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PORTADA:
Una de les novetats més destacades de 

la passada Festa Major va ser la presen-
tació dels nous Caparrons agramuntins, 
que van despertar una enorme expectació 
entre els nostres convilatans. Així, doncs, 
s’ha encetat un projecte de vuit fi gures 
de personatges agramuntins elegits per 
votació popular. Dos més es presentaran 
l’any vinent, i s’haurà de tornar a fer vota-
cions per elegir els altres quatre. 

Informació sobre la Diada de l’Onze de 
Setembre a Agramunt i de la Via Lliure a la 
Meridiana de Barcelona.

5 a 13

Ampli reportatge gràfic i escrit dels 
actes que es van dur a terme durant la 
Festa Major, alguns dels quals força 
signifi catius.

14 a 35
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Com és habitual en el número de setembre, la major part 
de les pàgines de la revista estan dedicades a la Festa Major 
i a la Diada de l’Onze de Setembre. La Festa Major d’en-
guany, tot i tenir una programació similar a la d’anys ante-
riors, cal destacar-ne alguns esdeveniments que en la crò-
nica els ressaltem a part. 
Es van presentar els dos 
primers Caparrons agra-
muntins i es va inaugurar 
el nou tram de Passeig 
amb el nom de Mercè 
Ros, nom elegit per vo-
tació popular. Així mateix 
es va celebrar la primera 
Festa dels Colors amb 
una gran participació de 
jovent. Hi hagué també 
molta assistència al rock 
del dissabte a la nit per 
presenciar l’actuació de 
“Els Catarres”, un grup 
de gran actualitat que va omplir la plaça de la Fondandana 
de gom a gom.

Pel que fa a la Diada, a la nostra vila es van celebrar els 
actes habituals. L’acte central és l’ofrena fl oral al monument 
de la plaça de l’Onze de Setembre, enguany amb un parell 
d’entitats més. Una ofrena que es va avançar a quarts d’onze 
per donar més temps als qui es volien desplaçar a Barcelona 

per participar a la Via Lliure. Una manifestació, la de la Me-
ridiana, que va tenir una participació similar a la dels darrers 
anys i que altra vegada va servir per centrar l’interès de nom-
brosa premsa europea i mundial al procés català. Aquesta 
manifestació va coincidir amb el començament de la cam-

panya electoral, que ens 
ha de dur a les eleccions 
del 27-N en què el nos-
tre país s’hi juga molt pel 
que fa al seu futur. En 
aquest sentit, els lectors 
trobaran unes enquestes 
que hem fet als tres can-
didats agramuntins que 
es presenten en aquestes 
eleccions. Des de la de-
mocràcia cap aquí, SIÓ 
ha estat un mitjà sempre 
bel·ligerant pel que fa a 
temes de país com són la 
llengua i la cultura i cre-

iem que ara més que mai necessitem estructures d’estat per 
poder-les mantenir dignament.

En el moment de tancar l’edició ha estat notícia una reu-
nió amb els afectats pel trànsit de la carrera L-303 i la Festa 
Major de Puigverd, que per manca d’espai no hem pogut 
encabir en aquest número i ho hem hagut de deixar per al 
mes vinent.    ■
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Aquest nit, vigília de l’onze de setembre, hem pujat al 
Pilar d’Almenara, símbol d’un retall de la nostra història, 

amb la motxilla plena d’il·lusió, perquè aquest és un any 
diferent i potser transcendent. D’aquí a uns dies votarem pel 
Parlament de Catalunya. I gràcies a la tossudesa d’uns par-
tits podrem votar amb el que hem anomenat eleccions ple-
biscitàries; encara que no serà de la manera com ho hauríem 
volgut fer. Votarem per un país lliure i sobirà. Votarem per-
què creiem en un futur millor i perquè sabem que nosaltres 
mateixos ens podem governar sense que hàgim de demanar 
permís a ningú. Ens volem governar perquè ens sabem ca-
paços de fer-ho. I alguns es pregunten per què aspirem a 
la independència d’Espanya. La resposta és molt senzilla: 
perquè Catalunya és una Nació que fou annexionada per la 
força i que ara vol tornar a ser lliure i sobirana. I això ho de-
cidim els mateixos catalans, perquè som nosaltres que hem 
de respondre a la pròpia vida i a la manera de viure-la.

Per tot plegat, permeteu que manllevi la veu als poetes 
que sovint, amb la seva clarividència ens han assenyalat el 
camí a seguir:

“Fou una pàtria. Va morir tan bella,
que mai ningú no la gosà enterrar:
damunt de cada tomba un raig d’estrella
sota de cada estrella un català.

Tan a la vora del mar dormia
aquella son tan dolça de la mort,
que les sirenes dia i nit sentia
com li anaven desvetllant el cor.

Un dia es féu una claror d’albada
i del fons de la tomba més glaçada
fremí una veu novella el cant dels cants:

- Foc nou, baixa del cel i torna a prendre.
Ja ha sonat l’hora d’esventar la cendra,
oh Pàtria de les tombes fl amejants.”

                   Les tombes fl amejants - Ventura Gassol

Ara digueu: “La ginesta fl oreix,
arreu als camps hi ha vermell de roselles.
Amb nova falç comencem a segar
el blat madur i, amb ell, les males herbes.”
Ah, joves llavis desclosos després
de la foscor, si sabíeu com l’alba
ens ha trigat, com és llarg d’esperar
un alçament de llum en la tenebra!
Però hem viscut per salvar-vos els mots,
per retornar-vos el nom de cada cosa,
perquè seguíssiu el recte camí
d’accés al ple domini de la terra.

Vàrem mirar ben al lluny del desert,
davallàvem al fons del nostre somni.
Cisternes seques esdevenen cims
pujats per esglaons de lentes hores.
Ara digueu: “Nosaltres escoltem
les veus del vent per l’alta mar d’espigues.”
Ara digueu: “Ens mantindrem fi dels 
per sempre més al servei d’aquest poble.”

             INICI DE CÀNTIC EN EL TEMPLE  Salvador Espriu

Provarem d’alçar en la sorra
el palau perillós dels nostres somnis
i aprendrem aquesta lliçó humil
al llarg de tot el temps del cansament,
car sols així som lliures de combatre
per l’última victòria damunt l’esglai.
Escolta, Sepharad: els homes no poden ser
si no són lliures.
Que sàpiga Sepharad que no podrem mai ser
si no som lliures.

                 Espriu, fragment

Manifest del Pilar d’Almenara
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En la llei i en el pacte
que sempre guardaràs,
en la duresa del diàleg
amb els qui et són iguals,
edifi ca el lent temple
del teu treball,
alça la nova casa
en el solar
que designes amb el nom
de llibertat.

De res no ens val l’enyor o la complanta,
ni el toc de displicent malenconia
que ens posem per jersei o per corbata
quan sortim al carrer. Tenim a penes
el que tenim i prou: l’espai d’història
concreta que ens pertoca, i un minúscul
territori per viure-la. Posem-nos
dempeus altra vegada i que se senti
la veu de tots solemnement i clara.
Cridem qui som i que tothom ho escolti.
I en acabat, que cadascú es vesteixi
com bonament li plagui, i via fora!,
que tot està per fer i tot és possible.

                      Ara mateix, fragment  (Miquel Martí i Pol)
 

Escolta, Espanya, — la veu d’un fi ll
que et parla en llengua — no castellana:
parlo en la llengua — que m’ha donat
la terra aspra;
en aquesta llengua — pocs t’han parlat;
en l’altra, massa.

T’han parlat massa — dels saguntins
i dels qui per la pàtria moren;
les teves glòries — i els teus records,
records i glòries — només de morts:
has viscut trista.
Jo vull parlar-te — molt altrament.
Per què vessar la sang inútil?
Dins de les venes — vida és la sang,
vida pels d’ara — i pels que vindran;
vessada, és morta.
Massa pensaves — en ton honor
i massa poc en el teu viure:
tràgica duies — a mort els fi lls,
te satisfeies — d’honres mortals
i eren tes festes — els funerals,
oh trista Espanya!
Jo he vist els barcos — marxar replens
dels fi lls que duies — a que morissin:
somrients marxaven — cap a l’atzar;
i tu cantaves — vora del mar
com una folla.
On són els barcos? — On són els fi lls?
Pregunta-ho al Ponent i a l’ona brava:
tot ho perderes, — no tens ningú.
Espanya, Espanya, — retorna en tu,
arrenca el plor de mare!
Salva’t, oh!, salva’t — de tant de mal;
que el plor et torni feconda, alegre i viva;
pensa en la vida que tens entorn:
aixeca el front,
somriu als set colors que hi ha en els núvols.
On ets, Espanya? — No et veig enlloc.
No sents la meva veu atronadora?
No entens aquesta llengua — que et parla entre perills?
Has desaprès d’entendre an els teus fi lls?
Adéu, Espanya!

                        Oda a Espanya (Joan Maragall)

Així doncs, demà anem tots els que puguem a la mani-
festació de Barcelona per demostrar al món el nostre anhel 
de llibertat i el 27 de setembre votem per una Catalunya 
rica i plena perquè, com ja ens digué Martí i Pol: “ tot està 
per fer i tot és possible”.

Joan Puig, Núria Sorribes i Jaume Jovell
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Un any més agra-
muntins i agramun-

tines ens retrobem al 
voltant del monument 
a Rafael Casanova per 
commemorar la desfeta 
que va sofrir Catalunya 
l’11 de setembre de 
1714 i que va suposar 
la pèrdua de les nostres 
llibertats nacionals, en 
mans de les tropes bor-
bòniques i després de 
14 mesos de setge.

Des d’aquella feta, 
Catalunya ha estat sot-
mesa a un estat que 
no ha estat capaç de reconèixer la 
singularitat del que havia estat un 
país mil·lenari, amb llengua i cultura 
pròpies. Els diferents intents d’acord 
amb l’Estat espanyol han quedat en 
no-res. Des d’un estatut aprovat ma-
joritàriament pel Parlament de Cata-
lunya i laminat pel tribunal consti-
tucional fi ns a una consulta popular 

que ha fi nalitzat amb una querella 
contra el president Mas i dues con-
selleres de la Generalitat.

Ara és hora de posar fi  a aquesta 
situació de greuge que sofreix Ca-
talunya i tota la seva gent. Tenim 
l’oportunitat de canviar la història 
i el futur de les noves generacions, 
dotant-nos d’un estat propi, capaç 

d’administrar-se els 
seus propis recursos i 
convertir el Parlament 
de Catalunya en una 
administració sobirana i 
al servei de les persones 
del nostre país.

Avui, novament estem 
cridats per l’Assemblea 
Nacional Catalana per 
omplir massivament la 
Meridiana de Barcelona. 
Un acte que ha de servir 
per demostrar, un cop 
més, que és la societat 
civil que, en bona mesu-
ra, clama llibertat. I hi 

serem, un cop més, per demostrar al 
món que som capaços de dur a ter-
me aquest procés de forma pacífi ca.

Un procés que l’hem de fer ben 
units i que ha de cloure amb un nou 
estat, amb la màxima transversalitat 
possible i al qual tothom s’hi ha de 
sentir inclòs. Perquè, en defi nitiva, 
la llibertat ha de servir per a cons-

truir un país millor, més just i 
més pròsper.

Agramuntins i agramuntines, 
ara tenim l’oportunitat de can-
viar la història que fa 300 anys 
altres ens van voler escriure. Te-
nim l’oportunitat de fer de Ca-
talunya un nou estat veritable-
ment democràtic, en favor de la 
pau, dels drets socials i del be-
nestar de les persones. Perquè 
realment aquest és l’objectiu al 
qual ens ha de portar la lliber-
tat. Per nosaltres, pels nostres 
fi lls i, sobretot, pels qui ens han 
precedit en la noble lluita de de-
fensar els nostres drets com a 
nació que som i hem estat.

Visca Catalunya Lliure!

Manifest de l’Ajuntament
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Actes de la Diada a Agramunt
Els actes commemora-

tius de la Diada Na-
cional de Catalunya a 

Agramunt van ser pràctica-
ment iguals als dels darrers 
anys. Es van iniciar la vigília, 
dia 10 a les 9 del vespre, amb 
la caminada popular al Pilar 
d’Almenara amb l’assistència 

d’unes dues-centes persones 
per assistir a l’acte reivin-
dicatiu de la Diada. Alguns 
deien que potser més que en 
els anys anteriors, tot i que 
el temps amenaçava pluja i 
feia un ventet que convidava 
a tapar-se. Es van vendre uns 
150 tiquets a dos euros per 

l’entrepà i l’ampolla d’aigua, 
però molts dels assistents es 
portaven ells l’avituallament.

La festa, organitzada per 
l’Ajuntament, va consistir, 
després de la caminada as-
cendent amb llanternes o 
sense, amb una introducció 
per part del regidor Oriol Pue-
bla. Tot seguit, mentre els 
assistents asseguts a terra 
es menjaven l’entrepà, Nú-
ria Sorribes, Jaume Jovell i 
Joan Puig, en representació 
de l’ANC local, recitaren poe-
mes i feren un breu discurs 
(que reproduim a les pàgines 
anteriors), alhora que Oriol 
Farràs interpretà l’Estaca i el 
Cant de la Senyera amb el sa-
xofon. S’acabà l’acte amb el 
Cant d’Els Segadors mentre 
els Diables d’Agramunt ence-
nien dalt de tot del Pilar unes 
bengales amb els colors de la 
senyera. Tot seguit, els cami-
nants iniciaren la davallada a 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Ofrena fl oral de les entitats
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1. Agrupació Caramellaire “Aires del Sió”
2. Agrupació Sardanista Barretina
3. Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt

i Associació Amics dels Escoltes
4. AMPA de l’Escola de Música d’Agramunt
5. AMPA de l’INS Ribera del Sió
6. AMPA de la Llar d’Infants Nins
7. AMPA del col·legi Macià-Companys
8. AMPA del col·legi Mare de Déu del Socors

  9. Associació de Dones de l’Esbarjo
10. Societat Nostra Senyora del Remei de 

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

17. Coral d’Avui i Bon Cant
18. CUP
19. Escola “Gerard Gatell”

i C.F. Agramunt
20. Esplai Sió
21. Fundació Privada Espai Guinovart
22. Fundació Privada Lo Pardal
23. Futbol Sala Agramunt
24. Grup Escènic Agramuntí

25. Grup Sardanista Estol
26. Junts pel Sí
27. Partit Socialista de Catalunya
28. Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca
29. Ràdio Sió Agramunt
30. Assemblea Territorial d’Agramunt, Ribera 

del Sió per la Independència
31. Excel·lentíssim Ajuntament d’Agramunt

17 18 19 20

21 22 23

24 25 26 27

28 29 30 31
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peu en una nit fosca en què 
paral·lelament s’encetava la 
campanya electoral de Cata-
lunya.

Els actes de la Diada a la 
plaça Onze de Setembre de 
l’endemà van començar una 
mica més d’hora, a dos quarts 
d’onze del matí, amb la ba-

llada d’una sardana pel Grup 
Sardanista Estol-Espígol als 
peus del monument de Rafael 
Casanova interpretada per la 
Cobla Jovenívola d’Agramunt. 
A continuació es va fer la tra-
dicional ofrena fl oral de les 
entitats agramuntines amb 
la participació de 31 entitats 

socials, culturals, esportives i 
polítiques encapçalades per 
l’Ajuntament. Després l’alcal-
de, Bernat Solé, va llegir el 
Manifest de la Diada consen-
suat pels dos grups munici-
pals al Consistori. L’acte aca-
bà amb el cant d’Els Segadors 
mentre era hissada la bandera 

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

El grup de batukaires dels 
Diables l’Espetec van animar 
el tram agramuntí de la Via 
Lliure.

A baix, foto de família de 
nombrosos agramuntins 
desplaçats a la Meridiana.
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catalana per part d’una repre-
sentació de la Policia Local. 
Acte seguit la mateixa cobla 
amenitzà una ballada de sar-
danes al Mercadal.

A quarts d’una del migdia 
sortien de la plaça Fondanda-
na cinc autocars per participar 
a la Via Lliure de la Meridiana 

a Barcelona. Segons fonts de 
l’Assemblea Nacional Cata-
lana, ANC, es van inscriure 
unes 235 persones, tot i que 
hi van assistir molts més agra-
muntins que es desplaçaren 
amb cotxes particulars. Tots 
els inscrits de les Terres de 
Ponent estaven ubicats entre 

els trams 58 i 62, i al davant 
de cada tram hi van fer posar 
els alcaldes de les diferents 
poblacions. La manifestació 
va ser molt nombrosa, sem-
blant a la dels darrers anys, i 
es va desenvolupar amb tota 
normalitat i enmig d’un ambi-
ent festiu i reivindicatiu.
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Un grup d’agramuntines 
preparades per començar la 
manifestació.

A la dreta, esclat d’estelades 
i cartolines verdes en el mo-
ment de passar el punter, que 
va començar el recorregut a 
les 17:14 h.
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Festa MajorFesta Major
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Els dies 3, 4, 5 i 6 de se-
tembre els agramuntins 

vam celebrar la Festa Major 
amb una programació similar 
a la dels altres anys. S’ence-
tà amb la tradicional Pintada 
de Murals al carrer de l’En-
senyament que després po-
dem contemplar al llarg de 
tot l’any. Tot i la pluja que va 
caure abans de començar i 
moments després, la pintada 
es realitzà amb normalitat i 
amb una bona participació de 
petits i grans. Altres manifes-

tacions artístiques que es van 
poder veure van ser l’exposició 
de puzles d’Albert Tarrazona al 
Casal, l’exposició “Agramunt 
indrets” d’Anna Ribó i Jordi 
Barris a Ca la Vila i l’exposició 
«3» de Josep Guinovat a l’Es-
pai. A primera hora de la tarda 
els més esportistes van poder 
participar en un campionat de 
Bàdminton al Pavelló.

Els actes de la cercavila van 
començar amb vint minuts de 
retard degut a la presència 
de TV Lleida que realitzava 
una entrevista al bell mig de 
la plaça als organitzadors de 
l’acte. Després de llençar un 
parell de petards japonesos i 
de fer una pujada al pal ensa-
bonat “del picantó” d’on pen-
java una gran llonganissa, va 
començar la cercavila amb els 
gegants d’Agramunt i d’Ossó, 

1.  La Pintada de Murals dóna el tret de 
sortida a la Festa Major.

2. En acabar, tots els artistes s’han de rentar 
del bruts que queden.

3. Actuació de l’Orquestra Rumbera al 
Xiringuito del Sió.

4. El grup Marinada en la tradicional cantada 
d’havaneres.JO
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ACTUALITAT FETS DEL MES

la gegantona Pom d’Or, el 
Massaporc de Montclar, els 
capgrossos de la vila, els bas-
toners de Balaguer, la batuka-

da dels diables de l’Espetec i 
els grallers d’Agramunt. Des 
de la plaça es començà el re-
corregut que van seguir una 

munió de gent, sobretot, mai-
nada: carrer Castell, carrer del 
Firal, carrer Vilavella i carrer 
Sió, per acabar altre cop a la 
plaça de l’Església. Llavors hi 
va haver més llonganisses al 
pal ensabonat, focs japone-
sos, batukada, caramels i gat-
zara a dojo. Els petits, sovint 
de la mà dels pares, miraven 
entusiasmats l’ambient que 
es començava a coure.

Pregó
El retard de la cercavila es 

traslladà a l’acte del pregó de 
la “Festa Major 2015” que 
enguany anà a càrrec dels 
components de Ràdio Sió. Es 
va fer a la plaça del Merca-
dal. Després d’un parlament 
del batlle de la vila, els pre-
goners, distribuïts en tres es-
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5. Les càmeres de Lleida Televisió 
van fi lmar la cercavila del dijous a 
la tarda a la plaça de l’Església.

6. Batukada dels diables de l’Espe-
tec al seu pas pel carrer Castell.
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cenaris, van anar reproduint 
esquetxos de la seva història 
com a entitat. En fi nalitzar la 
interpretació van donar el tret 
de sortida de la Festa i, per 
acabar, el batlle els obsequià 
amb un quadre-record realit-
zat per Serafi na Balasch.

Actes
A la nit, el P asseig acollí 

la cantada d’havaneres que 
protagonitzaren els grups Ma-
rinada d’Agramunt i Serra de 
Marina. Més tard al Xiringuito 
actuà l’Orquestra Rumbera i 
Dj Ramon Roca; mentre que 
al Pavelló ho va fer Miquel del 
Roig, Pascual i Els Desnatats, 
i Dj Jordi Balagué.
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Pregó de Ràdio Sió

Era l’any 1982 quan un grup de jo-
ves del Grup Escènic Agramuntí 

feia temps que els ballava pel cap la 
manera d’aconseguir alguns diners per 
a l’entitat. Entre assaig i assaig d’El 
Retaule del Flautista, Magí Guasch va 
tenir una idea diferent: fer ràdio i ven-
dre publicitat.

Aquesta idea, que inicialment sem-
blava esbojarrada i impossible, va ser 
ben acceptada per la resta de com-
panys i, després de llogar els equips 
tècnics pertinents per 50.000 pesse-
tes, més de 100 comerços de la vila 
van confi ar en aquella ràdio per anun-
ciar el seu negoci.

El local de Magí Guasch, a les Pue-
lles, es va convertir en un estudi de 
gravació de falques publicitàries. I el 
dilluns, 6 de setembre de 1982, al 
punt just de 2/4 de 9 del vespre, i en-
mig d’una gran expectació per tots els 
agramuntins, dos dels locutors, Ricard 
Bertran i Antonieta Canosa, van dir les 
primeres paraules d’aquella aventura 
que encara continua avui en dia.

ESPECTACLE:

– De nou estem de Festa Major i, 
per segon any consecutiu, Ràdio Sió, 
la Veu de la Festa Major, es posa en 
marxa. Som dilluns, 5 de setembre de 
1983, i des del 105.1 de la FM cele-
brarem la gran festa de la vila. 

– Aquest any hem preparat un pro-

grama sobre l’Agramunt del 1900 al 
1914, us retransmetrem tota la festa 
major i podreu participar als concur-
sos. Viviu tots els esdeveniments de la 
nostra vila amb nosaltres!

– I recordeu, sintonitzeu Radio Sió 
als vostres aparells de ràdio tots els 
vespres dels dies feiners i els migdies 
dels festius. Bona Festa Major!

* * *

– Esteu escoltant Ràdio Sió el primer 
dia d’emissions regulars. Som dime-
cres 2 de maig de 1984, i el que va 
començar sent la veu de la Festa Major 
ara vol ser la ràdio de la nostra vila du-
rant tot l’any, el mitjà de comunicació 
escoltat d’Agramunt i de la Ribera fet 
per gent de casa nostra i en català. 

– I què millor per començar que la 
col·laboració dels alumnes de l’institut 
Ribera del Sió en aquest programa tan 
especial. Comença l’escola fa ràdio! 

- Ens acompanyes en aquesta nova 
aventura?

* * *

– Avui 6 de maig de 1989, a Ràdio 
Sió estem de festa i és que volem cele-
brar 5 anys d’emissions regulars, plens 
de noves aventures, nous companys i 
nous programes. 

– I ho fem des del Casal Agramuntí 
amb la retransmissió d’un dels grans 
relats radiofònics, la Guerra dels Mons, 

escrita per Orson Welles amb la traduc-
ció i adaptació de l’escriptor Guillem 
Viladot.

* * *

- Ràdio Sió celebra el desè aniversari 
amb la millor selecció musical del mo-
ment! Som 1994 i ràdio Sió creix, amb 
el nou sistema informàtic que ens per-
met acompanyar-vos més hores cada 
dia.

I avui comencem un programa replet 
de novetats i hits del moment, com 
aquests que comencen a sonar ara ma-
teix, i que triomfen a totes les disco-
teques. Recordeu que esteu escoltant 
Ràdio Sió, al 107.9 de la FM!

* * *

- Som 24 d’abril de 1999 i els salu-
dem per primer cop des dels nous es-
tudis de Ràdio Sió al Casal Agramun-
tí. Després de pràcticament dos anys 
al pavelló poliesportiu i amb 15 anys 
d’emissions regulars, tornem al que 
sempre ha estat casa nostra! 

- Des d’aquí serà on, a partir d’ara, 
els oferirem la millor música i també la 
informació de la nostra vila.

* * *

- I Ràdio Sió fa avui, diada de Sant 
Jordi del 2005, un pas endavant per 
créixer defi nitivament. Ja tenim la nos-
tra pàgina web, radiosio.cat!
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- Aquesta web és una nova fi nestra 
a la nostra ràdio, on hi podreu trobar 
els nostres programes, tota la informa-
ció local i sentir-nos des de qualsevol 
indret del planeta. Ràdio Sió fa un pas 
de gegant endavant. 

* * *

– Seguim a Ràdio Sió, avui 17 de 
maig de 2008, com sempre oferint-vos 
totes les notícies i novetats de la nostra 
vila!

– Els equips agramuntins afronten, 
aquest mes de maig, un mes decisiu 
per acabar d’aconseguir les seves as-
piracions. I és que Agramunt és un vila 
on l’esport hi és sempre present.

* * *

– Un cop més, Ràdio Sió es prepara 
per informar sobre els següents comi-
cis, i per això hem organitzat tota la 

cobertura informativa que l’ocasió es 
mereix.

– Durant aquest mes de maig del 
2015 els oferirem entrevistes als can-
didats, el debat electoral i una nit elec-
toral que repassarà els resultats minut 
a minut de les eleccions municipals.

* * *

I així, de Festa Major en Festa Major, 
d’any en any, Ràdio Sió ha estat la veu 
de la nostra vila, una veu formada per 
centenars d’agramuntins que han apor-
tat el seu granet de sorra. 

Per la nostra part, només podem 
expressar el nostre més profund agraï-
ment a l’Ajuntament d’Agramunt per 
haver pensat en nosaltres i brindar-nos 
l’oportunitat de ser els pregoners 
d’aquesta Festa Major 2015 que tan 
signifi ca per a nosaltres, ja que és el 

nostre motiu de ser. I, a la vegada, tam-
bé volem donar el nostre més profund 
agraïment a totes aquelles persones 
que han fet, de Ràdio Sió, durant 30 
anys, la ràdio d’Agramunt.

No acabaríem mai de dir noms. Tot 
i que avui, volem agrair especialment 
als impulsors d’aquest projecte: al 
Magí Guasch per la idea d’iniciar una 
ràdio a la nostra vila, i als membres del 
Grup Escènic de 1982, per posar tot 
l’esforç i la il·lusió per crear una ràdio 
del no-res.

També als directors que han portat 
la batuta de la ràdio durant 31 anys: al 
Salvador Jovell, al Joan Jubete qui, per 
cert, condueix encara avui el programa 
més veterà de Ràdio Sió, el Música per 
a tothom, al Ricard Anguera i a l’Albert 
Martín.

Als periodistes, entre els quals ens 
agradaria fer un record especial al 
Josep Bertran, que va impulsar els 
primers informatius en català en la 
nostra emissora; locutors, tècnics, col-
laboradors, entitats de la vila i, d’una 
forma molt especial, a tots els oients, 
als qui us volem donar les gràcies per 
seguir al nostre costat. 

No volem desaprofi tar tampoc l’oca-
sió per recordar-vos que la ràdio és de 
tots i per a tots, i que mirem al futur 
amb ganes i il·lusió. És per aquest mo-
tiu que us recordem que la ràdio està 
oberta a tothom que vulgui fer sentir la 
seva veu. 

Així doncs, sense més preàmbuls, 
Ràdio Sió Agramunt dóna per comen-
çada la Festa Major! 
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ACTUALITAT FETS DEL MES
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El primer dia de la Festa 
Major arrencà amb la Xocola-
tada Popular i la Gimcana de 
l’Esplai Sió i l’AEG Agramunt 
pel centre històric. Al migdia 
es va suspendre la ballada de 
sardanes de la cobla Vents de 
Riella per l’intens xàfec que 
va caure en aquell moment, 
durant la nit també havia plo-
gut amb força. Tot i que va 
parar de ploure, el mal temps 
va fer que l’organització pren-
gués mesures i va optar per 
moure d’ubicació alguns actes 
de la tarda: el campionat de 
tennis taula que s’havia de fer 
a la plaça del Pou es va fer al 
Pavelló i l’actuació d’un grup 
d’animació “Encara farem sa-

lat”, de la plaça del Mercat 
cap al col·legi Macià-Com-
panys. Amb tota normalitat es 
va poder fer a la plaça de l’Es-
glésia i davant una gran mul-
titud la ballada popular de la 
Dansa de Canuts que comptà 
amb la col·laboració de la co-
lla Sardanista Estol-Espígol, 
la cobla Jovenívola d’Agra-
munt i la Coral d’Avui amb la 
participació d’una trentena de 
parelles. Cal destacar que als 
balladors se’ls obsequia amb 
un canut de record, que cada 
any es fan artesanalment amb 
una fusta diferent. A continu-
ació es va fer la presentació 
dels dos primers Caparrons 
amb la presència de llurs fa-

miliars. La sessió de ball del 
Mercadal amb l’orquestra Lo-
ren es traslladà al Pavelló, així 
com el concert del Passeig del 
Sió amb Doctor Prats, Pasto-
rets Rock i Dj. Moncho. Es va 
fer la VII Cursa d’Andròmines 
organitzada per la Penya Bar-
celonista d’Agramunt i Comar-
ca i la 2a competició d’escala-
da de caixes de cervesa a les 
piscines.

Els actes del segon dia 
s’iniciaren amb la 4a Cursa 
Transiscar d’Orientació or-
ganitzada pel Club Ciclista 
Agramunt amb una participa-
ció de 144 ciclistes de totes 
les edats. El Passeig acollí 
un matí de jocs tradicionals 
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7. Durant la cercavila s’anaven fent 
diferents actuacions.

8. En el recorregut es va congregar 
força gent.

9. El pal del picantó és una de les 
actuacions més celebrades.

10. El ball de canuts va aplegar 
prop d’una trentena de parelles, i va 
generar molta expectació atès que 
després es presentaven els nous 
Caparrons.

11. Torneig de bàdminton al pavelló.

12. Els participants a la 4a Cursa 
Transiscar d’Orientació examinen 
el recorregut poc abans de prendre 
la sortida.

13. Actuació de Miquel del Roig.

14. Sardanes al Mercadal.

15. El campionat de tennis taula es 
va haver de traslladar al pavelló per 
culpa de la pluja.

16. Jocs gegants al Passeig amb la 
companyia Festa i fusta.
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    Jové Balasch
40è aniversari 1975-2015
GRÀCIES A TOTS AQUELLS QUE HO HEU FET POSSIBLE
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Presentació dels Caparrons

En una plaça abarrotada de gent, 
el divendres de la Festa Major 
després de la ballada de la dan-

sa de Canuts, es va fer la presentació 
dels dos primers Caparrons, el de Vic-
torino Puebla i el de la Bepeta Figue-
ra, amb la presència dels seus famili-

ars. L’acte va tenir lloc sota els porxos 
de l’ajuntament, posteriorment les 
fi gures van ser instal·lades davant la 
portalada de l’Església perquè la gent 
les pogués contemplar i fotografi ar bé.

Les fi gures han estat modelades 
amb fi bra de vidre per l’artista Carles 

Teixidó de Bellpuig, i a imatge real a 
partir d’una fotografi a de la persona, 
i duen elements que els identifi quen 
com la roba o el cornetí que duia lo 
Victorino.

Els Caparrons tindran un ball propi 
que en principi està previst que vagi a 
càrrec de Montserrat Garrich, de l’Es-
bart Català de Dansaires, i la música 
a càrrec d’Albert Soler, director de la 
xarxa de música tradicional i titulat de 
gralla a l’ESMUC.

Per la condició d’homenatge 
dels Caparrons tindran una funció 
protocol·lària i només sortiran en mo-
ments puntuals. El cap porta una es-
tructura per poder-se aguantar i que-
dar exposat mentre no actua i a més 
els acompanya un faristol on es pot 
veure alguna fotografi a de la persona i 
una breu biografi a.

El cost d’aquestes primeres fi gures 
ha anat a càrrec de la Diputació de 
Lleida, mentre que el de les altres 
dues que es presentaran l’any vinent 
–Jaume Brils “Anyego” i Angelina 
San Agustín “l’Angelina”– l’assumirà 
l’Ajuntament.

Moment en què es destapen els dos Caparrons per fer-ne la presentació ofi cial.

Els familiars més propers posant amb les recent estrenades fi gures, junt amb el seu constructor, Carles Teixidó, l’alcal-
de de la vila, Bernat Solé, i el president de Tradi-Sió, Joan Pedrós.

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A



26 [SETEMBRE 2015]sió 619

ACTUALITAT FETS DEL MES

Detalls reivindicatius dins del món castellerller
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per als més menuts amb la 
companyia Festa i Fusta. A la 
tarda se celebrà el 4t torneig 
de botifarra a les Piscines, i 
a la plaça del Pou la 5a Mi-
lla d’Agramunt organitzada 
pel Patronat d’Esports i el 
Club Atletisme Escatxics. No 
va faltar l’exhibició castellera 
amb els Castellers de Llei-

da –que fa vint anys ininter-
romputs que vénen a la nos-
tra vila– i els Moixiganguers 
d’Igualada. A les piscines se 
celebrà la 1a Festa dels Co-
lors amb una concorreguda 
participació de jovent, mentre 
al pavelló es feia una sessió 
de ball amb l’orquestra Me-
tropol i sardanes al Mercadal 

amb la Cobla Maricel. A la nit 
versots i correfoc amb el Grup 
de Diables l’Espetec; concert 
i ball seguit d’un concert fi ns 
ben passades les 7 del matí 
de diumenge amb l’actuació 
de Els Catarres, Itaca Band 
i Munt-Band a la plaça Fon-
dandana amb una descomu-
nal assistència de gent.
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17. Actuació castellera a la plaça de 
l’Església.

18. Abans de començar les respecti-
ves actuacions, els castellers han de 
procedir amb el ritual de posar-se 
la faixa.

19. El president dels castellers 
de Lleida lliura a l’Ajuntament un 
estendard commemoratiu pels 20 
anys ininterromputs que actuen a 
Agramunt.

20. Los Balls del Poble amb els com-
ponents de la colla Estol-Espígol.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Passeig Mercè Ros

El diumenge de 
la Festa Major al 

matí, es va fer la inau-
guració del nou tram 
de Passeig de la zona 
oest del Sió que ha 
estat dedicat a Mercè 
Ros.

L’acte va ser presi-
dit per l’alcalde de la 
Vila, Bernat Solé, i la 
neboda de l’homenat-
jada, Meritxell Ros, 
amb l’assistència dels 
regidors de l’Ajun-
tament i una bona 
colla de vilatans que 
no es van voler perdre 
aquest acte.

Mercè Ros i Serra, 
veïna d’Agramunt, 
va morir l’any pas-
sat deixant un llegat 
de 100.000 euros 
a l’Ajuntament amb 
l’obligació de desti-

nar-los a la compra de 
mobiliari i equipa ment 
urbà. El consistori 
destinà aquest import 
a l’enjardinament i la 
instal·lació de jocs in-
fantils al tram de Pas-
seig de la Fondandana 
que ens els últims dos 
anys ha anat adequant 
amb la instal·lació 
d’una pista esportiva 
i una d’skate. Segons 
l’Ajuntament, encara 
queda un romanent 
del llegat que es des-
tinarà a posar bancs 
a l’avinguda de Marià 
Jolonch d’acord amb 
la voluntat de la fi na-
da.

El nom d’aquest 
tram del Passeig va 
sortir d’un procés par-
ticipatiu endegat per 
l’Ajuntament en què 

van participar més de 
300 persones. En el 
quadre adjunt facili-
tat pel mateix Ajun-
tament es detalla el 
resultat de les vota-
cions. Així, doncs, el 
nom de Mercè Ros 
servirà per recordar i 
donar a conèixer a les 
futures generacions 
l’altruisme d’aquesta 
vilatana.

Nom Vots Percentatge

Passeig Mercè Ros 235 74,6%

Passeig Oest 0 0%

Passeig de Ponent 12 3,8%

Passeig Nou 4 1,3%

Passeig del Sió 5 1,6%

Passeig de la Mercè 36 11,4%

Passeig Llibertat 1 0,3%

Passeig del Jovent 1 0,3%

La Rambleta 5 1,6%

Altre 16 5,1%

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A



29sió 619[SETEMBRE 2015]

El diumenge arrencà la 
programació dels actes a la 
partida de les Planes amb el 
1r recorregut de Caça de la 
Socie tat de Caçadors d’Agra-
munt i Comarca amb un gran 
èxit d’afl uència, 39 tiradors i 
una cinquantena de visitants. 
A mig matí es va fer la inaugu-
ració del nou tram del Passeig 
de la zona oest del Sió que es 
dirà Mercè Ros i a continua-
ció l’actuació del grup d’ani-
mació Disco-Pinky. Al migdia 
s’efectuà una plantada d’àli-
gues a la plaça de l’Església 
amb la participació de l’àliga 
d’Agramunt i les àligues con-
vidades de Vilafranca, Barce-
lona, Igualada i Tàrrega en 
una diada commemorativa 
dels 20 anys de la nova àliga 
agramuntina. Al Mercadal la 
cobla Jovenívola d’Agramunt 
amenitzà una ballada de sar-
danes, mentre que la progra-
mació de la tarda se centrà, 
majoritàriament, en la cele-
bració de la cercavila popular 
Tradi-Sió que començà a la 
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21. Els gegants actuant també en la Tradi-Sió.

22. L’alcalde, Bernat Solé, lliura un obsequi 
al president de la Tradi-Sió, Joan Pedrós, i 
als portadors de l’àliga en motiu del seu 20è 
aniversari.

23. Actuació dels capgrossos.

24. Ball de bastons amb la colla Estelats.
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plaça i va seguir cap a la plaça 
del Mercat, plaça de l’Amball, 
carrer Firal, carrer Vilavella, 
carrer Sió, on van fer les res-
pectives actuacions les àligues 
d’Agramunt, Barcelona, Vila-
franca, Igualada i Tàrrega, els 
gegants d’Agramunt, la gegan-
tona Pom d’Or, els capgrossos 
d’Agramunt, la colla Estelats 
i la colla Estol-Espígol, per 
acabar de nou a la plaça de 
l’Església on va començar tot 
seguit la representació de Los 
Balls del Poble: ball de la ge-
gantona Pom d’Or, ball de bas-
tons, ball dels capgrossos, ball 
del xurripampi, ball sionenc, 
ball dels gegants, ball pla “Lo 
senyor Pau de les Cantimpla-
nyes” i el ball de cascavell. A 
continuació l’alcalde de la vila 
va lliurar als quatre portadors 
de l’àliga d’Agramunt, Fran-
cesc Marquilles, Joan Pintó, 
Manel Palacio i Sergi Cata-
lan, un record commemoratiu 
dels 20 anys de l’àliga i alho-
ra va fer un reconeixement a 
Joan Pedrós pel seu treball,
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25, 26, 27 i 28. Balls de les àligues de Vila-
franca del Penedès, d’Igualada, de Tàrrega i 
de Barcelona respectivament.

29. Exposició de les àligues a la plaça de 
l’Església.
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Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de reg
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La Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca 
va organitzar la VIII Cursa d’Andròmines, amb 

un total de set vehicles participants. Aquest any 
es van atorgar dues modalitats de premis: a l’ori-
ginalitat i a les més ràpides (segons el criteri de 
la pròpia junta de l’entitat).

Originalitat:
1. Fem campana (150 euros de premi)
2. Deixant la baba (100 euros de premi)
3. Ojo que baixa el descapotable (50 euros de 

premi)

Més ràpides:
1. Quatre ferros i avall.
Com a premi tenen una entrada per cada mem-
bre de la Cursa per assistir a qualsevol partit 
del Barça B o de la secció de Futbol Sala del 
FCB + TROFEU.

2. Ojo que baixa el descapotable.
Com a premi tenen un sopar al bar - restau-
rant Frankfurt del Sió.

3. Agramunt nets.
Com a premi tenen unes sessions a l’Actinadal 
d’Agramunt.

Andròmines
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3430. Sortida dels participants a la 5a 
Milla urbana d’Agramunt, a la plaça 
del Pou.

31. Animació infantil amb Disco 
Pinky al nou Passeig Mercè Ros.

32. L’actuació de Els Catarres a la 
plaça de la Fondandana va congre-
gar moltíssim jovent.

33. El diumenge va tenir lloc el 1r 
Recorregut de Caça organitzat per 
la Societat de Caçadors d’Agra-
munt, que van quedar molt contents 
de com va anar tot plegat.

34. Per tercer any consecutiu es va 
fer l’enlairament de fanalets.
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i tot seguit les àligues convi-
dades de Tàrrega, Igualada, 
Vilafranca i Barcelona van 
fer el seu corresponent ball 
protocol·lari en una plaça ple-
na de gom a gom. Mentrestant 

al pavelló hi hagué concert i 
sessió llarga de ball amb l’or-
questra La Chatta i, en acabar, 
la tercera edició de l’enlai-
rament de fanalets. La Festa 
Major s’acomiadà amb el 2n 

concurs de Dj i l’actuació de 
Contraband i Dj Segi Domene 
al Pavelló. L’endemà dilluns, 
dia de Sant Gos, es va fer la 
tradicional projecció de cine-
ma a la fresca al Mercadal.

35 36

37

35. Albert Tarrazona va fer una nova 
exposició de puzles a la sala de 
conferències del Casal.

36. Exposició “Agramunt indrets” 
d’Anna Ribó i Jordi Barris a la sala 
de plens de l’ajuntament.

37. Sopar popular al bar 3 piscines.
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pintors

pintors . sistemes pladur

miquel caralps
c/ camí masies, 7

25310 Agramunt (Lleida)
mikel.c@esagramunt.com

tel. 973 39 09 90
mòbil 686 47 29 21
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Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging

Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Els safarejos

El dimecres 26 d’agost els 
Safarejos d’Agramunt es 

van tornar a omplir d’aigua 
per realitzar un taller de ren-
tar roba. Per iniciativa de la 

mestra sabonera, M. Àngels 
Prats, l’Ajuntament va orga-
nitzar una activitat en aquests 
històrics safarejos per donar 
a conèixer com es rentava la 
roba antigament abans que 
existissin les rentadores. La 
iniciativa va tenir una bona 
resposta de la gent i més d’un 
centenar de veïns de totes les 
edats, grans i petits, acudiren 
a la cita.

En primer lloc el nostre 
company de redacció, Ramon 
Bernaus, va explicar la his-
tòria d’aquests safarejos que 
foren construïts el 1882 a es-
cassos metres del canal d’Ur-
gell per aprofi tar les aigües 
del canal, amb una forma en 
U i mida –hi podien rentar una 
setantena de dones– que els 
fan una construcció excepcio-
nal. Abans de l’arribada de 

l’aigua a les cases van ser un 
dels principals punts de tro-
bada, sobretot de les dones. 
Els safarejos es van seguir uti-
litzant tot i l’arribada de l’ai-
gua corrent a les cases l’any 
1902, però a fi nals dels anys 
seixanta del segle passat es 
van deixar de fer servir amb la 
popularització de la rentadora 
i mica en mica van quedar to-
talment abandonats. No serà 
fi ns al 2003 que es presen-
ta un projecte important per 
restaurar-los i fi ns i tot el grup 
d’artistes Undetres, format 
per Serafi na Balasch, Ramon 
Guixé i Montse Guerrero, en 
reivindiquen la salvaguarda 
per la seva degradació; poc 
després l’Ajuntament els va 
recuperar, obra que va anar 
a càrrec de l’arquitecte Jo-
sep Mora (+2012). Els Safa-
reigs són actualment un espai 
cultural, a més d’un conjunt 
monumental d’una gran im-
portància arquitectònica i his-
tòrica.

Després de la intervenció 
de Ramon Bernaus, Maria Àn-
gels Prats va repartir una cin-
quantena de pastilles de sabó 
natural entre tots els assis-
tents perquè poguessin ren-
tar la roba bruta que havien 
portat per fer l’activitat. Els 
més petits van poder apren-
dre i conèixer de primera mà 
com es rentava la roba antiga-
ment, mentre que la gent més 
gran que havia viscut aquella 
època evocava aquell temps 
passat.

Després de fer la bugada 
van servir perquè els més pe-
tits passessin una estona di-
vertida jugant dins l’aigua.
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Els safarejos agramuntins van 
acollir força gent per fer bugada, 
en el taller iniciativa de la mestra 
sabonera M. Àngels Prats.

Ramon Bernaus va explicar la 
història de la seva construcció que 
data del 1882.
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Espai Guinovart
Fins al 8 de desembre es 

pot veure a l’Espai Gui-
novart la nova exposició de 
l’obra artística de Josep Gui-
novart que porta el títol de 

«3» comissariada per la his-
toriadora de l’art Lara Vidal 
Santorum.

L’exposició «3» està forma-
da per quinze quadres i recor-
re les tres etapes fonamen-
tals de la vida: naixement, 
maduresa i mort a través de 
les obres de Guinovart. Hi ha 
cinc obres a la fase de naixe-
ment, set a la maduresa i tres 
de gran format sobre la mort. 
Cada una d’aquestes etapes 
està representada en una de 
les tres galeries de l’Espai.

En la primera galeria, la 
llavor i l’ou “són embrions 
de vida, primers esglaons del 
llarg cicle”, segons detalla 
Lara Vidal. Això ho podem 
veure en les obres L’ull del 
blat i Sense títol IX que “real-
cen el poder d’engendrament 
que té la llavor; en aquest 
cas, el gra ens recorda el sexe 
femení, porta de benvinguda 
a la vida”.

La segona fase ens mostra 
la maduresa. El cicle de la 
vida continua amb l’aprenen-
tatge i la necessitat de repro-
duir-se a través d’obres com 
Roselles de Sió I i Roselles al 
Tigris III que plasmen la ver-

mellor de la fl or, el seu ele-
ment reproductor.

Finalment en la tercera fase 
Guinovart canvia la llum per 
la foscor per simbolitzar la 
mort, com es pot veure en 
Blat i foscor. “Però la nit, i 
la mort, no són només fos-
cor; els estels que brillen són 
llavors que s’organitzen amb 
constel·lacions que ens guien 
perquè continuï la vida”, re-
marca Vidal.

Retaule de blanc naixent 
(2007) és de les darreres 
obres que va fer Guinovart i hi 
reapareix l’ou, en aquest cas 
desclòs; són vides ja enceta-
des, potser ja viscudes.

Durant l’acte d’inauguració 
de l’exposició Maria Guino-
vart va convidar tots els assis-
tents a visitar la nova Botiga 
de l’Espai –tot i que encara 
no està acabada– que hi hau-
rà dins el mateix Espai. Cal 
recordar que a fi nals de 2010 
la Fundació va tancar la bo-
tiga que tenien a la mateixa 
plaça del Mercat creada pel 
propi Guinovart el 1997. La 
nova botiga està situada en 
una dependència habilitada 
rere el Mural de les Estacions.
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L’exposició «3» va ser seguida 
amb atenció pels assistents.

A baix, detall de la nova botiga 
de l’Espai.

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.fi guera@hotmail.com
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90x190 cm.       1020€   408€  34€/mes
135x190 cm.     1335€   534€  45€/mes
150x190 cm.     1545€   618€  52€/mes

MIDA ABANS ARA

90x190 cm.       1095€   438€  37€/mes
135x190 cm.     1590€   636€  53€/mes
150x190 cm.     1715€   686€  57€/mes

MIDA ABANS ARA

DL TALALAY
Làtex Talalay

GALAXY
AirVex + Visco

-60%
descompte
-60%
descompte

PACK ARTICULAT
+ VISCO

+

449€
  37€/mes

VISCOMASH
Confort i adaptabilitat

VISCOACTICARBÓN
      Recomanat per l’estiu,
      absorbeix l’excés d’humitat

ERGOVISCO
Salut i descans per les cervicals

31€

23€

76€

Plaça del Carme, 18     ·     TÀRREGA
Tel. 973 501 265     ·     porta@portadelssomnis.cat

El teu centre de confort i descans a Tàrrega



41sió 619[SETEMBRE 2015]

ACTUALITAT FETS DEL MES

Presentació de Junts pel Sí

El dimarts 8 de setembre 
la coalició Junts pel Sí 

va fer la presentació al Casal 
d’Agramunt. La introducció 
anà a càrrec d’Antoni Farré 
que defensà la idea de “Tots 
som candidats”. Després fe-
ren les intervencions: Albert 
Batalla, tercer candidat per 
Lleida i actual alcalde de la 
Seu d’Urgell; Bernat Solé, 
alcalde d’Agramunt i quart 

candidat per la llista de Llei-
da; Muriel Casals, presidenta 
d’Òmnium Cultural i tercera 
de la llista per Barcelona, i 
Josep Maria Forné, primer 
candidat per Lleida.

Albert Batalla remarcà que 
el que és va a fer és excepcio-
nal i per això demanà que els 
féssim confi ança. Bernat Solé 
exposà que ara és el moment 
per canviar el país, que cal 

construir una Catalunya de 
tots i per a tots sense exclu-
sions i que els processos po-
lítics només tenen sentit si es 
busca el bé a per a totes les 
persones. Muriel Casals expli-
cà que hi ha d’haver una rela-
ció justa entre el que aportem 
i el que rebem, encara que la 
relació de Catalunya i Espa-
nya no solament és una qües-
tió de diners, sinó també de 
justícia i dignitat. Per acabar, 
Josep Maria Forner va parlar 
d’assolir tres fi tes: primer, la 
prosperitat econòmica i soci-
al; segon, la dignitat,  un valor 
que posseïm les persones, i 
tercer, la contribució a millo-
rar el món, per la qual cosa 
necessitem tenir veu pròpia.

Els conferenciants foren 
llargament aplaudits després 
de les seves intervencions 
en una sala que estava força 
plena d’un públic agramuntí 
com feia temps que no es veia 
en actes electorals. Els can-
didats acabaren fent-se una 
selfi e tot donant-se les mans.
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Els candidats van posar amb el típic 
gest de tots a una.

A la dreta, intervenció de Muriel 
Casals durant els parlaments.

A baix, vista del públic assistent a 
l’acte de presentació.
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

LLOGUER DE CAMIÓ AMB CISTELLA

C/ Firal, 21    25310 Agramunt    Tel. 973 39 23 90 - 680 509 600    firal@qfplus.com
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Per iniciativa de l’Ajunta-
ment d’Agramunt, l’em-

presa Iltirta Arqueologia, amb 
Òscar Escala al capdavant, 
han estat treballant la primera 
setmana de setembre a la ne-

cròpolis situada a ponent del 
poble d’Almenara i que havia 
format part de l’assentament 
del turó de Santa Llúcia. La 
tasca primordial era recupe-
rar el camp de túmuls amb 

enterrament d’incineració 
que havia estudiat el senyor 
Maluquer de Motes a la dèca-
da dels setanta del segle XX, 
quan es va destruir part del 
jaciment millorant els camps 

de conreu que l’en-
voltaven. Ens ha co-
mentat l’arqueòleg 
que aquesta necrò-
polis té molt interès 
ja que està datada 
al segle VIII aC i 
formava part d’un 
poblat ibèric on es 
pot resseguir l’evolu-
ció de la Cultura del  
Bronze tardà cap 
a la primera Edat 
del Ferro. Els dies 
que hi van treballar 
convidaven als apre-
nents d’arqueòlegs 
a participar en l’ex-
cavació. En acabar 
la campanya actual 
deixaran protegida 
la zona de les exca-
vacions per evitar 
que es malmetin.

El camp de túmuls del poblat de Santa Llúcia
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Diverses imatges de les excavaci-
ons i dels túmuls al poblat de Santa 
Llúcia al terme d’Almenara.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

La pilona maleïda

Cap a tres quarts de dos de 
la tarda del divendres 21 

d’agost, un turisme que pujava 
pel carrer Sió va xocar violenta-
ment contra la pilona automà-
tica. El conductor del turisme 
accidentat anava al darrere del 
vehicle d’un veí del carrer que 
uns segons abans havia abaixat 
la pilona per poder passar. En el 
moment que la pilona comen-

çava a pujar de nou per tancar 
el pas, va ser quan el cotxe que 
anava al darrere hi xocà. La to-
pada va ser tan forta que va fer 
malbé la part del davant del cot-
xe. Per sort els seus ocupants no 
van prendre mal.

Des de la instal·lació de la pilo-
na a mitjans de febrer d’enguany, 
aquest és el tercer cotxe que s’hi 
encasta. A fi nals de mes l’Ajun-

tament va repintar els senyals de 
perill que ja hi havia. Tot i que a 
l’entrada del carrer ja comptava 
amb un senyal de prohibició, ara 
també n’han posat un altre de 
trànsit restringit a la cantonada 
amb el carrer de l’Aspi. A més, 
s’ha col·locat un pilot vermell in-
termitent al sensor de la pilona, 
amb la intenció d’evitar més ac-
cidents d’ara en endavant.

La maledicció dels Palmisano fa un recorregut per la convulsa història 
d’Itàlia al llarg de la primera meitat del segle xx, observada a través del 
prisma de dues famílies del sud del país de classes socials oposades, a 
les quals les circunstàncies bèl·liques, l’amor, l’atzar i les supersticions 
lligaran de formes imprevisibles.
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Rafel Nadal és periodista i escriptor. Es-
criu a La Vanguardia i col·labora habitual-
ment a RAC-1, TV3 i 8TV. Ha estat director 
d’El Periódico de Catalunya de maig del 
2006 a febrer del 2010, i ha treballat en els 
principals diaris del país i ocupat diferents  
càrrecs de responsabilitat en empreses edi-
tores i en grups de comunicació. El 2011 va 
publicar el llibre 
Els mandarins. 
El 2012 va ser 
guardonat amb 
el Premi Josep 
Pla per Quan 
érem feliços. 
L’any següent, 
el 2013, repetia 
l’èxit amb Quan 
en dèiem xam-
pany.

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

La maledicció dels Palmisano
de Rafel Nadal

L’acte tindrà lloc divendres 23 d’octubre
a les vuit del vespre a l’Espai Guinovart.
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Estat en què va quedar el 
cotxe després de la topada 
amb la pilona.
Després de l’accident 
es va tornar a pintar el 
terra perquè quedés ben 
assenyalat.



45sió 619[SETEMBRE 2015]

Rotecna

Festa Major de Montgai

El conseller d’Empresa i 
Ocupació, Felip Puig, 

acompanyat de l’alcalde de 
la Vila, Bernat Solé, va visi-
tar el passat dimecres 16 de 
setembre, les instal·lacions 
de l’empresa agramuntina 
Rotecna, que es dedica a la 
fabricació i comercialització 
d’equipament per a explota-
cions porcines, en motiu de 
la compra que ha fet d’una 
parcel·la de 23.000 metres 
quadrats al Polígon d’Incasòl 

La Torre.
L’objectiu d’aquesta com-

pra, segons va explicar el 
president de Rotecna, Gener 
Romeu, és el de duplicar el 
volum de negoci i augmentar 
la plantilla en un 40% (ac-
tualment en uns 170 treba-
lladors) en el marc d’un pla 
estratègic a desenvolupar en 
els propers quatre anys i mig, 
que contempla la creació de 
noves línies de negoci dins el 
sector porcí.

El primer cap de setmana 
de setembre es va cele-

brar la Festa Major de Mont-
gai. El pregó d’enguany va 
anar a càrrec d’Estanis Soler, 
un dels impulsors del circuit 
de motocròs als anys 70 del 
segle passat. Els nous hereu 
i pubilla van ser el Cesc i la 
Jordina.

Diumenge al matí la plaça 
va acollir una seixantena de 
pilots participants en la 20a 
Trobada de Motos Clàssiques 
de Mollerussa. A la tarda, al 
bar Cal Delme es va celebrar 
el concurs de botifarra amb la 
participació de sis parelles, 
tot un rècord!

El dilluns dia 7 a la nit es 

van repartir 500 entrepans de 
llonganissa en el marc de la 
celebració de la llonganissada 
popular, acte que va posar el 
punt i fi nal als quatre dies de 
la Festa Major. Els organitza-
dors es van mostrar satisfets 
amb el resultat obtingut ja 
que la  festa va ser “tot un 
èxit”.
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A baix, les autoritats amb el prego-
ner, Estanis Soler, un dels impulsors 
del circuit de motocròs de Montgai 
als anys 70 del segle passat, i els 
nous hereu i pubilla, el Cesc i la 
Jordina.

A la dreta, els cuiners que van 
preparar els entrepans.
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Informacions de l’ANC

La Diada d’aquest any, 
diuen que és la defi niti-
va abans que els polítics 

enlairin fi nalment el procés 
democràtic cap el nou Estat 
Català, la República Catalana 
que tots els independentistes 
desitgem. Passada l’etapa 
dels dubtes partidistes, de les 
reticències i del perfeccionis-
me formal –tan propi d’aquest 
país, amb la sempiterna his-
tòria de dretes i esquerres, 
característiques que marquen 
les divisions tendencioses en 
els pobles que, o bé no han 
assolit la independència, o te-
nen greus confl ictes interns–, 
s’han establert fi nalment les 
dues opcions –que encara 
són massa– per al vot inde-
pendentista. Ha costat, però 
s’ha conjurat el fantasma de 
la divisió, aquell que ens au-
gurava l’ex-president Aznar, 
sense tenir en compte que el 
nostre defecte no és degut a 
cap tarannà tercermundista, 
sinó a una constant històrica 
assembleària i democràti-
ca profundament arrelada al 
nostre poble. Com en tot país 

independent, uns i altres hem 
entès que un canvi d’aques-
tes característiques solament 
es pot realitzar a partir de la 
unió de forces i, encara, amb 
el lideratge adequat. Des de 
Guillem Tell fi ns a Simon Bo-
lívar, totes les independènci-
es han tingut, més o menys 
destacat, el seu personatge. 
Que el nostre particular si-
gui precisament la democrà-
cia, no treu de la realitat que 
algú estiri del carro marcant 
el camí de manera acceptada 
per tothom, perquè una altra 
de les característiques de la 
inconsistència que sovint ens 
assalta està en voler endreçar 
una casa quan encara no és 
nostra, en base a una justícia 
de prioritat discutible, on tor-
na a aparèixer el partidisme. 
Un exemple dels que debili-
ten el procés és el cas de la 
Sanitat, que s’està remenant 
amb intencions no gaire cla-
res, tot obviant que és una de 
les millors del món.

Pel que fa a les activitats 
concretes de la nostra territo-
rial, a l’Assemblea General del 

26 de juny no es va presentar 
cap candidatura al càrrec de 
coordinador, de manera que 
la secretaria de l’ANC ens va 
indicar que continués operati-
va la junta anterior. Des que 
la Carme Forcadell, a l’Assem-
blea General feta a Girona el 
març de 2013, ens va dir que 
la nostra entitat no duraria gai-
re més enllà d’un any a causa 
d’haver assolit l’objectiu de la 
independència –segons havia 
predicat Carod Rovira–, estem 
convençuts del caràcter pe-
remptori de la nostra entitat, 
però la temporalitat s’ha dila-
tat de manera que s’han orga-
nitzat encara les dues grans 
diades, del 2014 i 2015. Per 
la Festa Major, el diumenge, 
dia 6, vam muntar la parada 
de marxandatge com altres 
anys, amb estelades i materi-
al vintage d’anys anteriors. Ja 
des del juliol hem estat assis-
tint a reunions de zona per tal 
de preparar la Diada d’aquest 
passat dia 11, on se’ns va 
anar explicant les accions cor-
responents als deu eixos de 
la República Catalana. Als de 
ponent ens van adjudicar el 
tema de la diversitat, del qual 
ja em vam parlar a l’escrit 
anterior, amb actuacions que 
s’han desenvolupat principal-
ment a Lleida. A Agramunt 
ens va venir Toni Albà, un tot 
terreny de l’independentisme, 
que ens va explicar que tots 
som africans en origen.

La Diada d’aquest 11 de 
setembre, sí que s’ha pre-
sentat com a defi nitiva; letal 
per a tots aquells que encara 
diuen bestieses del nostre po-
ble, un poble que ha demos-

La Diada d’aquest 
11 de setembre, sí 
que s’ha presentat 
com a defi nitiva; 
letal per a tots 
aquells que enca-
ra diuen bestieses 
del nostre poble, 
un poble que ha 
demostrat una 
vegada més el
seu elevat grau
de civisme.
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<<3>>
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28 juny  /  20 setembre 2015

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
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trat una vegada més el seu 
elevat grau de civisme. No 
es dóna, arreu del món, que 
una manifestació d’aquestes 
característiques es desenvolu-
pi sense cap incident en una 
jornada on l’alegria, els colors 
i la disciplina han estat els 
ingredients més destacables, 
com tampoc no s’ha donat 
enlloc que una convocatòria 
basada amb el voluntarisme 
aplegui el 25% del país. Tot 
i que la quantitat més nom-
brosa era, lògicament, gent 

de Barcelona, a Catalunya 
no quedaven autocars lliures, 
a més de les moltes famíli-
es que van optar per anar-hi 
amb mitjans propis. A Agra-
munt vam omplir 4 autocars 
i mig, 235 persones més els 
instruments dels batukaires 
del grup de Diables l’Espetec, 
als quals s’ha d’agrair l’ani-
mació que van aportar, sense 
gairebé descans, al llarg de la 
jornada. Pel que fa a l’orga-
nització, també hem d’agrair 
la col·laboració de la Mar-
ta Joval i la Rosa Mari Sera, 
que van fer la valuosa feina 
d’apuntar la gent als autobu-
sos i facilitar l’adquisició de 
samarretes. I bé, la Via Lliure 
a la República Catalana, es va 
desenvolupar tal com s’havia 
previst, a partir dels 500 mil 
inscrits, amb un milió quatre-
centes mil persones, segons 
la Guàrdia Urbana, però bas-
tants més segons sembla; el 
tan recomanat transport pú-
blic, va ser l’únic que va fa-
llar de tot l’engranatge, amb 
un col·lapse –mai no s’havia 
donat– ben indicatiu de la 
magnitud de la concentració 
humana. Els de l’Urgell vam 
tenir la sort d’anar al tram 58, 

una zona amb jardins gaire-
bé única en tot el recorregut, 
amb els punters del color verd 
oliva, de la diversitat. Els di-
versos colors representaven 
els deu eixos de la República 
Catalana: groc, democràcia; 
blau, equilibri territorial; ver-
mell, solidaritat; blau clar, al 
món; verd oliva, diversitat; 
verd, sostenibilitat; lila, igual-
tat; marró, justícia social; 
rosa, innovació i taronja, cul-
tura i educació. Aquestes són 
les armes que hem d’esgrimir 
per convèncer el màxim de 
votants. El nostre exèrcit és 
democràtic, però l’hem d’uti-
litzar per guanyar-nos perso-
na per persona entre els que 
encara no ho veuen clar. Raül 
Romeva que, juntament amb 
altres, assegura que hi deixarà 
la pell, diu que tots som im-
prescindibles a l’hora de gua-
nyar els vots necessaris per la 
independència. Fem-ho!

I com de costum anunci-
em la pàgina web de l’ANC, 
<www.assemblea.cat> i el 
compte del Facebook, <Agra-
munt – Ribera del Sió Per la 
Independència>.  Podeu fer 
missatges, a <agramunt@as-
semblea.cat>. 

Aula d’Extensió Universitària
Benvolguts companys/

es de l’AEUA. S’atansa 
l’inici del nou curs i us volem 
recordar que l’acte inaugu-
ral tindrà lloc el dimecres 7 
d’octubre. Anirà a càrrec del 
Sr. Víctor Küpers, doctor en 
humanitats i professor de la 
UIC. El tema serà: “Viure amb 
entusiasme”.

Comptarem amb la presèn-
cia del Dr. Màrius Bernadó, 
de la Universitat de Lleida, 
Coordinador de les Aules 
d’Extensió Universitària.

En aquest acte es reparti-
rà el programa imprès per al 
curs 2015-2016, del que es 
va fer un avançament a la re-
vista SIÓ del mes de juliol.

Encara us podeu inscriu-
re a l’Aula, recollint l’imprès 
a l’Ofi cina de Turisme i fent 
l’ingrés de 25 euros en con-
cepte de matrícula. 

Desitgem poder tornar a 
comptar amb la vostra parti-
cipació.

Fins aviat,
La Junta Directiva

Us volem recor-
dar que comença 
el curs el dime-
cres 7 d’octubre. 

Per la Festa Major, 
el diumenge, dia 
6, vam muntar la 
parada de mar-
xandatge com 
altres anys, amb 
estelades i mate-
rial vintage d’anys 
anteriors.
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Junts i sense por

Estem vivint un moment 
excepcional com mai 
no s’havia donat. Un 

moment cabdal en què es pot 
capgirar la història. Quan els 
lectors llegireu aquest article 
dono per fet que estarem im-
mersos en plena campanya de 
les eleccions del Parlament 
de Catalunya. Unes eleccions 
realment diferents a les que 
s’han realitzat en altres ocasi-
ons perquè hi ha una colla de 
partits i entitats que, atenent 
un clam popular, s’han ajun-
tat amb la intenció de con-
vertir-les en plebiscitàries. I el 
plebiscit consisteix, ni menys 
ni més, en decantar-se o no 
per una Catalunya indepen-
dent. Es tracta d’unes elecci-
ons que ens permetran saber 
on som i on volem ser respecte 
la resta de l’estat. El que no 
s’ha permès que es fes fi ns ara 
mitjançant un referèndum en 
què votéssim com van fer els 
escocesos (degut a la tossuda 
obstinació d’un govern que 
mira cap a una altra banda) es 
farà per un altre vial.

Les amenaces, els insults i 
les desqualifi cacions de tota 
mena de ben segur que aniran 
in crescendo. Com que tots 
ens hi juguem molt i el govern 
té mitjans molt més poderosos 
que la resta de ciutadans, hi 
haurà probablement una guer-
ra bruta amb el propòsit que 
els sobiranistes no puguin su-
mar una majoria. Hi haurà qui 
recorrerà a la por amb l’espe-
rança que algú se’ls cregui. De 
fet, la por és un dels elements 
que sistemàticament utilitzen 
les dictadures. Només cal re-
cordar els anys “gloriosos” que 

vam viure sota el règim fran-
quista. Ara també es tornarà 
a treure el santcristo gros de 
la por: “si voteu els indepen-
dentistes, Catalunya quedarà 
fora d’Europa, Catalunya no 
disposarà de diners, Catalunya 
restarà dividida, Catalunya va-
garà indefi nidament i sola per 
l’espai sideral...”.

De tot plegat, però, no en po-
dem fer cas. No n’hem de fer 
cas. Són crits malastrucs que 
ens anuncien el desastre. Són 
clams sense fonament que ens 
volen mesells i lligats a un es-
tat que no escolta ni ha escol-
tat mai. Ni en aquests darrers 
temps, en què s’han començat 
a ensumar la pedregada, el go-
vern central no ha fet cas de 
res, tot i haver sentit com una 
gran part de la comunitat ca-
talana clamava per un tracte 
millor.

Diuen que Catalunya sola 
no tindrà diners. Però això, 
qui sap una mica d’economia 
entén que no és pas veritat. 
Diuen que el govern català no 
podrà pagar els jubilats, però 
això tampoc no és veritat, per-
què tothom sap que es paguen 
amb els diners que cotitzen 
els treballadors en actiu. De la 
mateixa manera que Catalunya 
és contribuïdora neta a la Hi-
senda de l’estat. També diuen 
que alguns polítics dels que es 
presenten a la llista dels sobi-
ranistes són corruptes, mentre 
el mateix president del govern 
cobrava sobresous amb bit-
llets que li feia arribar el tre-
sorer del partit. Un partit que 
va bastir la seva seu a Madrid 
amb diners negres provinents 
de donacions i comissions no 

declarades. Qui pot parlar, 
doncs, de corrupció? Encara 
que els sobiranistes aspirem 
a un nou estat on les males 
pràctiques corruptives siguin 
mínimes i perseguides amb 
efi càcia quan n’hi hagi.

En fi , la llista de profecies i 
malvestats serà immensa, in-
acabable, infi nita. Cal que els 
que ho tenim clar no ens dei-
xem entabanar ni ens espan-
tem. Hem de demanar, com 
Ulisses, que ens posin cera a 
les orelles perquè els cants de 
sirena no ens allunyin d’Ítaca.

Els que tenim clar que una 
Catalunya independent ens 
portarà a una vida més rica i 
plena anirem a votar pel sí i 
demanarem el vot per a aquells 
que defensen la sobirania de 
la nostra terra sense circumlo-
quis ni embuts. I ho farem per-
què així ho haurien volgut els 
nostres pares i els nostres avis; 
una gran part dels quals van 
viure subjugats a les polítiques 
d’un estat espanyol repressor. 
Votarem, doncs, pensant en els 
que van patir en la carn moltes 
esgarrapades i ara ja no hi són. 
També votarem pel sí pensant 
en els nostres fi lls, ja que de-
sitgem un país millor, més ric 
amb una política democràtica 
i transparent que atengui els 
súbdits i les minories. I no cal 
dir que a més a més votarem 
pensant en nosaltres que aspi-
rem a veure amb els propis ulls 
una terra independent sense 
odis ni menyspreus amb l’an-
hel que es pugui assolir ben 
aviat una bona fraternitat amb 
els nostres veïns espanyols 
amb qui compartim parts del 
passat i bocins de vida.   ■

Els que tenim 
clar que una 
Catalunya in-
dependent ens 
portarà a una 
vida més rica 
i plena anirem 
a votar pel sí i 
demanarem el 
vot per a aquells 
que defensen 
la sobirania de 
la nostra terra 
sense circumlo-
quis ni embuts.
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Ocells: becplaner i capó reial

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

En primer lloc parlaré del 
becplaner i després faré 
una breu exposició del 

capó reial.
Bé, aquest és un ocell que 

mesura 86 cm i té un plomat-
ge blanquíssim com la neu i 
les potes negres, però allò que 
més el caracteritza i diferen-
cia dels altres ocells d’aigua-
moll és el seu bec llarg, dret 
i de color negre, l’extrem del 
qual s’eixampla en forma de 
dues petites pales superpo-
sades una sobre l’altra, raó 

per la qual se l’anomena es-
pàtula; i aquesta terminació 
tan singular del bec li ser-
veix per a revisar mil·límetre 
a mil·límetre la superfície de 
l’aigua, la qual cosa li permet 
arreplegar tota mena d’inver-
tebrats aquàtics dels quals 
s’alimenta. També li serveix 
per a resseguir minuciosa-
ment el fons per extreure’n 
les petites bestioles que s’hi 
amaguen, com és ara les lar-
ves de mosquit, caragolines o 
capgrossos i, fi ns i tot, alguna 
altra mena de cucs o algun 
peix escadusser.

Sembla ser que a la penín-
sula només cria al parc de 
Doñana, no obstant això, a 
Catalunya, a poc a poc, ten-
deix a consolidar-se com a 
hivernant.

Són uns ocells que els 
agrada molt criar en colònies
nombroses, i quan arriba l’ho-
ra de preparar el niu solen 
instal·lar-se en grups mixtos 
que comparteixen sense pro-
blemes amb altres espècies 
com els martinets i els ber-
nats.

Els nius els fan directament 
a sobre el canyís o a dalt dels 
arbres, i malgrat que a Catalu-
nya encara no hi criïn, segons 
els experts, hi ha esperances 
ben fundades que ho puguin 
fer en un futur no massa llu-
nyà, especialment en zones 
especials com el Delta de 
l’Ebre i alguna altra que reu-
neixi unes condicions adients.

De moment, però, sembla 
ser que només els tenim com 
a ocells de pas que anirem 
veient a les primaveres i a les 

tardors a les zones més humi-
des del país.

No obstant això, a vegades 
hi ha algun grup que es que-
da entre nosaltres un temps 
prudencial d’unes quantes 
setmanes talment com si 
s’entrenessin amb la inten-
ció de traslladar-s’hi a viure 
defi nitivament en un futur no 
massa llunyà.

Diguem també que es trac-
ta d’especulacions raonables 
que a tots ens agradaria que 
es fessin realitat, però que 
només l’esdevenidor resoldrà 
amb el pas del temps; així cal 
que siguem optimistes perquè 
no podem fer gran cosa més.

Quant al capó reial cal dir 
que és un ocell camallarg i 
esvelt que podrem identifi car 
sobretot pel seu bec llarg i 
corbat cap avall, i si el veiem
de prop apreciarem dues ban-
des clares que van de l’ull 
cap al bec. Els capons reials 
també són ocells d’aiguamoll 
com els becplaners que bus-
quen menjar en aigües so-
mes valent-se també del seu 
bec especial. Així pelluquen 
animalons de mida menuda, 
com ara insectes aquàtics, 
cucs i, si poden, també en-
xampen d’altres bestioles 
com ara capgrossos o serps. 
A l’hivern apareixen en grups 
petits en zones humides del 
litoral i des d’un parell de 
dècades ençà, més o menys, 
alguns han començat a criar 
en zones del delta de l’Ebre.

El capó reial és l’únic ibis 
que viu a Catalunya, tots els 
seus parents ho fan en zones 
de clima més càlid.   ■

Becplaners.

Capó reial.

Els capons reials 
també són ocells 
d’aiguamoll com 
els becplaners 
que busquen 
menjar en aigües 
somes valent-se 
també del seu 
bec especial.
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Festa Major de Montclar

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Un any més el cap de set-
mana de Sant Jaume es va 
celebrar la Festa Major de 

Montclar d’Urgell, amb una agen-
da repleta d’activitats que cada 
any van a més.

Els actes van començar el di-
jous 23 de juliol amb una de les 
novetats d’enguany, un monòleg a 
la fresca a càrrec de Sergio Marín 
que ens va fer passar una vetllada 
amb un gran somriure tocant tots 
els temes de l’actualitat i interac-
tuant amb el públic assistent, que 
va ser nombrós. La nit va seguir 
amb la “festa mojito” amenitzada 
per DJ ZeRo, amb els temes del 
moment.

L’endemà divendres 24 de ju-

liol al vespre els actes seguirien 
amb el pregó des del balcó de 
l’ajuntament, on es van realitzar 
els parlaments; com es habitual 
primer per part de la junta admi-
nistrativa i després l’Associació 
de Jovent que, un any més, van 
repassar les novetats de l’any amb 
alguna crítica i, com sempre, amb 
un toc d’humor. Com sempre tam-
bé es va acabar amb els crits de 
Visca Montclar, Visca Sant Jaume 
i Visca la Festa Major, seguit del 
“txupinazo” d’anunci de la festa 
i la pluja de confeti, globus i ca-
ramels per la mainada. A conti-
nuació es va dur a terme el sopar 
de germanor i amb l’estómac ben 
ple, es van apagar els llums per 

veure la traca i castell de focs que 
anunciaven, un any més, l’arriba-
da del Fantasma Jaumet i Senglar 
Massaporc, que van realitzar els 
seus balls. Com ja es va realitzar 
l’any anterior, acabats els balls els 
assistents es van posar de peu per 
cantar junts els segadors i tot se-
guit la marxa pel jovent va comen-
çar amb Ebri Knight i el seu so 
enèrgic, agafant l’essència de la 
música tradicional catalana rural 
i combinant-la amb els compo-
nents moderns del rock i el punk 
i va seguir amb les versions dels 
millors èxits del pop-rock cata-
là, espanyol i internacional amb 
Munt-Band que actuava a la Fes-
ta Major per setè any consecutiu i 

Els actes 
van comen-
çar el dijous 
23 de juliol 
amb una de 
les novetats 
d’enguany, 
un monòleg 
a la fresca 
a càrrec 
de Sergio 
Marín.
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Agraïments Caparrons

va fi nalitzar amb música fi ns ben 
entrada la matinada un any més 
amb DJ Jordi Balagué.

El dissabte 25 de juliol, diada 
de Sant Jaume, es va celebrar du-
rant el matí la missa solemne, se-
guida de la traca, jocs japonesos 
i caramels per a la mainada. A la 
tarda, com es tradició, es va fer 
el torneig de botifarra amb premis 
per als primers classifi cats i paral-
lelament un espectacle de màgia 
solidari a càrrec del mag Isidor, 
que va fer petita la sala d’actes 
de l’Ajuntament i que va permetre 
recaptar 185€ per l’Associació 
Espanyola Contra el Càncer. En 
acabat, es va realitzar una sessió 
llarga de ball amb l’orquestra Li-
berty i, fi nalment, després d’un 
descans per sopar, la nit més llar-
ga de Montclar començava amb 
Xeic! amb el seu ska-roc, sempre 
amb unes lletres reivindicativo-
festives; seguidament els valenci-

ans Atzembla amb una barreja de 
rock, ska i punk i les seves lletres 
crítiques i en defensa de la cultu-
ra i la terra, la festa va seguir amb 
el grup de versions Septimo-A que 
tocava per segon cop a Montclar 
i un cop més ens va fer saltar i 
ballar sense parar. Una nit més 
la música va seguir amb DJ Jordi 
Balagué fi ns que va sortir el sol, i 
van fer la seva arribada el Fantas-
ma Jaumet i Senglar Massaporc 
per fer la cercavila pels carrers del 
poble, enguany animada amb la 
música en directe de Septimo-A, i  
en què cada any hi participa més 
gent, fi ns passades les 9 del matí.

Durant tot el diumenge 26 la 
mainada va poder gaudir d’un 
parc infantil d’atraccions aquà-
tiques. Es va realitzar la missa 
amb el cor parroquial d’Agramunt 
i a la tarda l’orquestra Vintage va 
oferir un concert seguit d’una ses-
sió llarga de ball en la qual no va 

faltar el tradicional ball de rams. 
Després es va acabar amb el sopar 
de fi  de festa.

Finalment, el dilluns 27 de ju-
liol, es va tancar la Festa Major 
com és habitual amb la pintada 
de murals, amb la qual els nois 
i noies van donar vida a la seva 
imaginació.

Des de l’Associació de Jovent 
de Montclar volem donar les grà-
cies un any més a tots els assis-
tents, que cada any són més i que 
ens impulsen a seguir endavant 
fent més gran aquesta festa de la 
qual ens sentim orgullosos. Apro-
fi tem també per agrair a la Jun-
ta Administrativa de Montclar i 
l’Ajuntament d’Agramunt la seva 
col·laboració per fer el màxim 
d’actes possibles. Us esperem de 
nou l’any que ve, en què esperem 
repetir una gran festa.

 David Hernández Galceran

Aquesta Festa  Major ha tingut un 
sentit especial per nosaltres, ja que 

un membre de la nostra família, en 
Victorino Puebla, ha rebut una mostra 
d’estimació.

És un plaer per nosaltres saber que 
d’una enquesta popular va sortir el nom 
del nostre pare, avi i besavi, per ser un 
dels primers Caparrons de la vila.

Sabem que aquest projecte implica 
molta gent i entitats. Volem manifes-
tar que ens hem sentit partícips de tot 
el procés, hem sabut que es comptava 

amb nosaltres per prendre decisions i 
que es respectava el nostre tarannà.

És per això que volem donar les grà-
cies a tothom que ha ajudat a desenvo-
lupar i fer factible aquest projecte, que 
creiem bonic, interessant i engresca-
dor. Les gràcies, també, a tots els vila-
tans que en aquell moment  ens vàreu  
acompanyar a la plaça a la presentació 
ofi cial del Caparró. 

Molt agraïts,

Família Puebla Navàs

A partir d’aquesta Festa Major 
podrem gaudir de la Bepeta 

Figuera cada any, veient-la ballar, 
passejar pels carrers i jugar amb 
la canalla. 

Un gran honor que Agramunt 
ens hagi tornat a apropar a la seva 
rialla.

Gràcies a la iniciativa de Tradi-
Sió, l’Ajuntament d’Agramunt i a 
molts de vosaltres, la Bepeta reviu 
entre nosaltres.

MOLTES GRÀCIES!!

 Família Figuera Figuera

L’esplectacle de 
màgia es va seguir 
amb atenció.

El concert de rock 
va congregar molta 
gent (dreta).

Es va tan-
car la festa 
major com 
es habitu-
al amb la 
pintada de 
murals, amb 
la qual els 
nois i noies 
van donar 
vida a la 
seva imagi-
nació.
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ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

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

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Ca La Rosa
L’Estoneta

El Jardí Chill-Out

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Per festes familiars - Catering

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

Candidats agramuntins

ELECCIONS 27-S

▼

– Quines raons personals 
t’han portat a fi car-te en una 
llista en les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya?

– Les raons són les matei-
xes que m’han fet lluitar en 
diferents fronts durant tota la 
meva vida.  

Davant la situació d’emer-
gència en què estem situats, 
crec que aquesta candidatura 
és la que dóna més resposta 
als problemes que viu la ciu-
tadania: les injustícies soci-
als, la defensa de la sanitat 
pública i universal, la defensa 
de l’escola pública, el dret a 
l’habitatge...

– Des de quan estàs posada 
en la política?

– La política ha format sem-
pre part de la meva vida, des 
dels 16 anys he estat invo-
lucrada d’una manera o una 
altra en diferents moviments 
socials. Als 23 anys vaig co-
mençar a militar al partit 
comunista, també vaig parti-
cipar als actes fundacionals 
d’Esquerra Unida i Alternati-
va. 

Ara formo part de Podem, ja 

que crec que és el partit que 
més ha il·lusionat la ciutada-
nia per aconseguir un canvi. 

Actualment Podem junta-
ment amb ICV, IUiA i Equo 
formem part de la coalició 
amb què ens presentem per 
les eleccions catalanes sota 
el nom “Catalunya sí que es 
pot”.

– Quines propostes progra-
màtiques defensa la teva coali-
ció en aquestes eleccions? 

– S’ha elaborat un progra-
ma extens amb les 25 priori-
tats que es pot consultar a la 
pàgina web: www.catalunyasi-
queespot.cat, de totes mane-
res els punts bàsics són:

• Combatre les desigualtats 
socials, amb un Pla de Rescat 
Ciutadà que afronti l’atur, els 
desnonaments, l’alimentació, 
la pobresa energètica i la po-
bresa infantil. Per començar, 
amb la Renda Garantia de 
Ciutadania.

• Revertir la privatització di-
recta o encoberta dels serveis 
públics que ha estat realitza-
da amb l’excusa de la crisi.

• Potenciar un sistema edu-

catiu públic de qualitat que 
garanteixi l’accés universal 
des de l’escola bressol fi ns a 
la universitat, així com un sis-
tema nacional de salut per a 
tothom i l’accés a la cultura 
com a dret fonamental.

• Reactivar l’economia cre-
ant treball digne i de qualitat, 
sense salaris de misèria i amb 
una fi scalitat justa i verda.

• Impulsar un nou model 
econòmic socialment just i 
ecològicament sostenible, fo-
namentat en les energies re-
novables, el transport públic, 
la defensa del territori i la fi  
de l’especulació del sòl.

• Acabar amb la corrupció, 
amb més recursos i mesures 
per lluitar contra corruptors i 
corruptes, i multiplicant els 
mecanismes d’incidència de 
la ciutadania en els afers pú-
blics.

• Construir una societat 
d’igualtat entre les persones, 
que garanteixi el dret al pro-
pi cos; una societat lliure de 
violència masclista, d’intole-
rància, de discriminació, de 
racisme i de xenofòbia.

• Potenciar els mitjans de 

Davant de les immediates eleccions al Parlament de Catalunya, la revista Sió ha cregut convenient fer una 
colla de preguntes als agramuntins que es presenten com a candidats en alguna de les llistes. En aquest cas 
són tres les coalicions o partits en què hi ha persones de la vila: “Catalunya sí que es pot”, la CUP i “Junts 
pel sí”. A tots els hem fet les mateixes preguntes i se’ls ha limitat l’espai a un màxim de pàgina i mitja. A més 
a més se’ls ha demanat que facilitin dues fotografi es, una de personal i una de grup, per tal d’acompanyar el 
text. Heus ací les respostes que ens han fet per separat.

Montse Cardona Navarro es presenta en el sisè lloc de la llista de la coalició “Catalunya  sí que 
es pot”. Té 54 anys i va estudiar auxiliar de geriatria, ofi ci que exerceix en l’actualitat. Està 

separada i té un fi ll que l’ha fet àvia d’una néta preciosa. Encara que reconeix que no té gaire 
temps per als seus hobbies, li agrada molt llegir, caminar i sempre que pot debatre sobre política.

Davant la situació 
d’emergència en 
què estem situats, 
crec que aquesta 
candidatura és 
la que dóna més 
resposta als pro-
blemes que viu la 
ciutadania.
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ENTREVISTA ELECCIONS 27-S

▼

comunicació públics sota 
control democràtic ciutadà, 
tot afavorint el programari i la 
xarxa lliures.

• Realitzar una auditoria 
ciutadana del deute de la Ge-
neralitat. Volem saber quina 
part d’aquest deute és legíti-
ma i quina no ho és.

• Impulsar una Catalunya 
solidària amb el món, defen-
sora d’una cultura de la pau, 

compromesa amb la lluita 
dels pobles d’Europa i contra 
les polítiques de la Troika.

– Què en penses de la pos-
sibilitat d’una Catalunya inde-
pendent?

– Penso que Catalunya és 
un subjecte polític propi, així 
que la seva població a través 
d’un procés constituent on es 
discuteixi el model de país 

que volem, és la que ha de 
decidir la relació que vol tenir 
amb l’Estat Espanyol. Catalu-
nya ha de decidir el seu propi 
futur, ha de decidir si vol ser 
un país i quin país vol ser, una 
cosa no pot anar sense l’altra.

– Vols demanar alguna cosa 
als electors de cara al 27-S?

– Sí. Primer de tot que 
m’agradaria que participessin 
amb el seu vot per canviar el 
seu futur, i alhora que ho fes-
sin havent-se informat de tots 
els programes electorals i es-
collint el que més doni solució 
als seus problemes. Crec que 
per poder-ho fer caldria revisar 
més enllà dels mitjans de co-
municació convencionals.

– T’atreveixes a fer un pro-
nòstic?

– No. Són unes eleccions 
on totes les possibilitats es-
tan molt obertes, hi ha factors 
que no s’han contemplat en 
altres eleccions i és el poble 
qui té l’última paraula.

Laia Sera Felip es presenta en 6è lloc a la llista de la CUP per Lleida. Té 34 anys, ha cursat 
Ciències Polítiques a la UAB i un Màster en Polítiques Públiques i Socials a la UPF. A més a 

més ha fet Formació en ioga integral. Exerceix com a Politòloga i professora de ioga.

– Quines raons personals 
t’han portat a fi car-te en una 
llista en les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya?

– El moment important en 
què estem com a país neces-
sita persones actives en la 
política. Jo he estat sempre a 
darrera fi la, que és en general 
on la majoria de persones ens 
sentim més còmodes. Quan 
em van proposar formar part 
de la llista, fet que implicava 
estar al capdavant de la cam-

panya electoral a la zona de 
l’Urgell, la primera reacció 
va ser que no, em semblava 
que no tenia temps ni conei-
xements sufi cients per dur a 
terme aquesta tasca. Però al 
cap de poc m’ho vaig replan-
tejar i vaig pensar que valia la 
pena dedicar temps i esforços 
en difondre un projecte polí-
tic que em crec, que fa temps 
que segueixo i que dóna res-
posta a les meves demandes 
polítiques. A més a més, tam-

bé penso que val la pena as-
sumir reptes que la vida et va 
posant a davant, que són una 
oportunitat per a desenvolu-
par-te com a persona.

 – Des de quan estàs posada 
en la política?

– Jo mai no havia estat en 
un partit, però sempre he 
estat posada en política, des 
que vaig començar a la uni-
versitat. La política és molt 
més àmplia que el sistema de 
partits; la política també es fa 

Catalunya ha de 
decidir el seu 
propi futur, ha de 
decidir si vol ser 
un país i quin país 
vol ser, una cosa 
no pot anar sense 
l’altra.



59sió 619[SETEMBRE 2015]

▼

des de les associacions, des 
de les organitzacions, des del 
carrer. En aquest sentit, sem-
pre he estat en política, infor-
mant-me, assistint, fomen-
tant, donant suport, difonent 
actuacions que fomenten un 
país lliure de l’estat espanyol 
i un país lliure de desigualtats 
socials, territorials, ètniques i 
sexuals.

– Quines propostes progra-
màtiques defensa el teu partit 
en aquestes eleccions?

– Declaració unilateral d’in-
dependència, si la majoria de 
vots ho avalen.

– El Parlament de Catalu-
nya, es declararà Assemblea 
Constituent amb l’encàrrec 
de redactar la Constitució de 
la República Catalana, que 
es farà a partir d’un procés 
constituent popular, que hau-
rà d’incorporar tant represen-
tants municipals com d’orga-
nismes de base. La consti-
tució resultant haurà de ser 
validada per referèndum.

– Creació d’unes institu-
cions basades en l’exercici 
d’una democràcia real, popu-
lar, horitzontal, participativa, 
directa, activa i inclusiva, que 
permeti la intervenció directa 
de la gent en la defi nició i ges-
tió de les polítiques públiques 
i de tots els afers col·lectius.

– Portar a terme un pla de 
xoc davant l’actual situació 

d’emergència que inclogui 
mesures per aturar els des-
nonaments i acomiadaments, 
revertir les retallades i priva-
titzacions, activació de l’eco-
nomia social, cooperativa i 
ecològica i contra la corrupció 
i el frau fi scal. Aquest pla de 
xoc haurà d’abordar també la 
suspensió de les lleis sorgides 
de l’actual marc jurídic i polí-
tic, entre les quals les lleis de 
reforma laboral i de reforma 
de les pensions, que fomen-
ten l’actual precarietat entre 
les classes populars.

– Construir una societat no 
patriarcal, sense desigualtats 
entre homes i dones, ni tam-
poc discriminacions per mo-
tius d’opció sexual, identitat o 
expressió de gènere. Garantir 
el dret a l’avortament lliure i 
gratuït i desenvolupar mesu-
res immediates per aturar les 
violències contra les dones, 
el reconeixement del treball 
de cures i aplicació en tots 
els àmbits de polítiques femi-
nistes i d’alliberament lèsbic, 
gai, bisexual, intersexual i 
transsexual.

– Què en penses de la pos-
sibilitat d’una Catalunya inde-
pendent?

– Penso que és ben possible 
si anem per feina. Penso que 
ens en podem sortir bé, auto-
governant-nos, com ho fa An-
dorra, per exemple. Crec que 

és una gran oportunitat de 
construir un país millor, amb 
mecanismes de democràcia 
directa, amb mecanismes de 
distribució de la riquesa, amb 
més economia social i coope-
rativa.

– Vols demanar alguna cosa 
als electors de cara al 27-S?

– Que no només participin 
de la política aquest dia, i que 
continuïn formant part del 
procés polític d’alliberament 
nacional i de construcció d’un 
nou estat, més igualitari i més 
just, més enllà d’aquest data. 
Que utilitzin les vies establer-
tes per a fer-ho, organitzaci-
ons, entitats, partits polítics,  
o que en creïn de noves, però 
que tinguin en compte que la 
política té a veure amb tots/es 
i cada un/a de nosaltres i que 
és important que tots expres-
sem i ens impliquem en l’es-
tructuració i gestió del nostre 
país. Que no deleguem tota 
la nostra responsabilitat a la 
classe política, i que allò que 
sí li deleguem, vetllem per-
què sigui gestionat de manera 
transparent i efi caç.

– T’atreveixes a fer un pro-
nòstic?

– Sí, això de fer pronòs-
tics és senzill, que es com-
pleixin no tant. Jo crec que 
guanyarà “Junts pel Sí” amb 
minoria simple (diria que 62 
diputats) i que la CUP (amb 
10 diputats) donarà suport a 
aquesta majoria parlamen-
tària després d’una intensa 
negociació. Gràcies a això, el 
procés de construcció nacio-
nal s’accelera, però s’aturen 
les retallades i s’actua en les 
situacions d’emergència soci-
al que pateix un nombre sig-
nifi catiu de ciutadans/es del 
nostre país. 

Quan em van pro-
posar formar part 
de la llista, fet que 
implicava estar al 
capdavant de la 
campanya elec-
toral a la zona de 
l’Urgell, la primera 
reacció va ser que 
no, em sembla-
va que no tenia 
temps ni coneixe-
ments sufi cients 
per dur a terme 
aquesta tasca. 
Però al cap de poc 
m’ho vaig replan-
tejar i vaig pensar 
que valia la pena 
dedicar temps i 
esforços en difon-
dre un projecte 
polític que em 
crec, que fa temps 
que segueixo i que 
dóna resposta a 
les meves deman-
des polítiques.
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Bernat Solé Barril es presenta en quart lloc per la coalició “Junts pel Sí”. Té 40 anys. Va 
fer estudis d’enginyeria industrial superior mecànica. Exerceix de professor de secundària i 

enginyer industrial, encara que en l’actualitat té aparcades aquestes feines perquè és l’alcalde 
d’Agramunt. Està casat, i té dos fi lls i una fi lla. Els seus hobbies són el muntanyisme en família, 
la fotografi a i escoltar música.

ENTREVISTA ELECCIONS 27-S

– Quines raons personals 
t’han portat a fi car-te en una 
llista en les properes eleccions 
al Parlament de Catalunya?

– Considero que els ciuta-
dans d’aquest país podem i 
hem de viure millor i aquestes 
eleccions ho poden fer possi-
ble. Els Ajuntaments són l’ad-
ministració més propera als 
ciutadans i per aquest motiu 
vull que Agramunt també for-
mi part d’un procés tan im-
portant per Catalunya com el 
que viurem durant els propers 
temps.

– Des de quan estàs posat en 
la política?

– Des de l’any 2006. He 
estat regidor de l’Ajuntament 
d’Agramunt des de l’any 
2007 al 2011 i alcalde des 
de l’any 2011 fi ns ara.

– Quines propostes progra-

màtiques defensa la teva coali-
ció en aquestes eleccions?

– La consecució d’un estat 
propi per a poder decidir com 
volem que sigui el nostre país 
i quines han de ser les millors 
polítiques per a l’assoliment 
d’una Catalunya socialment 
justa, culturalment rica, eco-
nòmicament pròspera i sos-
tenible i nacionalment lliure. 
I que a més, aquest procés 
sigui totalment transparent, 
inclusiu i en el que tothom 
s’hi senti bé, perquè en de-
fi nitiva, la independència és 
només un camí per a assolir 
l’objectiu de millorar l’estat 
del benestar de les persones i 
el creixement com a país que 
som i volem ser.

– Què en penses de la pos-
sibilitat d’una Catalunya inde-
pendent?

– Penso que en aquests mo-

ments és l’única opció que te-
nim per construir un país que 
respongui a les necessitats 
dels nostres ciutadans, des-
prés de les successives nega-
tives de l’Estat espanyol a tots 
els intents de negociació que 
els hem plantejat, com ara la 
Constitució de l’any 1978, 
l’Estatut d’Autonomia de 
l’any 2006 o el Dret a Deci-
dir a través d’unes urnes l’any 
2014.

Una Catalunya independent 
ens permetrà administrar els 
nostres propis recursos, prio-
ritzant on volem destinar-los 
i poder decidir, entre moltes 
altres coses, quines han de 
ser les polítiques en àmbits 
tan importants com la salut, 
l’educació o els serveis bàsics 
per a les persones. 

– Vols demanar alguna cosa 
als electors de cara al 27-S?

– En primer lloc, que tot-
hom vagi a votar, i en segon 
lloc, que ho facin per la can-
didatura de “Junts pel Sí”, 
perquè és un projecte que ha 
estat capaç de posar d’acord 
en una mateixa llista moltíssi-
mes persones independents, 
entitats socials i culturals i 
partits polítics al servei de les 
persones i del nostre país.

– T’atreveixes a fer un pro-
nòstic?

– El millor pronòstic és el 
que sortirà de les urnes el dia 
27, perquè la grandesa de la 
democràcia és que tothom 
per igual pugui decidir el nos-
tre futur a través del vot.   ■

▼

Els Ajuntaments 
són l’administra-
ció més propera 
als ciutadans i 
per aquest motiu 
vull que Agramunt 
també formi part 
d’un procés tan 
important per Ca-
talunya com el que 
viurem durant els 
propers temps.
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PINTORS GERMANS CAPITAN

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

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
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Poble fantasma

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

Els carrers estan 
buits de gent, les 
portes de les cases 
estan tancades i 
les persianes de 
les fi nestres totes 
abaixades. El poble 
s’ha transformat 
en un mar de 
desert, un poble 
fantasma envoltat 
de silenci per tot 
arreu. El Ramon 
camina pels car-
rers solitaris on 
l’única presència 
visible és la seva 
pròpia presència.

Des d’una distància prudencial, el Ra-
mon observa el portal d’entrada al po-
ble. Guaita d’amagat rere un arbre, esti-

rat a terra, ben atent per no ser descobert per 
algun sentinella que pugui estar a l’aguait al 
mateix temps que ell. En aquell moment no 
n’hi veu cap plantat davant seu ni rondant pels 
voltants, no obstant l’envaeix la sensació que 
el vigilant no es troba pas gaire lluny d’aquell 
indret, que està amagat en un racó, silenciós i 
expectant, controlant que ningú de fora pugui 
accedir al poble lliurement. El Ramon no es 
mou de terra, del seu amagatall. Resta quiet, 
immòbil, veient com passa el temps lentament 
esperant que el neguit que l’envaeix en aquells 
moments s’esvaeixi de seguida. Va esperant. 
El temps transcorre sense que observi cap ac-
tivitat, mes no es mou del lloc. Continua aja-
gut escodrinyant l’entorn fi ns que al cap d’una 
bona estona d’esperar sense copsar cap mo-
viment es convenç que no hi ha cap vigilant, 
que té via lliure, i aleshores s’aixeca del terra i 
corre ben decidit cap al portal per endinsar-se 
tot seguit cap a les entranyes del poble.

Els carrers estan buits de gent, les portes 
de les cases estan tancades i les persianes de 

les fi nestres to-
tes abaixades. El 
poble s’ha trans-
format en un mar 
de desert, un po-
ble fantasma en-
voltat de silenci 
per tot arreu. El 
Ramon camina 
pels carrers so-
litaris on l’única 
presència visible 
és la seva pròpia 
presència. La bui-
dor que l’envolta 
no l’inquieta el 
més mínim, ans 
al contrari, més 

aviat es quedaria força sorprès de trobar-se 
de sobte cara a cara amb algun veí despistat 
que estigués deambulant per allà, perquè sap 

del cert que no queda ningú al poble. Tots els 
veïns van ser desallotjats de les seves cases i 
obligats a sortir del poble per una colla de fo-
rasters nouvinguts. Els desconeguts van com-
parèixer al poble de la nit al dia, sense que els 
veïns se n’adonessin. Un bon dia que la gent 
començava a sortir de casa de bon matí ja se’ls 
van trobar al peu del canó ben capfi cats pre-
nent mides pels carrers a tort i a dret. Durant 
uns quants dies els van veure incansables anar 
amunt i avall. No sabien per a quin fi  prenien 
tantes mides, però com que veien que estaven 
per la seva feina i passaven gairebé desaperce-
buts, els van deixar fer sense donar-hi més im-
portància. No obstant, un bon dia els forasters 
van començar a irrompre a les cases i a fer sor-
tir la gent sense donar cap mena d’explicació. 
Van anar agrupant les famílies al mig del carrer 
i quan tot el veïnatge hi va ser present, els van 
internar en un camp als afores del poble. El 
Ramon, que es trobava entre els desplaçats, 
no es va quedar de braços creuats i a la més 
mínima oportunitat s’escapà cap al poble per 
a esbrinar què es proposaven fer els forasters.

El Ramon aconseguí entrar al poble i ara 
avança lentament per les seves entranyes con-
fi ant no ser enxampat per algun guarda abans 
d’esbrinar què estan fent. De moment avança 
sense veure’ls físicament, però no tarda gai-
re en percebre el soroll de la seva presència. 
En un principi és un soroll esmorteït, llunyà, 
però sufi cientment perceptible com per veure’s 
atret per ell. El segueix i a mesura que fa via 
sent com la seva sonoritat va augmentant. Al 
cap de poc el so s’ha fet tan intens que està 
convençut que els té ben a prop. Però llavors 
li vénen uns tremolins a tot el cos que li acce-
leren el cor i s’espanta amb aquella sensació, 
infonent-li el dubte de continuar fi ns al fi nal o 
fer mitja volta. Durant uns instants resta inde-
cís però decideix prosseguir la marxa a pesar 
de tot. Quan arriba a la cantonada del carrer 
s’atura. El soroll és tan fort que no té cap dub-
te que són a l’altre carrer. Llavors agafa una 
forta alenada d’aire i tomba la cantonada, i allà 
troba els forasters maniobrant aquella maqui-
nària diabòlica al mig del carrer.   ■
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perruqueria unisex - estètica

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

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

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

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

25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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m
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Bar - Restaurant

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Pretemporada i classifi cació R. Mendoza

PRETEMPORADA 2015
- AGRAMUNT G. GATELL 6
- TREMP 0

- CALAF 1
- AGRAMUNT G. GATELL 2

- AGRAMUNT G. GATELL 1
- LLEIDA (Juvenil Divisió d’Honor) 3

- AGRAMUNT G. GATELL 6
- PONTS 0

SEGONA CATALANA
Després d’una bona pre-

temporada havíem de co-
mençar la lliga a casa contra 
el Torrefarrera, el diumenge 
6 coincidint amb la Festa 
Major. Finalment no es va 
disputar per problemes eco-
nòmics del Torrefarrera amb 
la Federació, i no disposar 
de les fi txes dels jugadors. 
En suspendre’s el partit no 
es va poder fer l’homenatge 
previst al nostre capità, Ro-
ger Cercós, que va quedar 
ajornat per a un altre partit 
i del qual informarem en el 
proper número de la revista.

Aquesta temporada es pre-
veu un campionat molt més 
disputat i emocionant. Als 
tradicionals partits contra el 
Cervera, Guissona i Artesa 

de Segre, hi hem de sumar 
el Bellpuig –que és de la
comarca–, i sobretot el Tàr-
rega que després de molts 
anys disputarà un partit ofi -
cial a Agramunt (la jornada 
25, que s’escau el diumen-
ge 20 de març de 2016).
En tots aquests partits i en 
la resta de temporada des 
del club s’espera estar a
l’alçada de les circumstàn-
cies i millorar la classifi ca-

ció de l’ante rior. Així mateix 
espero poder donar més re-
sultats que lletres, que és la 
base per la qual sortim a la 
revista.

CLASSIFICACIÓ PUNTS

MOLLERUSSA 3

ALPICAT 3

BALÀFIA 3

EFAC ALMACELLES 3

BORGES BLANQUES 3

L’ALBI 3

MANGRANERS 1

TÀRREGA 1

BELLPUIG 1

ORGANYÀ 1

AGRAMUNT G. GATELL 0

TORREFARRERA 0

SOLSONA 0

ALCOLETGE 0

CERVERA 0

LINYOLA 0

ARTESA DE SEGRE 0

GUISSONA 0

Equip Segona Catalana en un dels partits d’aquesta pretemporada.
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Comença una nova temporada Jaume Espinal

Ja hi tornem a ser. S’acaba l’estiu i 
els equips del club reprenen l’acti-
vitat. Els primers han estat els més 

grans, els sèniors, tant masculins, com 
femenins, que ja abans de la Festa 
Major començaren la pretemporada. I 
un cop fi nalitzada, les cadets i juvenils 
també es posen en marxa.

Sènior Masculí 3ª Catalana
preferent grup A

Salvada la categoria en l’últim mo-
ment, gràcies a les baixes d’altres 
equips, l’objectiu principal d’aquesta 
temporada es no repetir els errors de 
l’anterior, i mantenir la categoria de 
forma clara i sense patiments. Amb 
el retorn del Jesús Villanueva com a 
entrenador, i amb algunes incorpora-
cions d’antics jugadors que retornen a 
la competició i altres de nous, l’equip 
es posarà a prova en un seguit d’amis-
tosos, per tal de començar ben conjun-
tats el proper 3 d’octubre a casa contra 
el Rubí.

Sènior Femení 1ª Catalana 
A l’espera del sorteig del dia 15 de 

setembre, per saber els rivals de la 
temporada, l’equip ha començat els 
entrenaments amb algunes cares noves 
i, com cada temporada, amb algunes 
baixes. També amb nou entrenador. 

L’Òscar Ginestà, que compaginarà la 
seva tasca amb la de jugador al mascu-
lí. L’equip espera fer un bon paper en 
la competició que, en principi, si no hi 
ha canvis d’última hora, començarà el 
cap de setmana del 10-11 d’octubre.

Juvenil Femení 1ª Catalana
Ja ha començat els entrenaments de 

cara a la propera temporada una mica 
justets d’efectius. Per a moltes d’elles 
serà el primer any en la categoria. Tam-
bé estrenen entrenadores, la Núria Sin 
i la Judit Bertran, que també doblaran 
com a jugadores al sènior. L’objectiu no 
és més que el d’adaptar-se a la nova 
categoria sense cap altra pressió, de-
mostrant la progressió de la temporada 
passada.

Cadet Femení 1ª Catalana
Repte nou per a les Cadets. La seva 

majoria eren infantils la temporada 
passada i s’estrenaran en la categoria. 
També amb nous entrenadors, el Roger 
Perucho i el Joan Fernández, dos ju-
gadors del sènior que intentaran trans-
metre els seus coneixements a l’equip 
en principi amb més potencial. Tot i 
que com passa amb el Juvenil, l’únic 
objectiu de l’actual temporada serà 
adaptar-se per poder aspirar a quelcom 
millor la propera.

Aleví Masculí
El futur del club després de molt 

batallar, de campus i extraescolar, per 
fi  sembla que comença a enfi lar una 
nova base per donar continuïtat a la 
feina de més de 43 anys del CHA. Amb 
l’únic objectiu d’aprendre com funcio-
na això de l’handbol i divertir-se molt, 
els minis del club comencen aquesta 
nova aventura.

A part d’aquests equips federats, 
continuarem amb les activitats extraes-
colars, a l’escola Macià-Companys, que 
esperem tinguin l’èxit del curs passat, 
i que puguin ser un viver per a futurs 
jugadors del club.

I fi ns aquí la crònica d’aquest mes. 
Si tens ganes de provar què és això de 
l’handbol, no ho dubtis, passa’t pel pa-
velló qualsevol dia que segur que ens 
trobaràs, o si no envia’ns un e-mail
a <cha@handbolagramunt.org> i t’in-
formarem. Segur que trobarem el teu 
lloc, en algun dels equips del club.

* * *
Com sempre, podreu trobar tota la 

informació del que passa al club, re-
sultats, notícies, etc., a la nostra web 
<www.handbolagramunt.org> i també 
a la nostra pàgina de facebook <http://
www.facebook.com/Club.Handbol.
Agramunt>   ■

Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h             Es pot pagar amb targeta             973 39 29 10

I si ens telefones
t’ho portem a casa
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA

TEL. 600 850 533
ivanramonpr@hotmail.com

C/ Orient, 14
25318 LES PUELLES
Lleida

IVAN PELLICER
REFORMES EN GENERAL

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

MAS BLANCH I JOVÉ

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

Casal AgramuntíCasal Agramuntí
SERVEI de TERRASSA

MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS

AMANIDES i PASTA FRESCA

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

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!

Associació
Gimnàstica
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
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ESPORTS

Assemblea per a una nova temporada

BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Rubén Añé

El dimecres 2 de setembre es va 
celebrar una assemblea informati-
va del Bàsquet Agramunt Club a 

la Sala de Conferències del Casal, adre-
çada a tots els pares, mares i jugadors/-
es de l’entitat, amb l’objectiu de donar 
a conèixer els eixos sobre 
els que es vertebraria la 
temporada 2015-16, així 
com informar sobre aspec-
tes transcendentals pel 
funcio nament del Club.

Entre els punts més im-
portants que es van tractar 
podríem destacar els se-
güents aspectes:

– Equips que disposa 
el Club, horaris d’entre-
nament i entrenadors 
que dirigiran els diferents 
equips.

– Horaris de joc com a local en els par-
tits de casa.

– Les obligacions que comporta el fet 
de tenir un equip federat per tal que tot-
hom prengui consciència de la importàn-
cia de la bona organització.

– L’actuació en cas de lesió esportiva i 
la mútua que cobreix les diferents situa-
cions de risc.

– La importància de disposar d’una 
junta directiva que dirigeixi l’entitat i 
que doti dels recursos i instruments ne-
cessaris als grups d’interès per tal de ti-
rar endavant una nova temporada.

També es van marcar objectius-fi tes a 
assolir en els propers anys, un dels quals 
és subsanar el buit existent en les ca-
tegories masculines aspirant a tenir tots 
els equips des de Pre-Mini fi ns a Sènior.

Destacar com aspecte positiu la recu-
peració de la franja horària d’entrena-
ment dels veterans del Club i tota aquella 
gent que s’hi vulgui sumar (els dijous de 
21:30 a 23:00 h.). Després d’una tempo-
rada de no tenir espai, s’encara amb més 
il·lusió i ganes que mai amb l’objectiu de 
posar en valor els valors del basquetbol i 
que tothom pugui gaudir d’allò més, rea-
litzant l’esport que més els agrada.

Les diferents competicions de joc 
s’inicien de manera esglaonada:

19-20 de setembre: Sènior Masculí
3-4 d’octubre: Mini Masculí i Femení, In-

fantil i Cadet Femení
24-25 d’octubre: Pre-Mini Masculí i Femení

Els entrenadors que tindran la tasca 
de supervisar el dia a dia dels diferents 
equips, enguany seran:

Guillem Pla: Sènior Masculí
Sergi Llop: Infantil Femení
Xavier Fitó: Pre-Mini Masculí
Bernat Llop: Escola LludriBac
Javi Salat: Pre-Mini Femení i Mini Masculí
Sisco Farràs: Mini Femení
Rubén Añé: Cadet Femení

Els horaris de joc dels diferents equips 
com a locals seran:

Sènior Masculí: Dissabte, 18 h. (Setmana A)
Pre-Mini Femení: Diumenge, 9:30 h.
(Setmana A)
Pre-Mini Masculí: Diumenge, 11:00 h. 
(Setmana A)
Mini Masculí: Diumenge, 12:30 h.
(Setmana A)
Mini Femení: Diumenge, 9:30 h. (Setmana B)
Infantil Femení: Diumenge, 11 h.
(Setmana B)
Cadet Femení: Diumenge, 12:30 h.
(Setmana B)

Aquests horaris es poden canviar, però 
sempre s’ha de realitzar amb 20 dies de 
preavís, donat que del contrari comporta 
unes despeses que s’han d’abonar a la 
Federació de Bàsquet.

LludriBac
Enguany l’Escola de Bàsquet participa-

rà a les diferents trobades que s’organit-
zin per continuar formant nois i noies, i 
veure’ls gaudir passant una bona estona 
a la pista de joc. Agramunt tornarà a ser 

seu de Trobada, data que 
ja concretarem més enda-
vant.

Per últim comentar la 
importància que es dóna 
al compromís dels pares i 
mares així com dels nens i 
nenes en la pertanyença al 
Club. La competició s’ini-
cia a l’octubre i dura fi ns 
a l’abril-maig de l’any se-
güent, cosa que comporta 
que durant aquests mesos 

s’hagin de realitzar desplaçaments en 
cap de setmana i la disputa de diferents 
partits. Si volem ser forts i volem donar 
una imatge seriosa i de rigor, hem d’anar 
a totes durant aquests mesos complint 
amb allò establert a principi de tempora-
da. Des del Club estem convençuts que 
novament aquest any estarem a l’alçada 
del que ens exigeixen les diferents cate-
gories i amb un ànim renovat i d’il·lusió 
sumarem tots en el mateix sentit per tal 
de dur a bon port una nova temporada.

Així doncs aprofi tem l’avinentesa per 
encoratjar tothom qui vulgui participar 
en les diferents modalitats existents. I 
els que es vulguin informar de tot allò 
referent al dia dels equips, calendaris de 
joc, trobades, etc. al blog <www.basque-
tagramunt.wordpress.com> així com a 
les xarxes socials facebook i twitter tro-
bareu tota la informació necessària.

Des del BAC som conscients que el 
més important és la participació de la 
gent... sense nois i noies no tindria sentit 
la creació d’equips, com tampoc sense 
junta directiva no es podria tirar enda-
vant el Club. Estem oberts a tothom i 
qualsevol col·laboració serà benvinguda 
perquè... al BAC no hi sobra ningú i tots 
anem a una! Salut a tots els lectors i ens 
retrobem ben aviat a les pistes de joc.   ■

Assemblea celebrada el dia 2 de setembre.
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5

Tel. 973 390 319  -  AGRAMUNT

www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

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

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS PEL SÍ

El 27S, junts pel sí
 El vot de la teva vida

El proper diumenge 27 de setembre els catalans 
i catalanes estem cridats a les urnes per a decidir 
el nostre futur. Un futur que dependrà de la com-
posició del nou Parlament de Catalunya i de les 
decisions que es prenguin immediatament després 
de la seva composició. Certament i tal com s’està 
duent la campanya electoral, no es tracta d’unes 
eleccions autonòmiques en les quals es decideixen 
les polítiques en els diferents àmbits del Govern de 
la Generalitat, si no que es tracta d’unes eleccions 
plebiscitàries que ens portaran a un o altre escena-

ri en funció de les ma-
jories que s’estableixin. 
En aquest sentit, Junts 
pel Sí es presenta a 
aquestes eleccions des-
prés d’un llarg procés 
que ha culminat en la 
confl uència de diferents 
partits polítics, de dife-
rents entitats que han 
estat al capdavant del 
procés nacional i d’un 
gran nombre de perso-
nalitats no vinculades a 

cap formació política però que han volgut formar 
part d’aquest gran projecte. Partits com CDC, ERC, 
ex-socialistes i ex-membres d’Unió Democràtica 
han sabut posar-se d’acord per posar com a únic 
objectiu la constitució d’un nou estat i, conse-

qüentment, la capacitat de decidir el futur del país 
en tots els àmbits i d’administrar els nostres propis 
recursos. Les massives manifestacions de l’11 de 
setembre i la incapacitat de l’Estat espanyol d’ofe-
rir cap alternativa, tot i les diferents propostes que 
des Catalunya s’han posat sobre la taula, ens ha 
portat a presentar-nos junts a aquestes eleccions 
i aquest és un dels grans valors d’aquest procés.

Per altra banda, mentre alguns han volgut fer 
veure que es tractava d’unes eleccions normals, 
tot i que han estat els primers d’oferir-se a fer front 
comú al voltant del NO, altres s’han volgut escudar 
darrere les polítiques socials o les retallades per 
no haver de posicionar-se clarament a favor del SÍ 
o del NO. Precisament és ara, en aquest moment 
tan important per al país, quan cal ser més clar 
que mai i prendre partit. No són moments d’ambi-
güitats o de situar-nos en “l’anar fent”. El dèfi cit 
fi scal de 16.000M€ al qual any rere any l’Estat 
espanyol sotmet a Catalunya és una raó prou im-
portant com per voler ser lliures per decidir. I voler 
decidir, també vol dir voler fer-ho entre tots, aco-
llint a tothom qui vulgui ser-hi, sigui d’on sigui, 
vingui d’on vingui i parli la llengua que parli.

Des de Junts pel Sí us demanem que el proper 
diumenge 27 de setembre ens feu confi ança i as-
solim una gran majoria que ens permeti construir 
lliurement aquesta Catalunya de tots i per a tots, 
oberta al món i al servei de les persones. Ara és 
l’hora de decidir el nostre futur com a persones i 
com a país. Fem-ho possible. Comptem amb vo-
saltres!   ■

Des de Junts 
pel Sí us de-
manem que el 
proper diu-
menge 27 de 
setembre ens 
feu confi ança 
i assolim una 
gran majoria.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS SECCIÓ LOCAL DE CONVERGÈNCIA

Cita amb les urnes. 27S

No és agosarat dir que 
en les eleccions al Par-
lament del proper 27 

de setembre, Catalunya i els 
catalans ens hi juguem pràcti-
cament el ser o no ser. El 27S 
ens comptarem i el resultat 
que surti de les urnes condicio-
narà el nostre futur.

La candidatura “Junts pel 
Sí” ha aconseguit allò que tan-
ta por fa als sectors contraris 
al procés, deixar de banda els 
tradicionals tacticismes dels 
partits polítics, per confi gurar 
una proposta teixida directa-
ment amb la societat civil.

Una societat civil que s’hi ha 
implicat fi ns al moll de l’os i 
que ha estat l’autèntic motor 
del procés. 

I d’aquesta implicació ha 
sorgit una candidatura on hi 
tenim representats bona part 
del millor talent que té aquest 
país, que passa per acadèmics, 
intel·lectuals, artistes, espor-
tistes, etc., i que amb la seva 
presència a la llista, han volgut 
evidenciar el seu compromís, 
i que aportaran tot el seu co-
neixement a aquest procés des 

d’on puguin ser més útils. 
Tot això é s excepcional. I 

és excepcional també, perquè 
una personalitat com Raül Ro-
meva és qui encapçala la can-
didatura, des d’un exemplar 
compromís amb el seu país. 
Romeva ve del món d’Inicia-
tiva, però sempre ha estat un 
independentista declarat i és 
coherent amb les seves idees 
i el moment del país. El seu 
discurs ha ajudat molt que es 
pugui visualitzar que el que vo-
tarem el 27S és independència 
SÍ, independència NO.

És excepcional per la seva 
transversalitat ideològica. No-
més en una candidatura com 
“Junts pel Sí” hi poden conviu-
re un cap de llista provinent de 
l’esquerra alternativa, com en 
Raül Romeva fi ns el moviment 
social cristià de Demòcrates 
per Catalunya, passant per un 
ventall d’ideologies totes elles 
exemplarment democràtiques.

En aquesta llista, tots i ca-
dascú de nosaltres hi tenim 
candidats amb els quals ens 
sentim identifi cats totalment 
i candidats que no hauríem 

votat mai de la vida. Aquesta 
es una de les grans virtuts de 
“Junts pel Sí”, una candidatu-
ra que tingui sentit de ser, que 
sigui coherent, que sigui capaç 
de sumar el màxim de suports 
al procés i si es guanya que 
pugui pilotar la victòria amb 
fermesa i convicció.

El Parlament i el Govern que 
sorgeixi d’aquestes eleccions 
han de conduir el país cap a la 
independència si aquesta és la 
voluntat majoritària del poble 
de Catalunya. El sistema auto-
nòmic, pel que fa a Catalunya 
s’ha col·lapsat. O triomfa el pro-
cés independentista que fi nalit-
za amb la creació de l’estat pro-
pi que ens permeti gestionar els 
nostres recursos econòmics i 
impulsar les nostres pròpies po-
lítiques en el marc del context 
europeu o passem a ser gestio-
nats des d’una simple descen-
tralització administrativa.

El 27S és l’oportunitat més 
gran que tenim els ciutadans 
de Catalunya de fer un país mi-
llor, més pròsper i més just, per 
nosaltres i per les generacions 
futures.   ■

El Parlament i el 
Govern que sor-
geixi d’aquestes 
eleccions han 
de conduir el 
país cap a la 
independència 
si aquesta és la 
voluntat majo-
ritària del poble 
de Catalunya.
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS CUP

Què pot aportar la CUP el 28-S?

 Dissabte 12 de setem-
bre, els principals can-
didats de la CUP per 

a la demarcació de Lleida, 
Mireia Boya, en segon lloc i 
Ramon Usall, com a cap de 
llista, van protagonitzar un 
acte de campanya electoral al 
Passeig del Sió.

En aquest acte, van ex-
plicar el programa electoral 
d’aquest partit, que, segons 
les últimes enquestes, serà 
decisiu a l’hora de formar una 
majoria parlamentària que 
constituirà el nou govern. Per 
tant, el vot a aquesta candi-
datura serà un vot més que 
útil, un vot que es farà sentir i 
un vot que permetrà aportar, a 
la formació a qui doni suport, 
els aspectes següents:

Rapidesa en el procés d’alli-
berament nacional. El pro-
cés s’està dilatant molt en 
el temps, que ja fa anys de 
les primeres demostracions 
massives del moviment po-
pular per la independència, 

ha arribat l’hora de fer una 
declaració unilateral d’inde-
pendència si la majoria de 
vots ho avalen. Aquesta seria 
la primera mesura a adoptar 
en el nou govern que es cons-
titueixi. I com a segones me-
sures, la creació d’estructures 
d’estat i de mecanismes de 
participació i de representa-
ció política més directes de 
les que existeixen ara.

 Rapidesa en donar resposta 
a situacions de vulnerabilitat 
social. Aquests anys de cri-
si han empobrit moltes per-
sones i famílies, i no només 
la crisi, sinó dins el sistema 
econòmic en què vivim, hi ha 
inherent una desigualtat soci-
al que s’ha vist agreujada els 
últims temps. S’ha de tenir 
en compte que així com el 
moviment independentista té 
molta força per a fer-se sen-
tir, aquests altres col·lectius, 
no s’han fet tan visibles, per 
diverses raons que, per no 
extendre’ns, no detallarem. 

Però tenim constància que 
hi són, i és per això que des 
de la CUP es proposen unes 
mesures d’emergència social, 
destinades als col·lectius més 
vulnerables (persones desno-
nades, o en risc de ser-ne, 
aturades, acomiadades, que 
pateixen pobresa alimentària, 
energètica, entre d’altres). 
Tot i això, es vol anar més 
enllà, es vol ser radical en el 
sentit d’anar a l’arrel de les 
causes, a l’origen d’aquestes 
desigualtats que és el siste-
ma econòmic on el capital és 
el centre, i des de la CUP es 
proposa recentrar el sistema 
cap a les persones.

A més a més, s’actuarà 
també amb rapidesa en aturar 
les retallades i les privatitza-
cions que minven la qualitat 
i l’accés dels serveis públics. 
Recordem que a la nostra pro-
víncia, hi ha un projecte molt 
avançat de proposta de priva-
tització de la gestió de la sa-
nitat, el Consorci Sanitari de 
Lleida. Si voleu més informa-
ció, en edicions anteriors del 
Sió en trobareu més.

Transparència en la gestió 
política. Atesa la corrupció 
que afecta a part de la classe 
política, que en part és pro-
piciada pel mateix sistema, 
des d’aquesta candidatura es 
proposen accions destinades 
a limitar el poder dels i les 
representats polítics/ques: li-
mitació de sous, de mandats, 
de càrrecs i una transparència 
en els comptes dels partits 
polítics i de l’administració 
pública. 

Laia Sera i Felip

Dissabte 12 de 
setembre, els prin-
cipals candidats de 
la CUP per a la de-
marcació de Lleida 
van protagonitzar 
un acte de cam-
panya electoral al 
Passeig del Sió.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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PROGRAMA CRÉIXER EN FAMÍLIA 

La regidoria de Benestar ha engegat un any més el pro-
grama Créixer en família. El programa està format per uns 
tallers on hi participen els pares i mares que intercanvien 
vivències i experiències sobre l’educació dels seus fi lls. A 
través d’un professional i al llarg de sis sessions es tractaran 
temes com l’afecte, l’autonomia, l’autoritat, la resolució de 
confl ictes, les responsabilitats a casa, entre molts altres as-
pectes. A Agramunt aquesta formació que és gratuïta, està 
adreçada a pares i mares que tinguin fi lls d’edats compreses 
entre els 0 i els 3 anys. Les sessions s’impartiran tots els 
dijous del mes d’octubre i el primer de novembre a la sala 
de conferències del Casal de les 20 a les 22h. Per poder-hi 
participar cal fer la inscripció a l’Ajuntament.

INSTAL·LACIÓ DE CÀMERES DE VIGILÀNCIA

L’Ajuntament d’Agramunt està ultimant els detalls per 
a la instal·lació de càmeres de vigilància en totes les de-
pendències municipals i espais públics amb mobiliari urbà, 
amb l’objectiu de reduir actes vandàlics i incívics i poder 
sancio nar-los. Aquesta mesura tindrà un cost inicial impor-
tant, però s’espera tenir com a retorn un menor cost en el 
manteniment i millorar la seguretat i la convivència en les 
àrees on s’instal·lin.

ADQUISICIÓ D’UN NOU VEHICLE

L ’ e q u i p 
de serveis 
millorarà el 
parc de vehi-
cles amb la 
incorporació 
d’una cami-
oneta que 
substituirà 
la que s’ha 
donat de bai-
xa per avaria 

greu. Es tracta d’una Renault Master, matrícula 9731 HKS 
de l’any 2012, amb la inclusió d’un ganxo, per un import 
de 13.429,75 euros i 2.820,24 euros d’IVA, i la seva com-
pra s’adjudicà a l’empresa AUTO96, SL. Amb aquesta nova 
incorporació, més potent i versàtil, s’espera en primer lloc, 
reduir la despesa de manteniment i millorar la productivitat 
del personal. Amb aquesta nova mesura es podrà donar co-
bertura a la progressiva ampliació i millora dels espais pú-
blics municipals tant al nucli d’Agramunt com a l’execució 
de tasques de neteja i manteniment en altres poblacions del 
municipi.

CANVIS ZONA EQUIPAMENTS ESPORTIUS
L’Ajuntament d’Agramunt va aprovar per unanimitat en 

sessió plenària el passat 30 de juliol la 
modifi cació del document d’aprovació 
inicial del Pla Urbanístic. Una modifi ca-
ció que contempla canviar la zona d’equipaments esportius, 
prevista inicialment a la zona d’horts de les Planes, i que ara 
se situarà a la banda dreta d’entrada a la població des de 

Cervera. Amb aquesta decisió, s’ha atès la voluntat majori-
tària dels propietaris i al mateix temps s’ha ubicat aquesta 
zona d’equipaments en un espai de millor accessibilitat i en 
una de les entrades principals de la vila.

NOVES ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL CURS 2015/2016

L’Ajun tament d’Agramunt, a través dels tècnics esportius, 
han programat un nou curs amb activitats dirigides per a 
totes les edats. Així, un curs més s’ha apostat per activitats 
ja consolidades com la Psicomotricitat adreçada a nens de 
P3 a P5 o els jocs escolars dirigits a tots els cursos de pri-
mària. El programa d’activitats també ha tingut en compte 
la gent gran, i a les tardes es continuaran fent les sessions 
d’activitat física suau per la gent gran. Enguany, a més, s’ha 
dissenyat un nou espai complementari als jocs i a la psico-
motricitat que es farà al pavelló. En aquest espai, que estarà 
obert a partir de tres quarts de cinc de la tarda, els nens 
podran berenar, jugar, llegir o dur a terme tallers. Tota la 
informació d’aquestes activitats podeu consultar-la al web 
d’Agramunt Esports o dirigint-vos al pavelló.
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ACTES

ESTACIÓ DEPURADORA DE LA DONZELL

S’acordà aprovar la modifi cació del projecte d’obres de-
nominades: “Instal·lació d’una EDAR compacta al nucli 
agregat de la Donzell d’Urgell” amb un pressupost total de 
63.352,47€.
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CERTIFICACIÓ D’OBRES

S’aprovà les certifi cacions d’obra núms. 1 i 2 de les 
obres “REHABILITACIÓ DEL TRAM CENTRAL DEL CAR-
RER SANT JOAN D’AGRAMUNT”, i que puja la quantitat 
de 22.266,81€ i 56.158,51€ respectivament lliurada per 
l’arquitecte municipal, la Sra. Sònia Pintó i Grau, i que serà 
abonada al contractista adjudicatari CONSTRUCCIONS 
JAÉN VALLÉS, SL.

Actuació subvencionada amb cofi nançament pel Programa 
Operatiu FEDER. Catalunya 2007-201 3. Eix 4.

OBRES PAVELLÓ ESPORTIU 2

Es declarà vàlida la licitació mitjançant el procediment
de contracte menor de les obres de “MILLORA DEL PA-
VIMENT DEL PAVELLÓ 2 D’AGRAMUNT” i s’adjudicà a
l’empresa PL SPORTS, SL en la quantitat de 24.484,50€, 
més IVA.

BARANA DE VIDRE MUSEU ETNOLÒGIC

Es declarà vàlida la licitació mitjançant el procediment de 
contracte menor de les obres de col·locació de la barana de 
vidre a l’entrada del Museu Etnològic d’Agramunt i s’adjudi-
cà l’execució i instal·lació de la barana a l’empresa VIDRES 
LA NOGUERA, SL per l’import de 3.543,50€ IVA Inclòs i 

adjudicar l’obra civil per l’execució i instal·lació de la barana 
a l’empresa CONSTRUCCIONS JAEN VALLÉS, SL per l’im-
port de 348,17€, IVA Inclòs.

ARRANJAMENT DEL PONT DE CAMÍ DE MAFET

Es procedí al pagament de 777,86€ a la Comunitat Ge-
neral de Regants dels Canals d’Urgell perquè procedeixi a 
l’arranjament del pont del camí de Mafet a Agramunt amb el 
desguàs general Sió 12.

TANCA DEL CAMP MUNICIPAL D’ESPORTS

S’adjudicaren les obres de la paret del camp de futbol a 
l’empresa del Sr. JOAN CARALPS GIMÉNEZ per la quantitat 
de 16.035,20€, inclòs IVA i per la col·locació de la tan-
ca que s’adjudicà a l’empresa MATERIALS ROS, SL per la 
quantitat de 4.543,45€, inclòs IVA. 

ESTUDI DE COMPATIBILITAT ACÚSTICA

S’aprovà els treballs de la realització d’un estudi de com-
patibilitat acústica del municipi d’Agramunt per un establi-
ment destinat a discoteca a l’aire lliure amb la normativa 
municipal de sorolls i vibracions i el mapa de capacitat acús-
tica del municipi i/o autonòmic que s’adjudicà a l’OMNIA-
CUSTICA, SCP per la quantitat de 1.306,80€.   ■

JORNADES  EUROPEES  DEL  PATRIMONI
del 10 al 12 d o̒ctubre

Visites guiades a la Cisterna del Convent
Divendres 10: A les 16.30h i a les 17.30h
Dissabte 11: Matí: a les 12h i a les 13h
 Tarda: A les 16.30h i a les 17h
Diumenge 12: a les 12h i a les 13h

Punt de trobada per a les visites: plaça de l’Església. No cal fer reserva prèvia
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medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03
Medicina al teu servei

Serveis Centre Mèdic
.    Medicina de Família

.    Traumatologia

.    Ginecologia

.    Oftalmologia

.    Raigs X

.    Fisioteràpia / Ones de Xoc

.    Osteopatia

.    Anàlisis

.    Revisions de carnet / armes

.    Gimnàstica terapèutica
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
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Demografi a

(Mes d’agost de 2015)

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST

Dia   7 ......................................... Inapreciable
Dia   8 ......................................... 10,7 l./m2

Dia 15 ......................................... 1,0 l./m2

Dia 17 ......................................... 6,0 l./m2

Dia 18 ......................................... 20,0 l./m2

Dia 31 ......................................... 7,0 l./m2

TOTAL ......................................... 44,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’AGOST

Màxima del mes ....................  38°, dies 3, 6 i 7
Mínima del mes ....................  13°, dies 16 i 25
Oscil·lació extrema mensual .......................  25°
Mitja de les màximes .......................... 31,516°
Mitja de les mínimes .......................... 17,645°
Mitja de les mitjanes .......................... 24,774°

L’observador: Deudat Pont

OCTUBRE 2015

Mes de 31 dies, desè del nostre calendari. 
El dia s’escurça, el temps refresca, estadísti-
cament és una de les temporades humides del 
nostre clima mediterrani.

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

El dia 23 el sol entra a la constel·lació 
d’ESCORPIÓ.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint 
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afe-
gir una hora perquè es correspongui amb l’horari ofi cial. 
Esperem tornar aviat a l’hora del meridià o solar (“hora 
vella”), de la qual mai no ens n’haurien d’haver tret.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Les llunes a pagès. L’octubre és l’època de 
preparar les terres i començar a sembrar, un 
dels períodes de l’any més importants a la 
vida de pagès. Quan els pagesos miraven les 
llunes, es creia que, perquè la sembra anés 
bé, calia llaurar tres llunes seguides abans de 
la sembra i la darrera llaurada havia de ser 
en lluna vella. En general es creia que tant la 
sembra com la plantació calia fer-los en quart 
creixent i en lluna nova; mentre que la collita i 
la talla d’arbres és millor fer-les en lluna vella, 
perquè tant els fruits com la fusta es conser-
vin millor. Hi havia pagesos que no creien en 
les llunes.

Dia 2: L’Àngel de la Guarda. Antigament 
creien que avui era un dia perillós de perdre 
l’àngel, puix el dimoni ocupa de seguida el 
seu lloc.

Dies 10, 11 i 12: Fira del Torró i la Xocolata 
a la Pedra d’Agramunt.

EFEMÈRIDES DEL MES
1 d’octubre de 1285: Victòria del Coll dels 

Panissars. No tot són desgràcies en la història 
del nostre país, cal que fem memòria també 
de les jornades glorioses ara que estem en 
camí des ser un estat lliure: 

Després de la victòria de Roger de Llúria 
sobre l’estol francès al golf de Roses, l’exèr-
cit gal que assetjava Girona hagué d’aixecar 
el setge i retirar-se, a més es declarà la pesta 
al camp enemic la culpa de la qual, segons 
la llegenda, la van tenir les mosques que van 
sortir de la tomba de Sant Narcís. La retirada 
dels croats francesos fou un desastre enorme. 
Els almogàvers i els homes de Roger de Llú-
ria destrossaren l’exèrcit enemic. Mercès a la 
magnanimitat del nostre rei, Pere el Gran, la 
davantera amb el rei francès i els prínceps 
van poder passar, malgrat que els cavallers es 
delien per atacar-los; però després van caure 
damunt la rereguarda i pocs foren els croats 
invasors que es pogueren salvar. El rei Felip 
III de França va morir en arribar a Perpinyà. 
Catalunya, com a capdavantera de la Corona 
d’Aragó, es convertiria, després d’aquestes 
jornades victorioses, en una de les potències 
marítimes de la Mediterrània, paper que man-
tindria fi ns al segle XV.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia 4, a les 21:06 h

el dia 13, a les 00:06 h

el dia 20, a les 20:31 h

el dia 27, a les 12:05 h
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NAIXEMENTS
Abril Rubinat Martínez dia   4
Jordi Carbó Martínez dia 17
Ona Cases Gené dia 20

DEFUNCIONS
Agnès Recasens Forns 57 anys, dia   1
Antoni Bullich Vilaguines 81 anys, dia   2
Pilar Martínez Varela 95 anys, dia 17
Consuelo Cases Pastoret 96 anys, dia 25
Josep Maria Domingo París 60 anys, dia 25

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Ha pujat a la casa del Pare

Pilar Martínez Varela
(Vídua d’Antonio Solé Guixé)

que morí cristianament el dia 16 d’agost de 2015,
als 96 anys d’edat, havent rebut els S. S. i la B. A.

A. C. S.

Els qui l’estimen: fi lls, néts, besnéts i família tota, us agrairan una oració 
pel descans etern de la seva ànima.

El nostre agraïment més sincer a tot el personal de la Residència Ribera del Sió 
per tot l’afecte i atencions que va rebre durant l’estada a la Residència.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, agost de 2015

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

Tretzè aniversari

Antonieta Valls i Trepat
Vda. d’Amadeu Amigó Pla

Que morí el dia 1 de setembre de 2002.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.

Ens costa imaginar-te absent per sempre,
tants de records de tu se’ns acumulen,
que ni deixen espai a la tristesa,
i et visc intensament sense tenir-te.

                                            Miquel Martí i Pol
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LLEURE
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AMENITATS

per Ricard Bertran

Els capgrossos agra-
muntins, que daten 
de l’any 1957, han 
estat restaurats di-
verses vegades, i 
enguany van com-
partir Festa Major 
amb els nous ca-
parrons.

La imatge de l’es-
querra és l’ori ginal, 
mentre que a la de 
la dreta s’han fet set 
mo difi  cacions.

A veure si les tro beu!

Les 7
diferències

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

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

5

7 8 1

4 6 2

3

1 3 2

6 5 9

8 1 5

7 5 6

1 4 8 2684127935

732569814

591438672

458391267

913672548

267845193

826714359

379256481

145983726

Solució a la
Sopa de Lletres:

SOPA DE LLETRES

Trobeu el nom de sis paraules que estan 
relacionades amb l’ordinador.

T Z M I C E S N O M

E M D M W T P A A O

C K V P D O X Z F N

L M U R R R M I E I

A P T E E R R U S T

T C H S E E H D C O

Y Z P S N C Y F A R

R A T O L Í T A N W

Y A R R F S F R E W

C C P A N X U Z R T

TZMICESNOM

EMDMWTPAAO

CKVPDOXZFN

LMURRRMIEI

APTEERRUST

TCHSEEHDCO

YZPSNCYFAR

RATOLÍTANW

YARRFSFREW

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

Màrius Torres

Ha pujat a la casa del Pare

Josep M.
Domingo París

que morí cristianament el dia 25 d’agost de 2015,
als 60 anys d’edat.

A. C. S.

Els qui l’estimem: mare, Isabel; germans, Maribel
i Ramon, Rosa i Josep i Olga i Pepe; nebots i família 

tota, us demanem una oració pel seu repòs etern.

La família vol agrair al CAP d’Agramunt
el tracte rebut i la seva professionalitat.

Agramunt, agost de 2015

Segurament reposes, ho necessites, has 
volgut triar aquest camí, una altra direc-
ció, volies descansar, era un camí massa 
llarg per resistir el pes de la malaltia que 
portaves i et feia patir.

Eres un germà molt especial, tan es-
pecial que com a persona tenies molta 
humanitat, eres sincer, lleial, noble, i 
estimaves i et feies estimar de veritat. 
Suposo que a les persones com tu els és 
difícil entendre coses, i que et necessiten 
en un altre lloc. Potser havies de marxar 
per això. La teva partida ens deixa un buit 
molt gran, però estem tranquils perquè 
segur que allà on ets descansaràs i veuràs 
el papa.

Eres i seràs sempre el nen de casa, el 
JOSEP per la mama, el NEN per nosal-
tres, el UEP pels nebots i el MINGO per 
tothom. Eres el MINGO, mirada pene-
trant, trista, pensatiu.

Sàpigues, Josep, nen, que sempre ens 
has tingut al teu costat, no per la malal-
tia, sinó perquè eres especial per a tots; 
sempre has estat envoltat perquè t’has fet 
estimar.

Ara la mama és la que et trobarà més 
en falta!, us fèieu molta companyia i la 
dependència era gran, no podíeu passar 
pas un sense l’altre.

Sàpigues també que enyoraré aquelles 
estonetes que passàvem junts fent el 
cafè, el cigarret o xerrant de les nostres 
coses en alguna terrasseta d’Agramunt, i 
recordant la meva infantesa i adolescèn-
cia a casa.

Nen... Nen... Escolta, no em sents? Es-
tiguis tranquil, reposa tranquil, ningú no 
et demanarà cap explicació... Descansa... 
Nosaltres t’estimem.

Si veus el papa, el Sisco, dóna-li re-
cords, i digues-li que el trobem a faltar 
igual que a tu a partir d’ara. Però tenim 
el consol que et portarem a dintre i el teu 
record perdurarà. D’alguna manera les 
persones que s’estimen i es fan estimar 
com tu mai no moren, i tu mai no moriràs 
en els nostres cors.

Descansa, nen.
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

Antigament si es volien 
fotos de record d’al-

gun esdeveniment s’havien 
d’encomanar a un fotògraf 
professional, que les servia 
revelades en paper. En canvi 
avui dia es fan més fotos que 
mai perquè tothom ho té a 
l’abast de la mà. Es diu que 
les càmeres compactes de 
butxaca van a menys, ja que 
els mòbils cada vegada tenen 
més capacitat i més “mega-
píxels”. Milers de fotos i ví-
deos es capten amb aquests 
aparells, tal com va succeir 
en la passada Festa Major. 
El que no sabem és quantes 
d’aquestes fotos després es 
“revelaran”. R
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Quaranta-unè Aniversari

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

Sisè Aniversari

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

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

AGRAMUNT, setembre de 2015
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La foto de l’Àlbum correspon a l’acte d’homenatge ofert el dia 7 d’agost de 1959 a Anton M. Ramírez Montsonís en motiu 
de la seva ordenació com a capellà i per haver ofi ciat la seva primera missa. Cal consignar que l’homenatjat era agramuntí 

de naixement i fi ll del Dr. Ramírez que durant molts anys fou alcalde de la Vila. Anton M. Ramírez assolí un càrrec molt 
important dins de l’orde religiós de l’OPUS DEI en la seva Seu Central de Barbastre (Osca).

Al davant i d’esquerra a dreta: Francesc Òdena, Ramon Ribera, Lluís Pons Martí, Anton M. Ramírez, Joan Martín “Jua-
nillo”, Ramon Valls i Isidre Figuera. La resta corresponen a la família Toboso, vinguda de Barcelona, i que durant uns anys 
tingueren en arrendament la consergeria del cafè del Casal.

���� ����L’àlbumL’àlbum

Durant uns quants anys per la 
Festa Major se celebrava una 

cursa popular que va tenir força 
acceptació. Amb el temps, aquesta 
mena de curses s’han anat “pro-
fessionalitzant” i cada vegada són 
més multitudinàries. Actualment ha 
passat a celebrar-se per la Fira del 
Torró, i per la Festa Major té lloc la 
Milla urbana.

La foto de l’esquerra correspon a 
la cursa de la Festa Major de l’any 
1986, al seu pas per la plaça del 
Pou.

D’esquerra a dreta: Jaume San-
chis “Xixo”, Esteve Garrabou, Josep 
Pampalona i Francisco Esteban.
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

El nom del carrer dels Estudis Nous li ve perquè s’hi va construir una casa-escola a començament del segle XIX. L’edifi ci era adossat a la muralla 
de llevant, al costat del portal de la Sabateria. A part de col·legi, en una de les dependències hi havia hagut també el jutjat municipal i, als baixos, 
les carnisseries. Malmès l’immoble pels bombardejos de la Guerra Civil, l’any 1942 l’Ajuntament se’l va vendre a un particular. A la foto es pot 
veure dos rètols de “Telégrafos” que, segons diuen, van ser els primers que es van instal·lar a la vila. A la cantonada s’aprecia una font que 
era d’utilitat pública. Al seu damunt, un rètol on es llegeix “Queda prohibit el demanar almoina”. El propietari actual de l’immoble hi va fer una 
profunda remodelació. A la casa de la cantonada amb la plaça del Mercadal hi havia la Banca Arnús, tal com es pot llegir al rètol de la façana. Als 
anys trenta, la part més ampla es considerava una plaça que s’anomenà “14 d’abril” en record de la segona república de l’any 1931.
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