bar tota la informació del 
que passa al club, resultats 
notícies, etc. a la nostra web, 
www.handbolagramunt.org 
i també a la nostra pàgina 
de facebook <http://www.fa-
cebook.com/Club.Handbol.
Agramunt>   ■

Es vol reactivar 
l’escola d’handbol 
per tal de garantir 
la continuïtat dels 
equips actuals.

Jaume Espinal

JAUME ESPINAL
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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

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Junts cap al 9 de novembre

La multitudinària manifesta-
ció en forma de V del passat 
11 de setembre que va om-

plir la Diagonal i la Gran Via de 
Barcelona demostra un cop més 
la voluntat majoritària dels cata-
lans de tenir l’oportunitat de deci-
dir democràticament el futur del 
nostre país. Des dels sectors con-
traris a la consulta, un cop més 
s’havia subestimat la capacitat de 
convocatòria i, com és habitual, 
es van qüestionar les xifres d’as-
sistència. Mentre a l’Estat Espa-
nyol aquests sectors es dediquen 
a menystenir el clam massiu de la 
gent al carrer, al Regne Unit, els 

dirigents unionistes treballen a 
corre-cuita per oferir contrapres-
tacions convincents als escoce-
sos. Fins i tot, i de forma ja ofi -
cial, algun ministre ha plantejat la 
suspensió de l’autonomia.

Al mateix temps, el Parlament 
de Catalunya acollia el debat de 
política general. Un debat en què, 
més enllà de les discrepàncies 
ideològiques de cada partit i d’un 
cert cofoisme per part del que go-
verna, ha mostrat una unió ferma 
de les forces polítiques que en el 
seu moment van signar el com-
promís per donar suport al dret 
a decidir a través d’una consulta 
i d’una pregunta pactada. Real-
ment, és aquesta unió la que ens 
ha de portar a la llibertat, i un cop 
arribats serà el mateix poble qui 
decideixi el model amb què vol 
ser governat. Posar-se d’acord en 
un fet tan important per a Cata-
lunya com aquest demostra que 
els partits favorables a la consulta 
han sabut alçar la mirada per pro-
jectar-la més enllà del dia a dia. 
Fins i tot Esquerra Republicana 
de Catalunya s’ha ofert a formar 
part del govern per enfortir un pro-
cés que no té retorn.

Ara caldrà mesurar cadascuna 

de les passes. El constitucional 
actuarà en consonància al que li 
dictin els dos partits majoritaris de 
l’estat, PP i PSOE, i des del govern 
del PP es farà el que calgui perquè 
el dia 9 de novembre no es puguin 
posar les urnes. Si realment ha de 
ser així, la comunitat internacional 
està ben clar que en prendrà lectu-
ra, i haurà de posicionar-se davant 
unes possibles eleccions plebis-
citàries i una possible declaració 
unilateral d’independència. Difícil-
ment es posarà al costat de qui ha 
fet retirar unes urnes.

3 0 anys d’Espetec
La Festa Major d’enguany ha 

estat el millor marc per celebrar 
els 30 anys del Grup de Diables 
l’Espetec d’Agramunt. Amb un 
emotiu pregó que recordava la tra-
jectòria del grup durant aquests 
30 anys, l’entitat encetava una de 
les Festes Majors més participa-
des dels darrers anys. Des de la 
Secció Local d’Esquerra Republi-
cana de Catalunya i des d’Acord 
d’Esquerra, felicitem els diables i 
tabalers d’Agramunt animant-los 
a seguir posant el foc i la màgia 
a les festes de la vila i d’arreu de 
Catalunya. Per molts anys!   ■

La voluntat 
majoritària 
dels ca-
talans és 
la de tenir 
l’oportunitat 
de decidir 
democrà-
ticament 
el futur del 
nostre país.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!

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

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci 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

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,

ESTALVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS

muntatge, sitja, tot inclòs.

Altres potències
consultar.

PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418

Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n   -   AGRAMUNT (Lleida)

ESTATT LVIÏ’S UNLL 60%

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt, 
3’70 €/sac
Sac de pèl·let portat a casa, 
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

- 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
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

ARRANJAMENT DE
L’ACCÉS A LA RESIDÈN-
CIA MAS VELL

Davant la problemàti-
ca d’accés amb cadira 
de rodes a la Residència 
Mas Vell d’Agramunt 
des de la plaça Merca-
dal, l’equip de serveis 
municipals ha procedit 
a l’habilitació d’una 
rampa adequada des 
del lateral dels porxos.

ARRANJAMENT DELS DESPERFECTES ALS CAMINS DE CON-
CENTRACIÓ PARCEL·LÀRIA 

Després dels desperfectes ocasionats pels forts aiguats 
d’aquest estiu i de la petició feta per l’Ajuntament d’Agra-
munt al Departament d’Agricultura i a Infrastructures.cat, fi -
nalment l’empresa encarregada de les obres de concentració 
parcel·lària i alhora concessionària del servei d’aigua, Aigües 
del Segarra-Garrigues, realitzarà les actuacions oportunes per 
resoldre els desperfectes en aquells punts relacionats amb la 
xarxa de reg.

APROVACIÓ INICIAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL (POUM)

Després de més de 8 anys de treball dels diferents equips 
de govern i un cop arribada a una solució de consens amb 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) pels temes d’inundabi-
litat, el passat 31 de juliol el Ple de l’Ajuntament va aprovar 
inicialment el pla per unanimitat de tots els grups munici-
pals. L’exposició pública durant la qual es podran fer les al-
legacions pertinents es va iniciar el passat dia 15 de setembre 
i s’allargarà fi ns el 6 de novembre inclòs. Tota la documenta-
ció pot consultar-se al web de l’Ajuntament d’Agramunt (www.
agramunt.cat) o a les mateixes ofi cines municipals.

JORNADES EUROPEES DEL PATRIMONI

Dins el marc de les Jornades de Patri-
moni Europeu l’Ajuntament d’Agramunt 
ha organitzat una visita guiada a la Cisterna del Convent. No 
havent fi nalitzat l’actuació per a adequar l’accés fi ns a l’inte-
rior de la cisterna, es farà una visita i explicació de les obres 
de rehabilitació de l’espai i dels elements constructius tro-
bats durant l’excavació. Les visites es faran el dissabte 27 i 
el diumenge 28 de setembre a les 11 del matí i a les cinc de 
la tarda. 

RENOVACIÓ DE LA SALA DE CONFERÈNCIES

L’Ajuntament d’Agra-
munt ha dut a terme 
una actuació a la Sala 
de Conferències situada 
al Casal Agramuntí que 
ha consistit en pintar 
els accessos i la matei-
xa sala i equipar-la amb 
projector, una pantalla 
i un nou sistema d’àu-
dio. L’actuació, prevista 
en el pressupost muni-
cipal, ha anat a càrrec 
de l’equip de serveis 
municipals. La nova sala seguirà a disposició de les entitats 
agramuntines que ho sol·licitin per tal que puguin fer ús tant 
de l’espai com de l’equipament audiovisual.

ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL CURS 2014-2015

Un curs més des de la regidoria d’Espots es donarà con-
tinuïtat a les activitats dirigides per a nens en edat escolar i 
la gimnàstica per a adults i gent gran. D’aquesta manera, es 
faran els jocs escolars dirigits a nens de 1r a 6è de primària, 
de dilluns a divendres de les 17.30 a les 19h i la psicomotri-
citat, per a nens de P3 a P5, de dilluns a dijous de 17.30 a 
18.30h, segons l’edat. D’altra banda, la gent gran podrà fer 
unes sessions d’activitat física suau amb el programa Activi-
gran els dilluns i dijous de 15 a 17h, i els adults podran fer 
exercici i manteniment amb el programa Mou-te i Activa’t. Per 
a més informació, podeu adreçar-vos a les ofi cines del pavelló 
o trucar al telèfon 973391647. També podeu fer les consultes 
al web www.agramuntesports.cat.

PROGRAMA ASSESORAMENT LEGAL

L’Ajuntament d’Agramunt, a través de la regidoria de Benes-
tar Social, ha iniciat un programa d’assessorament legal. Con-
cretament, aquest assessorament es farà a través d’una advo-
cada de Càritas que atendrà cada dimarts de forma alterna de 
les 9 a les 14h a l’Ajuntament. Un assessorament en matèria 
d’estrangeria i mobilitat internacional adreçat a tothom i que 
ajudarà professionals i estrangers a resoldre qüestions legals. 
D’aquesta manera, s’afavorirà la normalització jurídica i docu- ▼
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Dona informa’t 
CICLE DE CONFERÈNCIES

TARDOR 2014

Col·laboren:Organitzen:

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL Programa Fem salut

   

 
        

 

  
         

 

 

 

       

  
       

  
                

     

 

CONSELL COMARCAL DE L’URGELL

La salut i l’alegria a la 
taula de la tardor 
A càrrec de la Sra. ADA PARELLADA, 
restauradora dels prestigiosos restau-
rants Semproniana, Petra i Pla dels 
Àngels a Barcelona. És una conegu-
da comunicadora i col· laboradora 
en programes de televisió. Imparteix 
tallers i conferències sobre els bons hàbits alimentaris  i 
la importància d’una dieta saludable.  
Es parlarà de la importància de recuperar els hàbits 
alimentaris i el patrimoni culinari de les famílies. 
Conscients del frenètic ritme de vida actual, es desvet-
llarà el secret de les millors receptes de la temporada. 
Cal recuperar l’alegria de compartir la taula amb els 
productes més saborosos i saludables que trobem a la 
tardor, una estació de recolliment i d’emoció per rebre 
aquells aliments que només es troben durant aquests 
mesos. 

Dimarts 14 d’octubre  a les 18 h  AGRAMUNT
Casal agramuntí, pl. Mercadal, 1

L’alimentació natural per prevenir 
i plantes medicinals per curar 
A càrrec de la Sra. ASTRID VAN GINKEL, 
Assessora i divulgadora sobre els usos 
de les plantes i responsable de 
l’empresa FITOMON. 
S’explicaran les propietats alimentàries, 
medicinals i cosmètiques d’algunes 
herbes remeieres que creixen silvestres 
a la zona de l’Urgell. Introducció al  món dels preparats 
casolans que serveixen per aprofitar les propietats de les 
plantes que es troben al camp, al jardí o a l’hort i que són 
útils per tenir una farmaciola natural a casa. 

Dilluns 20 d’octubre  a les 18 h   BELLPUIG
Casa de cultura, pl. St. Roc, 23

L’alimentació natural per prevenir
i plantes medicinals per curar 
A càrrec de la Sra. ASTRID VAN GINKEL, Assessora i 
divulgadora sobre els usos de les plantes i responsable 
de l’empresa FITOMON. 

Dijous 23 d’octubre  a les 18 h  TÀRREGA
Sala d’actes d’Infraestructures.cat, av. Ondara, 
núm. 3

Dijous 9 d’octubre  a les 18 h  TÀRREGA
Sala d’actes d’Infraestructures.cat, av. Ondara, 
núm. 3

La dieta dels colors i 
l’alimentació saludable  
A càrrec de la Sra. MONTSE FOLCH,  
Doctora i nutricionista , i col· laboradora 
habitual en programes de ràdio i de 
televisió, com  Divendres de TV3.
En aquesta conferència s’explicarà “la 
dieta dels colors”, una manera fàcil, còmoda i equilibra-
da de perdre pes a qualsevol edat.

Dilluns 27 d’octubre a les 18 h TÀRREGA
Sala d’actes d’Infraestructures.cat, av. Ondara, 
núm. 3

La malaltia cardíaca 
de la dona és diferent?
A càrrec del Sr. AGUSTÍ JORNET,  Doctor 
en Medicina i Cirurgia. 
Tradicionalment s'ha considerat que les 
malalties  cardiovasculars són gairebé 
exclusivament masculines i que la seva 
incidència a les dones és petita. Res més diferent de la 
realitat; les malalties de l'aparell cardiovascular són, 
amb diferència, la primera causa de mort entre la 
població femenina.



65sió 607[SETEMBRE 2014]

L'AJUNTAMENT
INFORMA

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

- Sra. Ma. Antonieta Jovell Vila, titular de l’activitat de bar 
situat al C. Sió, núm. 14, baixos d’Agramunt. 

PENELLA FITÓ, SLU, titular de l’activitat de pastisseria in-
dustrial de comerç al major de productes alimentaris situat a 
la plaça de l’Amball, núm. 11, baixos.

ELECTRICITAT ALBAREDA, SL, titular de l’activitat de ven-
da d’electrodomèstics i paraments de la llar situat al C. Sió, 
núm. 1, baixos d’Agramunt.

SUBVENCIONS
Es concedí els següents ajuts econòmics:
- 3.000€ al MOTO CLUB LLEIDA per fer front a les despe-

ses de la celebració del 1r DIRT TRACK d’Agramunt.
- 300€ a l’Associació Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca 

per donar suport a les activitats que es realitzen durant l’any.
- 2.880€ a l’Agrupació Sardanista Barretina per fer front a 

les despeses pels actes programats.

FIRA DEL TORRÓ I LA XOCOLATA A LA PEDRA
S’aprovà la contractació dels serveis com un contracte me-

nor la direcció, coordinació i producció de l’Aula del Gust 
amb motiu de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra de 
l’any 2014 per un import de 14.850€ més IVA essent en 
total 17.968,50€, que s’adjudicà a l’empresa Pep Palau, von 
Arend&Associats, SCP.

CAL MAS VELL
S’aprovà els treballs d’obra d’arranjament del terrat de l’edi-

fi ci de Cal Mas Vell, consistent en la reparació de les rajoles 
malmeses, col·locació de tubs de recollida d’aigües pluvials 
i condicionament de les baranes als pilars, que s’adjudicà a 
l’empresa PROMOCIONS EROLES ESTEVE, SL, per la quanti-
tat de 3.894,50€, exclòs IVA.

També s’aprovà la substitució de la bomba d’aigua d’aques-
ta Residència, que s’adjudicà a l’empresa GERMANS MAR-
TIN, SL, per la quantitat de 367,80€, exclòs IVA.

SETMANA DE LA MOBILITAT SOSTENIBLE I SEGURA
S’acordà l’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt a la Set-

mana de la Mobilitat Sostenible i Segura per participar a les 
accions que se celebraran entre els dies 22 i 29 de setembre 
de 2014 per la promoció de la mobilitat sostenible i segura.

CISTERNA CONVENT
S’aprovà l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra HABI-

LITACIÓ DE L’ACCÉS I MUSEÏTZACIÓ DE LA CISTERNA DEL 
PARC DEL CONVENT AL MUNICIPI D’AGRAMUNT redactat 
per l’empresa MACOTEC, 905, SL.

EQUIPAMENT INFORMÀTIC
S’aprovà l’adquisició de material informàtic per l’Ajunta-

ment d’Agramunt (1 ordinador, 1 programari amb llicència
Microsoft Offi ce 2013 i un disc dur extern per les ofi cines 
municipals), que s’adjudicà a l’empresa GÖTEBORG, CON-
SULTORIA INFORMÀTICA per la quantitat de 1.009,47€, 
inclòs IVA.

mental de les persones d’origen estranger al nostre municipi i 
es donarà suport en aspectes legals facilitant la informació i la 
tramitació dels permisos i de les documentacions requerides 
per a cada tràmit.

NOU APARCAMENT MUNICIPAL

L’Ajuntament ha posat en funcionament un nou aparcament 
municipal situat al raval de Puigverd, concretament al cos-
tat de l’Acadèmia. El nou espai, de 354 m2 cadastrals, que 
ha estat possible gràcies a l’acord amb què l’Ajuntament ha 
arribat amb la propietària Sra. Anna Ball Armengol, disposa 
d’il·luminació, té una capacitat per a 17 vehicles i l’estacio-
nament serà gratuït. Aquest nou equipament s’afegeix als di-
ferents aparcaments públics habilitats per l’actual equip de 
govern en solars no edifi cats. Els vehicles que vulguin fer ús 
d’aquest nou equipament entraran i sortiran pel mateix raval 
de Puigverd.

ACTES

CERTIFICACIONS
S’aprovà la certifi cació núm. 4 i última de l’obra denomina-

da PROJECTE D’ADEQUACIÓ DE LA VORERA OEST DE L’AV. 
CATALUNYA I LA PLAÇA DEL POU, lliurada per l’arquitecta 
municipal, directora de l’obra, i executada directament per 
l’Ajuntament, per un import de 5.678,66€.

S’aprovà la certifi cació núm. 1 de l’obra denominada PRO-
JECTE BÀSIC I D’EXECUTIU (FEBRER 2014) REHABILITA-
CIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CASC ANTIC D’AGRAMUNT, 
lliurada per l’arquitecta municipal, directora de l’obra, i execu-
tada per l’empresa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL, per 
un import de 37.509,71€.

Aquesta obra es fi nança amb una subvenció del Fons Euro-
peu de Desenvolupament rural (FEDER).

BAIXES ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els cor-

responents establiments: ▼
▼
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RECLAMACIÓ DE RESPONSABILITAT
Es desestima la reclamació de responsabilitat patrimonial 

interposada per la Sra. PILAR MORILLAS TEJADA, va presen-
tar a l’Ajuntament d’Agramunt una reclamació de responsabi-
litat patrimonial per suposats danys causats pel mal funciona-
ment de la via pública ocasionats, per una caiguda a la vila 
pública d’Agramunt.

FINCA DE TARASSÓ
S’aprovà per unanimitat dels tretze regidors, la verifi cació 

del text refós del Pla especial urbanístic de la fi nca Taras-
só núm. 5 amb la fi nalitat de regular els usos en els edifi cis 
existents en una fi nca de caràcter agrícola i ramader, redactat 
a iniciativa de la societat SAT EL PLA Núm. 1288, SL, amb 
els mateixos termes que en l’aprovació inicial de data 18 de 
febrer de 2013.

JUTGE DE PAU
Es van presentar tres sol·licituds per cobrir la vacant de Jut-

ge de Pau titular del Jutjat de Pau d’Agramunt: Sr. Miquel 
Valls Marquilles, Sra. M. Teresa Añé Ros i Sr. Albert Garcia 
Omedes.

Tenint en compte els vots emesos per cada candidat en vo-
tació secreta:

Sr. Miquel Valls Marquilles: 4 vots
Sra. Teresa Añé Ros: 7 vots
Sr. Albert Garcia Omedes: 2 vots
S’acordà proposar per a l’elecció, per a un període de quatre 

anys, la Sra. TERESA AÑÉ ROS per exercir el càrrec de Jutges-
sa de Pau titular del municipi d’Agramunt.

RECONEIXEMENT REGIDORS
Atesa la voluntat de reconeixement de les persones que han 

estat escollides càrrecs electes a l’Ajuntament d’Agramunt, 
l’Ajuntament Ple per unanimitat dels tretze membres que le-
galment el componen acordà: 1) Establir el protocol de fer 
una menció al Ple posterior a la defunció de la persona. 2) Fer 
arribar aquesta menció a la família de la persona. 3) Publicar 
una esquela en un mitjà de comunicació local. 

MENCIÓ PER AL PROPER PLE
Atès l’exercici del Sr. Jaume Jovell i Marsà com a regidor de 

l’Ajuntament d’Agramunt des del dia 15 de juny de 1991 fi ns 
al dia 28 de maig de 1995, el Ple municipal, a 31 de juliol de 
2014, acorda reconèixer el seu compromís i transmetre a la 
família l’agraïment per la seva dedicació al servei del municipi 
d’Agramunt.

RECTIFICACIÓ ADJUDICACIÓ FINCA
Es rectifi cà l’acord de la Junta de Govern Local de data 

16 de desembre de 2013 que es va adjudicar el contracte 
de l’ARRENDAMENT DE DIVERSES FINQUES RÚSTIQUES 
D’AGRAMUNT PER A ÚS DE CONREU referent a l’adjudicació 
de la fi nca 1 del polígon 508 que s’adjudicà al Sr. Miquel 
Muixí Berengueres.

SERVEI DE NETEJA
S’aprovà la realització dels serveis de neteja de diferents 

edifi cis municipal, per al període del 4 al 27 d’agost de 2014, 
i s’adjudicà a l’empresa CLANSER, SA per un import de 
377€, més IVA.

LEGALITZAR UNA NAU ADOSSADA EXISTENT
S’aprovà provisionalment, per unanimitat dels tretze regi-

dors, el text refós del Pla especial urbanístic promogut per la 
societat ROTECNA, SA, per a la legalització d’una nau indus-
trial més petita, adossada al nord de la primera nau ja existent, 
amb les prescripcions que consten en l’informe tècnic, situada 
al polígon 5, parcel·les 4 i 8 d’aquest terme municipal.

MOCIÓ SOBRE REGIÓ SANITARIA DE LLEIDA
L’Ajuntament es posiciona en contra de qualsevol projecte 

de fragmentació de l’Institut Català de la Salut i a favor de 
garantir el caràcter públic i el control administratiu del mateix.

Per aquest motiu es presenta una moció que va ser aprova-
da per nou vots a favor, set dels regidors del grup municipal 
d’Ad’E, un del regidor no adscrit i una del regidor del grup 
municipal del PSC, i quatre abstencions dels regidors del grup 
municipal de CiU.   ■

L'AJUNTAMENT
INFORMA
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
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Dies

Demografi a
(Mes d’agost de 2014)

NAIXEMENTS
Lluc Ribalta Ricart dia 13
Hawa Gassama Dia dia 19
Unai Aubets Llombart dia 28

MATRIMONIS
Jordi Solís Cebrino, i
Olga Pla Serra dia   9
Hossam Zaki Ali, i
Maria Eugènia López Mejía dia 13
David Marsol Omedes, i
Gemma Grimau Barrull dia 30

DEFUNCIONS
Pilar Brichs Noguera 99 anys, dia   1
Nati Rovira Pijuan 88 anys, dia   8
Antoni Fornells Botet 92 anys, dia 10
Pere March March 76 anys, dia 13

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST

Dia   1 ......................................... 0,2 l./m2

Dia   2 ......................................... 0,5 l./m2

Dia   4 ......................................... 2,0 l./m2

Dia 18 ......................................... 0,2 l./m2

Dia 19 ......................................... 18,5 l./m2

Dia 20 ......................................... 4,5 l./m2

Dia 22 ......................................... 56,0 l./m2

TOTAL ......................................... 81,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’AGOST

Màxima del mes ............................  35°, dia 10
Mínima del mes ....................  13°, dies 14 i 17
Oscil·lació extrema mensual .......................  22°
Mitja de les màximes .......................... 30,290°
Mitja de les mínimes .......................... 17,774°
Mitja de les mitjanes .......................... 24,032°

L’observador: Deudat Pont

OCTUBRE 2014

Mes de 31 dies, desè de l’any segons el 
nostre calendari i vuitè del primitiu calendari 
romà, anomenat October per aquesta raó.

El dia 1 el sol surt a les 5h 47m, i es pon 
a les 17h 34m. El dia 31 el sol surt a les 6h 
21m, i es pon a les 16h 48m.

El dia 23 el sol entra a la constel·lació de 
l’ESCORPÍ.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

A l’octubre, al camp, s’acaba el cicle de les ve-
remes i l’elaboració del vi, i començava la feina de 
llaurar la terra i prepara-la per a la sembra. Aquest 
mes era tingut com a molt dolent per a la salut.

Per l’octubre, llaurada Mal vergonyós
i per l’abril, bou a dormir per l’octubre, perillós
Dia 2: l’Àngel de la Guarda. Segons conta la lle-

genda, sant Vicenç Ferrer tornava cap a Barcelona 
seguit d’una gran gentada que escoltava les seves 
predicacions. En arribar al peu del portal dels Orbs, 
va veure al seu damunt un àngel que portava una 
espasa a la mà en actitud de fer guàrdia. El sant li va 
preguntar qui era i què feia en aquell lloc. L’àngel li 
va contestar: “Guardo la ciutat, per ordre de l’Altís-
sim”. Al cap d’uns quants anys, Barcelona va patir 
una gran epidèmia de còlera. Els Consellers munici-
pals, van acudir als remeis del cel i van creure que 
ningú millor que l’Àngel de la Guarda, enviat pel Se-
nyor per vetllar per la ciutat, els guariria del fl agel de 
la malaltia. Així ho va fer i per això van ordenar fi car 
una imatge de l’Àngel damunt del portal, tal i com 
l’havia vist sant Vicenç. Per això encara es coneix 
l’indret on es trobava aquest portal, com el portal 
de l’Àngel. Moltes poblacions de Catalunya els van 
imitar, per això el portal major d’Agramunt que sortia 
al camí de Tàrrega i a l’esplanada del Pou, es deia 
també el portal de l’Àngel. 

Dia 11: Sant Joan XXIII, papa. Joan XXIII (1958-
1963) és el nom que prengué Angelo Giuseppe Ron-

calli en ser elegit papa. Havia estat consagrat bisbe 
el 1925, va ser nomenat visitador apostòlic de Bul-
gària i més tard delegat apostòlic de Turquia i Grècia. 
Pius XII el va enviar el 1944 com nunci a París, i el 
1953 el va nomenar cardenal patriarca de Venècia. 
Tot just elegit papa va convocar un sínode a Roma i 
el concili ecumènic Vaticà II, que començà les seves 
sessions el 1962. Obrí l’Església Catòlica al diàleg 
amb el món i va afavorir les relacions amb els cris-
tians de les diverses confessions. El seu magisteri 
quedà refl ectit en les encícliques Mater et Magistra 
(1961) i Pacem in Terris (1963). Enguany ha estat 
elevat a la categoria de sant i les seves despulles es 
poden venerar a la basílica de Sant Pere del Vaticà.

Dies 12 i 13: La Fira del Torró i la Xocolata a la 
Pedra d’Agramunt.

EFEMÈRIDES DEL MES:
Dia 8 de setembre del 1804: S’autoritza la cons-

trucció dels Estudis Nous. Tal dia com avui l’Ajun-
tament d’Agramunt va rebre l’acord del Consejo de 
Estado, en què des de Madrid se’ls autoritzava a la 
construcció d’una escola, una presó, una habitació 
per l’escarceller i una carnisseria; segons el projecte 
elaborat per l’arquitecte Silvestre Pérez, vicesecretari 
de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do. El pressupost per a les obres era de 9586 lliures 
i 19 sous. Per cobrir aquest pressupost l’Ajuntament 
es va vendre patis al Mercadal, que ara s’estava ur-
banitzant, i a altres indrets que no s’especifi ca. Per 
motius que ara desconeixem, només es van construir 
els Estudis Nous.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 1, a les 19:33 h

el dia 8, a les 10:51 h

el dia 15, a les 19:12 h

el dia 23, a les 21:57 h

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

56 l.
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Pere March March
que morí cristianament el dia 13 d’agost de 2014,
als 76 anys d’edat, havent rebut els S. S. i la B. A.

A. C. S.

Els qui l’estimem: esposa, Lluïsa Altarriba Xandri; fi lls, Cèlia, Pere, Montse, 
Francesc, Marisa, Àngels i Damià; fi lls polítics, néts, besnéts, germana, cunyats, 
nebots, cosins i família tota, us demanem una oració pel seu repòs etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes i també vol donar les gràcies
al personal del CAP d’Agramunt per les seves atencions.

Agramunt, agost de 2014

Mercè Vicens Borges
(Vídua de Francesc Batalla Pujol)

que morí cristianament el dia 13 de setembre de 2014,
a l’edat de 83 anys, havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l’estimen: fi lls, Mercè i Víctor, i Ricard i M. Teresa; néts, Anna i Narcís, 
Gerard, Guillem i Sílvia; germana, M. Dolors; cunyats, nebots, cosins i família 
tota, us preguem una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes i molt especialment
l’afecte de totes les persones de la Residència Ribera del Sió.

Agramunt, setembre de 2014

Això és la joia - ser un ocell, creuar 
un cel on la tempesta deixa una pau 
intensa.
I això és la mort - tancar els ulls, 
escoltar el silenci de quan la música 
comença.

Màrius Torres
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les 7 diferències:

per Ricard Bertran

Multitudinària manifestació a Barcelona per la V, amb la partici-
pació de nombrosos agramuntins i algun personatge “infi ltrat”.

La imatge de sobre és l’ori ginal, mentre que a la de sota s’han fet 
set mo difi  cacions. A veure si les tro beu!

SALT DE CAVALL

Començant per la síl·laba on asse-
nyala la fl etxa, i fent el moviment 
del CAVALL als escacs, trobareu un 
refrany català.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Amb les dones i amb el mar, s’ha de saber navegar.

AMENITATS

Les 7 diferències

SUDOKU

Solució al SUDOKU:

Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9 
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap 
número en una mateixa fi la, en una mateixa colum-
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

3 7 4 9

1 2

8 7 6 9 3

5 7

9 3

3 6

6 4 3 8 5

2 7

2 8 1 6 365274189

912358467

487169325

629581743

578943612

143726598

796432851

831695274

254817936

na mar, Amb amb

les i ve sa

s’ha ber el nes

do de gar.
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No ens entristim pas
per haver-la perdut,
sinó alegrem-nos
per haver-la tingut.

Dotzè aniversari

Antonieta Valls i Trepat
Vda. d’Amadeu Amigó Pla

Que morí el dia 1 de setembre de 2002.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

El cementiri acull des de 
primers de setembre 

un placa commemorativa 
que recorda la mort al Front 
d’Aragó del jove combatent 
republicà, Josep Jou i Ber-
tran, als 27 anys d’edat. Du-
rant dècades la seva família 
no va saber exactament on 
havia estat abatut. Finalment 
va conèixer el punt exacte i 
les circumstàncies que en-
voltaren la seva heroica mort. 
A la foto, la seva fi lla Anna 
Karenina diposita un centre 
de fl ors a la placa commemo-
rativa que han situat al cos-
tat de la tomba de la germa-
na del seu pare morta l’any 
1898, als tres anys d’edat.



74 [SETEMBRE 2014]sió 607

Quarantè Aniversari

Rosalia Puig i Herbera
Que morí cristianament el 21 de setembre de 1974.

Cinquè Aniversari

Magí Feixa i Terés
Que morí cristianament el 10 de setembre de 2009.

Els seus fi lls, Magí, Roser i Ramon; néts, Maria Antònia i Jordi, Albert i Delfi ;
besnéts, Marta, Bernat, Marc, Albert i Joan, els tenen en el seu record i no els obliden.

AGRAMUNT, setembre de 2014
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L’àlbumL’àlbum ���� ����

La celebració actual de la Festa Major és molt 
diferent de com era fa uns anys. No direm 

pas, Déu ens en guard, si millor o pitjor. Fer el 
vermut no era una cosa que es fes cada dia. Es 
deixava per a les grans ocasions i la Festa Major 
ho era. En la primera de les imatges veiem una 
taula típica del vermut a casa nostra: rodona i 
de marbre i amb un contingut característic de 
l’època, 1948, els “botellins” de vermut amb 
l’obligatori sifó, el vasos amb un plat a sota i, per 
acompanyar, alguna ració de “berberechos” o, 
tot un luxe, d’“almejes”. Al darrere, Carme Tre-
pat. Davant, d’esquerra a dreta: Mercè Vicens, 
Teresina Escolà i Teresa Creus.

A la fotografi a de la dreta, 1956, tres noies en-
tren a una de les sessions de ball a l’envelat 

del Mercadal. Van vestides com en les millors 
ocasions. El ball de Festa Major era un gran 
esdeveniment, especialment per a la gent jove 
que sortia de la rutina anual. Impecablement 
conjuntades tant en els vestits com en els com-
plements. Fan goig de veritat. I com no podia 
ser d’altra manera, els nois anaven amb “traje” i 
corbata. Ja en podia fer de calor que ningú no es 
treia mai l’americana. Des de l’esquerra Josefi na 
Isant, Maria Teresa Rovira i Anna Karenina Jou.
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L’Hostal Tarragona va ser durant molts anys un establiment hoteler regentat per la família Tarragona. Més tard els baixos de 
l’edifi ci van acollir el desaparegut Banc Central quan traslladà la seva ofi cina des de Cal Jolonch. Al carrer de la Barretina, en-
cara sense asfaltar, es veuen les parets del cine de l’antiga societat que li dóna nom i que més tard es van enfonsar. Els locals 
que donaven a l’avinguda Àngel Guimerà estan ocupats per un magatzem i la Caserna de la Guàrdia Civil. Enmig d’un i altre 
edifi ci la Rellotgeria Esteve. Anys més tard la vorera es va estrènyer perquè els cotxes, cada vegada més nombrosos, tingues-
sin lloc per aparcar i es va substituir la precària xarxa de l’enllumenat públic que tenia com a base unes faroles reaprofi tades.

osttalal TTarragona va ser ddura tnt mololtsts aanynyss unun eststabablimeentnt hh tot leler regentatatt peper lala ffamílíliaia TTarragona MéMés tta drd elsls bbaiaixoxoss d

IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN


