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Es va retre un homenatge a totes les persones
que han format part del Consistori municipal
durant els 35 anys d’Ajuntaments Democràtics.

5a7
Àmplia informació del que van donar de si les
votacions del 9-N a la nostra Vila.

9, 48 i 49
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JOSEP BERTRAN

La informació dels resultats del dit procés participatiu del
9-N obre el número del mes de novembre. Si com diu el
tòpic una jornada electoral és una festa de la democràcia,
la consulta del diumenge dia 9 ho va ser molt més encara.
Només calia veure
l’ambient familiar i
festiu que durant tot
el dia hi va haver a
l’Institut, amb una
afluència constant de
participants atesos
per una vintena de
voluntaris.
Una altra de les informacions destacades és la de l’homenatge als ex-regidors
i alcaldes que l’Ajuntament va organitzar
en motiu dels 35
anys de les primeres
eleccions municipals
democràtiques des de la Guerra Civil. També es publica un
escrit de l’alcalde, Bernat Solé, sobre aquesta celebració,
que tingué lloc el diumenge 26 d’octubre al Casal.
En l’àmbit cultural senyalar la informació sobre la inauguració del cicle de conferències de la recent creada Aula
d’Extensió Universitària. La nova entitat, adscrita a la Uni-

versitat de Lleida, aplega un centenar de socis i compta amb
la col·laboració de l’Ajuntament i d’algunes entitats locals.
Les pàgines centrals acullen un nou capítol, el darrer,
del col·leccionable sobre l’evolució urbanística, serveis i
equipaments de la
nostra Vila que hem
anat publicant en
el marc de la commemoració dels 50
anys de SIÓ. Aquest
últim capítol està
dedicat a l’evolució
històrica i urbanística de la plaça del
Pou amb especial
atenció al monument neoclàssic que
la va presidir durant
gairebé 200 anys. El
Pla del Pou va ser un
dels primers espais
que es van ocupar
fora muralles i va esdevenir un dels principals punts neuràlgics d’Agramunt.
Entrats ja de ple en la normalitat, passades festes i fires
comptem amb les habituals col·laboracions d’entitats, partits polítics i associacions esportives, a més de les seccions
fixes de la revista. ■
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ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

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

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com
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VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

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

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

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

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

A C T U A LITAT FETS DEL M ES

JOSEP BERTRAN

9-N

JOSEP BERTRAN

Molta participació en el Procés Participatiu del 9 de Novembre. 2.268 agramuntins van
votar simbòlicament sobre el futur de Catalunya. El 87,5% ho van fer per l’opció de la
independència

La pluja del matí no va ser inconvenient per una afluència massiva. Per votar s’havia d’estar domiciliat a Agramunt, segons el DNI.
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sió 609

▼

JOSEP BERTRAN

M

algrat el caràcter simbòlic de la votació del
9-N la xifra total de
votants (2.268) es va apropar
molt al de les darreres eleccions autonòmiques d’ara fa dos
anys en les quals van participar 2.592 persones i de les
municipals amb 2.422. Cal
tenir en compte que aquesta
vegada no hi havia un cens
previ i que també podien votar
a partir dels 16 anys i els estrangers amb residència legal.
Amb tot, es pot considerar que

5
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JOSEP BERTRAN

Les dades dels votants s’introduïen en un ordinador.
Es van instal·lar cinc urnes servides per una vintena de voluntaris.
A l’exterior (foto de la dreta) l’ANC recollia firmes contra l’Estat per
enviar a la UE.

PERCENTATGE EN RELACIÓ AL TOTAL DE VOTS
Sí - Sí
87,52%

Sí - No
4,89%
Sí - En blanc
1,90%
No
2,12%

En blanc
0,62%
Altres
2,95%

la participació va ser molt elevada. Si fem una anàlisi més
detallada veiem que els vots
dels SÍ - SÍ (1.985) s’apropen
als que en les darreres autonòmiques van aconseguir CiU
i ERC (1.791).
Les votacions es van fer en
una sala de l’Institut on es van
instal·lar cinc meses ateses
per un president i dos vocals
a cadascuna. Tant aquests
6
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com els coordinadors eren
voluntaris que s’havien inscrit
prèviament i que van rebre les
instruccions pertinents. A tot
el llarg de la jornada els voluntaris van rebre nombroses
mostres d’agraïment de part
de moltes persones i fins i tot
van ser obsequiats amb galetes, coca, xocolata desfeta...
A l’exterior de l’edifici hi havia una taula on es recollien

JOSEP BERTRAN

RESULTATS DE LA CONSULTA A AGRAMUNT
Mesa 1

Mesa 2

Mesa 3

Mesa 4

Mesa 5

TOTAL

Nombre de votants

443

467

423

451

484

2.268

Sí - Sí

397

400

368

386

434

1.985

Sí - No

9

24

27

31

20

111

Sí - En blanc

8

8

5

16

6

43

12

13

5

7

11

48

1

3

5

3

2

14

16

19

13

8

11

67

No
En blanc
Altres

firmes per denunciar davant
els estaments de la Unió Eu-

ropea el tracte del govern espanyol en tot el procés. Fora

del recinte es mantingué una
discreta presència dels Mossos, com en qualsevol jornada
electoral. No es van registrar
incidències remarcables i el
dia va transcorre en un ambient gairebé festiu. En no haver-hi un cens electoral previ,
el justificant per poder votar
era el DNI vigent i amb l’adreça de residència a Agramunt.
Això no es va donar en algunes persones, que no s’havien
informat bé, amb el seu conseqüent disgust.
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A C T U ALITAT FETS D EL M ES

LAIA PEDRÓS

35 anys d’Ajuntaments democràtics

Foto de família dels
ex-regidors agramuntins. Al centre, els cinc
alcaldes. A l’esquerra,
els membres del
primer Ajuntament democràtic i, a la dreta,
el Consistori actual.

L

’Ajuntament agramuntí organitzà, el diumenge 26 d’octubre, un acte commemoratiu
del 35 aniversari de la celebració
de les primeres eleccions municipals democràtiques el 3 d’abril
de 1979. Per aquest motiu es
convocà totes les persones que
durant aquests anys van sortir
escollides membres del Consistori. Durant les nou legislatures
han estat 73 en total, distribuïts

entre 5 alcaldes i 68 regidors.
Aquesta commemoració es
materialitzà en un homenatge
als ex alcaldes i regidors que
consistí en el lliurament a cadascun d’ells o als familiars dels
difunts, d’una còpia del manifest, aprovat en el decurs d’un
ple extraordinari celebrat al Casal, i d’un dibuix de la façana de
Ca la Vila, obra de Rosa Marsà.
Un dels moments més signifi-

catius va ser la lectura per part
de l’actual Secretària Municipal,
Sara Miñarro, de l’acta de constitució del primer Ajuntament
democràtic que tingué lloc el dia
19 d’abril de 1979. En el decurs
de les diverses intervencions es
posà de manifest els profunds
canvis que ha experimentat la
nostra Vila, en els àmbits material, social i cultural, des d’aquella data.

III CAMINADA SOLIDÀRIA PER LA MARATÓ
L’Esplai Sió i l’AEiG Agramunt han organitzat una caminada solidària per la Marató de TV3. La caminada
es farà el proper dissabte 13 de desembre al matí. La ruta és apta per a totes les edats i nivells i està
oberta a tothom. El punt de sortida serà la Plaça Fondandana a les nou del matí. Per poder participar
a la caminada cal inscriure’s prèviament a Cortinatges i Joguines Sangrà i fer un donatiu de 2€ per
persona. Les inscripcions estaran obertes fins al dia 10 de desembre. Tots els donatius que es recullin es
donaran a la Marató de TV3 que enguany tracta sobre les malalties del cor. Vine a caminar amb nosaltres
i col·labora amb la Marató de TV3.

[NOVEMBRE 2014]
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Joan Granados presentà l’acte.

1 i 2. Aula d’Extensió
Universitària

Públic assistent a la conferència
inaugural. Les properes es faran
al Foment.

El primer dijous de novembre, dia 6, es va celebrar la
inauguració de l’Aula d’Extensió Universitària amb la
intervenció del Rector de la

Universitat de Lleida, Roberto Fernández. A aquest primer acte de la nova entitat
agramuntina, que compta
amb un centenar de socis,
es parlà únicament sobre la
Universitat de Lleida, UdL,
i el seu Rector en presentà
una àmplia panoràmica. Va
fer especial èmfasis en la importància que té per al teixit
social, cultural i econòmic del
conjunt de les comarques lleidatanes. Es lamentà, però, de
les dificultats que té la UdL
per implicar les empreses del
territori a diferència d’altres
indrets de Catalunya.
Sobre les Aules d’Extensió
Universitària reiterà l’encert
d’haver-ne creat una a Agramunt i que, tot i l’èxit inicial, el Rector comentà que,
per l’experiència que tenen,
l’afluència encara serà més
gran en el futur. Animà tots
els assistents a perseverar i a
convertir-se en uns dinamit-

zadors culturals i a ser ambaixadors de la UdL. També
intervingueren el president
local, Joan Granados; la regidora de cultura, Mercè Cases,
i l’alcalde, Bernat Solé, que
tancà l’acte.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

1

JOSEP BERTRAN

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

3
Joan Llurba a l’interior de l’empresa.

3. Joan Llurba, Medalla
President Macià
L’industrial agramuntí Joan
Llurba Vicens ha estat guardonat amb la Medalla al Treball Francesc Macià per part
del Govern de la Generalitat,
a petició del nostre Ajuntament. Amb ell han estat premiades 11 persones més i 4
empreses i entitats catalanes,
que se’ls reconeix la seva
trajectòria que ha contribuït
a l’impuls de l’economia catalana. Joan Llurba és també
Fill Il·lustre d’Agramunt.

JOSEP BERTRAN

4, 5 i 6. La Cisterna, foradada

10

Continuen les obres d’accessibilitat a l’interior de la
Cisterna del Convent amb la
construcció del túnel a través
del qual s’accedirà a l’escala
interior que es construirà per
baixar fins a la base. Ja s’ha

2
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Vista interior de la construcció del túnel d’accés.

JOSEP BERTRAN

4

5
El túnel vist des de l’exterior.

foradat la paret de la cisterna per on es podrà extreure
la runa barrejada amb restes
òssies. Es tracta de material segurament procedent de
l’antic cementiri dels franciscans que es va desmantellà
quan, a principis del segle
XX, es construïren els dipòsits
soterrats.

6
Interior de la cisterna amb la runa i les restes òssies.

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

7

Lo Pardal 3 acollí, el dissabte 15 de novembre, la
presentació del llibre-CD “Jo
no sé res, sóc músic”. Es
tracta d’un treball en què es
reflexiona sobre el món de la
música en general i la sardana en particular a través
d’un discurs amè però a la
vegada profund. El seu autor,
Esteve Molero, és el director
actual de la Cobla Jovenívola
d’Agramunt i col·laborador en
diferents projectes de cobles
com la Principal del Llobregat
i Marinada.
La presentació, organitzada per la llibreria L’Espiga,
va consistir en un concert del
duet format pel mateix Molero
al trombó i del guitarrista Joan
Interpretació musical durant
l’acte de presentació del llibre.

[NOVEMBRE 2014]
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7. “Jo no sé res, sóc músic”
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JOSEFINA MIRALLES
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Foto de família dels que celebraven
els 50 anys.

Mobiliari del despatx on Pedrolo
va escriure la major part de la
seva obra.

Casellas, prèvia introducció
de Josep Bertran Mitjavila.
Els temes interpretats feien
referència a la trajectòria vi-

tal i professional de Molero, i
il·lustraven les reflexions que
el director/compositor va anar
desgranant durant la vetllada.

8. Aniversari 50 anys
Els nascuts l’any 1964 van
celebrar, el dissabte 18 d’octubre, la festa commemorativa del seu aniversari.
A quarts de set, tal com estava anunciat, es va fer una
ruta “Descobrint la Vila”. A la
nit, el sopar de germanor en
el qual tothom va gaudir de
les activitats programades.

JOSEP ROVIRA

9. Espai Pedrolo
a Concabella

12

El castell de Concabella
acull des del 26 d’octubre un
centre d’estudi i exposició,
193 m2, dedicat a l’escriptor
Manuel de Pedrolo nascut al
veí castell de l’Aranyó però resident a Tàrrega, on encara hi
ha la seva casa pairal al carrer
Major. L’Espai ofereix una exposició permanent de la vida
i l’obra de l’escriptor com el

9
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10
Els membres de la comissió
tècnica del Consorci de la Torre
de Castellnou.

Veïns de Montgai que celebraven
els respectius aniversaris.

11

despatx de treball on va escriure la major part de les
seves obres i també diferents
àmbits de l’obra i pensament.
Destaca una mostra de la sèrie d’onze novel·les de Temps
Obert en què Pedrolo situa el

JOSEP BERTRAN

torre, inclogui el conjunt de
la població per tal de facilitar
les prospeccions arqueològiques i la protecció del patrimoni monumental com el
molí medieval, el sarcòfag del
segle IX, l’ermita, entre altres.
La Torre de Castellnou té unes
característiques que la fan totalment singular a Catalunya i
des de fa molts anys s’intenta
el seu estudi i restauració.

11. Aniversaris
a Montgai
Una vintena de persones
de la localitat de Montgai
nascudes els anys 1958,
1959 i 1960, es van aplegar
el dissabte 8 de novembre
en un dinar de germanor per
celebrar els respectius aniversaris. Va ser una trobada
entranyable on tothom s’ho va
passar molt bé, tal com es pot
veure en la foto de record que
ens han fet arribar.

seu personatge Daniel Bastida en una mateixa situació,
l’esclat d’una bomba durant
els bombardejos dels feixistes a Barcelona, però a partir
d’aquí segueix camins diferents segons circumstàncies
singulars. Segons van explicar
la seva filla, Adelais, i l’alcalde dels Plans de Sió i president del Consell Comarcal de
la Segarra, Adrià Marquilles,
encara s’han de traslladar
l’arxiu de documentació dels
manuscrits, correspondència
i articles. El mes de desembre s’obrirà als estudiosos.
El pressupost ha estat de
320.000 euros del programa
Leader de la UE i PUOSC.

LAIA PEDRÓS

La Diputació ha començat
els treballs preliminars com
els topogràfics de la Torre
de Castellnou, de cara a la
redacció del projecte de consolidació i restauració. El dia
30 de novembre es constituí
la Comissió tècnica que n’ha
de fer el seguiment. Entre els
principals acords a què es va
arribar hi ha el d’instar l’Ajuntament a aprovar un pla director que, a més de la pròpia

JOSEP BERTRAN

10. Torre de Castellnou

12

12. Gírgola
Una amable lectora es va
presentar amb aquesta monumental gírgola que li va
regalar un bon amic, que va
localitzar en un indret de la
Ribera del Sió. ■
[NOVEMBRE 2014]
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
VIII Trobada d’escriptors per la Pau
Dissabte 22 de novembre de 2014, a les 18h.

Deixa’m un quadre
13 desembre 2014 / febrer 2015

Nadal a l’Espai
19 desembre 2014 / 4 gener 2015

(Des)equilibris, Subirachs

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

11 octubre 2014 / 4 gener 2015

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

SERVEI

24h

PERMANENT

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com

14
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Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

E N T ITATS

Informacions de l’ANC

F

FONT: ANC

Estem convençuts
que ens en sortirem, l’afirmació
que aquest és un
procés irreversible
ja és un clam. Solament ens queda
l’evidència que
això no serà fàcil,
i que aquest futur
desitjat ens l’haurem de guanyar a
pols.

inalment, i tal com el govern havia afirmat, en contra del president Rajoy i els
seus acòlits que s’entestaven a proclamar el contrari, el 9 de novembre vam poder votar. No ens ha d’estranyar gens que en
aquest procés, on lluitem democràticament
per la independència de Catalunya, passem
per situacions d’incertesa, gairebé de suspense, ja que mai no s’havia produït un cas com
el nostre, de protagonisme de la societat civil,
en un procés d’aquesta envergadura. El recurs
del govern espanyol, i la paralització imposada
pel Tribunal Constitucional al primer projecte,
la denominació incerta del mateix i la finta del
president Mas, que es va sortir amb la seva
obviant la segona paralització, han fet que
l’alegria final pel bon resultat obtingut, superant expectatives, ens permeti passar pàgina
i, amb renovades forces, encarar el proper escull del camí. Estem convençuts que ens en
sortirem, l’afirmació que aquest és un procés
irreversible ja és un clam. Solament ens queda
l’evidència que això no serà fàcil, i que aquest
futur desitjat ens l’haurem de guanyar a pols.
Queden al darrere les espectaculars diades
dels dos últims anys, les campanyes “Marxa
cap a la independència”, “Un vot per la independència”, “El país de tots”, “Els mosaics”,
“Ara és l’hora”, amb el “SÍ + SÍ”, el “País
groc” i la “Gigaenquesta”... Som un poble que
‘quan volem, seguem cadenes’, però aquí no
se’ns demana la superioritat dels herois, sinó
la bona disciplina dels castellers, mentrestant
els polítics solucionen el repte establert després de tot, perquè, ara sí, la pilota ja és a la
seva teulada.
El 9 de novembre, paral·lelament al complex muntatge que va organitzar la Generalitat
–i del qual suposem que altres informacions
en donaran raó– l’ANC ens va encarregar l’obtenció de signatures de denúncia del govern
espanyol pels sistemàtics impediments que
posa a l’intent d’obtenir un referèndum per
la independència de Catalunya, tal com s’ha
donat a Escòcia o al Quebec, dins dels seus
estats respectius. Quan aquests referèndums
s’han produït, en més d’una ocasió, ens hem
trobat davant d’un fet normal que hem pogut

llegir a la premsa. Però Espanya és una altra
cosa, aquí s’estila una democràcia de baixa
qualitat sense que aquest fet els impedeixi voler donar lliçons al món. “Ser español es una
de las pocas cosas serias que se pueden ser
en este mundo”, ens ensenyaven de petits els
que ara diuen que a Catalunya s’alliçona els
nens en l’independentisme, des de les escoles
i TV3. És la paradoxa pròpia de les dictadures,
on l’opositor al règim imperant és presentat,
bé com un pobre diable, bé com un terrorista dels pitjors. Aquesta circumstància es dóna
encara ara i aquí, com el pa de cada dia. O
sigui que des de la nostra trista condició de
pobres diables, a Agramunt, Puigverd i Ossó de
Sió, vam subscriure la denúncia signada anteriorment per la majoria dels càrrecs electes de
Catalunya, contra l’estat espanyol. Vam obtenir
2.098 signatures que es presentaran davant
les principals organitzacions internacionals
(ONU, Parlament i Comissió Europea, Consell
d’Europa i Organització per la Seguretat i la
Cooperació a Europa), a veure si fan l’efecte
desitjat sobre el govern espanyol que esgrimeix
aquesta democràcia de poc grau. Esperem que
ara els nostres vots serveixin perquè algú li expliqui al senyor No que qui passa una prova és
qui s’hi presenta i la guanya, i no qui es queda
a casa.
El dissabte 18 d’octubre vam portar la pellícula ‘L’endemà’, d’Isola Passola, al Cinema
Casal Agramuntí, on prèviament es va passar
una entrevista a la directora. Al dia següent
vam anar a la concentració de la Plaça Catalunya, demostrant un cop més la superioritat
sobre els unionistes. De cara a la consulta del
dia 9, ens vam afanyar a omplir de groc els espais més representatius de la Vila, i hem tingut
força feina amb les enquestes. Passat el dia 9,
hem deixant encara els cartells de propaganda en espera del recompte final de vots dels
quinze dies més. I no avancem res més. En
espera de veure com ens en sortim de l’entrellat polític, podeu seguir el nostre compte del
Facebook, <Agramunt – Ribera del Sió Per la
Independència>. Informacions i inscripcions a
l’ANC, a <www.assemblea.cat>. Missatges, a
<agramunt@assemblea.cat>. ■
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aecc

Catalunya contra el Càncer
Lleida

Catalunya contra el càncer

Junta Local d’Agramunt

Nota d’agraïment i comiat
Ha estat una
tasca bonica i
realment molt
gratificant i
sempre ens hem
sentit molt ben
acollides quan
hem demanat
col·laboracions,
a l’Ajuntament,
i altres entitats
d’Agramunt.

V

olem donar gràcies a totes les persones que van
col·laborar el diumenge
12 d’octubre en la col·lecta
que cada any es fa a benefici
de la lluita contra el càncer,
aprofitant la gran afluència de
gent que va venir a la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt.
També a l’Ajuntament, al
personal de la Fira i del Pavelló d’esports i a la Revista Sió.
La recaptació d’aquest any
ascendeix a 1.375 €, dels
quals 111 € es van recaptar
a Ossó de Sió, que celebra la
Festa Major aquest dia.
AECC Catalunya contra el
Càncer LLEIDA, dedica la seva
activitat a realitzar serveis assistencials a malalts de càncer
i als seus familiars; suport psicològic, cursets de formació de
voluntaris per acompanyament
a malalts que ho necessitin,

atenció a ingressats en centres hospitalaris, campanyes
de prevenció, etc. A destacar
també les Colònies d’estiu per
a nens afectats de tot l’estat
espanyol al Pirineu de Lleida,
beques per a investigació, assistència social i altres activitats de suport als afectats.
Tota aquesta informació es
pot trobar amb més detall a la
web: www.lleida.aecc.es.

Comiat
D’altra banda, voldríem fer
esment que des de la Fira del
Torró de l’any 1996, hem estat fent aquesta activitat cada
any. Ja en són 18 i creiem que
ha arribat el moment de deixar-ho per part d’aquesta Junta. Els anys van passant i ens
agradaria que altres persones
passessin al davant, seria bo
una renovació amb gent més
jove i amb noves idees.

Ha estat una tasca bonica
i realment molt gratificant i
sempre ens hem sentit molt
ben acollides quan hem demanat col·laboracions, a l’Ajuntament, i altres entitats d’Agramunt.
Seria molt llarg nomenar totes les persones que han estat
a la junta, o bé que han collaborat en les tasques de les
col·lectes i venda de loteria.
Ens sabria greu deixar-nos
algú, però sí que volem recordar la Paquita Llanes, la Teresa Puig, la Marcelina March i
la Núria Puig (a.c.s.). El nostre agraïment més sincer a
tothom.
Així, doncs, animem que surti gent disposada a continuar
i esperem que així serà. Per a
qualsevol suggeriment disposem de la següent adreça de
correu electrònic: <acc@agramunt.gmail.com>. ■

El col·lectiu Garba us convida a la presentació del llibre

Gracias, Finlandia
a càrrec del Sr. Xavier Melgarejo
L’acte tindrà lloc dissabte 29 de novembre,
a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart
Xavier Melgarejo és psicòleg i pedagog. És un expert en el sistema educatiu finlandès i en
el seu llibre Gracias, Finlandia analitza les claus del seu èxit i la situació actual del sistema
educatiu a casa nostra. El senyor Melgarejo imparteix conferències sobre el sistema
educatiu finlandès en nombrosos seminaris i congressos a Espanya i Amèrica Llatina.
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com
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T

al i com vam anunciar a les
nostres sòcies, a partir del
12 d’octubre hem engegat
la nova temporada d’activitats:
– Els dilluns a la tarda classe
de català.
– Els dimarts al matí gimnàstica, i a la tarda ioga.
– Els dimecres a la tarda manualitats.
– Els dijous al matí gimnàstica, i a la tarda anglès.
– Totes les tardes jocs de taula.
A més, el dijous 23 d’octubre

FONT: ESBARJO

Esperem
que sigueu
solidaris amb
la Marató de
TV3, i puguem
tornar a fer
un bon donatiu per una
causa tan
noble.

Agramunt

vam anar a Barcelona a veure
l’obra “Mar i Cel” de Dagoll Dagom, al Teatre Victòria.
Així mateix, el dissabte 25
vam celebrar la Castanyada al
pavelló. Hi va haver castanyes,
panellets i moscatell, i, per acabar d’arrodonir la festa, el Dj
Jordi Balagué es va encarregar
de la part musical.
Per al dia 16 de novembre
s’ha organitzat una sortida a
Barcelona per visitar el CosmoCaixa, dinar i visita al Poble Espanyol.
Hem programat un taller d’intelligència emocional, per als dies
18 i 25 de novembre i 2 i 9 de
desembre, al nostre local, a 2/4
de 5 a 2/4 de 6 de la tarda.
Anem preparant més activitats, de les quals cal remarcar
el curs-demostració de maquillatge, a càrrec de la Judit Martí.
Es farà al nostre local el dia 26
de novembre a les 6 de la tarda.
També us volem comentar

FOTO: ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

amb la Marató

FONT: ESBARJO

L’Esbarjo ha començat el nou curs

que el grup de l’Escala en Hifi ja fa dies que ha començat
els assajos per tal de presentar
l’espectacle els propers dies 6,
7 i 8 de desembre. Esperem que
sigueu solidaris amb la Marató
de TV3, i puguem tornar a fer
un bon donatiu per una causa
tan noble. Enguany els diners es
destinaran a finançar projectes
de recerca biomèdica sobre les
malalties del cor.
Animem totes les dones que
es facin sòcies. Totes les idees
i noves iniciatives seran ben rebudes. ■

Gran Festival musical
d’Escala en Hi-ﬁ, de
les Dones de l’Esbarjo,
a favor de La Marató
de TV3 dedicada a les
malalties del cor
Lloc: Casal Agramuntí
Dies: 6, 7 i 8 de desembre, a les 7 del vespre
Venda anticipada d’entrades els dies 4 i 5, de 7 a 9 de la nit
i una hora abans de cada funció

Us esperem a tots!
[NOVEMBRE 2014]
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PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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S’inaugura el Festival Scan
amb una mostra comissariada per la Fundació Viladot

D

ins del programa
oficial del Festival
SCAN que aquests
dies es desenvolupa a Tarragona, una de les mostres
principals és FOTOGRAFIA
I POESIA VISUAL, organitzada per la Fundació Viladot
d’Agramunt en col·laboració
amb la Fundació Fòrum de
Tarragona, que es va inaugurar el dia 16 d’octubre al
Tinglado 2 de Tarragona.
L’exposició mostra els
principals autors del context

espanyol que han practicat
la imatge des d’una òptica
poètica, tot començant per
la generació dels anys seixanta, com Viladot, Boso,
Pino i Iglésias del Marquet,
seguida dels autors conceptuals, fins arribar al moment
present, amb fotògrafs referencials com Ouka Lele,
Chema Madoz o Perejaume.
Es tracta de la primera exposició que es fa a l’Estat
Espanyol sobre aquesta visió històrica de la imatge

fotogràfica i la poesia visual.
El projecte inclou diversos artistes lleidatans, com
Guillem Viladot (Agramunt
1922 - Barcelona 1999),
Josep Iglésias del Marquet
(Artesa de Lleida 1932 Barcelona 1989), Carles
Hac Mor (Lleida 1940),
Josep Vallribera (Juneda,
1937), Víctor Vilamajó
(Lleida, 1974), i la desapareguda Olga L. Pijoan, activa als anys setanta a l’època
conceptual. ■

I si ens telefones
t’ho portem a casa
Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.figuera@hotmail.com

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10

IVAN PELLICER
REFORMES EN GENERAL
C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida
TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com
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ferreteria

FIRAL

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

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

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

OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

També vaig votar per tu
’ha de dir que quan el
diumenge, 9 de novembre, anava camí de
l’Institut a dos quarts de vuit
del matí, pensava a veure què
m’hi trobaria. S’havien dit
tantes coses i s’havia parlat
tant de la policia, la Guàrdia
Civil o els Mossos d’Esquadra
que vés a saber què podia
passar. Tanmateix hi anava
decidit sabent que no feia res
dolent i convençut que la llibertat d’opinar i el dret a decidir, malgrat que el Govern
central i els tribunals de Madrid ho haguessin condemnat,
estaven del meu costat. Tot
just començava a apuntar la
claror d’un dia gris. En arribar
ja hi havia la coordinadora del
local que em va explicar que
li havien pres les claus el dia
abans, talment algú volgués
impedir l’obertura del centre.
Sortosament disposava d’un
segon joc de claus.
Ben aviat van arribar la resta
de companys voluntaris. La veritat és que ningú no coneixia
la llista sencera de qui érem;
cadascú només sabia d’ell i la
funció que li havia estat assignada per Internet. Un cop vam
ser uns quants, vam començar
a preparar les taules i el material que feia falta. També, és
clar, vam muntar les urnes de
cartró, eines indispensables
perquè tothom pogués dipositar la papereta. Després els
voluntaris ens vam identificar
amb les credencials, que hom
portava impreses de casa, i
vam configurar les meses, en
cada una de les quals hi havia dos encarregats i un president. A més a més hi havia

S

FOTOS: JOAN PUIG

El degoteig participatiu dels convilatans no es va aturar
en tot el dia. Fins a
les vuit del vespre.
L’ambient tranquil,
reposat i ple d’illusió es palpà al
llarg de la jornada.

dos gestors, dues persones
coordinadores del local i, per
damunt de tots, una coordinadora general. Sense comptar
els suplents, vam ser vint els
voluntaris que vam cobrir el
procés a la nostra vila.
A les nou en punt tot va
començar. Hi havia una bona
granellada de votants esperant. Sembla que alguns volien tenir el privilegi de ser els
primers. El degoteig participatiu dels convilatans no es
va aturar en tot el dia. Fins
a les vuit del vespre. L’ambient tranquil, reposat i ple
d’il·lusió es palpà al llarg de
la jornada. Molts dels que vingueren van voler immortalitzar
l’instant amb fotografies, convençuts que es tractava d’un
moment històric. Alguns dels
padrins i padrines, amb bastó,
cadira de rodes o caminadors,
manifestaren amb llàgrimes
als ulls que ho feien pels fills i
pels néts; altres es recordaren
d’alguna persona estimada
que ja no hi era i que hauria
estat contenta de poder votar
per una Catalunya lliure.
Durant la jornada hi va haver
qui pensà en els voluntaris.
Ens portaren cafès, galetes,
dolços, una coca ràpida i xocolata desfeta amb melindros
per a cadascú! Tothom sabia
que ens havíem ofert sense
res a canvi, de manera que
el gest altruista de certs agramuntins va ser també emotiu
i ben rebut.
L’escrupolositat del procés
va suposar que alguns dels
que s’atansaren a les urnes
no poguessin votar perquè tenien el DNI caducat o perquè

mancaven dels documents
que havien de mostrar els
immigrants o perquè l’adreça
del carnet no corresponia a la
nostra vila. De manera que,
lamentant-ho molt, no els
vam deixar votar malgrat ens
ensenyessin altres documents
acreditatius. Fins i tot es donà
el cas de dues persones que
arribaren passades les vuit i
que no van poder emetre el
seu vot perquè ja s’havia començat el recompte.
Els voluntaris, igual com en
les votacions normals, vam ser
els darrers a dipositar la papereta. Jo, en el moment de ferho, em vaig recordar dels meus
pares i padrins (especialment
del padrí Joan que mai no vaig
conèixer perquè va morir camí
de l’exili), em vaig recordar de
la família (sobretot dels fills
pels quals vull una Catalunya
més rica i plena), em vaig recordar dels amics (alguns dels
quals són història i present en
el meu cor), em vaig recordar
de tots els que volen un país
sobirà i lliure (on tothom pugui expressar la seva opinió),
em vaig recordar dels meus
alumnes (pels quals voldria
una escola millor i amb més
recursos), em vaig recordar
dels malalts (que aquell dia
no podien apropar-se a l’urna), em vaig recordar també
dels que volen viure formant
part d’Espanya (perquè també a ells els necessitem i els
volem) i em vaig recordar dels
lectors de Sió, com tu mateix
que ens llegeixes i possiblement estimes amb desesperat
dolor aquesta pobra, bruta,
trista, dissortada Pàtria. ■
[NOVEMBRE 2014]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

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

TALLERS

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

ARTESA DE SEGRE - TEL.
TEL 973 40 01 48

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

pintura i decoració

s Manteniment de jardins existents

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

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

695 558 383

OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: aufrany

El seu cap descabellat i amb la part
del front sense
plomes i de color
groc el delaten
contundentment.
Tan sols cal afegir-hi el vestit de
la resta del cos de
color blanc i negre
nítidament dibuixat.

L

’aufrany és el més petit d’entre tots els
voltors que tenim al nostre país, i la seva
mida és molt semblant a la d’un pollastre
de corral d’aquells que en temps passats es
criaven en cases de pagès i que, malauradament, avui es pot dir que han desaparegut o,
en tot cas, estan en perill de fer-ho. Podríem
dir que quasi és impossible poder-lo confondre
amb cap altre ocell. El seu cap descabellat i
amb la part del front sense plomes i de color
groc el delaten contundentment. Tan sols cal
afegir-hi el vestit de la resta del cos de color
blanc i negre nítidament dibuixat. No obstant
això, els novells són més foscos i triguen uns
quants anys a agafar el plomatge de color
blanc dels adults.
Els anys seixanta del segle passat encara
niava en algunes comarques de Tarragona i Girona, però entre els setanta i els vuitanta en va
desaparèixer per complet. Avui dia les poques
parelles que han subsistit es troben a les comarques occidentals del país.
L’aufrany ateny una llargada d’entre 55 a 75
cm i una envergadura de 155 a 170 cm, i el
seu pes oscil·la entre 1,60 i 2,20 quilos.
Es tracta d’un ocell migrador que cada tardor

marxa cap a terres africanes on és una espècie
abundant, com ho és també en bona part del
continent asiàtic.
A l’illa de Menorca es produeix un fet que
contribueix a caracteritzar l’avifauna d’aquest
territori, i és que la miloca, com allà anomenen
l’aufrany, disposa d’una petita població que és
sedentària, la qual cosa la diferencia en aquest
aspecte dels seus congèneres estivals peninsulars. El seu aliment es pot dir que és en bona
part a base de carnussos i especialment de les
parts més toves i menys accessibles d’aquests
cossos que extreuen amb el bec llarg i prim.
Un bec que diríem que està fet a mida per
a aquesta feina. No obstant això, també pot
consumir grans dosis d’altres aliments d’origen animal, com ara amfibis, ous, cargols etc.
També es diu que es mengen certs excrements
d’on, segons sembla, n’extreuen els pigments
necessaris per pintar de color groc la pell nua
del cap.
Els aufranys, posat que els agraden especialment els ous, es valen d’un enginy força original per trencar-los; un enginy que consisteix
en aixecar-los fins a una determinada altura
i tot seguit tirar-los al terra amb empenta. A
l’Àfrica es veu que, fins i tot, s’atreveixen a
fer-ho amb els d’estruç. I per obrir-los sovint
agafen pedres amb el bec i les deixen caure
sobre l’ou fins que aconsegueixen trencar-ne
la closca. Una escena que els ha fet famosos
en diversos reportatges emesos pels mitjans
televisius.
Els aufranys solen agrupar-se en bandades
a l’entorn d’animals morts, i viuen preferentment en zones muntanyoses.
Com deia més amunt, l’aufrany és inconfusible, però només si el podem veure bé, perquè
cal que estem a l’aguait per no confondre’l en
vol amb la cigonya. És cert que tots dos ocells
mostren el cos blanc i les ales negres, però cal
que tinguem present que la cigonya té el coll i
les potes molt més llargs. És a dir, unes parts
del cos prou significatives que la delaten sense
cap mena d’error.
Cal dir també, que en algunes contrades del
país també se l’anomena voltor petit. ■
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MAS BLANCH I JOVÉ

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

VINS QUE INSPIREN

La Pobla de Cérvoles (Lleida) · Tel. 973 05 00 18
www.masblanchijove.com · info@masblanchijove.com
Horari: dissabtes i diumenges, d’11h a 14h
Possibilitat d’altres horaris per a grups de 6 o més persones

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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FONT: FEMN

Trobada de monitors/es de la FEMN

Aquestes trobades serveixen
per adonar-nos
que som un
gran conjunt de
persones que,
des del voluntariat, dediquem
temps i il·lusió
a les tasques
que el lleure
comporta.

E

l cap de setmana del 4 i 5 d’octubre la
FEMN va celebrar la trobada bianual de
monitors/es. Aquest any la seu de l’activitat va ser la casa d’Aina, a Canillo (Andorra). En
total hi va haver més de 120 participants dels
diferents centres d’esplai de la FEMN: Aina, Albada, Aran-Thal, Castellserrat, Farigola, Gaspar
de Portolà, Santa Maria, Sió i Xino-Xano.
Durant els dos dies es van realitzar diverses activitats, totes elles amb un objectiu comú: tractar
el compromís individual i global de cada centre
envers la FEMN. El compromís ha estat el centre d’interès de la trobada donant lloc a l’eslògan
#femncompromís.
Un cop instal·lats a la casa vam començar la
primera activitat amb la qual vam poder gaudir

d’una bona caminada per la Vall del Riu. Durant
aquesta ruta vam elaborar el nostre decàleg del
compromís. A la tarda vam tenir el plaer de conèixer la història d’en Toni, un Andorrà que ens
va contagiar des del primer moment la seva força,
il·lusió i les ganes de tirar endavant tot i les adversitats que la vida li ha presentat. Al vespre, envoltats d’un entorn càlid, gràcies al foc de camp,
es va celebrar l’eucaristia amb el consiliari de la
FEMN, Mn. Joan Pau. Per tancar la vetllada del
dissabte el grup d’animació i balls tradicionals
Polcasol3 ens va fer passar una estona ben entretinguda. El diumenge cada monitor va poder
escollir entre quatre tallers formatius, seguint les
seves preferències i sobretot les necessitats tan a
nivell personal com a nivell de centre. Així, es van
dur a terme els tallers de: risoteràpia, jocs d’alta intensitat, infants amb necessitats educatives
especials i muntanya i valors; tots a càrrec de
persones amb experiència dins el món del lleure,
membres de la FEMN i del MCECC.
Aquestes trobades serveixen per adonar-nos
que som un gran conjunt de persones que, des
del voluntariat, dediquem temps i il·lusió a les
tasques que el lleure comporta. Els moments
viscuts permeten la coneixença entre monitors,
la cohesió dels centres de la FEMN, també donen l’oportunitat de conèixer el funcionament
d’altres equips i sobretot conviure amb persones
que comparteixen les mateixes inquietuds i experiències dins el món del lleure. Amb esforç i
compromís tots som FEMN. ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Esperant els qui han de venir
L’accés al barri és
obert però ningú
no gosa creuar el
llindar de la porta.
Tothom resta quiet
al seu lloc amb la
mirada fixa a l’altra
banda de la porta,
en el seguici de
cotxes que es van
atansant.

L

es campanes repiquen amb to trist propagant el seu so per tot el poble com una
crida. Mentre sonen alguns vianants es
troben deambulant tranquil·lament pels carrers i places seguint un destí ja establert moments abans de posar els peus fora de casa i
quan senten aquest so donen mitja volta i es
dirigeixen cap a l’església tot seguit. Al mateix
temps altres persones que resten resguardades
dins les seves cases també les perceben i decideixen sortir al carrer a esbrinar qui és el difunt. A fora, uns i altres coincideixen i avancen
a l’uníson atrets per aquest so funest. Quan
arriben a l’església ja es troben amb l’esquela
presidint la portalada i tots s’hi planten al davant desitjosos de saber
qui és el difunt.
El so de les campanes
flueix pel barri residencial endinsant-se lliurement en les cases del
veïnatge. Dins d’un dels
habitacles el vell Ramon
resta jacent tranquil en
un repòs etern sense que
res enterboleixi el seu
descans. El so ha entrat
a la cel·la com un dèbil
brunzit i s’atansa sigillosament al jaç sense
que el bon home que hi
reposa s’adoni de la seva
presència. Se li queda
plantat al costat i durant uns segons observa
el seu dolç son. Llavors
s’inclina sobre seu i li
xiuxiueja a cau d’orella,
i abans que la seva presència no el desperti es
fa fonedís tal com havia
entrat de silenciós. Un
cop ha sortit de l’habitació no tarda pas gaire en
J. PIJUAN
despertar-se el vell Ramon envaït per una sensació interior que l’empeny a aixecar-se. Tot i que la cel·la es troba

ben a les fosques per veure si hi ha algú més,
el silenci que l’abriga li confirma que no hi ha
ningú més que ell mateix allà dins.
L’home s’aixeca del llit ben nerviós. Les cames li tremolen que gairebé no es pot aguantar dret. Ben mirat tot el cos li tremola i no
pas de la fresca i la humitat que hi ha dins
del cau que se li aferra en tota l’ossada, sinó
per les paraules –que ja coneix– que li ressonen dins del cap instant-lo a sortir al carrer.
Es mostra content i alhora nerviós de pensar
que avui podria ser el gran dia. El dia de la
seva arribada. El dia del seu retrobament. El
dia que podria tornar-la a tenir entre els braços
després d’una llarga espera motivada per la separació que els va obligar circumstàncies de la
vida. Així que corre cap a la porta esforçant-se
de valent perquè les cames no li defalleixin,
per mantenir-se dret com ho havia anat fent en
infructuoses ocasions anteriors, però aquest
cop esperançat que serà l’última. La porta és
tancada com sempre l’ha trobada però aquest
cop tan ben travada que no la pot obrir de cap
de les maneres. El seu nerviosisme s’accentua
en veure’s tancat allà dins i sentir el brogit del
carrer de la gent que acudeix a la crida. Davant
la resistència que li ofereix la porta comença
a colpejar-la fortament perquè algú el senti i
l’ajudi. Els cops són tan violents que sent com
se li esquerden els ossos, però no en fa cap
cas, tan sols vol sortir. Al final, però, la porta
cedeix amb l’ajut d’alguns veïns que s’hi han
emperpalat i pot sortir al carrer.
El so de les campanes persisteix. La barriada ha cobrat vida. La gent surt dels seus
petits caus i es dirigeix cap a la porta d’entrada seguint la crida del toc de campanades.
El silenci habitual del barri s’ha vist estroncat
pel fregadís dels ossos en el caminar. El vell
Ramon s’ha afegit a la rua de gent responent
a la crida. La comitiva s’atura davant la porta.
L’accés al barri és obert però ningú no gosa
creuar el llindar de la porta. Tothom resta quiet
al seu lloc amb la mirada fixa a l’altra banda
de la porta, en el seguici de cotxes que es van
atansant amb l’esperança que sigui la persona
estimada. ■
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Al canal d’Urgell es va instal·lar un estellador per canalitzar l’aigua entollada. L’aiguat és de l’any 2008.

Uns aiguats a la serra de Montclar van afectar els pobles de la Ribera avall. El Sió desbordat davant de Montgai.

Els agramuntins, coneixedors d’aquestes inundacions
van esperar tot els dia l’arribada de l’aigua. Va ser prop
de les sis de la tarda quan
aquesta va fer acte de presència. En molt pocs minuts el
Sió va passar del seu aspecte
gairebé habitual a acollir una
veritable tromba d’aigua omplint ràpidament tota la canal del riu. Una “retro” havia
retirat la palanca del Passeig
Nou per evitar que l’aigua fes
regolfa i així en prou feines
sortí del riu.
Des d’aleshores ençà no
hem tingut rubinades importats. Sí que hem vist crescudes considerables que han
negat camps de conreu i gairebé han omplert la llera del
Sió. La tempesta més desta113
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Les torrentades van malmetre
camins i edificis a Preixens.

La tempesta de l’agost del
2004 va deixar molts camps
inundats com aquest del camí
de la Donzell.
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cada la van patir Ribera avall
quan l’any 2008 una forta
tempesta a la serra de Montclar afectà greument la població de Preixens, on enderrocà
algunes construccions, tallà
la carretera i alguns accessos a finques i nuclis habitats
com Montgai.
La darrera tronada forta,
fins al moment de publicar

aquest treball, es va registrar
el 22 d’agost del 2014 a mitja tarda. En total van caure a
Agramunt una seixantena de
litres per metre quadrat. Això
va fer que els carrers baixessin a l’ample cap al Sió, que
la xarxa de clavegueres no donés l’abast i que a molts baixos i garatges hi entrés aigua.
La canal del riu se sobreeixí a

la zona de la Fondandana.
Amb tot, el que cal destacar
és l’afectació que la tromba
d’aigua tingué en la nova xarxa de camins fruit de la concentració parcel·lària. Podríem dir que es van estrenar i
que no van passar la prova satisfactòriament, almenys els
de la zona nord del terme.
En molts indrets es van fer
grans aragalls, en altres es
van inundar finques, camins i
la carretera de les Puelles en
diversos trams, ja que en alguns indrets els nous camins
van aturar la sortida natural
de l’aigua cap al Reguer Salat. A la zona de les Serres i
els Ofegats la precipitació no
va ser tan intensa, com tampoc Ribera amunt.
Si aquestes dues precipitacions que han causat les
darrers crescudes del Sió
haguessin tingut una àrea
més extensa, possiblement
ara haurien de fer una crònica més tràgica. Sortosament
quan plou fort ho fa en petites extensions i quan les pluges són més generals no plou
tant. Que continuï així.

El Pou
Evolució històrica
de la plaça i el seu monument
115

Antigament es coneixia aquest
indret com el Pla del Pou. Era
una esplanada situada davant
del Portal de l’Àngel, la principal
entrada a l’Agramunt emmurallat.

Foto gran pàgina anterior:
La imatge més antiga que es conserva del monument neoclàssic
del Pou d’Agramunt. Es construí el
1764 i s’enderrocà el 1936 quan
es va eixamplar la plaça que porta
el seu nom.
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E

s pot considerar que la
plaça del Pou és actualment el centre neuràlgic d’Agramunt. L’evolució
de les comunicacions durant
el segle XX i especialment
l’expansió urbanística dels
darrers 50 anys a l’altre costat del riu Sió així ho ha comportat. Però durant segles el
centre geogràfic ho va ser la
plaça de l’Església. En aquest
indret hi convergien tots els
camins d’entrada i sortida de
la població de l’època medie-

val i no va ser fins a mitjans
dels segle XIX, principis del
XX, que el trànsit es desplaçà
fora del centre històric amb la
construcció de les carreteres
de Tàrrega i de Cervera.
La plaça de l’Església va ser
durant centúries el punt de
pas obligat per tots els viatges, fos quin fos el seu origen
o destí. Si venien del nord
entraven pel carrer Sant Joan;
si ho feien del sud passaven
pel carrer Sió; si de l’est, pel
carrer Sabateria i si de l’oest

pel carrer Vilavella. En aquest
punt convergent es van bastir
els dos edificis més importants de l’Agramunt medieval
com són l’Església de Santa
Maria i la Casa de la Vila.
Tot apunta que aquesta estratègica situació de la plaça
ve de molt més antic de la
conquesta cristiana i, malgrat
que no s’hagi pogut constatar per falta de prospeccions
arqueològiques, és molt probable que aquests edificis es
van aixecar sobre uns d’ante-

riors. Pensem que orogràficament és l’indret més escaient
ja que hi convergeixen els
vessants dels turons del castell i del Convent configurant
un pas natural entre un i altre costat de la petita cadena
d’elevacions on s’aixeca Agramunt.
Quan a principis del segle
XI se situà en el turó més occidental la primera fortificació
defensiva, que després esdevindria el gran castell, es configurà un primer urbanisme

en direcció a la plana de la
plaça. Primer es construeixen
els edificis del carrer Vilavella, al vessant de migdia de la
fortalesa. Després, a mesura
que la població creix, s’allarga amb el carrer Sió que esdevé el veritable carrer major
agramuntí amb una prolongació pel de la Sabateria, sempre seguint l’antic camí que
travessa de ponent a llevant.
El carrer Castell, com el seu
nom indica, comunica la zona
de la fortalesa amb la plaça

on s’aixeca el temple de Santa Maria, segurament sobre
un altre d’anterior més modest, que també es converteix
en un bastió defensiu amb els
absis formant part de la muralla que durant segles encerclà i protegí tot el tramat urbà
agramuntí.
L’actual plaça del Pou,
que antigament es coneixia
com el Pla del Pou, era una
esplanada situada davant de
l’entrada més important de la
població. Aquí se situà la
117
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Imatge acolorida del pont sobre
el riu Sió de principis del s. XX.
Històricament, pont i Pou han
estat molt lligats.

Vista panoràmica d’Agramunt al
voltant del 1660-1662 a través
d’un gravat realitzat per l’enginyer
militar francès, Sébatien de
Pontault de Beaulieu.

118

principal porta d’entrada al
recinte emmurallat, el Portal
de l’Àngel. Si observeu l’orografia de la part de migdia
que envolta la Vila, veureu
que aquest és l’únic indret
on el terreny planeja i a través d’un suau pendent ens
condueix allà on és més fàcil
de travessar el riu Sió. Inicialment es devia creuar a través
d’un senzill pont o palanca
que les riuades es devien endur de tant en tant. A mitjans
del segle XIII, se suposa que
al voltant de l’any 1268 en

plena expansió de l’Agramunt
medieval, es va construir el
pont Medieval o Romànic
que amb els seus dos ulls ha
aguantat totes les grans rubinades del Sió i ens ha arribat
fins a nosaltres.

L’aqüífer
En una època que no podem fixar, però que suposem
molt reculada, a un centenar
de metres del pont i més a
prop encara de la població
es construí un pou. Una deu
d’aigua tan avinent que era

una benedicció per als veïns,
ja que podien proveir-se fàcilment i saciar la set les persones i animals que arribaven, i fer-ne provisió les que
en marxaven. Els documents
més antics que fan menció de
la font, segles XVI-XVII, diuen
que mai no s’havia esgotat
i sempre disposava d’aigua
amb més o menys quantitat.
El nostre Sió és un riu de
cabal escàs i irregular. De
mal fiar-se per un abastament constant. En ser un
riu poc cabalós, les seves
aigües s’entollaven i en segons quines èpoques era poc
recomanable consumir-ne ja
que esdevenien putrefactes
i insalubres. Fins l’arribada
del canal d’Urgell, 1862, els
agramuntins s’havien de proveir de pous i de cisternes i
en temps de sequera es patia
molta escassetat d’aigua.
Cal suposar que el pou hi és
des de molts segles enrere, tal
vegada des de l’Edat Mitjana,
però la data més antiga que
coneixem documentalment és
la del 1716 ja que consta en
el cadastre que es va fer aquell
any. Amb tot, es pot assegurar
amb tota exactitud que a mitjans del segle XVII, 1660, el
pou ja existia. La prova gràfica
la tenim en el dibuix d’una panoràmica d’Agramunt realitzat

Conegut com el Cavaller de
Beaulieu està considerat un dels
creadors de la topografia militar.

En aquest gravat ja es pot veure
l’estructura d’un gran pou entre
el Sió i la Muralla.

per Sébatien de Pontault de
Beaulieu (1612-1674), mariscal de camp i enginyer militar al servei del rei de França
Lluís XIV.
Aquest prestigiós militar
i enginyer, conegut com el
Cavaller de Beaulieu, està
considerat com un dels creadors de la topografia militar.
El dibuix d’Agramunt el realitzà durant el viatge que va
fer a Catalunya entre els anys
1660-1662. A més de la nostra vila, dibuixà moltes altres
poblacions, paisatges i mapes
d’arreu del Principat. Anys
més tard, 1707, una quarantena d’aquestes làmines es
van editar en un volum amb
el títol de “Les plans et profils
des principales villes et lieux
considerables de la Principauté de Catalogne, avec la carte
generale et les particulieres
de chaque gouvernement, par
le Chevalier de Beaulieu”.
Beaulieu viatjava al front
d’un equip de dibuixants i
tècnics que prenien apunts a
mà alçada o esbós seguint les
seves indicacions de tots els
indrets que volien plasmar.
Una vegada al taller aquests
apunts es passaven a net, es
perfeccionaven i s’arrodonien
amb tots els detalls dels que

s’havia pres nota. Posteriorment, del dibuix se’n feia un
gravat amb la col·laboració
dels gravadors, en aquest cas
dels més importants de França, que confeccionaven les
làmines corresponents per
poder-se reproduir. És gràcies
a les successives edicions que
s’han fet d’aquests gravats
que els seus paisatges i mapes es van popularitzar i han
arribar fins als nostres dies.
El gravador que va fer la
làmina d’Agramunt va ser
Adam Pérelle (París 16401695). Era un prestigiós artista a qui se li concedí el títol
de “Gravador del Rei” i va treballar per la més alta societat
de l’època. Va aprendre l’ofici per tradició familiar i la va
transmetre al seu fill Nicole.
Entre un i altre van deixar un
total de 1.300 gravats de paisatges, palaus i jardins d’una
de les èpoques més esplendoroses de França.
La interpretació que Beaulieu va fer de la panoràmica
de l’Agramunt de l’època és
molt exacta. Cal deixar de
banda l’estil dels edificis que
poca cosa tenen a veure amb
els originals. Castell i esglésies en res no s’assemblen a
l’austeritat del nostre romànic. Cal tenir en compte, com
ja hem dit, que els dibuixos
es concretaven als estudis a
partir dels esbossos que s’havien pres durant el viatge. Cal
pensar, doncs, que els edificis
es dibuixaven segons els dels
estils arquitectònics que hi
havia a França que eren els
que coneixien els dibuixants
que completaven la feina.
Del que sí ens podem fiar
és de la visió del conjunt del
paisatge i d’edificis que Beaulieu va veure i traslladà al

paper. Cal tenir en compte
també que els dibuixos tenien una finalitat militar i, per
tant, havien de ser un reflex
exacte de la realitat, especialment la topogràfica. Aquesta
exactitud la tornem a trobar
anys més tard en l’únic mapa
que coneixem del recinte emmurallat d’Agramunt fet també per francesos l’any 1707.
És en aquesta panoràmica
on descobrim per primera vegada el Pou de la Vila tal com
se’l denominà durant molts
anys. El trobem fora muralles,
al costat del camí que després
de creuar el riu es bifurca en
dos: un que encara el coneixem com el Camí Vell de Tàrrega, que arrenca immediatament després del pont a l’esquerra, avui carrer de la Capella, i el segon que va cap a la
Serra, actualment l’avinguda
de Catalunya. A l’esquerra
veiem com surten de la població dos camins més: el que
coneixem com el Camí Vell de
Mafet i el que porta a la Ribera
avall. Com encara recorden alguns dels nostres convilatans,
el riu Sió s’entollava abans
d’arribar al pont formant una
mena de llac donat que en
aquesta zona hi ha molt poca
pendent i l’aigua s’estancava
molt fàcilment. L’autor dibuixa i defineix aquest estancament com un estany.
La situació de la població
és exacta. A llevant, el turó de
Sant Francesc, amb la imatge
del convent, en aquella època
encara no era el gran edifici
que va arribar a ser ja que
l’església es va construir al
cap d’un segle i únicament hi
havia una capella. A ponent
domina la figura del castell
amb la torre de l’homenatge,
el recinte exterior emmurallat
119
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Aquesta és, sense cap dubte, la
fotografia més important que es
coneix del monument neoclàssic
del Pou. A més de distingir-se
molts detalls de tot el conjunt, la
presència d’aquest grup de persones al davant li dóna molta vida.
A la dreta es veu nítidament el
camí que porta al pont, al fons se’n
distingeix una part de l’estructura,
i les parets dels horts que hi havia
al llarg de l’actual carrer.

Joan Soler i Faneca (foto de la
dreta) és l’arquitecte autor del
projecte del monument neoclàssic
del Pou. Ostentava el títol de
Mestre d’Obres del Rei i era considerat un dels arquitectes més
importants de Catalunya.
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i les torres de defensa, en
definitiva amb les estructures que tenia la fortalesa. En
aquella època no estava edificada la zona actual de la plaça de la Dula ni la baixada del
carrer de la Muralla per això
hi ha aquest buit fins arribar a
les primeres cases, del carrer
Vilavella. Del castell arrenca
l’estructura de la muralla que
baixa pel pendent fins arribar
a l’angle nord-est on també
s’aprecia els bastió defensiu
amb què comptava com sabem cada vèrtex del recinte.
En l’època del dibuix el
conjunt d’edificis del castell

encara estava pràcticament
sencer i les edificacions que
el conformaven no havien començat a ser desmantellades
per fer servir les pedres per
construir-ne d’altres, com per
exemple la capella del Socors, que no es començà fins
uns anys més tard. El 1666
la Comunitat i la Universitat
de la Vila pren l’acord d’edificar-la. Amb tot, sí que el castell estava molt danyat com
a conseqüència dels setges
que patí la població durant
la Guerra dels Segadors especialment en els anys 1645 i
1646.

El dibuix també ens mostra
tres edificis religiosos dins el
recinte emmurallat. El central i més gran correspon al
temple de Santa Maria. El de
l’esquerra, al convent de la
Mercè, on actualment hi ha
l’Espai Guinovart. Finalment,
el de la dreta, és el de l’antiga església de Nostra Senyora
dels Dolors. Amb la Desamortització de Mendizával, 1835,
passà a ser de propietat municipal, igual que els dos convents. Aquest, que ocupava
l’espai on actualment hi ha
cal Bonet, es destinà a sala
de teatre. Ja hem dit anterior-

ment amunt que l’estil arquitectònic no té res a veure amb
la realitat, però sí que és correcta la seva ubicació.

El monument neoclàssic
del Pou
En la segona meitat del
segle XVIII Agramunt experimentà una mena de febre
constructora facilitada per la
bonança econòmica que vivia
el país. S’havien superat les
conseqüències de la Guerra
de Successió i les administracions, institucions religioses
i particulars disposaven de
recursos, gràcies a una economia creixent per invertir en
grans obres. Obres importants
van ser la construcció de la
cúpula de la Capella del Socors, dirigida per Joan Brunet; la de l’església del convent dels franciscans, conegut com Col·legi de Sant Bonaventura; la rehabilitació del
pont medieval; la construcció
de l’edifici de Ca la Vila; l’ampliació de la casa pairal de
Cal Siscar i del Molí Públic,
així com l’ampliació del Pou
de la Vila i la construcció del
gran monument d’estil neoclàssic que el va presidir durant més de 170 anys.
A mesura que ens hem endinsat en la recerca de dades
sobre la seva construcció, més
ens reafirmem en la importància que tenia el conjunt del
nostre Pou, tant a nivell tècnic
per extreure i distribuir l’aigua
com arquitectònic amb el monument neoclàssic. Gràcies a
la documentació originària de
Ramon de Siscar que es va localitzar en una llibreria de vell
a Tarragona, avui dipositada
al nostre Arxiu Municipal, sabem qui van ser les persones
que van dirigir les obres.

Són una sèrie de quaderns
plens d’informacions que
l’historiador anava anotant
a partir de la documentació
municipal que aleshores,
1880, encara es guardava
a Ca la Vila. En el vuitè colleccionable de SIÓ, Episodis
de l’Agramunt del s. XVII i
XVIII, de Lluís Pons i Ramon
Bernaus, basat en aquestes
informacions, es fa una breu
menció a les obres del Pou
que entre una cosa i l’altra
van durar uns cinc anys.
A partir d’aquesta informació hem indagat qui eren les
persones que van intervenir
en aquestes importants obres
i hem constatat que es tractava de personalitats rellevants
a nivell de Catalunya dins la
seva especialitat. La direcció
de les obres de construcció
del monument s’encarregà
a Joan Soler i Faneca que
ostentava el títol de Mestre
d’Obres del Rei i estava considerat com un dels arquitectes
més importants de Catalunya.
També ha passat a la història
per ser l’autor del primer gran
projecte del canal d’Urgell,
després desestimat, però que
va ser un precursor del traçat
que ha estat adoptat pel Segarra-Garrigues.
Hi ha notícia que a partir
del 1764 l’Ajuntament es
plantejà la millora del pou.
Segons les notes que Ramon
de Siscar obtingué de l’Arxiu
Municipal, l’arquitecte de
Manresa, Miquel Padró, dirigia les obres d’ampliació que
es feien al pou. L’any 1768 va
determinar que la maquinària
que s’estava construint per
elevar l’aigua no tenia prou
força i que s’havia d’invertir el
doble de diners per millorar-la
i fer-la més potent. La bom-

ba per elevar l’aigua l’havien
ideada l’arquitecte Pere Lleopart i el geòmetra Joan Cherca. Sembla que donades les
dimensions del pou i el cabal
d’aigua que es volia pujar i
distribuir van aconsellar millorar aquesta maquinària que
es diu que millorava els sistemes d’elevació de l’època.
Miquel Padró, fuster i arquitecte, pertanyia a una família
manresana dedicada a l’escultura i a l’arquitectura. Eren
experts en el tema de l’aigua
ja que el seu pare Jaume Padró era mestre de molins i van
dissenyar nombrosos ponts.
Joan Cherta (1755-1786),
pertanyia a la Real Academia
Militar de Matemáticas de
Barcelona. Geòmetra propietari del Real Tributo de Catastro i autor de nombrosos
cadastres a les comarques
lleidatanes. De Pere Lleopart
sabem que era un expert en
temes relacionats amb aigua
i consta com un dels responsables de la reconstrucció del
pont de Balaguer l’any 1665.
El director de l’obra, Miquel Padró, va ordenar millorar la maquinària que s’estava
construint ja que preveia que
no tindria prou força par elevar l’aigua del pou donades
les seves dimensions. D’altura tindria 75 pams (15 metres) dels quals 45 (9 metres)
d’aigua amb una amplada de
14 ½ pams (2,9 metres). Les
bombes es van construir a la
vila de Calaf pel courer Adjuntorio Mestres.
El paleta contractista, avui
en diríem l’empresari de
l’obra, va ser Jaume Tarragó
(Castelló de Farfanya), membre d’una importat nissaga de
mestres de cases que va fer
moltes obres a les comarques
121
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Imatge actual de l’interior del pou
que es troba en molt bon estat de
conservació.

Gravada sobre la pedra que
emmarca l’escut d’Agramunt hi
ha la data de la construcció del
monument, 1764 (a la dreta).
L’escut que s’hauria col·locat molt
més tard porta la data de 1847
i hauria substituït un d’anterior.
Actualment està col·locat sobre
l’entrada de la porta del Dipòsit
del Castell.

122

de Lleida, entre altres el temple de Puigverd d’Agramunt i
l’escalinata de l’església parroquial de Bellpuig (1791).
Segons aquestes notes de
Ramon de Siscar “les pedres
de l’escut d’armes i el sant
es va anar a buscar a Preixana”. A les fotos que ens han
arribat, al monument no hi ha
cap imatge del sant, encara
que s’hi aprecia una base al
capdamunt. De l’escut d’armes tampoc no n’hi ha rastre.
Com sigui que en la part central hi ha incrustat un escut
d’Agramunt amb data molt
posterior, 1847, es podria
aventurar que aquest escut
d’armes va desaparèixer per
algun motiu, possiblement

polític, i es va substituir per
aquest que encara es conserva al Dipòsit del Castell. Que
sapiguem és l’única resta que
ens queda d’aquest monument neoclàssic que va ser
l’admiració de generacions
d’agramuntins des de l’any
1764, la data gravada en un
pedra situada sobre l’escut.
Com ja hem dit, qui va dirigir les obres va ser l’arquitecte
reial Joan Soler i Faneca (Barcelona 1731-1794). Estudià
humanitats i filosofia i després
matemàtiques, però mai no va
arribar a tenir el títol oficial
d’arquitecte que expedia la
Real Academia de San Fernando de Madrid. Malgrat això
va ser un dels arquitectes més
reconeguts i cobejats de Catalunya i se li van encarregar les
obres arquitectòniques més
destacades de l’època. Durant
molt de temps va ser l’únic arquitecte barceloní citat en els
manuals d’història de l’art.
Quan encara no tenia trenta anys ja va ser nomenant
arquitecte de la ciutat de
Barcelona i província. Treballà per tot Catalunya i a Barcelona se’l recorda per haver
dirigit la restauració del Palau
de la Llotja, la construcció del
Palau March a la Rambla de
Santa Mònica i la construcció
del moll d’aquesta ciutat, entre moltes altres obres.
Reiterem que ja era un arquitecte molt reconegut per
tota Catalunya quan els agramuntins li van encarregar la
direcció de l’obra de rehabilitació i ampliació del Pou de
la Vila a més de la construcció
d’un monument per donar-li
rellevància. Una demostració
de la bonança econòmica de
la Casa de la Vila. El pressupost del contractista va ser

de 8.000 “reales de ardites”
mentre que el total de l’obra
ascendí a 989 lliures, 7 sous
i 6 diners. El cost de la direcció de Joan Soler i Faneca va
ser de 18 sous catalans per
lliura de coure.
Es diu que les obres les
pagà el prohom local Dom
Pere de Gomar, un personatge enigmàtic, almenys pel
que sabem de la seva procedència i arribada a Agramunt,
que comprà grans propietats
com les finques de la Fondandana, el Clos i el que després
es conegué com l’Hort del
Marianet. Sembla que marxà
d’Agramunt després d’un enfrontament amb l’Ajuntament
que li prohibí passar amb el
carruatge per sobre el nou enllosat de la plaça de l’Església
que, precisament, ell havia
pagat. Amb tot, el més probable és que les obres del Pou
anessin a càrrec de l’Ajuntament.

Joan Soler i Faneca també ha passat a la història per ser l’autor del primer gran projecte del canal d’Urgell. No es va arribar a realitzar però va ser el precursor del traçat que més tard
seguí el Segarra-Garrigues.

El monument del Pou després de la
mutilació de les ales. A l’esquerra
la maneta que es feia rodar per fer
moure la bomba.

Malgrat la seva gran vàlua
com arquitecte, Joan Soler i
Faneca pel que més ha passat
a la història ha estat tal vega-

da per ser l’autor del “Plan de
los Canales de Riego y Navegación de Urgel”. Un projecte
de traçat del Canal d’Urgell

encarregat per la “Real Junta
del Gobierno del Comercio de
Cataluña” a partir de la iniciativa de la Societat Econòmica dels Amics del País de
Tàrrega.
El juny de 1786, Joan Soler
i Faneca acceptà l’encàrrec i
es trobà altra vegada voltant
per les nostres contrades recorrent els indrets per on preveia que hauria de passar el
canal. Ben aviat descartà un
projecte anterior, obra de Bernardo Lara, per considerar-lo
inviable especialment pels
elevats costos de les obres per
salvar les serres de Montclar
i Almenara. Quatre anys més
tard donà per acabats els estudis del canal.
Les dificultats econòmiques
de l’època i les vicissituds
polítiques, inclosa la Guerra
del Francès, van impedir començar les obres. Fins i tot es
va perdre el projecte tècnic.
Anys més tard, 1815, el seu
fill Tomàs Soler el va poder
presentar redactat a partir
de la documentació i els es123
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en coneixem el seu autor i la
vinculació amb les nostres
terres, encara més.

Característiques
tècniques

Joan Hernàndez al costat de
l’accés actual per baixar a
l’interior del pou.

Al fons els graons pels quals
es baixava a l’interior.
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tudis que havia fet servir el
seu pare. Era un traçat molt
semblant al que segueix l’actual canal Segarra-Garrigues.
Gairebé mig segle després el
canal d’Urgell era una realitat
però amb un recorregut diferent.

Hem vist com l’autor del
monument neoclàssic del
nostre Pou era un dels grans
arquitectes i enginyers de la
segona part del segle XVIII i
si la seva pèrdua com a patrimoni monumental agramuntí
sempre ens ha dolgut, ara que

El monument estava situat
a l’extrem sud-est de la plaça
encarat frontalment amb la
població. El pou pròpiament
dit ocupava bona part de
l’actual carrer a l’alçada de
l’immoble número 10. No se
sap exactament en quin any
es van retirar les dues ales
per tal d’eixamplar el carrer
tenint en compte les necessitats del trànsit rodat.
Per tal d’elevar l’aigua des
de baix del pou, en una època
sense electricitat, s’utilitzava
un complex sistema de catúfols que s’accionava a través
d’una maneta de ferro forjat
que donava a l’exterior per
poder-la fer girar. L’aigua que
contenien els vasos dels catúfols es buidava dins una pica
que hi havia a l’interior connectada amb quatre aixetes
per les quals brollava l’aigua.
També es desviava vers una
canal que servia per abeurar
els animals. Segons Fernando Ros: “com que tot aquest
sistema mecànic no estava
a la vista del públic, donava
la impressió que es tractava
d’una font natural preciosa
que sortia del magnífic edifici
del Pou”, comentava en una
de les seves habituals collaboracions a SIÓ.
Aquest sistema manual
d’elevar l’aigua es modernitzà entre els anys 1918-1919
amb la instal·lació d’un motor-bomba elèctric per part
dels germans Carulla, de Cal
Panyé. Un precari interruptor
permetia als usuaris poder-lo
polsar i fer sortir l’aigua.

A la dreta del monument es veu la porta a través de la qual s’accedia a l’interior.
Amb camisa blanca Josep Inglés, pare i avi de l’actual nissaga de cal Crich.

Aquesta brollava mentre se’l
tenia apretat. Quan es deixava anar, el motor es parava.
D’aquesta manera es garantia
que no quedés engegat i es
pogués arribar a cremar.
Però fins a poder disposar
d’aquest sistema elèctric,
en prou feines va durar una
vintena d’anys, moure el sistema per elevar l’aigua del
pou s’havia de fer a força de
braços. Tot i així, devia ser un
mecanisme molt ben estudiat
ja que sembla que no requeria
molt esforç físic. Fernado Ros
ens explicava que a principis
del segle XX era una dona
anomenada La Maria rodadora
qui se n’encarregava. Ella cuidava que la pica distribuïdora
de l’interior sempre estigués
plena i, per tant, les aixetes
ragessin. Amb tot, si no era
el cas i ella no hi era els ma-

teixos usuaris donaven tombs
a la maneta i la feien pujar.
Cada dissabte la Maria rodadora passava casa per casa a
recollir el seu “sou”, uns deu
cèntims setmanals.

De raval a plaça
No sabem exactament quan
es va començar a edificar la
zona del Pla del Pou i, per
tant, a configurar la futura
plaça. El que sabem del cert
és que en el cadastre del
1850 en aquest indret prop
del Pou ja hi havia quatre cases. Les que corresponen a la
cantonada amb l’actual avinguda Marià Jolonch que són
les de cal Boter (L’Espiga),
Crich, Cisteller, (posteriorment refoses en una sola) i
cal Baster (Recasens). Quan
a principis del segle XX es
construí cal Jolonch (1905),

No se sap quan es va començar a construir al Pla del Pou, però mica en mica aquest indret urbanístic va anar agafant protagonisme també com a zona de serveis.
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En el cadastre del 1850 hi consten
un total de quatre cases: Cal Boter
(L’Espiga), Crich i Cisteller (actualment refoses en una sola),
i cal Baster (Recasens). Posteriorment es construí la farinera
Jolonch (1905) actual “Casa de la
Xocolata” i seguiren cal Xollador,
cal Moragues i cal Pompilio.
La foto és de l’any 1925.
Als anys trenta del segle XX la plaça
del Pou ja era un indret molt concorregut i un espai de serveis per a tota
la població. L’antic Portal de l’Àngel
estava situat uns metres més enrere
de l’actual inici del carrer Sió.
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s’aixecà l’edifici annex a la
farinera, per poder tenir una
sortida al Pou.
A partir d’aquí hi havia un
seguit d’horts amb paret de
tàpia o pedra, pròpia de les
nostres contrades. Amb els
anys es van anar edificant,
sempre edificis modestos com
Cal Xollador, Cal Moragues i
Cal Pompilio. Al final, un co-

bert, l’actual garatge de Cal
Crich. Aquesta estructura urbanística es conservà fins ben
entrada la meitat del segle
XX quan es van començar a
construir tallers, magatzems,
fàbriques i, després, blocs de
pisos. Totes les cases tenien
una amplada de cinc metres i
per la part de darrere, limitant
amb la Farinera, disposaven

d’un corral i/o un hortet que
amb el temps es va anar afegint a la part destinada a habitatge. Aquests edificis estaven
situats al peu del camí que
sortia del Portal de l’Àngel i es
dirigia vers el pont del Sió.
Les cases tenien la façana
a molt poca distància de l’estructura del gran monument
del Pou situat a l’alçada de
cal Moragues. El pas que hi
havia era estret, el que coneixem com camí de carro. A
principis del segle XX, al voltant dels anys vint, com que
ja hi havia vehicles de tracció
mecànica, automòbils i camions i el trànsit era més intens,
es van enderrocar les dues
ales del monument per eixamplar el camí que ja s’anava convertint en un carrer. Cal
tenir en compte també que
la Rubinada de Santa Tecla
(1874), ensulsià el pont de
la carretera de Tàrrega i, per
tant, tot el trànsit entre Tàrrega i la muntanya passava per
la plaça del Pou. El pont no
es reconstruí fins l’any 1929.
Tot això a la banda de ponent de la plaça, al peu de
l’antic camí d’entrada a la
Vila. A la banda de llevant
l’alineació s’ha mantingut
inalterable des de mitjans del
segle XIX quan es construí
l’imponent edifici de cal Balagué envoltat d’un esplèndid
jardí encerclat de la tanca
que encara existeix. Aquest
immoble ja es destaca en la
fotografia més antiga d’Agramunt que es coneix (1880).
Al seu costat, fent cantonada
amb l’avinguda d’Àngel Guimerà, aleshores Passeig de la
Muralla, es veu un senzill edifici d’una planta que a mitjans del segle XX donà pas a
cal Casalons, un immens im-

Tres perspectives de les cases del Pou de diferents èpoques. Les dues de dalt són del primer terç del segle XX, i la de baix de l’any 1985.

moble conegut pels forasters
com la Casa Verda.
A la banda de migdia la
plaça quedava delimitada per
la finca rústica que es coneixia com l’Hort del Marianet,
el renom de l’hisendat Josep
Brufau, la paret de la qual arrencava de la tanca de cal Balagué i passava a pocs metres
pel darrere del monument del
Pou fins arribar al peu del
camí de Tàrrega. La primera
bàscula pública s’instal·là a
la banda esquerra de la plaça,
mirant des del carrer Sió. Més
tard s’hi van posar un parell
de sortidors de gasolina, prova de la importància que la
plaça anava agafant especialment pel trànsit rodat.
Malgrat que gairebé sempre se l’ha coneguda com a
Pla del Pou i Plaça del Pou,
en un moment determinat del
segle XIX, i per causes totalment desconegudes, l’Ajuntament decidí canviar-li el nom
i posar-li el de “Plaza de Oriente”. “Encara recordem la
rajola de València encastada
a la paret de Cal Beleta (Boter
del Pou) –avui L’Espiga– que
deia Plaza de Oriente”, segons va escriure en una de les
seves col·laboracions a SIÓ
Joan Viladot-Puig. A començaments del segle XX es torna a canviar el nom del Pou
i passa a denominar-se oficialment “Plaza de D. Ramon
Soldevila” (1828-1908), un
líder conservador de la província de Lleida. Sortosament
a cap dels règims polítics que
van venir després li passà per
la imaginació tornar a canviar
el nom popular de la plaça.
Amb tot, Viladot-Puig (18861973) reivindicava el nom de
Pla del Pou o, en tot cas, Plaça del Pla del Pou.
127
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Edifici de
les monges

Terrenys on es
van construir
les escoles
públiques

Monument
del pou

Vista aèria d’Agramunt anys 30 del segle XX, poc abans d’enderrocar el monument del Pou. L’ampliació de la plaça cap a migdia amb la desaparició de l’Hort del Marianet va permetre obrir
una nova via, l’actual avinguda d’Agustí Ros, que passant per davant de les Escoles construïdes a mitjans dels anys 30 connectés amb la carretera de Cervera.

Després de la Guerra Civil es va fer la primera urbanització amb l’elevació de nivell i delimitació de la plaça, la plantada dels plàtans que encara es conserven i la construcció
de la bàscula municipal.
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Una vista de la banda de migdia de la plaça.

L’aigua del Pou va passar de rajar
a través del gran monument a
fer-ho per aquesta petita font que
es construí a un costat de la plaça.
Amb tot, els veïns –a la foto, Carme
Morà–, i els agramuntins en general en van poder tornar a gaudir.

A finals dels anys cinquanta els voltants de la plaça encara mantenien els vells edificis sense reformar i amb molts patis per
ocupar com s’aprecia en aquesta simpàtica fotografia.

La nova urbanització
Els anys 1935-36 l’Ajuntament decideix ampliar
la superfície de la plaça.

Agramunt havia crescut i en
aquell moment s’acabava la
construcció de les noves escoles públiques, l’actual Ma-

cià-Companys. Es van situar,
no sense una gran polèmica
política, en uns terrenys propietat de Josep Brufau. Tot

L’any 1951 es va inaugurar la Pista Florida que fou un gran centre d’activitats lúdiques i esportives que donà molta vida a la plaça. Actualment l’espai l’ocupa un habitatge i jardí particulars.
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Somni d’una nit d’estiu
“Imagino per un moment que a aquesta plaça li desapareix la bàscula i la seva
casona, i al seu lloc queda allargat el passeig, s’augmenta un arbre més per banda i
també un altre banc per cada costat. Llavors apareix l’antiga construcció d’aquell Pou
monumental com joncós flotant, preguntant-nos als agramuntins on volem que es
col·loqui, que es planti. A ell li és igual situar-se al mig com al final. Ell el que vol és
un bocí d’aquella plaça per asseure-s’hi. Es recorda que durant més d’un segle i mig
van anar junts, des del seu naixement fins al casori, el Pou era l’hereu i la Plaça la
pubilla. Entre tots dos formaren aquella societat que va arrelar amb el nom de Plaça
del Pou i encara es manté. Divagant desperto d’aquest somni d’una migdiada d’estiu.
Somnis... somnis... però de més verdes en maduren”.
Fernando Ros
Publicat a la secció de SIÓ: “Les nostres Festes, els nostres Oficis i els nostres Costums”

Durant els primers anys de la
dècada dels setanta la plaça del
Pou experimenta una important
reforma (foto inferior) amb nova
pavimentació i il·luminació, canvi
en el mobiliari urbà i s’hi instal·la
un petit pou decoratiu en el centre
de la plaça.
Aquest és l’aspecte que tenia la
plaça abans de la remodelació del
2006. Durant més de 30 anys poca
cosa s’hi va fer. En canvi sí que va
canviar el seu entorn amb nous i
renovats edificis (a la dreta).
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aquell indret era zona rústica
i per tant calia organitzar-la
urbanísticament. Les autoritats van obrir un carrer, l’actual avinguda d’Agustí Ros, que
des de la carretera de Cervera connectés, passant per
davant de les escoles, amb
el camí que entrava a Agramunt des de Tàrrega. Entre
el nou vial i la plaça del Pou
queda una part de l’hort del
Marianet i el Monument del

Pou. Finalment s’ocupen els
terrenys del primer i es desmunta el segon per donar a la
plaça les dimensions actuals.
En una de les seves habituals col·laboracions a SIÓ,
Fernando Ros escrivia en relació a la retirada del monument: “Jo vull creure i estic
segur que la gent que regia la
nostra vila l’any 1936, tenia
la intenció d’assentar de nou
aquell monument al lloc més

apropiat després que s’hagués
eixamplat la plaça. La guerra s’anava allargant, el front
s’anava apropant, els temps
de convulsió, de desastre i sofriments anaven en augment
i l’assumpte de la plaça del
Pou, com tantes altres coses,
quedaran pendents esperant
temps millors”.
Per al monument no van
arribar temps millors. No sabem si es tenia la intenció de
refer-lo. En aquest cas s’haurien numerat totes les pedres
i s’hauria desmuntat peça a
peça. Sigui com sigui el fet és
que l’únic element que s’ha
conservat és l’escut de la vila
que presidia el monument i
que avui està col·locat sobre
la porta d’entrada al Dipòsit
del Castell.
Després de la Guerra la
plaça del Pou, com tota la
població, va quedar feta una
misèria. La primera intervenció va ser treure-li la runa i
replanar-la. No va ser fins un
parell d’anys després que s’hi
van plantar les dues rengleres
de plataners que avui encara

Les obres d’ampliació van començar arrencant el vell paviment, mentre encara es manté en peu el pouet central.

Per substituir el pou ornamental se
n’hi va voler posar un de “disseny”
que va resultar un fiasco total ja
que es va desmuntar un parell de
vegades fins que fou substituït per
un de ben regi.

llueixen ufanosos. Quedà per
més tard donar una solució a
la sortida de l’aigua del pou
que va quedar inaccessible.
Va ser durant el primer terç

de la dècada dels quaranta
que es va col·locar un motor
bomba a un costat de la plaça, prop de l’indret on està
enterrat el pou, i es construí

una petita paret d’on sortia
un canó de ferro per on rajava
l’aigua. Finalment els agramuntins en podien gaudir de
nou, especialment a l’estiu, ja
que en una època sense neveres servia per refrescar el beure i la fruita. Aquesta esquifida canella no tenia res a veure
amb el magnífic monument
que s’havia enderrocat sis
anys abans. Els agramuntins
de l’època en van tenir sempre enyorança. Per a ells i per
a les noves generacions que
no saben ni on estava situat,
hem fet aquest reportatge.
Urbanísticament també es
va anivellar i aixecar el mig
de la plaça amb la col·locació
dels bordons de pedra que en
van delimitar l’extensió deixant
expedit un carrer a cada costat
i un espai fins a la carretera.
Regions Devastades construí la
bàscula municipal i la caseta,
avui oficina de turisme, a l’altre extrem de la plaça.
A primers dels setanta s’hi
131
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Amb el nou disseny es connecta la
zona de vianants de la plaça amb
la vorera d’Àngel Guimerà.

132

fa una important reforma.
S’enrajola el terra, s’instal·len
nous bancs i nova il·luminació
donant-li un aire molt més
modern. El sortidor d’aigua
es trasllada al centre de la
plaça amb un interruptor automàtic que es col·loca en un
petit pou decoratiu, simbòlic.
Caldrà esperar fins al 2006
perquè la plaça torni a ser
objecte d’una altra rehabilita-

ció que té com a novetat més
destacada l’ampliació del
centre i connectant-la per als
vianants amb l’avinguda Àngel Guimerà. La substitució
del pou ornamental va ser objecte de polèmica. El que s’hi
col·locà primer, molt “artístic” però molt poc resistent,
va anar a terra molt ràpid. El
seu substitut i definitiu té una
estructura més forta. El març

del 2010 s’instal·len tres
semàfors per regular el trànsit cada vegada més intens
de vehicles i vianants. L’any
2014 de nou es potencia la
zona de vianants. En aquesta ocasió ampliant entre 3 i 4
metres l’amplada de la vorera
de ponent des del pont fins
la cruïlla de l’avinguda Marià
Jolonch amb la conseqüent
prohibició per aparcar.
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www.cfagramunt.cat

Classificacions i resultats
Linyola

14

Palau d’Anglesola

9

Tàrrega

3

Portaven una bona
ratxa, però el Cervera els
l’ha trencada.

Andorra

13

Tremp

9

AEM

1

Borges Blanques

13

Balàfia

8

Ponts

0

Organyà

12

7

L’Albi

12

Angulària
d’Anglesola

Cadet

Guissona

7

Artesa de Segre

6

Hem d’aprofitar més
les ocasions.

La Seu d’Urgell

0

Punts

Alpicat

18

Alcoletge

11

Cervera

17

Agramunt G. Gatell

11

Solsona

15

Alcarràs

10

Juvenil

PRESENTACIÓ 2014
El dia 18 d’octubre es va fer la presentació dels
equips per a la temporada 2014/2015. Com a novetat, aquest any tots els equips tenen classificació la qual cosa esperem que sigui una motivació
més.

Punts

ENFAF

12

At. Segre

10

Mollerussa

10

Balàfia

9

Tàrrega

8

Classificació

Punts

Bordeta

7

Intercomarcal

12

Cervera

7

Bordeta

12

Baix Segrià

7

Mollerussa

9

CATEGORIES

Rialp

6

AMATEUR

SEGONA CATALANA

5

Solsona

7

Pardinyes

4

JUVENIL

PRIMERA

9

Balàfia

7

AEM

3

CADET

PRIMERA

12

Agramunt G. Gatell

6

Alpicat

3

INFANTIL

SEGONA

2

Baix Segrià

6

Mig Segrià

3

ALEVÍ - A

PRIMERA

8

Andorra

6

Garrigues

3

ALEVÍ - B

SEGONA

23

Balaguer

5

Orgel·lia

0

9

Guissona

4

BENJAMÍ - B

PRIMERA
PRIMERA

GRUPS

Dues victòries i dues
derrotes. Hem de millorar.

Classificació

EQUIPS

BENJAMÍ - A

10

Cervera

Classificació
Pobla de Segur
Mollerussa
Mig Segrià
Agramunt G. Gatell
Escola F. Urgell
FIF Lleida
Oliana
At. Segre
Cervera
Linyola
Artesa
Bellpuig
Balaguer
Tàrrega
AEM
Fondarella
Ivars d’Urgell

Punts
18
16
12
12
12
12
10
9
9
8
6
6
4
4
3
0
0

Aleví-A
Primera victòria davant el Lleida.
Classificació

Punts

AEM

12

4

Terraferma

9

At. Segre

9

Linyola

9

PRE-BENJAMÍ - A

PRIMERA

4

Alpicat

4

PRE-BENJAMÍ - B

SEGONA

5

At. Segre

3

R. MENDOZA

32

R. Mendoza

Segona Catalana

Classificació

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

Agramunt G. Gatell

0

Infantil
Anem bé. Seguiu així.

Presentació 2014.
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Intercomarcal

6

Linyola

6

Les Garrigues

4

Guissona

6

Balaguer

4

Mig Segrià

3

Bordeta

6

Tàrrega

4

Almacelles

3
1

Agramunt G. Gatell

5

Agramunt G. Gatell

3

Alpicat

Orgel·lia

5

FIF Lleida

3

Cervera

0

FIF Lleida

3

Arbeca

1

Orgel·lia

0

Tàrrega

3

La Noguera

0

Ivars d’Urgell

3

Alpicat

0

Pla d’Urgell

3

Miralcamp

1

Benjamí-A

Balàfia

1

Baixen tres posicions,
però pujaran.

Aleví-B

Poker de quatre.

Classificació

Podem millorar.

Punts

Punts

Agramunt G. Gatell

12

Tàrrega

12

At. Segre

9

At. Segre

12

Pla d’Urgell

9

Punts

Guissona

12

Lleida

9

Bellpuig

12

Bordeta

10

Guissona

6

Pla d’Urgell

12

Agramunt G. Gatell

9

Mollerussa

6

Ponts

10

Balaguer

6

Baix Segrià

6

Les Garrigues

9

Balàfia

6

Escola F. Urgell

6

Mollerussa

6

Baix Segrià

4

Ivars d’Urgell

3

Classificació

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

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

3
0
0
0
0

Prebenjamí A
Anem per bon camí.

Benjamí-B
Classificació

Pardinyes
Linyola
Intercomarcal
Fondarella
Balàfia

Classificació
FIF Lleida
Alcoletge
Fondarella
Arbeca
Balàfia
At. Segre
La Noguera

Punts
10
9
9
7
6
6
6

Agramunt G. Gatell
Pinyana
AEM
Alpicat
Pardinyes

4
3
3
3
1

Terraferma
Bordeta

0
0

Prebenjamí B
Als més jovenets els
costa una mica.
Classificació
Garrigues
Fondarella
Ponts
Guissona
At. Segre
Intercomarcal
Bellpuig
Cervera
Artesa
Ivars d’Urgell
Mollerussa
FIF Lleida

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

Agramunt G. Gatell
At. Segre

0
0

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

Plaça del Mercadal, 1 Tels. 973 044 913 · 691 713 456
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

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

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

Urgències 670 22 10 37
Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1

34

sió 609

[NOVEMBRE 2014]

Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PORTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

A

ra sí, ja tenim tots els equips en marxa. Durant el mes
d’octubre, un cop passada la Fira, els equips han iniciat
les seves competicions oficials en la seva primera fase.

Sènior Masculí 3ª Catalana Preferent - Grup A

11/10/2014
18/10/2014
26/10/2014
01/11/2014

C.H. SANT ESTEVE SESROVIRES
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL CLARET
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

28
21
27
27

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
ALCARRÀS, CH
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILANOVA HIPERSIMPLY

27
29
19
32

JAUME ESPINAL

L’equip no acaba de rutllar, en unes primeres jornades
marcades per les baixes per lesions. En pocs partits s’ha disposat de tot el potencial, a més s’ha patit moments de desconcert que en una categoria tan igualada s’acaben pagant.

SÈNIOR FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A

Partit del juvenil femení contra el Tarragona.

Sort desigual per a les noies sènior. En l’enfrontament
contra el Tàrrega còmoda victòria, però contra els dos equips
més forts de la categoria poc es va poder fer.

INFANTIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A

18/10/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
19 CEACA TÀRREGA
9
25/10/2014 IGUALADA , CLUB D’HANDBOL 41 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
10
01/11/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
17 PARDINYES, CLUB D’HANDBOL 29

JUVENIL FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
Una de cada per al juvenil, s’imposaren en el partit com a
locals, però en el desplaçament a Vilanova, en un horari més
que complicat, l’equip no rutllà, sobretot de cara a porteria i
això es reflectí en el resultat final.
25/10/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 21
02/11/2014 H.C. VILANOVA DEL CAMÍ
20

TARRAGONA HANDBOL CLUB 16
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
6

CADET FEMENÍ 1ª CATALANA - Grup A
El cadet tampoc ha aconseguit estrenar el seu caseller de
victòries, bon partit al Vendrell tot i la derrota, i res a fer
contra uns dels favorits per pujar de categoria.
18/10/2014 CH VENDRELL
16 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 14
25/10/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 11 CLUB HANDBOL AMPOSTA 29

Les menudes del club són, de moment, les que més alegries ens han donat. Invictes, es compten tots els seus partits
per victòries, cosa que les col·loca en la segona posició de la
classificació general.
18/10/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 14 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 12
25/10/2014 CEACA TÀRREGA
9 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 11
01/11/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 24 CLUB D’HANDBOL MONTBUI 22

ESCOLA D’HANDBOL
Ja hem començat els entrenaments de l’escola d’handbol.
De moment els dimecres de 19:00 a 20:00. Si vols provar
què és això de l’handbol, encara hi ets a temps; només has
de venir al Pavelló, i podràs comprovar-ho en primera persona.
Com sempre podreu trobar 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.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■
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PRIMER ANIVERSARI

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ

u
sulteƐ
n
o
C ŽǀĞ ns!
Ŷ cio
o
o
r
p m

^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ

Bar - Restaurant

>amm.cat

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

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

E S P O RTS C LUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

Arrenca la temporada

RICARD BERTRAN

Presentació de tots els equips del club.

E

RICARD BERTRAN

l dissabte 18 d’octubre vam
arrencar oficialment la temporada de tots els equips de
la base del club. A més, el dissabte
dia 8 de novembre vàrem presentar
tota l’escola amb un gran èxit de
participació.
Un cop passat el primer mes
d’incertesa després de la constitució com a nou club, podem afirmar amb una mica de sorpresa que
hem superat totes les expectatives
quant a inscripcions, ja que els
jugadors que tenim en llicència
federativa ronden el centenar.
Així, doncs, després del petit collapse de les primeres setmanes
referent a horaris i agrupaments,
ja tenim en marxa una temporada
que de ben segur ens deixarà unes
bones sensacions per continuar endavant.
Resultats del mes:
SÈNIOR A
La irregularitat marca el principi
de temporada del sènior A. Després
de la derrota de la primera jornada,
l’equip va reaccionar i va aconseguir tres victòries seguides, però la

bona ratxa es va trencar en l’última
jornada contra l’Alpicat.
Agramunt 3 - 5 Cambrils
Cervera 3 - 4 Agramunt
Les Avellanes 1 - 6 Agramunt
Agramunt 1 - 0 Orvepard
Alpicat 4 - 3 Agramunt

SÈNIOR B
Bon començament d’un equip
que s’estrena en aquesta disciplina. El sènior B encara no ha perdut
i ha desprès molt bones sensacions.
Agramunt 2 - 2 Golmés
Sant Guim de Freixenet 3 - 4 Agramunt

JUVENIL
Inici impecable de l’equip juvenil que amb dues victòries lidera
la classificació. L’equip es mostra
confiat en cada partit i ha estat
capaç de remuntar situacions adverses.
Agramunt 3 - 2 Alta Segarra
Agramunt 4 - 2 Vedruna Balaguer

CADET
Tot i comptar amb moltes cares
noves, els cadets han aconseguit
bons resultats en les dues primeres
jornades i comencen a assimilar alguns conceptes del futbol sala.

Agramunt 5 - 3 Tàrrega B
Agramunt 3 - 3 Vedruna Balaguer A

INFANTIL
Derrota contundent de l’infantil en l’únic partit de lliga que ha
disputat. Tot i això els agramuntins
van donar la cara en bona part del
partit i no va ser fins als últims minuts que el marcador es va ampliar.
Tàrrega A 9 - 1 Agramunt

ALEVÍ
Tot i les dues derrotes, l’equip
aleví ha demostrat bones maneres i
molta voluntat. La gran majoria dels
jugadors de l’equip practiquen per
primera vegada el futbol sala, però
s’estan adaptant amb rapidesa.
Tàrrega A 6 - 0 Agramunt
Maristes A 8 - 0 Agramunt

BENJAMÍ
Els benjamins van aconseguir la
primera victòria de la història del
club. Enguany també competeixen
contra jugadors un i dos anys més
grans que ells, però la voluntat i el
sacrifici dels benjamins ha permès
encetar el compte de victòries.
Agramunt 4 - 2 Tàrrega B
Corbins 15 - 2 Agramunt
[NOVEMBRE 2014]
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798
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E S PORTS ESCATXIC S

U

n any més, els Escatxics iniciem
una nova temporada d’atletisme
amb la intenció de portar el nom del
nostre poble arreu del territori, trepitjant de valent carrers, places, camins,
pistes... “escatxigant” els nostres rivals.
Vam començar a escalfar motors ja fa
uns dies, amb ganes de tornar a estar
al capdamunt del podi, i pels resultats
obtinguts fins ara podem augurar una
bona temporada.

Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

Cadet femení

Marina Súria Asensio
Mireia Lorente Llop

5è

Maria Vilanova López
Laia Argelich Bernaus

8a
16a

Benjamí masculí

Cesc Boix Baró
Arnau Areny Bernaus
Pau Vilanova López

1r
3r
4t

Prebenjamí femení

Núria Argelich Bernaus
Laia Boix Baró
Raquel Carrasco Cunillera

3a
12a
17a

La Cursa del Torró celebrava enguany
un quart de segle i així, s’ha consolidat
com una de les deganes en les curses
atlètiques de les Terres de Ponent.
Aquest any, el circuit de 10.300 m
tornava a ser el dels últims anys, amb
sortida des del Passeig arribant fins a
Mafet i tornant pel Canal fins al pont
de la Donzell per enfilar de nou camí
amunt fins vora Serrallonga i la tornada
pel camí del cementiri fins arribar una
altra vegada al Passeig.
Al mateix temps, transcorria la cursa
popular de 3.000 m per als més petits i els no tan agosarats, en un circuit
urbà pels carrers de la vila. Un altre
cop, corríem a casa, i per part dels
Escatxics vam tenir representació en
ambdues modalitats amb uns resultats
que foren prou bons.

Continuant amb el calendari, el 4
d’octubre, els Escatxics ens desplaçàrem a la veïna població de Barbens per
disputar les curses de la VII Milla de
Barbens inclosa en la Fira de la Poma.
El circuit és urbà amb un recorregut de
400 metres. Totes les categories, excepte les més petites, disputen la distància d’una milla, que recordem és de
1.609 metres.
Cal destacar que en l’edició d’enguany i en la cursa juvenil masculí,
corria el subcampió d’Europa de 2.000
m obstacles i 3 finalistes del Campionat d’Espanya de 1.500 m.
Miquel Argelich Carceles

Roger Súria Asensio

Aleví femení

25a Cursa del Torró (12 d’octubre)

7a MILLA DE BARBENS
(4 d’octubre)

Veterà masculí

Aleví masculí

CURSA ATLÈTICA 10.300 m.

11è
3r
2a
5a

Màster femení

Rut Masip Ollé

6a

Sènior femení

Marta Canes Niubó

4a

Promesa masculí

Xavier Fitó Márquez

2n

Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

2n

FONT: ESCATXICS

Nova temporada

Marina Súria i Mireia Lorente al podi al Cros dels Esbufecs.

17è CROS ESBUFECS
(26 d’octubre - Mollerussa)
I tan sols amb dues setmanes de
marge i recuperació, però treballant
dur en els entrenaments, el diumenge 26 d’octubre ens vam desplaçar a
Mollerussa per participar al Cros dels
Esbufecs. Un cros també ja molt consolidat i amb força participació. Vam
poder gaudir d’una bona matinal esportiva amb la següent classificació per
als nostres atletes:
Veterà femení

Gabi Karseska

Sènior masculí

Xavier Fitó Márquez

3r

Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

1r

Cadet femení

Marina Súria Asensio
Mireia Lorente Llop

1a
2a

Infantil femení

Mar Godoy Karseska

4a

Aleví masculï

Roger Súria Asensio

3r

Aleví femení

Maria Vilanova López

7a

Benjamí masculí

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Denis Grosu
Yago Cabrera Gandia
Gerard Fitó Cobero
Jordi Sala Pascuet

1r
2n
3r
8è
10è
14è

Prebenjamí masculí

Martí Lluch Solans
Josep Fitó Cobero

6è
13è

Prebenjamí femení

Júlia Sala Pascuet

6a

P3 masculí

Pep Vilanova López

2n

P4 masculí

Sergi Fitó Cobero

7è

FONT: ESCATXICS

CURSA POPULAR 3.000 m.

Ruth Masip, Xavier Fitó, Oriol Valls i Marta Canes en la sortida
de la Cursa Atlètica del Torró.

Adults

Miquel Argelich Carceles

7è

Infantil femení

Mar Godoy Karseska

1a

Aleví masculí

Roger Súria Asensio
Martí Solé Torres
Denis Grosu

1r
2n
3r

Aleví femení

Maria Vilanova López
Laia Argelich Bernaus

5a
7a

Benjamí masculí

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Gerard Fitó Cobero
Josep Fitó Cobero
Sergi Fitó Cobero

1r
2n
3r
6è
7è

Benjamí femení

Núria Argelich Bernaus
Anna Cases Roig

1a
3a

1a

La propera cita competitiva ens portarà a terres gironines dins el Circuit
Gironí de cros; concretament a Santa
Coloma de Farners.
Mentrestant, seguirem entrenant i
treballant fort. ■
[NOVEMBRE 2014]
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

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

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com

40

sió 609

[NOVEMBRE 2014]

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

El 9N va evidenciar
un cop més la capacitat dels catalans de
sobreposar-se a les dificultats i avançar amb
respecte a tothom.

D

FONT: ACORD D’ESQUERRA

9N|2014

e ben segur, el 9 de novembre de 2014 formarà part de
la història de Catalunya per
haver estat la primera vegada que
tots els catalans i catalanes han
pogut expressar a través del vot la
seva opinió sobre el futur del nostre
país. Probablement, si la història és
fidel als fets, la d’Espanya també
haurà d’incloure el 9N com la data
en què no se’ns va permetre fer
aquesta consulta. Una consulta que
ha estat possible, principalment,
gràcies al clam popular que així
ho ha expressat en les successives
manifestacions, als milers de voluntaris i directors d’Instituts que han
estat a cadascuna de les meses i a
la perseverança de l’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural
en conduir els partits polítics fins
aquí. Certament, si no hagués estat
per la societat civil, avui no estarí-

em analitzant els resultats del 9N.
Precisament aquesta és la grandesa
d’aquest procés, un procés transversal, que recull la majoria de sensibilitats de la nostra gent, del nostre territori, i que es basa en un fet
tan fonamental com el dret a vot.
Ara, amb els resultats a la mà,
evidenciem la voluntat del poble
d’avançar cap a la llibertat nacional. Els diferents partits polítics,
que són els qui disposen de les eines per prendre les decisions, han
rebut l’encàrrec de la ciutadania i
l’hauran de saber gestionar. No serà
fàcil, caldrà l’esforç de tots per arribar al mateix objectiu. La societat
no vol herois que abanderin aquest
procés, al contrari, vol arribar a la
independència de Catalunya conjuntament, i ho vol aviat. La pressió
que en aquests moments exerceix
l’estat espanyol contra Catalunya

exigeix que el Parlament sigui valent, i si això ha de passar per unes
eleccions plebiscitàries perquè els
diferents partits s’hi presentin amb
un programa clar i concret, el poble
tornarà a estar al costat del procés.
El 9N va evidenciar un cop més
la capacitat dels catalans de sobreposar-se a les dificultats i avançar
amb respecte a tothom. L’alegria
amb què s’anaven recomptant els
vots de cada urna, fossin del SÍ-SÍ,
del SÍ-NO o de qualsevol altra opció
possible, demostrava que més enllà
dels resultats, el que s’havia aconseguit és que cadascú de nosaltres
pogués votar i que ho pogués fer
amb l’opció que considerés millor.
És evident que el passat 9N va guanyar el SÍ-SÍ, però per sobre de tot,
va guanyar la democràcia. I aquest
és el recompte més important per a
Catalunya. ■
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Nous serveis:
Cirurgia menor

Pot tractar-se berrugues, mol·luscos,
cicatrius i quists de greix, etc., sense
llistes d’espera, amb total comoditat
i sense risc.

Medicina al teu servei
42
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medic
agramunt
Tel. 973 39 21 03

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

Homenatge i taxes
Després de
debatre aquest
punt, tots els
grups vam estar
d’acord a apujar
el 3% només pel
que fa al cànon i
a totes les categories, deixant la
taxa de recollida
sense increment.

El grup municipal de CiU va
votar en contra
que es pugés
el coeficient, ja
que si en la taxa
d’escombraries
s’havia de repercutir a l’usuari
l’increment del
3% del cànon de
residus, també
haguéssim hagut
de repercutir en
l’IBI la rebaixa
del valor cadastral del 22%.

E

n el ple del dia 30 d’octubre, l’equip de govern
ens va presentar la modificació d’ordenances fiscals
per al 2015. Bàsicament la
proposta se centrava en dos
punts: la taxa d’escombraries
i l’IBI.

Taxa escombraries
Pel que fa a la taxa d’escombraries la proposta inicial era
incrementar-la en un 3%, només a habitatges i bars, cafès
i comestibles, i no aplicar cap
augment a les altres categories (locals industrials, locals
comercials, hotels i bancs),
amb l’argument que el Govern
de la Generalitat augmentava
el cànon que es paga per tractament de residus i que per
tant era lògic repercutir aquest
augment als usuaris del servei.
La resta de grups municipals
vam mostrar el nostre desacord amb aquesta proposta.
Després de debatre aquest
punt, tots els grups vam estar
d’acord a apujar el 3% només
pel que fa al cànon i a totes
les categories, deixant la taxa
de recollida sense increment.
Pel que fa a l’IBI, a partir
del fet que l’equip de govern
demanés una reducció dels valors cadastrals, valor del qual
en depèn el que acabarem pagant en aquest impost.
Així doncs, a Agramunt la
rebaixa del valor cadastral es
va fixar en un 22%, per tant
d’entrada una bona notícia per
als contribuents.
Però la decisió última recau
en l’Ajuntament que és qui pot
retocar el tipus impositiu, és a

dir el coeficient.
Actualment a Agramunt el
coeficient estava fixat en el
0,74. Per tal de minimitzar
l’impacte que tindria la reducció del 22% en el valor
cadastral, el coeficient s’apuja al 0,8538 i, efectivament,
l’estalvi per al contribuent serà
del 10%. Bona notícia.
El grup municipal de CiU va
votar en contra que es pugés el
coeficient, ja que si en la taxa
d’escombraries s’havia de repercutir a l’usuari l’increment
del 3% del cànon de residus,
també haguéssim hagut de repercutir en l’IBI la rebaixa del
valor cadastral del 22%.
Més quan des de l’equip de
govern ens expliquen sempre
que poden –fins i tot ho van
fer en l’acte INSTITUCIONAL
d’homenatge als regidors des
del 1979 ençà–, que les finances municipals van d’allò més
bé.
A tall d’exemple, la liquidació del 2013 reflecteix un estalvi net de 632.000 € i un
romanent de tresoreria d’1,5
milions d’euros.
Si això és així, no ens quadra amb els arguments esgrimits al ple, en el sentit que les
finances municipals quedarien
greument tocades si s’apliqués
la rebaixa de l’IBI en la seva
totalitat.
Alguna cosa grinyola en els
comptes.

Homenatge Ajuntaments
democràtics
No podem deixar de fer referència a l’acte d’homenatge
als 35 anys d’Ajuntaments de-

mocràtics. Fou un acte emotiu,
perquè fonamentalment fèiem
un reconeixement a persones
amb nom i cognom que van
dedicar una etapa de la seva
vida a treballar pel bé comú.
Val a dir, però, que almenys
pel que fa al nostre grup municipal, ens hagués agradat que
ens haguessin convidat a collaborar en la seva organització
amb la voluntat d’aportar allò
que bonament haguéssim pogut.
Quan es va publicar la notícia de l’acte a la premsa es
va dir que l’equip de govern de
l’Ajuntament d’Agramunt estava organitzant aquest acte.
No volem discutir el dret de
l’equip de govern a organitzar-ho, però creiem que la
col·laboració de tots els grups
li hagués donat un caire més
institucional, més enllà de la
participació estricta i puntual
en l’acte.
Alguna de les persones objecte de l’homenatge ens van
preguntar en què consistiria
l’acte i li havíem de dir que no
ho sabíem.
Ens vam plantejar de deixar
constància d’aquest fet en la
nostra intervenció, però després de meditar-ho vam decidir que, per respecte a les
persones que hi assistien, no
fer-hi referència i fer una intervenció el màxim d’institucional, cosa que no va fer l’equip
de govern amb una intervenció
més pròpia de la campanya
electoral.
Grup Municipal de
Convergència i Unió
[NOVEMBRE 2014]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

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

Productes alimentaris de

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

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

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec
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Altres potències
consultar.

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

PA RT I T S P O L ÍTICS
M U N I C IPALS PSC
Grup Municipal

Ordenances fiscals i cadastre
Malgrat el raonament ponderat que vam
presentar en el
ple, no se’ns va
acceptar, i tal i
com s’ha aprovat
s’aconsegueix
només una millora parcial en els
contribuents.

L’equip de govern va acceptar
de votar en
conjunt apujar
únicament un
3% en el concepte de les
escombraries.
2014

IBI ACTUAL

Actualització de l’IBI
Dèiem en la revista Sió del
mes de gener de 2013 que a
Agramunt s’estaven aplicant
uns tipus en l’Impost de Béns
Immobles (IBI) basat en la revisió cadastral realitzada l’any
2007, i per tant implementat
en un període a l’alça de les
finques i del sòl urbà com a
conseqüència de la bombolla
immobiliària en què ens trobàvem i que representava, via
ingressos en aquelles dates,
el 38,6% del pressupost. Actualment seguim aplicant uns
valors que no són els que realment tenen en el mercat i per
això en aquell moment vam
presentar una moció per tal de
reduir la pressió fiscal als contribuents, ja que consideràvem
que davant aquesta situació
calia ajustar-se a la realitat.
També prevèiem que si s’era
diligent podíem instaurar un
coeficient reductor per introduir-lo l’any 2014. Això es
va fer parcialment amb una
primera rebaixa que va suposar un 5% menys repartit entre l’oficina del cadastre amb
2,56% de la base imposable
2015

2015

Rebaixa 10%

Rebaixa 10%

IBI APROVAT

i un 2,44% aprovat per tots
els grups municipals. Parallelament, tal com demanàvem,
es va tramitar la sol·licitud de
revisar el model que es venia
aplicant. Com a conseqüència
de tot això des del cadastre
ens han regularitzat el valor
dels immobles per la qual cosa
se’ns possibilita arribar a repercutir en una reducció del
22%.
Com que som conscients
que una rebaixa d’aquest caire seria molt severa per als ingressos municipals i per evitar
que pugui incidir d’una forma
dràstica en la dotació de recursos destinats a serveis bàsics,
creiem que es podria aplicar
en tres anualitats i minoritzar
l’impacte d’aquesta mesura.
Malgrat el raonament ponderat que vam presentar en el
ple, no se’ns va acceptar, i tal
i com s’ha aprovat s’aconsegueix només una millora parcial en els contribuents i per tant
continuarem insistint que la
reducció no ha d’acabar sent
del 10% sinó que en successives anualitats s’hauria de revisar fins apropar-nos al topall
2016

2017

Rebaixa 6%

Rebaixa 6%

PROPOSTA PSC (TOTAL 22%)

Comparativa gràfica de la rebaixa que proposem.

que se’ns ha permès des de la
direcció general del cadastre.

Les escombraries:
anada i tornada
Una taxa que en aquest cas
s’apuja és la de les escombraries. Hem de dir que sí que
se’ns va reconèixer que era
més adequat d’incrementar
només el cànon, un gravamen
extern al municipi, i deixar
sense modificacions la part reguladora que correspon a l’ens
local. Finalment, després d’argumentar-ho convenientment,
l’equip de govern va acceptar
de votar en conjunt apujar
únicament un 3% en aquest
concepte, contràriament a la
seva pretensió d’aplicar un
augment lineal i que afectava exclusivament les famílies,
bars i cafeteries.
Arribat a aquest punt, la
nostra voluntat és comprovar
amb una anàlisi contrastada el
resultat del reciclatge selectiu
amb dades que ens permetin
veure l’evolució de la recollida
en les tres darreres anualitats.
No conformar-nos amb el que
fem si podem implicar-nos
més en obtenir una solució
positiva. No oblidem que les
campanyes tenen incidència
si són assimilades amb arguments solidaris. No trobaríem
malament que es fes una actuació que anés més enllà de
recol·locar els contenidors en
nous espais. Ens agradaria que
es fes una presentació amb algun especialista en el tema.
Ens queda molt camí a recórrer en l’atenció a les necessitats de la ciutadania. ■
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Tres portes tinc a ca meva
obertes a tots els vents:
la que està oberta per tu,
l’altra, per la bona gent,
la tercera, per la mort,
que la tancarà el meu temps.
Alenar, Mª del Mar Bonet

CARME VIÑALS VILALTA
(Vídua de Miquel Terré Pla)
Els qui l’estimem, fills, Anton i Dolors, Teresita i Xavier, Montse i Ramon; néts,
Bernat, Guillem, Marina, † Pau, Júlia, Pol i Marc; germana, cunyats, nebots, tota la
família i tots els que l’han coneguda i estimada us agrairan que la tingueu present
en el vostre record.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
Agramunt, 18 d’octubre de 2014

Sisè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2014
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L ' A J U N TAMEN T
I N FOR MA

GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Agramunt se sumarà al Gran Recapte d’Aliments, una iniciativa organitzada a través del Banc d’Aliments. La campanya es basa en la recollida d’aliments bàsics
per aconseguir que les famílies amb més dificultats econòmiques d’Agramunt rebin ajuda alimentària. La campanya es
durà a terme el divendres 28 i el dissabte 29 de novembre. Els
aliments que es recullin durant aquest dos dies es destinaran
íntegrament al Banc d’Aliments d’Agramunt.
MILLORES EN DIFERENTS PUNTS DE LA VILA

L’equip de serveis municipals ha procedit a la instal·lació de
nous bancs que s’han ubicat a la zona d’espai lúdic i de salut
adreçat a la gent gran situat a la zona del passeig i a l’entrada
del cementiri. A més a més, s’han arranjat les voreres del Carrer de l’Aspi i del raval de Puigverd. Una altra actuació que ha
dut a terme l’equip de serveis municipals ha estat l’ampliació
de la zona d’emmagatzematge de material esportiu al pavelló
esportiu.

forma desinteressada, han dedicat a preparar, gestionar i coordinar un dels esdeveniments esportius més importants de casa
nostra. Per aquest motiu, l’organització actual de la cursa va
voler fer un petit homenatge a aquestes persones que han estat el motor de treball de la cursa i han fet possible que es tirés
endavant cada any. A tots vosaltres, moltes gràcies.
DIR PROU A LA VIOLÈNCIA ÉS COSA DE TOTS

El proper dimarts 25 de novembre es realitzarà un acte a les
sis de la tarda per commemorar el Dia de la no violència vers
les dones. Dins la campanya “Dir prou a la violència és cosa
de tots” el dia 25 es llegirà el manifest institucional i es presentarà el projecte dut a terme a l’INS Ribera del Sió entorn la
violència de gènere. Una iniciativa creada des de la regidoria
de la dona conjuntament amb l’àrea pedagògica de l’Institut
on els mateixos alumnes han dissenyat unes xapes amb una
selecció de missatges d’igualtat i en contra de la violència de
gènere que es repartiran als assistents el proper dia 25.

Amb l’edició d’enguany, la Cursa del Torró ha arribat al seu
25è aniversari, aconseguint així des de l’any 1989 organitzar any rere any aquesta prova esportiva. Una prova que ha
estat molt lligada a la Fira del Torró i de la Xocolata a la Pedra donant a conèixer als corredors de fora els productes de
casa. Uns anys que han servit per consolidar la iniciativa d’uns
atletes agramuntins que van aconseguir fer venir els millors
corredors a Agramunt a la 1a Cursa del Torró. Amb el temps
la filosofia inicial amb la qual es va organitzar la primera cursa ha anat canviant, convertint la prova en una jornada més
lúdica i participativa de caire més familiar. En aquesta edició
especial d’aniversari, es va recuperar la cursa popular amb un
recorregut més curt que va propiciar la participació de nens
i famílies, així com de corredors que s’inicien en el món del
córrer. En resum, uns 25 anys de cursa que no haguessin estat possible sense la feina de regidors i tècnics d’esports de
diferents equips de govern, i d’un grup de persones que de

FONT: AJUNTAMENT

XXV ANYS DE CURSA DEL TORRÓ

PROJECTE D’AMPLIACIÓ DEL CEMENTIRI MUNICIPAL

L’Ajuntament d’Agramunt ha aprovat un projecte d’ampliació del cementiri amb la construcció d’una nova galeria amb
capacitat per a 72 nínxols, prevista en el pressupost municipal
vigent. El cost de les obres puja a 58.819 euros. Per poder dur
a terme els treballs d’ampliació s’ha convidat totes les empreses constructores del municipi a presentar ofertes. El nou
bloc estarà format per 72 nínxols i se situarà al costat de la
galeria Sant Ramon. La nova galeria estarà coberta de llosa de
formigó armat amb voladís que permetrà una major durabilitat
i a la vegada el protegirà del sol. L’estructura i els tancaments
també es faran amb formigó armat. El projecte es va donar a
conèixer durant la festivitat de Tots Sants.

L’Ajuntament d’Agramunt ha finalitzat les actuacions de senyalització viària previstes en el pressupost de l’any 2014.
Tal i com es va fer en l’exercici anterior, s’ha comptat amb
pintors de la població per dur a terme l’actuació, que ha permès adequar nous passos de vianants entre altres actuacions.
També s’ha senyalitzat tot l’aparcament de la zona del pavelló
[NOVEMBRE 2014]
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FINALITZACIÓ DE LES TASQUES DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA
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esportiu amb l’objectiu d’ordenar-ne els vehicles i garantir la
seguretat dels vianants i usuaris del pavelló, que ara disposen
d’un carril d’accés.
HOMENATGE ALS 35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

El diumenge 26 d’octubre, l’Ajuntament d’Agramunt va retre
homenatge a tots els alcaldes, regidors i regidores estats que
han format part dels diferents consistoris des del 1979, any
en què van constituir-se els primers Ajuntaments democràtics.
L’acte, que també va retre homenatge als regidors que ja no
estan entre nosaltres, va comptar amb la presència de gairebé
la totalitat de càrrecs electes, que van rebre com a homenatge una litografia amb la imatge de la façana de l’Ajuntament
d’Agramunt, obra de l’artista agramuntina Rosa Marsà, i una
còpia del manifest que prèviament va aprovar per unanimitat
l’actual consistori en un Ple extraordinari celebrat al mateix
Casal Agramuntí. Prèviament, es va realitzar una fotografia de
grup que posteriorment s’ha enviat a tots els homenatjats.

Legislatura 1987-1991

Legislatura 1991-1995

FONT DE LES FOTOS: AJUNTAMENT

Legislatura 1979-1983

Legislatura 1983-1987
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Legislatura 1995-1999

Legislatura 1999-2003

Legislatura 2003-2007

Legislatura 2007-2011

Legislatura 2011-2015

35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS (1979-2014)
gramunt va acollir aquest passat 26 d’octubre un acte
de reconeixement als 35 anys d’Ajuntaments democràtics. Un acte que, en certa manera, també va ser un
homenatge a tots els homes i dones que van lluitar perquè
un dret tan fonamental com el vot retornés al nostre país,
després de més de 35 anys de dictadura.
Queden lluny aquells anys foscos de guerra i postguerra,
però no per això hem d’oblidar. Ans al contrari, cal recuperar la memòria històrica perquè les noves generacions
sàpiguen d’on venim i donin el valor que es mereix a allò
que molts dels nostres avantpassats no van poder exercir:
el vot. L’essència de la democràcia, l’expressió més digna
i transparent de la societat, a través de la qual cada persona, cada comunitat, expressa lliurement les seves voluntats i els seus anhels.
Els que en un moment o altre hem estat escollits pel
poble com a alcaldes o regidors hem tingut el gran privilegi
de representar-lo, esdevenint portadors de la confiança que
moltes persones en el seu moment van dipositar en cadascun de nosaltres, i això dóna un sentit de responsabilitat
que va més enllà del propi exercici. De ben segur, haver
format part d’un consistori fa veure les coses de forma diferent, amb una mirada crítica, però alhora amb l’amplitud
que dóna l’haver dedicat uns anys de la vida a la política
municipal.
Tal com diu el poeta, tot està per fer i tot és possible.

Els primers Ajuntaments democràtics de l’any 1979 van
haver d’afrontar les dificultats econòmiques i polítiques
del moment. La il·lusió, l’empenta i la convicció d’aquells
primers consistoris han estat model per a tots els qui els
hem seguit. Cada consistori ha hagut de lluitar per resoldre
les dificultats de cada moment. Els Ajuntaments, amb els
anys, hem esdevingut la referència més propera al ciutadà
i ens hem dotat cada cop de més competències al servei
del municipi. Alcaldes, regidors i regidores hem estat en
molts casos la primera porta a trucar. Hem après a escoltar,
a entendre, a comprendre i a decidir. Hem hagut de ser
valents, decidits i, sobretot, compromesos. I aquest compromís ha estat fonamental per al desenvolupament dels
nostres municipis.
Per tot això, cal transmetre un sincer agraïment a tots
els càrrecs electes que han passat pels Ajuntaments durant aquests 35 anys, alguns dels quals ja no estan entre
nosaltres, per tot el que ens han donat, per tot el que hem
rebut. El temps esvairà la memòria, el temps s’endurà la
pols, però el temps no esborrarà el pòsit deixat per aquestes generacions. Cada carrer, cada plaça, cada racó porta
part d’aquest compromís, i per aquest motiu, per més que
passi el temps, aquest llegat romandrà present en la història de cada municipi.
Bernat Solé i Barril, Alcalde d’Agramunt
▼

A
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ACTES
DEVOLUCIONS FIANÇA

S’acordà que es retorni a l’empresa CONSTRUCCIONS
BLANCO ROVIRA, SA, la fiança definitiva en concepte de
l’obra “Urbanització del carrer de la Circumval·lació a Almenara Alta” que ascendeix a la quantitat de 2.544,11€.
I a l’empresa ECOLÚRGIC, SL, la fiança definitiva en concepte del contracte de l’”EXPLOTACIÓ DE LA GESTIÓ DEL
BAR RESTAURANT DEL CASAL AGRAMUNTÍ” que ascendeix
a la quantitat de 1.560€.

DEL CASAL AGRAMUNTÍ actualment vigent i prorrogable fins
a un màxim de 16 anys. El termini que resta per finalitzar
aquest contracte és fins el dia 15 d’abril de 2019.
APORTACIÓ ECONÒMICA A MONTCLAR

S’acordà concedir un ajut econòmic a la Junta Administrativa de Montclar en concepte de l’aportació municipal de:
Anualitat 2013 per un import de 3.500€ per sufragar les
despeses d’inversions i per un import de 1.500€ per sufragar
les despeses de manteniment.
Anualitat 2014 per un import de 6.000€ per sufragar les
despeses d’inversions i manteniment.

BAIXES ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments, així
com els arbitris que pogués generar els corresponents establiments:
- Del Sr. ABDENABI BOUCHATAB, titular de l’activitat de
serveis de telefonia fixa i venda de productes envasats situat a
la plaça del Pou, 6, baixos.
- De la Sra. ANNA BORRÀS ROS, titular de l’activitat dedicada a gimnàs situat a l’emplaçament al C. Ronda Comtes
d’Urgell, 8, baixos.
- De la Sra. MARIA JOSÉ LLOBREGAT GARCIA, titular de
l’activitat dedicada a la venda al menor de complements de
vestir i pírcings situat a l’emplaçament a l’Av. Catalunya, 3,
escala A, baixos 2.
- De la Sra. ANALIBIA CASTILLO MORAN, titular de l’activitat dedicada a la venda al menor de roba i complements situat
a l’emplaçament al C. Sió, 34, baixos.

ACCESSORIS PORTES TALLAFOCS

S’aprovà els treballs d’obra i col·locació d’uns accessoris per
les portes tallafocs del Col·legi Macià Companys i s’adjudicà a
l’empresa SEREMEX, SL per la quantitat de 874,60€ (exclòs
IVA).
SUBSTITUCIÓ CONTROLADOR DE CONDENSACIÓ

S’aprovà els treballs per la substitució del controlador de
condensació de la màquina de climatització de la Sala del Teatre del Casal Agramuntí i s’adjudicà a l’empresa FRIDECAL,
SA, per la quantitat de 2.954,48, inclòs IVA.
ARRENDAMENT D’UN LOCAL

L’Ajuntament d’Agramunt va acordar subrogar en el contracte privat d’arrendament del local situat al carrer Baixada
del Mercadal, núm. 7, 2n d’Agramunt que tenien els anteriors
propietaris de l’immoble amb els llogaters el Sr. Kassina Diarra i la Sra. Mouna Katile fins al 31 de maig de 2016 per un
import de 180€/mensuals, inclòs IVA.

SUBVENCIÓ

Es concedí a l’AMPA de la llar d’infants “NINS”, una subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el
curs 2014/2015.
PÀRQUING MUNICIPAL

Atès que l’Ajuntament d’Agramunt necessita d’un espai al
centre de la vila per poder ser destinat a l’aparcament de vehicles i garantir llocs d’aparcament en la zona propera a l’Av.
Marià Jolonch. S’aprovà el contracte de cessió d’ús del solar
situat a l’Av. Marià Jolonch, 47 i de superfície cadastral de
932 m2, propietat de la societat CAL MINGO, SL, per ser utilitzat com a pàrquing municipal.
EQUIPAMENT DE CINEMA

S’acordà que l’Ajuntament d’Agramunt aportarà una quantitat de 23.000€ a Circuit Urgellenc per fer front a les despeses
generades en l’adquisició i instal·lació del nou equipament de
projecció digital a l’empresa INSTALCINE, SL.
Així mateix, es modificà el contracte que ambdues parts en
data 16 d’abril de 2003 van signar sobre CONCESSIÓ DEL
SERVEI I EQUIPAMENT DE CINEMA DE LA SALA TEATRE

LEGIONEL·LOSI

S’aprovà els treballs de la revisió i la certificació de l’estat
de la situació de les instal·lacions del Pavelló municipal d’Esports i a la Residència Geriàtrica Mas Vell, considerades d’alt
risc d’aparició de la legionel·losi segons el Decret 352/2004,
i s’adjudicà a l’empresa AMBIENTAL EIC, SLU, per un import
de 429,60€, IVA no inclòs.
35 ANYS D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS

S’aprovà per unanimitat dels dotze membres presents dels
tretze que legalment el componen, MANIFEST 35 ANYS
D’AJUNTAMENTS DEMOCRÀTICS AL SERVEI DELS MUNICIPIS. A continuació se celebrà l’acte de reconeixement als
alcaldes, regidors i regidores estats durant els 35 anys d’Ajuntaments democràtics.
ORDENANCES FISCALS 2015

S’aprovaren provisionalment per set vots a favor dels regidors del grup municipal d’Ad’E i sis vots en contra: quatre dels
regidors del grup municipal de CiU, un del regidor no adscrit
el Sr. Gómez i un del regidor del grup municipal del PSC. ■
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PARLEM DE TU

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te,
de les teves coses parlem i també
dels teus gustos,
del que estimaves i el que no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.
I a poc a poc esdevindràs tan nostra
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.
Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Mercè Ros Serra
(Vídua de Manel Juclà Abad)
Que morí cristianament el dia 26 d’octubre de 2014, als 89 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.
E. P. R.

Els qui l’estimem, cunyats, nebots, cosins, família tota i amics, us preguem una oració
per l’etern descans de la seva ànima.
Moltíssimes gràcies a la Residència Ribera del Sió per la dedicació, el respecte i la
tendresa que heu tingut envers la meva padrineta. No tinc paraules d’agraïment per tot.
A totes les persones que feu d’aquesta residència una segona casa, no em cansaré de
donar-vos les gràcies per tot.
Meritxell
Agramunt, octubre de 2014
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons el
nostre calendari i desè del primitiu calendari
romà, anomenat Desember.
El dia 1 el sol surt a les 6h 57m, i es pon
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h
17m, i es pon a les 16h 32m.
El dia 21 el sol entra a la constel·lació de
CAPRICORN.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
L’hivern és el moment de l’any en què la natura
sembla com si dormís en santa pau i quietud i que
convida a les festes íntimes de família al costat de
la llar de foc de tió i d’escalfor pairal.
Pel desembre i pel gener,
no siguis matiner.
Desembre ben fred,
bon any i bon esplet.
Dia 6: Sant Nicolau. Dia de la Constitució. Quina Constitució?
Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare de
Déu. Els comtes-reis catalans de la Corona d’Aragó
foren decidits defensors de la puresa de la Mare de
Déu, abans que l’Església la declarés dogma i van
establir la celebració en els seus dominis.
Tronada entre la Puríssima
i la Candelera,
cinquanta dies més d’hivern.
Dia 24: La Nit de Nadal
Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre, darrer dia de l’any.
EFEMÈRIDES DEL MES:
Dia 13: Santa Llúcia: Començava la fira dels torrons a Barcelona. La merescuda fama que tenien a
tot Catalunya els torrons d’Agramunt a mitjans del

Demografia

Quart minvant

el dia 6, a les 12:27 h

Lluna nova

el dia 14, a les 12:51 h

Quart creixent

el dia 22, a les 13:36 h

Lluna plena

el dia 28, a les 18:31 h

(Mes d’octubre de 2014)
NAIXEMENTS
Quim Mendoza Delgado
Júlia Mendoza Castro
Berta Solé Sanz

segle XIX segur que era conseqüència de les parades que els nostres torronaires obrien a Barcelona
des de Santa Llúcia fins a Reis i alguns aguantaven
fins a la Candelera. A les taules ben parades de
Nadal no hi podien faltar set menes de torrons:
dels fins, d’ou, de massapà, d’avellana o de neu,
de Xixona, d’Alacant i d’Agramunt. Els carrers més
cèntrics de la ciutat comtal eren ocupats en aquestes dates pels torronaires que venien de Xixona i
d’Alacant i que pujaven el dolç carregament en un
vaixell de vela. Els valencians i els catalans, especialment els agramuntins rivalitzaven per ocupar
amb les seves parades els portals de les cases dels
carrers més cèntrics i les parades de la Fira dels
Torrons de la Rambla. Els torronaires d’Agramunt
portaven barretina musca i els de Xixona barret
rodó. La competència i la rivalitat entre uns i altres
arribava sovint a la baralla i hom parlava de les batusses de la barretina amb el barret. Pel que fa al
vestit, els torronaires d’Agramunt, portaven roba de
pagès endiumenjat: els homes calces i gec curt de
vellut verd o de color d’oli, barretina musca aplanada damunt el cap, i calcilles, és a dir, mitges sense
peu, blaves cada dia i blanques per les festes. Les
dones portaven faldilles molt folgades de tapís,
gipó de vellut cenyit amb maneguins, mocador de
seda blanc al cap, i un altre de crespó amb serrell
i llustrins damunt de les espatlles. Els torronaires
d’Agramunt van arribar a ser tan famosos a Barcelona durant la segona meitat del segle XIX que van
entrar per mèrits propis dins el folklore i la cultura
popular de costums i tradicions típiques del Nadal.
Ramon Bernaus i Santacreu
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MATRIMONIS
Josep Maria Mendoza Barbero, i
Mireia Ginés Esteban

dia 17

Albert Garcia Omedes, i
Marta Bailac Ardanuy

dia 18

Carles València Nebot, i
Maria Lourdes Garcia Salvado

dia 25

DEFUNCIONS
Antoni Puig Santesmases
Jaume Barrera Solé
Anna Brovia Barril
Maria Carme Viñals Vilalta
Mercè Ros Serra
Lluïsa Boix Serra
Victoriano Núñez Duque

78 anys, dia 4
81 anys, dia 4
94 anys, dia 10
80 anys, dia 16
89 anys, dia 26
64 anys, dia 26
82 anys, dia 26

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE

1

dia 26-9
dia 3
dia 7

JOSEP ROVIRA

DESEMBRE 2014

PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 4 .........................................
Dia 10.........................................
Dia 11.........................................
Dia 12.........................................
TOTAL .........................................

18,0 l./m2
2,6 l./m2
4,3 l./m2
0,5 l./m2
25,4 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’OCTUBRE
Màxima del mes ............................ 27°, dia 19
Mínima del mes ...................... 7°, dies 23 i 24
Oscil·lació extrema mensual ....................... 20°
Mitja de les màximes .......................... 21,967°
Mitja de les mínimes .......................... 12,064°
Mitja de les mitjanes .......................... 17,016°

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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No ploreu, vaig al Senyor,
vaig a esperar-vos en la glòria.
Jo moro, però mon amor no mort,
jo us estimaré en el cel com us he estimat en la terra.
(Sant Agustí)

Jaume Barrera Solé
Ha mort cristianament el dia 4 d’octubre de 2014, als 81 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.
(A.C.S.)

Els qui l’estimem, germans, Montserrat i Ramon; nebots, Anna i Joan,
M. Rosa, Ramon, Arnau i Arcadi.
La família us agraïm les mostres de condol rebudes i la vostra pregària.

Agramunt, octubre de 2014
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7 diferències

Jornada festiva i participativa a la nostra vila durant les votacions del Procés
Participatiu del 9-N amb les urnes ubicades a l’institut Ribera del Sió.

per Ricard Bertran

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet set
modificacions. A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

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

Qui

mal

bo

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

Solució a les
7 diferències:

1

mi
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9

7

6
pas
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5

1

4
9
1
8
5
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3
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1
5
6
9
3
8
2
7
4

7
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4
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8
3
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1
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9
8
5
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6
1
4
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4
7
1
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5
3
9
2
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2
6
3
4
9
1
8
5
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

8

3

6

1
6

fi.

2
Solució al
SUDOKU:
1

na

fa

3

rà

ca

2

na

6
7

5

2

5

mi

8

8

7

4

1

3

9
5

1

8
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Qui camina per mal camí no farà pas
bona fi.

L A FO TO
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per JOSEP BERTRAN

U

ns pocs mesos
separen aquestes dues fotografies.
Hem passat d’una
imatge bucòlica que
ens recordava la quotidianitat d’aquesta
antiga era i corrals,
de quan s’hi tancava
un dels nombrosos ramats que hi havia a la
Vila, a convertir-se en
un gran aparcament
de vehicles. Destaca
la plantada dels arbres al límit amb la
riba que dóna a la travessia de la carretera
C-14. I encara més el
tipus d’arbrat, bastant
exòtic en les nostres
contrades.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
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Vengan chicos, vegan chicas a bailar. / Todo el
mundo viene ahora sin pensar. / Esto es muy fácil
lo que hacemos aquí. / Esta es la yenka que se
baila así. / Izquierda izquierda derecha derecha
/ Delante detrás un dos tres / Izquierda izquierda
derecha derecha / delante detrás un dos tres...
Aquesta és part de la lletra d’un dels balls més
populars de la dècada dels seixanta del segle XX.
A la foto que aquest mes posem a l’Àlbum, veiem
un grup de joves concentrats ballant la yenka al
pati de l’Acadèmia en el marc d’alguns dels festivals de d’època.
D’esquerra a dreta: Ino Villegas, M. Àngels
Sarnago, no identificat, Carme Villegas, Víctor
Martorell, Inés Borda, Manuel Mazon, Concepció
Vilella, Antoni Andreu.

T

res joves dependentes del SIGLO
a mitjans del segle passat. Pel que
s’aprecia a la fotografia, són a la secció
de les joguines.
D’esquerra a dreta: Rosa Maria Morell,
Nuri Vilanou i Bepeta Tarragona.
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
Aquesta és la façana principal
del convent de la Mercè. Amb la
Desamortització de Mendizábal
l’any 1835 va passar a titularitat
municipal. Va ser enderrocat
l’any 1936. Durant aquests cent
anys es va utilitzar per molts
usos com escola i magatzems,
entre altres, però també es va
anar deteriorant. En aquest
indret es volia construir un
mercat. La Guerra Civil ho va
retardar fins el 1944. Cinquanta
anys més tard es reconvertí
en l’Espai Guinovart. Tots els
edificis que l’envolten van ser
destruïts pels bombardejos.
La llinda de la porta del Museu
Municipal és l’original que hi
havia a la capella del convent,
on ara hi ha el Foment.
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per JOSEP BERTRAN

