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JOSEP ROVIRA

El gruix de la informació d’aquest mes la dediquem, com
no podia ser d’altra manera, a la Fira del Torró i la Xocolata a
la Pedra. Una Fira que enguany va durar tres dies i que amb
el bon temps va aplegar nombrosos visitants especialment
el diumenge, encara que es fa difícil de comptabilitzar-los.
El que és evident és que
s’ha consolidat com una
de les més importants
del país sobretot per la
seva singularitat i gràcies
també a la considerable
publicitat que es fa dels
nostres dolços tan típics.
Encara que ens queden
una mica lluny les eleccions al Parlament català, donat que el número
anterior va sortir poc
abans que se celebressin, els lectors trobaran
àmplia informació dels
resultats agramuntins i
de les poblacions de la Ribera, els quals van ser clarament
favorables a la independència del nostre país.
Una altra de les notícies destacades és la plantació d’eucaliptus que s’ha fet a Mafet, aprofitant el reg del canal
Segarra-Garries. Tal com comentàvem fa un parell de mesos
amb les plantacions de cebes, de mica en mica les terres

secanes del nostre entorn es van convertint en regadiu tot
provant nous cultius.
Volem remarcar també les informacions que ens arriben de
diverses poblacions de la Ribera, com són Butsènit, Montgai
i Puigverd. D’aquesta última reproduïm el pregó que hi va
fer la directora de l’IEI,
Montserrat Macià, i que
pel seu interès hem cregut oportú de reproduirlo. Ens agradaria que ens
n’arribessin més, donat
que la voluntat de la nostra revista és la d’estar
oberta a tota la Ribera del
Sió, tal com indiquem a
la capçalera.
I ja que parlem de collaboracions, val a dir que
aquest mes n’hi ha més
de les habituals a l’apartat dels lectors escriuen,
explicant coses que s’han
fet, criticant-ne d’altres i demanant-ne les explicacions
oportunes a qui correspongui. En aquest sentit, reiterem
una vegada més que les pàgines de Sió estan obertes a tothom i animem els vilatans a dir-hi la seva.
Finalment ens agrada ressaltar les activitats culturals que
s’han dut a terme a l’Espai Guinovart i a Lo Pardal. ■
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1. Inauguració oficial a càrrec
d’Ada Parellada.
2. Ofrena floral.
3. Tallant la cinta inaugural.
4. Vista del pavelló agroalimentari
amb l’Espai de Desgustació.
5. Espai infantil.
6. Entrada als pavellons.
7. A la Carpa de la Cuita hi havia
una exposició sobre el Carnaval.

E

ls dies 10, 11 i 12
d’octubre, de dissabte
a dilluns, es va celebrar
la XXVII edició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra
amb una massiva assistència
de visitants, que es fa difícil

2
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de quantificar, vinguts d’arreu
de Catalunya.
Per primer cop en la seva
reeixida trajectòria, la Fira es
va presentar al Palau Robert
de Barcelona el dia 30 de
setembre per reivindicar el

3

“salt qualitatiu” que ha experimentat en els darrers anys i
que ha de servir per potenciar la seva projecció nacional
i internacional. L’objectiu
d’aquest any és aconseguir
desestacionalitzar el consum

JOAN PIJUAN

4

5

7

del torró i de la xocolata a la
pedra i introduir-lo a la cuina
diària durant tot l’any. Per
aquest motiu l’organització de
la Fira ha organitzat enguany
la primera Ruta Gastronòmica del Torró i la Xocolata a la
Pedra per restaurants de la
comarca de l’Urgell entre el
16 i el 30 d’octubre, en què
els restaurants participants
incorporaran a la seva oferta
culinària un menú basat en el
torró i la xocolata a la pedra,
oferint així als clients noves
propostes
gastronòmiques
amb aquests dos productes.
La inauguració oficial del
certament es va fer, com és
habitual, a la plaça del Torronaire i va anar a càrrec de la
cuinera Ada Parellada. També
van prendre la paraula l’alcalde, Bernat Solé, i la directora
de la Fira, Fàtima Puig.
La Fira comptà amb una
vuitantena d’expositors entre
els pavellons (dolç i agroalimentari) i la carpa multisectorial i unes 120 parades que
van ocupar novament el carrer Sió, un cop acabades les
obres de remodelació, però
sols n’hi havia en un costat
de carrer facilitant així el pas
dels vianants. Aquest any
el primer tram de carrer Sió
estava lliure de parades i hi
[OCTUBRE 2015]
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Lo Catxo

Al joc hi participa força gent i l’animador fa tot el possible per captar l’atenció
dels presents.

JOSEP ROVIRA

esprés de cada cuita del torró es va
fer a l’entrada del pavelló, Lo Catxo, el peculiar i tradicional joc de cartes que els torronaires utilitzaven antigament per fer algun cèntim més dels
que recollien venent torrons per fires i
mercats.
Des del començament de la Fira, es

8

va voler mantenir aquesta tradició i s’ha
anat celebrant cada any.
Actualment es venen els cartrons
amb dues cartes enganxades al preu
d’un euro, i se sortegen diferents lots
de torrons i de xocolata. Aquest any, el
primer dia de Fira es va donar la curiositat i casualitat que el primer premi

8
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D

Maria Pallejà recollint el premi que li va tocar a Lo Catxo, un joc que ella havia vist fer
tantes vegades en la seva joventut.

9

se’l va endur la Maria Pallejà. La Maria
és descendent d’una nissaga agramuntina molt vinculada amb la fabricació
dels torrons. Tot i la seva avançada
edat, té bona memòria i recorda la seva
infantesa i joventut de quan anava per
les fires d’aquella època venent el típic
torró agramuntí.

10

▼
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havia una gran catifa vermella. El recorregut firal arribà
fins a la plaça del Mercat on
s’hi habilità un espai de jocs
gegants. Aquesta ampliació
d’itinerari convidava la gent a
visitar l’Espai Guinovart. També va ser molt visitat el refugi
antiaeri de l’Església.
Aquest any el certamen
comptà amb un nou espai
situat a la plaça Fondandana
que va tenir molt bona acceptació, les Foodgonetes, on
els visitants van poder seure i
menjar diferents especialitats
cuinades al moment a les deu
furgonetes que hi havia installades. Durant tots els dies va
estar amenitzat per diferents
grups de música en directe.
8. Estand de la Fundació Privada Guillem
Viladot.
9. Les mascotes de la Fira, el Torronet i la
Xocolateta.
10. Estand de Torrons Fèlix.
11. Estand de Torrons Roig.
12. Estand de Torrons Lluch.

12
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13. Estand de Xocolata Jolonch
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20. Els mitjans de comunicació
es van fer ressò de la Fira. Àngel
Velasco va ser entrevistat en
directe per TVLleida.
21. Torrons Vicens cada any
amplia la gamma “Natura”
d’Albert Adrià.
22. Estand de la IGP (Indicació
Geogràfica Protegida), que aplega
tots els torronaires agramuntins.
23. Ràdio Sió va amenitzar la
fira des d’un estand prop dels
pavellons.

Com cada any al pavelló del
Dolç hi havia l’Aula del Gust
i els estands institucionals,
dels torronaires, de la Fundació Privada Espai Guinovart i
de la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo Pardal”, amb
una connexió directa a la Carpa de la Cuita on es van fer les
demostracions de l’elaboració
del Torró d’Agramunt i de la
xocolata a la pedra. Mentre
que al pavelló poliesportiu hi
havia el sector agroalimentari
amb els espais de Degustació
i Infantil.
A l’Aula del Gust que dirigeix Pep Palau, destacats professionals de la cuina i de la

pastisseria com Juanjo Roda,
David Gil, Jordi Pujol, Carles Ramon, Xavier Vilà, Pep
Nogué, Joël Castanyé, David
Garcia i Jordi Bordas van participar en les sessions demostratives que s’hi van celebrar
amb la col·laboració de les
firmes Vicens, Fèlix, Lluch,
Roig i celler Mas Blanch, al
preu de 2 euros.
També a l’Espai de Degustació va tenir lloc un ampli
programa de demostracions,
maridatges, degustacions i
tastos al mateix preu.
La firma Vicens va tornar a
exposar una de les seves noves varietats que ha tret en-

guany en barra de torró de 8 m
de llarg i un pes de 500 kg,
el torró de pa, oli i xocolata,
elaborat per Albert Adrià, que
a partir de les 12 del migdia
del darrer dia va distribuir
gratuïtament entre el públic.
Altres propostes que ha tret
són el de pastís de pastanaga,
d’arròs amb llet, de pastís de
formatge, torró de mojito amb
tòfona de menta. A nivell particular ha presentat un torró
de rovell cremat al rom amb
pa de pessic i cafè i un massapà amb cabell d’Àngel.
També van presentar novetats Torrons Roig amb les
Agrarias, que relaciona el
[OCTUBRE 2015]
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14 a 19. Menestralia a la plaça
del Pou.
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C

oincidint amb la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra,
des del Club Ciclista d’Agramunt es va celebrar la 23a edició de la Transiscar, històrica
cursa de BTT que és la més antiga de les Terres de Lleida.
La Transiscar ha aconseguit,
tot i els importants alts i baixos
que han patit els esdeveniments
esportius en els darrers anys,
atreure pràcticament 500 participants ininterrompudament
des de l’any 2009, arribant a
700 en la vintena edició. És

12
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En un dels trams han de passat per la llera del riu (dreta).

una prova lloada pels participants, donat que consideren
molt atractiu el seu recorregut.
Enguany, com a novetat, i
gràcies a la col·laboració de
l’Ajuntament i l’empresa Torrons Vicens, juntament amb els
obsequis de la cursa es lliuraren
a cada participant una entrada
doble per a l’Espai Guinovart,
el refugi antiaeri i el Museu del
Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt, amb l’objectiu de
donar a coneixer la vila a tots
els visitants de la prova.

JOSEP ROVIRA

Transiscar

Espectacular imatge de la
sortida de la cursa.

25. Demostració de l’elaboració de la
Xocolata a la Pedra.
26. A l’Aula del Gust es fan diverses
demostracions culinàries.
27. Els assistents a l’Aula del Gust
poden degustar el que s’hi elabora pel
mòdic preu de dos euros.
28. L’Aula de Degustació ofereix tastos
i demostracions de productes de
proximitat, també a dos euros.

29. La Cuita del Torró també es va
emetre en directe per TVLleida.
30. Als assistents els agrada provar el
torró agramuntí recent fet.
31. Els alumnes de quart d’ESO de
l’Institut cada any munten una tómbola
per recaptar diners per al viatge de
final de curs.

31

nom d’Agramunt i les agrades
que són uns bombons d’ametlles caramel·litzades amb
sucre, recoberts amb xocolata
i coberts amb pols de cacau; i
Torrons Fèlix va presentar, dins
de la línia de torró d’autor, un
lingot de xocolata blanc amb
nous i un punt de coco.

Durant la Fira es van fer els
habituals actes esportius: el
dissabte al matí es va celebrar
la 22a edició de la cursa de
BTT, la Transiscar, organitzada pel Club Ciclista Agramunt
amb una participació de 464
ciclistes; i el diumenge la
26a edició de la Cursa del
[OCTUBRE 2015]
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24. Cursa del Torró.
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13

Jové Balasch
40è aniversari 1975-2015
GRÀCIES A TOTS AQUELLS QUE HO HEU FET POSSIBLE
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RICARD BERTRAN

32. Estand de la Creu Roja Local.

36

33. Estand de l’Associació de Xocolaters.
34. Polítics lleidatans de Junts pel Sí
acompanyats per representants locals de
Convergència.
35. Jocs gegants a la plaça del Mercat.

Torró organitzada pel Patronat
d’Esports i el Club Atletisme
“Escatxics” amb dues curses:
la popular de 3 km i l’atlètica
de 10 km amb una participació total de 220 corredors.
Com cada any, i com a
cloenda, es va repartir una
litografia obra de l’artista i
gravadora agramuntina Rosa
Marsà.
[OCTUBRE 2015]
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36. Música en directe a l’espai Foodgonetes.
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40

39
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37. Molta gent va visitar la Cisterna
del Convent.
38. El refugi de l’església també va
rebre moltes visites.
39. El darrer dia, Torrons Vicens
trenca i reparteix entre els assistents la barra gegant de torró que
elabora cada any.
40. L’espai de les atraccions va
estar molt animat.
41. Una parada d’objectes amb
simbolismes independentistes.

Visita a la Cisterna del Convent
En motiu de les Jornades Europees de Patrimoni celebrades del 9 al 12 d’octubre arreu
de Catalunya, la regidoria de Cultura de l’Ajuntament organitzà durant els dies de la Fira un
seguit de visites guiades a la Cisterna del Convent. Centenars de visitants va visitar-la en les
sis sessions que es van fer. Tothom va quedar
meravellat de la seva espectacularitat.

41
JOSEP ROVIRA
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Torronaire d’Honor
E

Foto de grup amb els diversos presidents que ha tingut el Club Ciclista, les
autoritats i els Menestrals Torronaires.
A baix, Joan Loscos rebent el guardó.

JOSEP ROVIRA

l títol de Torronaire d’Honor que cada any concedeixen els
Menestrals Torronaires, i que arriba a la 15a edició, va recaure enguany a l’entitat Club Ciclista Agramunt per l’organització de la Transiscar, la carrera amb BTT que se celebra ininterrompudament en el marc del certamen des de fa 23 anys.
Va recollir el guardó Joan Loscos, un dels principals impulsors
d’aquesta activitat esportiva i president de l’entitat durant 18
anys. Es va mostrar molt satisfet, ja que “la Transiscar dóna
prestigi a la nostra entitat i a Agramunt”. Va recordar que “reuneix cada any mig miler de ciclistes i compta amb 140 voluntaris” a qui va agrair de forma especial la seva col·laboració.
També van intervenir l’alcalde d’Agramunt, Bernat Solé, i el
president del Consell Comarcal de l’Urgell, Salvador Bonjoch.
Si s’anunciés el nom del guanyador amb antelació i se’n fes
força difusió tal vegada l’assistència a l’acte seria més nombrosa.

miquel caralps
c/ camí masies, 7
25310 Agramunt (Lleida)
mikel.c@esagramunt.com
tel. 973 39 09 90
mòbil 686 47 29 21

pintors
pintors . sistemes pladur
[OCTUBRE 2015]
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Exposició a l’Espai Guinovart

Exposició Joana
Santamans: 120 x
120. Oli sobre taula
a l’Espai Guinovart.
A la dreta, Joana
Santamans acabant
la pintura d’una
òliba a l’estand de
la Fundació Privada
Espai Guinovart al
pavelló firal que
formarà part de
l’exposició Joana
Santamans: 120 x
120. Oli sobre taula
a l’Espai Guinovart.

E

l dissabte 10 d’octubre es va
inaugurar a l’Espai Guinovart
l’exposició Joana Santamans: 120
x 120. Oli sobre taula que es podrà visitar fins el 10 de gener de
2016. La mostra està formada per
un total de set obres, totes elles
creades aquest estiu amb la tècnica oli sobre fusta i amb el mateix format, 120 x 120 cm. Joana
Santamans ha creat el seu exèrcit
d’animals. Unes bestioles amb aires cosmopolites, però impregnades del seu medi rural. Un cavall,
un cigne, una cigonya, una vaca,

una llebre, una gallina i una òliba
mostren en primer pla el seu perfil
bo mentre observen l’espectador.
Aquesta nova inauguració s’emmarcà dins la programació de la
Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, i per aquest motiu el mateix
dissabte es va poder veure l’artista al pavelló firal acabant una de
les seves obres, l’òliba, a l’estand
de la Fundació Privada Espai Guinovart.
Exposició a l’IEI
El dimecres 30 de setembre es

va inaugurar a la sala Montsuar
de l’Institut d’Estudis Ilerdencs
l’exposició “Terra endins, Mar enllà” de Josep Guinovart.
Aquesta mostra vol posar en
relleu dos eixos fonamentals que
configuren l’Univers Guinovart:
les Terres de Ponent i la mar
Mediterrània. La mostra reuneix
una trentena d’obres de diferents
èpoques, unides per aquests dos
móns i colors, els marrons i ocres
lleidatans i els blaus mediterranis, que ens atansen a l’essència
de Guinovart.

[OCTUBRE 2015]
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JOSEP ROVIRA

Nou documental sobre Guinovart

El públic assistent escolta
amb atenció les explicacions
de Maria Teresa Huerta de
com es va confeccionar el
documental sobre Guinovart.

La pel·lícula
és un recull
d’imatges que
relacionen
l’obra de l’Espai
amb el camp
agramuntí.

l dissabte, 3 d’octubre,
es va presentar i projectar a l’Espai a les vuit de la
nit un nou documental sobre
Guinovart, titulat El Guino de
Agramunt. La cineasta cubana
Maria Teresa Huerta Losada va
explicar que feia uns anys, en
el seu pas per l’Espai, havia
quedat captivada per l’obra de
Guinovart, cosa que l’empenyé a realitzar un documental
sobre l’artista vinculat a Agramunt. Durant quatre estius va
dedicar-se a conèixer i recollir

E

material per a l’elaboració del
documental.
La pel·lícula és un recull
d’imatges que relacionen
l’obra de l’Espai amb el camp
agramuntí, on Guinovart passà els anys de la Guerra Civil
que li deixaren una empremta pregona. Entre imatges i
imatges, apareixen les veus de
cinc dones entrevistades per
l’autora: una psicòloga cubana, una mestra de la vila (Josefina Verni), una especialista
del museu (Rosa Baltral), una

artista investigadora i la pròpia
filla de Guinovart. En les imatges evocadores de la infantesa
de l’artista, hi ha la presència
dels germans Brils. La banda
sonora, elaborada especialment per a l’ocasió per Juan
Carlos Delgado, recorda la
sardana i altres músiques tradicionals catalanes. El film,
fet en castellà, ha estat editat
i postproduït per Raúl Blanco.
Hom el pot adquirir en format
DVD al mateix Espai Guinovart
al preu de 10 euros.

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

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
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Globus aerostàtics

MERITXELL BERNAUS

E

ls dies 25, 26 i 27 de
setembre
Agramunt
va acollir el Campionat de
Catalunya de Globus Aerostàtics organitzat per la
Federació Aèria Catalana
en col·laboració amb el
Baló Club Mediterrani. Els
equips participants van
haver d’aproximar-se al

màxim a unes coordenades geomètriques i llençar
un testimoni, un sac de
100 grams de pes, a unes
enormes dianes dibuixades al terra. El guanyador
del campionat va ser Josep Maria Lladó, seguit de
Carles Figueres en segona
posició i Jordi Díaz, tercer.

Concentració 9N som tots
l dimarts 13 d’octubre, a dos
quarts de vuit del vespre, unes
150 persones es van concentrar a la
plaça de l’Església per donar suport
als imputats del 9N, responent així
a la crida efectuada per l’Assemblea Nacional Catalana, Òmnium
Cultural, l’Associació Catalana de
Municipis i l’Associació de Municipis per la Independència sota el
lema 9N som tots.
Davant de l’ajuntament l’alcalde
de la Vila, Bernat Solé, va llegir tot
seguit el Manifest del Pacte Nacional pel Dret a Decidit contra la
imputació de les autoritats catalanes que van fer possible la votació
del 9N, que van compartir totes les
concentracions que es van celebrar
a Catalunya.

“L’Assemblea Nacional Catalana,
Òmnium Cultural, l’Associació de
Municipis per la Independència i
l’Associació Catalana de Municipis
ens adherim al manifest del Pacte
Nacional pel Dret a Decidir, el fem
nostre i demanem als nostres associats i a tothom que s’hi vulguin
sumar.
El Pacte Nacional pel Dret a Decidir reitera que el Dret a Decidir el
futur polític i institucional de Catalunya és inherent a la ciutadania catalana en virtut del principi democràtic i del dret que tenim com a nació.
Tots els intents d’exercir aquest
Dret han estat possibles per l’oposició del govern de l’Estat que mai no
ha proposat cap alternativa.
El govern de l’Estat ha judicialit-

JOAN PIJUAN

E

zat tots aquests fets, defugint les
seves responsabilitats polítiques
en aquest àmbit, i generant una
anomalia democràtica en el funcionament de les institucions, que
priva a la ciutadania de Catalunya
del dret democràtic a decidir el seu
futur polític.
En aquest sentit, denunciem per
antidemocràtiques les querelles
adreçades al President de la Generalitat, Sr. Artur Mas; a la Sra.
Joana Ortega, exvicepresidenta del
Govern, i a la Sra. Irene Rigau, consellera d’Ensenyament, encausats
pel TSJC per la consulta al poble de
Catalunya del 9N.
Les entitats institucionals polítiques i significatives de la societat
civil que integrem el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir denunciem aquesta judicialització i ens mostrem corresponsables amb la convocatòria
del 9N feta des de criteris democràtics i cívics i que ha estat resposta
massivament pel poble català”.
Un cop llegit el manifest, l’alcalde donà per acabat l’acte. Abans de
dissoldre’s la concentració, tot els
assistents es van posar a proclamar
crits d’independència, independència.
[OCTUBRE 2015]
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Fina Miralles a Lo Pardal
E

JOAN PIJUAN

L’artista Fina Miralles a la
taula presidencial durant la
presentació de la instal·lació
SERRALLONGA.

l diumenge 4 d’octubre,
a la una del migdia, es
va inaugurar a la Fundació
Viladot la instal·lació SERRALLONGA de l’artista Fina
Miralles. Va presidir l’acte

l’alcalde, Bernat Solé; la presidenta de la Fundació, Montserrat Felip; el director, Josep
Miquel Garcia; Antonio Farré,
en representació del Consell
Comarcal de l’Urgell, i la mateixa artista.
Fina Miralles va néixer a Sabadell el 1950 i és un membre destacat de la generació
d’artistes conceptuals catalans dels anys setanta i que té
uns vincles molt estrets amb
Agramunt ja que la seva família materna conservava de
moltes generacions la finca
de Serrallonga. Va ser a través de les seves vivències en
aquesta masia que Fina Miralles va establir un vincle molt
estret entre natura i art. Com
a artista conceptual va participar del moviment conceptu-

al dels anys setanta amb una
referència constant a la seva
relació amb la natura. Són
força conegudes algunes accions com la del l’any 1973
titulada Dona-Arbre, en què
es va enterrar de mig cos, o
la de 1975 que es va recobrir
tota ella de palla. De tota manera va ser el 1978 el punt
més àlgid de la seva trajectòria artística, amb la participació al Pavelló Espanyol de la
Biennal de Venècia.
La instal·lació que mostra a
la Fundació Viladot, presenta les obres fetes pensades
en SERRALLONGA: “Paisatge de Serrallonga” (1973),
“Paisatge farigola” (1979),
aquarel·les de la sèrie “Paisatges d’Agramunt” i dibuixos
de l’any 1988.

Dia Mundial de l’Alzheimer

JOAN PIJUAN

Col·loqui sobre l’Alzheimer a la
sala de conferències del Casal
Agramuntí.
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E

l dilluns 21 de setembre es va commemorar
a la vila el Dia Mundial de
l’Alzheimer amb un cinefò-

rum sobre la pel·lícula “Siempre Alice”. Una pel·lícula que
amb elegància i delicadesa,
ens apropen als sentiments
de les persones que pateixen
Alzheimer i les seves famílies. La projecció es va fer a
la sala de conferències del
Casal Agramuntí. Després es
va fer un col·loqui conduït per
Ramona Moix, directora de
l’Associació de Familiars de
Malalts d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca, i per Noemí
Rodríguez, cap de tallers.
A més, durant tot el dissabte dia 19, hi va haver un punt
d’informació i mesa petitòria
a la plaça de l’Església.

L’Alzheimer és una malaltia
neurodegenerativa de caràcter progressiu que comença
a aparèixer entre els 50 i 60
anys. La malaltia deteriora les
parts del cervell que controlen el pensament, la memòria
i el llenguatge. Encara se’n
desconeix l’origen exacte i no
hi ha un tractament que pugui pal·liar-la, no obstant, les
associacions defensen que la
realització d’exàmens cognitius de caràcter periòdic a les
persones grans i fer prevenció
cognitiva ajudaria a diagnosticar aquesta patologia i a millorar la qualitat de vida dels
que la pateixen.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Mural
Una de les façanes
del carrer de les
Eres de la nostra
vila s’ha convertir
en una obra d’art.

es del dijous 24 de setembre una de les façanes del carrer de les Eres de
la nostra vila s’ha convertir en
una obra d’art. Per una iniciativa promoguda pel propietari de l’immoble, la façana
acull un mural de 9 metres
d’alçària que l’artista lleidatana Lily Brik (Mireia Serra)

D

ha pintat amb la tècnica de
grafit. L’obra representa un
homenatge a la dona, i en especial a l’àvia i a la mare del
propietari que van viure a la
casa. Durant els tres dies que
l’artista va estar treballant en
l’execució del mural, va rebre
la visita de molts veïns i sobretot d’escolars.

JOAN PIJUAN

D’esquerra a dreta: Mireia Serra fent l’esbós del mural, pintant-lo i vista actual de la façana de la casa amb el mural acabat.

Restauren la portalada de l’església

JOAN PIJUAN

E

Bastides a la portalada principal per restaurar-la i consolidar-la.

l dimarts 6 d’octubre, l’empresa de
restauració Arcovaleno va començar
els treballs que permetran restaurar i consolidar la imatgeria de la portada principal
de l’església de Santa Maria d’Agramunt,
amb la retirada de la xarxa que protegia la
portalada de les orenetes. La xarxa protectora es va col·locar el 2012, el Centre de
Restauració de Béns Mobles de Catalunya
va aprofitar per fer un estudi de l’estat de
conservació detectant importants problemes de consolidació de la imatgeria.
Els treballs de restauració estaran dirigits pel Centre de Restauració i pel Departament de Cultura de la Generalitat. L’actuació està prevista que finalitzi a finals
d’aquest any i compta amb un pressupost
de 108.000 euros, dels quals la Diputació de Lleida n’aportarà 60.000, la Generalitat, 42.000 i la resta el consistori i la
parròquia.
[OCTUBRE 2015]
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Ros Roca es fusiona
R

os Roca i la companyia holandesa Terberg Environmental anuncien la seva fusió
per abans de final d’any. Segons

un comunicat, el nou grup, que
portarà el nom de Terberg RosRoca, “es convertirà en líder en
el mercat centrat en la indústria

ARXIU SIÓ

Factoria Ros Roca a
Agramunt a primers dels
anys seixanta del segle
passat, amb remolcs
acabats de fabricar.

de la gestió integral de residus,
amb la fabricació, entre altres,
de xassís especials, sistemes
d’elevació i equips recol·lectors.
L’àmplia experiència i les sinergies existents entre ambdues
companyies proporcionarà, mitjançant aquest acord, majors
oportunitats per a la creació
de productes més innovadors i
l’obertura de nous mercats”.
Recordem que Ros Roca es
va fundar a la nostra vila l’any
1953 per Ferran Ros Pijuan i
Ramon Roca Sala. Els seus primers treballs se centraren en
la compra-venda de fusta i en
la fabricació de remolcs. L’any
1967 el gruix de l’empresa es
va traslladar a Tàrrega i llavors
a Agramunt només van quedar
uns quants obrers a la secció de
carrosseria de fusta. Actualment
no hi té cap mena d’activitat.

Neix una plataforma
l divendres 18 de setembre
un grup de veïns i veïnes es
va reunir per parlar sobre la problemàtica de la carretera L-303
al seu pas per Agramunt, i varen

JOAN PIJUAN

La nova plataforma vol
que el trànsit pesant es
desviï del centre de la
població com més aviat
millor.

E
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acordar constituir-se en plataforma reivindicativa sota el nom
de: “Indignats de la carretera
L-303”.
En aquesta primera reunió es
va acordar demanar una entrevista amb l’alcalde per tal de
lliurar-li un document amb les
peticions de la nova plataforma.
Es tracta de saber, d’una banda,
en quina fase es troba i quin calendari hi ha per fer efectiva la
promesa de prohibir el pas de
camions i vehicles pesants pel
centre de la vila aquest 2015;
i per l’altra, es demana pacificar el trànsit d’aquesta via fent
complir el límit de velocitat fixat.
La plataforma s’anirà reunint en

funció de la necessitat de debatre noves informacions i/o de
prendre nous acords.
L’Ajuntament va emetre un
comunicat assabentant els
agramuntins que hi ha un compromís en ferm, per part de la
Generalitat, de permetre desviar
el trànsit pesant del centre urbà
a través del polígon industrial a
partir de l’any vinent. En aquest
sentit, i segons el mateix comunicat, el departament de Territori i Sostenibilitat, a través dels
Serveis Territorials de Lleida,
estan treballant en la redacció
del projecte per tal que es pugui
tenir el nou traçat alternatiu el
més aviat possible.

LAIA PEDRÓS

Montgai Màgic

Molta gent es va congregar
per presenciar l’espectacle
inaugural a càrrec de Raul
Black, que serà el mag estrella del proper certamen.

M

ontgai va celebrar de l’1 al 4 d’octubre la
setena edició de la Fira de la Màgia de Carrer, Montgai Màgic, amb l’assistència de milers
de visitants especialment famílies amb nens
petits. La població Riberenca va acollir l’actuació de mig centenar de mags procedents de
diferents punts de l’Estat Espanyol i fins i tot de
l’estranger, amb edats compreses entre els 5 i
els 80 anys, que oferiren fins a 43 espectacles
diferents (més d’una norantena de passes, xifra
rècord) en 12 escenaris que s’habilitaren en el
casc urbà de la població.

En aquesta edició de Montgai Màgic destaca
l’actuació de tres campions: el mag Ismael Civiac, campió mundial de màgia al carrer; Raul
Black, campió europeu i espanyol de màgia en
grans il·lusions, i Daniel Garber, campió llatinoamericà especialitzat en màgia infantil.
Cal destacar que uns 200 usuaris amb especials dificultats d’una desena de centres que formen part de la Federació ALLEM acompanyats
dels seus monitors van participar el divendres en
una matinal plena de màgia i moltes sorpreses.
Segons el director artístic del certamen, Xavier Pérez, conegut com a Mag Reivax, “per als
mags, Montgai s’ha convertit en un punt de referència i de trobada”. També va avançar que
després de l’èxit de l’espectacle inaugural, l’any
que ve el mag estrella del certamen serà el Raul
Black.
Montgai Màgic convida mags no professionals
que volen demostrar les seves habilitats a representants artístics que intenten descobrir cares
noves i mags professionals.

Butsènit posa nom al camp de futbol
C

LAIA PEDRÓS

Emotiu acte abans de
començar el partit.

oincidint amb l’inici de la lliga, el diumenge 20 de setembre el CF Butsènit d’Urgell
va retre homenatge a Baldomero Huguet Cabau,

conegut com ‘Lo Federal’, que va morir el passat
mes d’agost i que fou una persona molt vinculada al club. De fet en va ser el president des de
principis dels anys 50 del segle passat fins al
2008. Per aquest motiu, la junta directiva i el
consistori van decidir posar el seu nom al camp
de futbol municipal.
Abans de l’inici del partit, el president del
club, Sergi Trepat, va entregar un ram de flors a
la vídua de Baldomero Huguet que estava acompanyada dels seus fills, Alfredo i Mario. A continuació van descobrir la placa, que llueix a la
façana de la caseta dels vestuaris.
L’acte va comptar amb bona part dels veïns de
Butsènit ja que el Baldomero era una persona
molt estimada. S’ha de recordar que l’any 2008
el consistori li va fer un homenatge i el 2001 la
Federació Catalana de Futbol li va entregar un
escut per la seva contribució al futbol català.
[OCTUBRE 2015]
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Plantacions d’eucaliptus a Mafet

FONT: REINALD P. BENET

la carretera molt a prop de
Mafet, es poden veure els arbres novells, es poden ja olorar, i es pot constatar que han
fet una gran crescuda en molt
poc temps, malgrat que ha
estat un estiu extremadament
calorós i sec.
Els encarregats de la plantació tenen seriosos problemes en alguns indrets de les
finques amb la plaga de conills de bosc. Tot i que l’eucaliptus és una planta que no
els agrada gaire, en ser l’única cosa verda que quedava la
van rosegar i trencar, sobretot
a les vores dels marges on tenen els caus, com també ho
fan amb els bancals d’ordi.
Però el segon problema, segurament encara més greu,
és que en sentir la humitat
dels tubs del reg, roseguen
el plàstic en molts indrets,
marxa l’aigua, baixa la pressió de la instal·lació i afecta

A la dreta, preparant els plançons
per efectuar la plantació de
manera automàtica.

Els arbres no es
fan gaire dobles
del tronc, perquè
els puguin tallar
de forma ràpida
amb una màquina
preparada per a
aquest fi, d’aquesta manera també
se n’aprofita tot el
brancam.
26
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L

’arribada fa uns anys de
l’aigua per a reg del canal
Segarra-Garrigues al municipi d’Agramunt, a part de la
concentració parcel·lària que
ha canviat d’emplaçament la
major part de les finques i
tots els camins del terme, ha
fet aparèixer nous cultius fins
ara desconeguts. D’aquesta
manera es diversifica la tradicional agricultura de monocultiu de cereals de secà,
sobretot ordi.
A les plantacions de cebes per obtenir-ne llavor, que
comentàvem en la revista
d’agost, recentment s’hi han
afegit les d’eucaliptus. N’hem
parlat amb un dels propietaris, Reinald P. Benet de Caparà (Segarrenc de Mafet), i ens
informa que els van plantar el
25 de maig de 2015.

L’empresa que ha fet les
plantacions és Forestalia, una
indústria de transformació de
biomassa forestal en combustible, que té la planta a Saragossa. Han arrendat dues
grans finques de Mafet, la
del Reinal Benet i la de Maria
Carme Roca, amb un contracte que té una durada de 15
anys. L’extensió total plantada és d’unes 90 hectàrees,
amb prop de cinc-cents mil
plançons que ja viuen gràcies al reg de goteig que hi han
instal·lat.
Els plançons dels eucaliptus
els van portar de Valladolid i
van ser plantats de forma mecanitzada amb un gran tractor
que arrossegava una màquina
de grans dimensions, la qual
feia tres rengleres d’arbres en
cada passada. En passar per

FONT: REINALD P. BENET

Vista general en el moment de la
plantació.

JOSEP ROVIRA
FONT: REINALD P. BENET

A dalt, imatge actual dels arbres.
En primer terme es pot veure nous
planços protegits amb un plàstic,
que es van tonar a plantar per
haver estar malmesos pels conills.
Sobre aquestes línies, un detall
del moment que es realitzava la
plantació.

negativament tota la plantació. En els indrets propers
als caus dels conills estan
replantant de nou els eucaliptus i instal·lant una tanca de
filferro perquè no hi puguin
entrar.
Pel que fa a la producció
de biomassa, els eucaliptus

tindran un cicle de tres anys
després de la plantació: el primer, és el de l’arrelament dels
arbres, el segon és de creixement i desenvolupament del
brancam, i el tercer el de la
recol·lecció. Amb aquest cicle tan curt, els arbres no es
fan gaire dobles del tronc,

perquè els puguin tallar de
forma ràpida amb una màquina preparada per a aquest fi,
d’aquesta manera també se
n’aprofita tot el brancam. Un
cop tallats, com que les plantes ja estan arrelades, tornen
a llucar fàcilment i encara
creixen més de pressa que en
el primer cicle, el qual ara ja
només dura dos anys i es poden tornar a recol·lectar.
L’aigua del canal SegarraGarrigues, malgrat l’elevat
cost de les seves installacions i el preu molt alt de
la mateixa, de forma pausada
i sense presses, fa possible
posar de regadiu grans extensions de les estepes de secà
del nostre municipi, ni que
sigui amb plantacions d’eucaliptus i que el pagès pugui diversificar la producció agrària
i treure un major rendiment
de les seves finques. ■

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

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Aplicació de tractaments fitosanitaris
s Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335 jardinsdesecar@gmail.com
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Agramunt i els pobles de la Ribera
es manifesten independentistes

Per Joan Puig

Les eleccions del 27 de setembre van deixar a Catalunya un regust agredolç que en els moments
presents no s’acaba de saber com es traduirà en la política real. Si les coses haguessin anat igual com
a Agramunt i els pobles de la Ribera del Sió el futur hauria estat molt més diàfan, perquè els partits
favorables a la independència hi van rebre un suport majoritari incontestable.

En els municipis
de la resta de la
Ribera del Sió la
participació va ser
molt més superior:
el 83,9%.

L

a jornada electoral a
Agramunt es va desenvolupar a l’edifici de les
escoles Macià-Companys on
es van ubicar les sis meses
electorals. La diada transcorregué sense cap tipus d’incidència remarcable. Tot i

que el cens agramuntí havia
baixat un punt i mig respecte
l’anterior contesa electoral,
hi va haver 338 votants més,
cosa que va situar la participació en el 77,55% (gairebé
igual que en tot Catalunya),
deu punts més respecte les

anteriors eleccions al Parlament. En els municipis de
la resta de la Ribera del Sió
(Puigverd, Preixens, Ossó de
Sió, els Plans de Sió, Montgai i la Sentiu) la participació
va ser molt més superior: el
83,9%.

AGRAMUNT (Comparativa 2012-2015)
Mesa

Cens

Votants

CiU + ERC

JxSí

PP

PSC

ICV

CSQP

C’s

CUP

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

1

605

566

410

433

299

298

36

29

23

23

10

7

4

26

7

25

2

723

697

464

518

336

350

53

41

24

30

16

19

8

31

9

28

3A

627

631

420

479

292

312

35

21

44

29

12

22

13

55

7

18

3B

721

714

499

563

376

401

37

30

33

20

14

13

8

46

4

29

4A

560

563

384

451

226

266

51

44

37

29

25

21

7

37

10

30

4B

600

607

415

486

272

313

37

20

35

30

19

22

18

57

12

22

3.836

3.778

2.592

2.930

1.801

1.940

249

185

196

161

96

104

58

252

49

152

67,57

77,55

69,48

66,21

9,61

6,31

7,56

5,49

3,70

3,55

2,24

8,60

1,89

5,19

TOTALS
Percentatge

RIBERA DEL SIÓ (Comparativa 2012-2015)
MUNICIPIS

Cens
2012 2015

2012 - %

CiU + ERC

2015 - %

2012

JxSí

PP

PSC

ICV - CSQP

C’s

2015 - % 2012 2015 - % 2012 2015 - % 2012 2015 - % 2012 2015 - %

Puigverd

193

179

147

76,17

152

84,92

94

90

59,2

14

5

3,3

13

2

1,3

5

6

4

3

13

8,6

Preixens

377

376

279

74,01

297

78,99

134

181

61,8

30

21

7,2

14

7

2,4

11

14

4,8

8

34

11,6

Ossó de Sió

186

182

127

68,28

156

85,71

74

103

66,5

12

12

7,7

13

4

2,6

2

2

1,3

2

14

9

Els Plans de Sió

465

454

344

73,98

374

82,38

276

274

73,5

13

15

4

9

11

3

7

8

2,1

4

17

4,6

Montgai

594

576

443

74,58

502

87,15

325

337

67,7

40

43

8,6

24

21

4,2

5

13

2,6

4

26

5,2

La Sentiu

410

398

289

70,49

335

84,17

192

203

61,7

26

19

5,8

21

19

5,8

15

11

3,3

8

42

12,8

1.188 65,4 135 115

6,3

94

64

3,5

45

54

3,0

29

146

8,0

Totals

28

Votants

sió 620

2.225 2.165 1.629 73,21 1.816 83,88
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1.095

Altres

Nuls

Blancs

2015

2015

2015

2015

21

1

1

2

14

2

3

0

10

3

2

7

14

2

3

5

13

4

1

6

15

1

2

4

87

13

12

24

2,97

0,44

0,41

0,82

CUP
2012

UDC

2015 - %

2015 - %

9

23

15,1

10

6,6

13

23

7,9

11

3,8

2

10

1,3

10

6,5

7

33

8,9

13

3,5

12

25

5

24

4,8

9

21

6,4

7

2,1

52

135

7,4

75

4,1

Agramunt quasi un 3% de
les paperetes que cal entendre que majoritàriament eren
d’electors que abans havien
votat CiU. En els pobles de la
Ribera del Sió, el resultat de
Junts pel Sí va ser semblant:
1.188 vots (65,4%).
Ciutadans va assolir la segona posició a Agramunt i
els pobles de la Ribera amb
252 vots (8,6%) i 146 (8%)
respectivament. Si bé quedà
molt lluny de JxSí, cal admetre que va tenir un augment

considerable, ja que passà
a Agramunt del 2,24% dels
vots al 8,6% i als pobles de la
Ribera del Sió les xifres també foren similars.
La CUP va ser la tercera
força. També va experimentar
un creixement espectacular.
A Agramunt va passar dels
49 vots de 2012 (1,89%)
als 152 (5,19%); mentre que
als pobles del voltant dels
52 vots van passar als 135
(7,4%).
La resta de partits van

JOSEP ROVIRA

UNIÓ

Tot i que alguns partits estatals havien negat que es
tractés d’unes eleccions plebiscitàries, en l’aire es respirava que no eren com les
altres. L’augment de la participació ho demostra, així com
també l’augment de l’afluència de públic en alguns dels
actes de la campanya. En els
carrers, els cartells i pancartes aparegueren com en les
altres ocasions. En aquesta,
possiblement per primer cop,
hi havia tres agramuntins que
es presentaven de candidats
en les llistes per partits o coalicions diferents.
Quant als resultats, pel que
fa al municipi d’Agramunt, la
coalició de Junts pel Sí es va
emportar quasi les dues terceres parts dels vots: 1.940
en total (66,21%); xifra que
suposa un augment de 139
vots més que la suma de CiU
i ERC en les anteriors eleccions, si bé, per altra part, és
una petita davallada (-3,3%)
en la quantitat percentual.
Encara que cal admetre que
les comparacions no són mai
exactes, ja que voler equiparar la suma de CiU i ERC amb
la coalició de JxSí, no és del
tot precís, donat que Unió,
separada de Convergència,
aquesta volta va obtenir a

▼

JOSEP ROVIRA

A partir d’ara els
agramuntins tindrem un representant local al Parlament de Catalunya.
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A C T U ALITAT FETS D EL M ES

▼

CATALUNYA
Vots %

PARTITS

LLEIDA
Escons

AGRAMUNT

Vots %

Escons

Vots %

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

2012

2015

CiU + ERC / JxSí

44,3

39,6

71

62

60,5

55,16

11

10

69,5

66,21

CUP

3,48

8,2

3

10

3,1

8,15

0

1

1,89

5,19

Iniciativa Verds / CSQP

9,91

8,94

13

11

5,4

4,29

1

0

3,7

3,55

Unió

2,51

0

3,56

0

2,97

C’s

7,59

17,93

9

25

3,3

11,61

0

2

2,24

8,6

PSC

14,46

12,74

20

16

10,4

8,45

1

1

7,56

5,49

PP

13,01

8,5

19

11

11,3

7,3

2

1

9,61

6,31

PARTICIPACIÓ

67,8

77,5

69,28

76,8

67,57

77,5

ARC PARLAMENTARI CATALÀ

135

E S C O N S

16

11
11
10

JOSEP ROVIRA

62

25

DISTRIBUCIÓ DE VOTS PER PARTITS A AGRAMUNT

Durant tota la jornada hi hagué sondejos a peu d’urna.
A baix, l’hora del recompte.

87

Altres 13

1.940
104

161
185
30
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252

JOSEP ROVIRA

152

ELS 15 DIPUTATS PER LLEIDA

JxSí
Josep Maria
Forné

JxSí
Carmina
Castellví

JxSí
Ramona
Farrufet

JxSí
Bernat
Solé

C’S
Jorge
Soler

JxSí
Violant
Cervera

C’S
Javier
Rivas

JxSí
Montserrat
Fornells

PSC
Òscar
Ordeig

CUP
Ramon
Usall

JOSEP ROVIRA

JxSí
David
Rodríguez

JxSí
Albert
Batalla

Alguns dels cartells que es van
enganxar a la vila durant la
campanya electoral.

perdre força. A Agramunt el
PSC va passar de 196 vots
(7,56%) als 161 (5,49%);

Diferències a Agramunt entre les eleccions
2012 i 2015
Votants

%

-58

-1,5

Nombre de votants / participació

+ 338

+ 10

Resultats JxSí (CiU i ERC)

+ 139

-3,3

Resultats PSC

- 35

-2,17

Resultats C’s

+ 194

+ 6,4

Resultats PP

- 64

- 3,3

Resultats CSQP (Iniciativa-Verds)

+8

- 0,15

+ 103

+ 3,3

Cens electoral

Resultats CUP

mentre que a la resta de la
Ribera del Sió de 94 vots
es va passar al 64 (3,5%).
Catalunya Sí Que es Pot, la
coalició en què participava
Iniciativa de Catalunya, Verds
i Podemos, també va perdre
algun llençol en la bugada. A
Agramunt de 96 vots (3,7%)
va passar a 104 (però que suposa el 3,55%); mentre a la
resta de poblacions hi hagué
un lleuger augment: de 45
vots es passà als 54 (3%). El
PP va perdre bous i esquelles,
possiblement en bona part a
la mala propaganda que van
fer i a la pèssima actuació
de molts dels seus dirigents

JxSí
Marc
Solsona

JxSí
Antoni
Balasch

PP
Marisa
Xandri

(i membres del govern central) respecte Catalunya; a
Agramunt va baixar més de 3
punts: de 249 vots (9,61%)
van passar a 185 (6,31%)
mentre que als pobles del voltant, de 135 vots van passar a
115 (6,3%).
Els resultats de les votacions del 27-S van ser semblants en la majoria del territori, llevat de les grans poblacions com Barcelona, Lleida,
l’Hospitalet... La diferència
entre la coalició de JxSí i la
resta fou tan abismal que no
hi ha comparació possible. Si
a més s’hi afegeix els vots de
la CUP, que es declara rupturista respecte l’Estat i els
governs de Madrid, tenim que
a Agramunt el 71,4% dels votants volen la independència
i a la resta de la Ribera del
Sió (on la CUP quasi atrapa
Ciutadans) el 72,8%.
Els resultats de Junts pel Sí
en la circumscripció de Lleida faran possible que a partir d’ara els agramuntins tinguem un representant local al
Parlament de Catalunya: l’actual alcalde, Bernat Solé. ■
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E N T ITATS

Agrupació Sardanista Barretina

FONT: BARRETINA

Cada vegada més
caldrà que entre
tots lluitem per
tirar endavant els
nostres reptes,
doncs s’han acabat
els temps de les
subvencions.

L

a temporada de sardanes
2015 ha omplert la plaça del Mercadal de dansaires
d’arreu de les comarques que
han donat vida als diumenges
d’estiu. Com a agrupació sardanista valorem molt positivament la vostra participació, ja
sigui ballant, escoltant la sardana o col·laborant en els diferents sorteigs que hem anat
organitzant. Remarcar, un any
més, que cadascú de vosaltres, d’una manera o altra, és

de gran ajuda perquè aquestes ballades puguin continuar.
No tots els pobles tenen cada
diumenge d’estiu ballades de
categoria, vosaltres, amb les
vostres col·laboracions ho feu
possible, especialment els socis de l’entitat que sou el nostre pal de paller. Els vespres
de juliol i agost no serien el
que són sense la nostra Dansa nacional, espai de trobada
de gent i divertiment intergeneracional. Per tot això, us

animem a seguir col·laborant
amb nosaltres, feu-vos socis,
col·laboreu des dels vostres
comerços i, sobretot, participeu de les ballades. Un poble, el fem entre tots, i cada
vegada més caldrà que entre
tots lluitem per tirar endavant els nostres reptes, doncs
s’han acabat els temps de les
subvencions, arriba l’hora de
la gent del poble i més encara
en el que té a veure en activitats de lleure, per més tradicionals i populars que siguin.
Hi ha ciutats grans d’arreu
del país que ja no gaudeixen
habitualment del so de la
tenora, i el motiu no és cap
altre que la falta de teixit associatiu que la pugui mantenir. Animeu-vos i col·laboreu,
som del poble i serem i farem
el que vulguem ser i fer.
Aprofitem per anunciar-vos
que ja disposem de la loteria Grossa de Cap d’Any de
l’Agrupació Sardanista Barretina, la podreu trobar en diferents comerços d’Agramunt o
preguntant a qualsevol membre de la junta.
La Junta
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
<<3>>

5 setembre / 6 desembre 2015

Joana Santamans:
120 x 120
Oli sobre fusta

10 octubre 2015 / 10 gener 2016

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

SERVEI

24h

PERMANENT

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

E N T ITATS

Notícies de la Biblioteca
CLUB DE LECTURA: “Llegim Moncada”

E

n motiu del 10è aniversari de la mort de
l’escriptor Jesús Moncada (Mequinensa
1941 - Barcelona 2005) i en el marc de l’Any
de les Biblioteques, les Centrals de Biblioteques de Lleida i Terres de l’Ebre han impulsat
diferents activitats en les que hem participat.
L’activitat “Llegim Moncada”, adreçada als
clubs de lectura, consistia que cada club havia
de llegir i comentar una obra de Moncada; en
el nostre cas ens va tocar Calaveres atònites i
El Cafè de la granota. Aquesta es completava
amb una sortida a Mequinensa, que va tenir
lloc el dissabte 3 d’octubre i hi van poder anar
23 membres del nostre club.
La visita va constar d’una ruta literària pel
“Poble Vell de Mequinensa”, visita als museus
(Museu d’història, Museu de la Mina, Passat
prehistòric) i va acabar amb la representació
de “El darrer dia del cafè de la granota” de la
Companyia Mea Culpa. En resum, un dia rodó.
El mes de febrer també acollirem l’Exposició
“Jesús Moncada”.
FONT: BIBLIOTECA MUNICIPAL

DINAMITZACIÓ LECTORA: Dimarts 3 de novembre, a les 20.30h
La Plaça del Diamant de Mercè Rodoreda
a càrrec d’Anna Maluquer
de la Fundació Mercè Rodoreda

m
totho
a
t
r
e
Ob

Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

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

Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

[OCTUBRE 2015]

sió 620

35

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

ANNA MARTÍN

Inauguració del nou curs

Taula presidencial. D’esquerra a
dreta: Joan Granados, president
de l’AEUA; Bernat Solé, Dolors
Ricard i el ponent Víctor Küppers.

En la seva dissertació va parlar de
coses quotidianes
inherents a les
persones, amb
vivacitat, desimboltura i un gran
sentit de l’humor,
però sempre
tocant els temes
amb profunditat.

ANNA MARTÍN

Els assistents pràcticament van
omplir la sala del Foment.

L

’acte inaugural del curs
va tenir lloc al Foment
Parroquial el dimecres 7
d’octubre a les 5 de la tarda,
i va comptar amb la presència de l’alcalde, Bernat Solé,
i de la regidora de Cultura,
Dolors Ricard, amb una gran
assistència dels alumnes matriculats. Després dels parlaments, se celebrà la conferència “Viure amb entusiasme” a
càrrec de Víctor Küppers.
Víctor Küpers va néixer a
Eindhoven (Holanda) fa 45
anys. Viu entre Camprodon i
Barcelona, està casat i té dos
fills. És llicenciat en Administració i Direcció d’Empresa i

doctor en Humanitats. Dóna
classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a
la Universitat de Barcelona.
També va ser vicepresident
de Barna Consulting Group i
Assistant Professor d’IESE.
Té publicats els llibres: “El
efecto Actitud” i “Vivir la vida
con sentido. Actitudes para
vivir con pasión y entusiasmo”. El conviden sovint a donar conferències als centres
educatius, per als pares dels
alumnes i també a les Aules,
sempre amb el tema “Viure
amb entusiasme”. La seva
frase favorita és de la mare
Teresa de Calcuta i mostra
la seva manera d’entendre la
vida: “Que totes les persones
que se t’acostin, en marxar,
se sentin una mica millor i
més feliços”.
En la seva dissertació va
parlar de coses quotidianes
inherents a les persones, amb
vivacitat, desimboltura i un
gran sentit de l’humor, però
sempre tocant els temes amb
profunditat. Entre moltes coses, ens va fer notar que la
diferència entre una persona mediocre i una “súper”,

radica en la seva actitud, ja
que una persona de cultura i
coneixements normals, però
amb una bona actitud, pot superar de llarg un superdotat.
Una altra idea que va destacar és que vivim en una societat massa preocupada per
allò que és accessori, en detriment d’allò realment important, sobretot la relació cordial i amable amb les persones.
Aquest comportament fa que
molts ens tanquem en nosaltres mateixos i no ens adonem
d’aquells que tenim al costat.
Un exemple senzill i quotidià
és que molts van pel carrer
més pendents del mòbil que
de les persones amb qui es
creuen. Va finalitzar amb una
idea que és tota una declaració dels seus principis: “Hem
d’aspirar que quan ens morim
i anem al cel i Sant Pere a la
porta ens miri de dalt a baix i
ens digui: Olé, olé i olé!”.
Recordem les properes activitats de l’Aula:
- Diumenge 25 d’octubre:
Visita guiada per Agramunt
a càrrec de Ramon Bernaus,
amb el tema “La ruta de l’aigua”. Trobada al Pou de Gel a
2/4 d’11 del matí.
- Divendres 6 de novembre.
Conferència a càrrec de Toni
Aira i Foix: “La política cansada en front els partits emergents. Què els sobra i què els
falta als partits de sempre”.
Recordeu que aquesta conferència, de forma excepcional,
es farà el divendres en comptes
del dimecres.
La Junta Directiva
[OCTUBRE 2015]
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LLOGUER DE CAMIÓ AMB CISTELLA
C/ Firal, 21

s

25310 Agramunt

s

Tel. 973 39 23 90 - 680 509 600

s

firal@qfplus.com

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

D E S D E L A RIB ER A PU IG V ER D

Pregó de la Festa Major de Puigverd

Aquest paisatge
humanitzat que
us envolta i l’estructura urbana
del poble, parla
de vosaltres i us
presenta com a
comunitat, com a
col·lectivitat.

L’alcalde de Puigverd, Joan Eroles,
i la directora de l’IEI, Montserrat
Macià, durant el pregó de la Festa
Major.

Vilatans de Puigverd d’Agramunt, Puigvertins, molt bon
vespre!
Abans que res, vull donar
les gràcies a l’Ajuntament,
per haver-me conferit l’honor
de ser la vostra pregonera
d’enguany. Us agraeixo la vostra generositat vers la meva
persona i vers la institució
que represento, la Fundació
Pública Institut d’Estudis
Ilerdencs de la Diputació de
Lleida; em fa molta il·lusió
poder-vos acompanyar en
aquest acte d’obertura de la
vostra Festa Major dedicada a
Sant Mateu.

I em fa especial il·lusió
perquè aquesta població vostra i el paisatge que l’envolta, solcat i esculpit pel Sió,
enamora. Aquest paisatge
ordenat pels cultius, secularment treballat pels vostres
predecessors i cromàticament
canviant (com a preludi de les
estacions), conjuga harmoniosament amb l’estructura del
vostre poble, que s’erigeix i
s’encimbella com una gran
atalaia presidida pel castell i
l’església. Una estructura, un
paisatge que, els que ens el
mirem des del calidoscopi del
patrimoni cultural i de les seves potencialitats, certament

enamora; enamora i alhora és
la vostra carta de presentació; és a dir, aquest paisatge
humanitzat que us envolta i
l’estructura urbana del poble,
parla de vosaltres i us presenta com a comunitat, com a
col·lectivitat.
Fa poc que vaig estar a
Puigverd; per bé que sóc de
la plana d’Urgell i que sempre
he conegut i reconegut la silueta del vostre poble, mai no
hi havia entrat; hi vaig venir
per veure la recuperació del
safareig municipal i aquell raconet, amb la natura de ribera
gairebé verge, d’una bellesa
plàstica atractiva i singular,
amb el projecte d’arranjament, d’ordenament i de recuperació que hi ha al darrere
em va despertar l’interès i la
motivació d’entrar al poble i
conèixer els valors patrimonials que conserveu.
I és que un poble que recupera els elements que formen
part del seu patrimoni cultural (en el cas del safareig com
a patrimoni etnogràfic, de formes de vida passades), i que
el recupera amb l’objectiu de
servar-ne la memòria, és sinònim d’un poble que s’estima
a si mateix i, per tant, digne
de ser conegut, reconegut i
valorat.
I just a l’entrar, pujant des

▼

Els dies 19 i 20 de setembre es va celebrar la Festa Major de Puigverd. Al vespre del dinou es féu a l’edifici de
l’ajuntament el pregó de la festa a càrrec de la directora de l’Institut d’Estudis Ilerdencs, Montserrat Macià. La
sala estava plena d’autoritats, amics i veïns. Primerament l’alcalde, Joan Eroles, pronuncià unes paraules de
benvinguda i de presentació de Montserrat Macià. Després la pregonera llegí les paraules que havia escrit en el
llibre de visites de l’ajuntament i a continuació inicià el pregó de la Festa Major. La directora de l’IEI va fer un
recorregut per la història de la població. Per la seva vàlua i interès hem cregut que val la pena de reproduir-lo.

JOAN PUIG
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El castell i l’església són dos grans
exponents de
l’època moderna,
dels segles XVII i
XVIII, que evidencien l’època de
prosperitat econòmica i demogràfica
que va viure el
vostre poble, tal i
com va passar a la
resta de la Plana
d’Urgell i de tot
Catalunya, al llarg
del segle XVIII.

JOAN PUIG

Després del pregó, les autoritats van visitar la capella de
Sant Miquel.

40

sió 620

[OCTUBRE 2015]

del riu, em vaig quedar sorpresa pels notables testimonis del vostre passat: em va
entusiasmar el molí, aquell
gran casalot gòtic que conserva encara la prestància de la
pàtina de l’esplendor medieval que, ubicat prop del riu,
com correspon a la seva funcionalitat, dóna la benvinguda als forasters que pugen per
aquell indret; em van impressionar els talussos de muralla,
concebuts gairebé com a contraforts de la part alta; una
muralla consolidada, recuperada i restaurada que sorprèn
i atorga singularitat al vostre
poble i que s’allarga fins a la
part alta fins a abraçar el castell i l’església, fent de potent
fonament i basament a les
cases que es situen damunt
seu.
El castell i l’església són
dos grans exponents de l’època moderna, dels segles XVII
i XVIII, que evidencien l’època de prosperitat econòmica
i demogràfica que va viure
el vostre poble, tal i com va

passar a la resta de la Plana
d’Urgell i de tot Catalunya, al
llarg del segle XVIII; un auge
econòmic que, precisament,
va sorgir de la gran desfeta
de la Guerra de Successió i
de la pèrdua de les llibertats
a què Felip V va condemnar
Catalunya. Els catalans som
com l’au fènix, ressorgim de
les nostres cendres...
Ambdós monuments, castell i església, que com sabeu
bé, tenen el seu origen en
l’època medieval, (a l’igual
que la preciosa i delicada
ermita de Sant Miquel), testimonien la importància de
Puigverd en els moments de
construcció i consolidació del
nostre país. No endebades el
llinatge de Puigverd és present a les fites més significatives de la nostra història: al
1149 a la conquesta de Lleida, de la mà de Pere de Puigverd; a la carta de poblament
d’Agramunt, amb Guillem de
Puigverd; amb Pere, abat de
Santes Creus i el seu homònim Pere de Puigverd, bis-

be de la Seu. De ben segur,
tots aquests personatges que
van sorgir del vostre poble i
que configuren la història de
Lleida i de Catalunya, van
transitar per les estances del
castell (abans de ser reformat
al segle XVII i XVIII i blasonat
per l’escut dels Pinós) i per la
nau de l’església d’origen romànic, quan el vostre municipi formava part del somni del
comtat d’Urgell, aquell somni que es va veure estroncat
per la dinastia castellana dels
Trastàmara i per l’empresonament de Jaume el Dissortat.
Una història llarga i fecunda, la vostra, la del vostre
poble. Una història que, tal
i com demostren els vestigis
materials, ve de més lluny
encara; de quan aquesta terra
que ara és Catalunya era un
actiu de l’Imperi romà: així
ho testifiquen les restes de la
vila romana del Reguer i els
seus singulars mosaics; una
vila interpretada com la residència d’un terratinent romà
que va viure els darrers anys
del segle IV, cap el 380 de la
nostra era, anys en què han
estat datats els mosaics.
Uns mosaics que, per bé
que es coneixien des dels
anys 20, van ser excavats i extrets l’any 1961, per tal d’evitar els seus continus espolis
i la seva desaparició. Un cop
arrencats, van ser traslladats
al Museu d’Arqueologia de
Catalunya, on actualment es
conserven.
Els mosaics del Reguer són
famosos tant per la seva qualitat tècnica com, sobretot,
per la riquesa ornamental i
cromàtica (amb colors blanc,
blau, roig, groc, negre), i han
situat Puigverd d’Agramunt
dins el mapa de l’arqueologia

Vaig venir per
veure la recuperació del safareig
municipal i aquell
raconet, amb la
natura de ribera
gairebé verge,
d’una bellesa
plàstica atractiva i
singular.

romana de Catalunya. Estan
decorats amb motius geomètrics, florals i figuratius, dins
dels quals destaca l’escena
de circ, amb la representació d’un atleta lluitant amb
un lleó; els paral·lels més
propers d’aquesta escena es
troben a Tunícia i Argel. És a
dir, la seva tècnica i el repertori decoratiu dels mosaics de
Puigverd palesa la connexió
de la Vila del Reguer amb els
grans centres de producció artística que en aquell moment
es situaven, més enllà de la
metròpoli, al Nord d’Àfrica.
Una vil·la romana, la del
Reguer, que degué tenir re-

nes i que, alhora, pot ajudar
a explicar les del conjunt de
les Terres de Lleida; i aquest
coneixement és, precisament,
el garant que, de ben segur,
algun dia recuperareu la vila
del Reguer, la incorporareu
al vostre imaginari i la mostrareu orgullosos als amics i
forasters com a símbol que
us identifica com a comunitat. No ho dubto; com de ben
segur ho feu amb el safareig i
l’entorn natural que l’envolta,
presentant-vos com una ciutadania que cultiva i conserva
el seu patrimoni, i com ho feu
també ja amb els esplèndids
panys de muralla.
Henry Rivière, el pare de la
museologia moderna deia que
“el patrimoni és un espill on
la població es contempla per
a reconèixer-se i, alhora, un
espill obert als hostes per a
fer-se entendre millor”.
S’ha dit i repetit que els
pobles que cultiven el seu
patrimoni (que l’identifiquen,
el recuperen, el consoliden)
són, essencialment, els pobles que tenen a bastament
solucionades les necessitats
bàsiques de sanitat i d’educació. Però crec que ben bé
això no és així! El patrimoni
cultural (testimonis històrics
de la disciplina que sigui) i
la cultura en general forma
part fonamental de l’educació; és indissociable; sense
l’aprenentatge del valor del
patrimoni i sense la sensibilització vers el seu significat,
difícilment podem tenir una
educació completa, de qualitat i que formi persones en
valors i en continguts.
Sense la recuperació del
patrimoni cultural i el seu
acreixement, un país, una collectivitat, perd allò essencial
[OCTUBRE 2015]
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Safareig de Puigverd recuperat
envoltat de la natura de ribera.

lacions importants amb Iesso
(l’actual Guissona) i amb el
Molí d’Espígol, a Tornabous,
(potser la gran ciutat d’Atanagrum de què ens parlen les
fons, tant o més important
que Ilerda, l’actual Lleida) i,
per descomptat, amb la imponent torre de Castell Lliuró,
de Castellnou d’Ossó.
Tots aquests elements que
us he detallat, formen part del
vostre patrimoni cultural i és,
alhora, la vostra aportació al
patrimoni cultural de les Terres de Lleida i del conjunt de
Catalunya. I cal conèixer-lo,
valorar-lo, estimar-lo i recuperar-lo. Per què és l’herència
dels nostres avantpassats, és
el testimoni dels què històricament ens han precedit i
tenim l’obligació de llegar-lo
als nostres fills en les millors
condicions.
A més, el patrimoni cultural i el natural, (és a dir, el
conjunt de béns i tradicions
així com el paisatge humanitzat que, com a poble, com a
comunitat, hem heretat dels
nostres avantpassats), té el
valor de ser creador de sentiments de pertinença, definidor d’identitats i element de
reconeixement per part dels
altres.
El valor que atorguem a uns
determinats elements fa que
aquests formin part dels nostres distintius com a poble. I
el que és més important, ens
hi sentim identificats mitjançant el sentiment de pertinença.
De ben segur que tots els
fills de Puigverd sou coneixedors de l’existència de la vil·la
del Reguer, sabeu que dins el
vostre terme i sota terra hi ha
un jaciment que explica les
vostres arrels culturals roma-
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Em van impressionar els talussos de
muralla, concebuts
gairebé com a contraforts de la part
alta; una muralla
consolidada, recuperada i restaurada que sorprèn i
atorga singularitat
al vostre poble i
que s’allarga fins
a la part alta fins a
abraçar el castell
i l’església, fent de
potent fonament
i basament a les
cases que es situen
damunt seu.

JOAN PUIG

Talussos de muralla consolidada,
recuperada i restaurada.
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que el defineix com a poble:
els testimonis de la seva idiosincràsia que parlen d’on
venim i qui som, alhora que
minva la qualitat de la seva
ciutadania!
No ho dubteu, la posada en
valor del patrimoni i la promoció de la cultura incideix
en allò que és més important
per a un país desenvolupat,
que és la qualitat de la seva
ciutadania. Un patrimoni valorat, estimat i protegit és un
altíssim i potent indicador
de civilització. L’ús i el gaudi
del patrimoni percudeix en la
formació d’una ciutadania de
qualitat que és en definitiva
qui fa i defineix el país.
No és casualitat que els trets
nacionals del nostre país, Catalunya, la nostra pregona singularitat, es fonamentin en el
patrimoni cultural; la llengua
(el nostre patrimoni immaterial més fonamental), les tradicions (com la vostra Festa
Major), les manifestacions artístiques, el paisatge cultural,

els testimonis materials de la
nostra història (jaciments arqueològics, arquitectura) ens
defineix com a país, com a
comunitat nacional que ens
identifica i pels quals els altres ens reconeixen.
El patrimoni incrementa
la consciència ciutadana de
pertinença i és, en definitiva, el que permet identificar
una col·lectivitat nacional. No
és casualitat que en un món
cada cop més globalitzat i en
un marc estatal que continua
negant l’evidència per activa
i per passiva de la diversitat
en pro de la uniformització, i
que no admet cap altra realitat nacional que la seva, l’espanyola, la nostra ciutadania
aspiri ara més que mai a l’assoliment dels nostres drets
sobirans i a ser un subjecte
polític de ple dret per voluntat
democràtica de la seva gent.
Catalunya ha resistit a
guerres i desfetes i ha persistit, volgudament, en els
seus drets com a poble. Ara,

tres-cents anys després de la
Guerra de Successió, en què
vam perdre la nostra independència jurídica, econòmica
i política a mans de Felip V,
dels intents d’anorreament
com a poble perpetrat pel
seu decret de nova Planta,
dels intents de genocidi cultural manifestats i practicats
arran la Guerra Civil, la negació dels trets diferencials de
Catalunya continua en plena
democràcia; ara, aquesta persistència ha tornat amb més
força que mai per reivindicar
el què ens va prendre el primer Borbó fa justament 300
anys: la sobirania.
I cal que no oblidem que
una part important d’aquesta
nostra reivindicació se sustenta i es legitima precisament en el patrimoni cultural:
som una comunitat amb una
llengua pròpia (el nostre patrimoni cultural immaterial més
rellevant), amb uns testimonis històrics que ens parlen
d’on venim i qui som, que ens
mostren l’exercici i la pràctica de la sobirania en èpoques
passades i que ens prefiguren
cap al futur; som una comunitat nacional amb una manera
determinada de fer, una idiosincràsia, uns valors que ens
caracteritzen com a poble. I
tres-cents anys després de la
desfeta perpetrada el 1714,
tenim l’oportunitat, d’aquí
uns dies, pocs, de construir-nos novament com a sobirans del nostre destí; tenim
l’oportunitat de construir un
nou estat fonamentat amb els
valors que han caracteritzat
històricament els catalans: la
solidaritat, l’acceptació positiva i el respecte a la diversitat, el diàleg intercultural, la
convivència justa, el reconei-
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Després del pregó, va tenir lloc un
sopar de germanor.

No ho dubteu, la
posada en valor del
patrimoni i la promoció de la cultura
incideix en allò
que és més important per a un país
desenvolupat, que
és la qualitat de la
seva ciutadania. Un
patrimoni valorat,
estimat i protegit
és un altíssim i
potent indicador de
civilització.

xement mutu, la cultura de la
pau.
I, decidit el nostre futur,
crec que en un moment d’interculturalitats, d’identitats
diverses i de formes culturals
alienes, hem de viure, transmetre i mostrar els nostres
trets identitaris, els quals,
com a part intrínseca i indestriable, ens defineixen com a
poble.
En aquest sentit, crec que
hem de difondre el qui i el
què som, a través de la nostra cultura i a través del nostre patrimoni, per tal que els
nous catalans, els refugiats,
els immigrants i els forasters
que se’n senten i ho volen
ser, les coneguin i arribi un
dia proper en què se les sentin seves. En aquest sentit,

crec que hem de fer possible per tal que, dins l’ampli
mosaic de la tan pregonada
diversitat, la nostra, d’identitat i com a país sobirà, sigui
una de les tessel·les que la
conformin, ocupant un lloc
determinat i ben definit dins
d’aquest bastíssim mosaic; i
que la nostra cultura continuï
alimentant-se de l’intercanvi
d’influències que l’ha configurat històricament i que
pugui participar, sense entrebancs imposats, en el disseny
d’un món més solidari que
contribueixi en el creixement
dels valors democràtics, de
la pau, del reconeixement de
l’altre i de la diversitat.
La cultura, el patrimoni, i
amb ell les nostres tradicions,
com aquesta Festa Major de
Puigverd d’Agramunt, ens ha
d’ajudar a construir aquests
valors, a fer-nos a tots plegats
més savis, més persones i a
fer d’aquest gran país nostre,
una terra avesada a la cultura
de la pau, del reconeixement
de l’altre, dels drets humans,
de la transigència i de l’ètica,
on no càpiguen ni calumniadors, difamadors i resta d’oficis relacionats que aquests
dies estan posant a prova la
nostra resistència psicològica

com a poble i la nostra fe en
la política com a acció de servei.
No ho dubteu, el patrimoni
cultural, amb tots els significats que li són inherents, contribueix a construir aquests
valors, que són, en essència,
els que han de caracteritzar,
com no pot ser d’altra manera
i en un futur proper, la nostra
sobirania.
Puigvertins, continueu recuperant el vostre patrimoni
cultural, continueu sent responsables amb el què collectivament us han llegat els
vostres avantpassats i continueu contribuint activament
a construir el país i ajudant
a la resta de catalans a persistir en la nostra inalienable
i diferenciada identitat i en el
nostre dret a decidir, lliurement, el futur que volem per
als nostres fills.
I no ho oblidem: tot està per
fer i tot és possible!
Moltes gràcies i que tingueu
una bona Festa Major.

Montserrat Macià,
Directora de l’Institut
d’Estudis Ilerdencs
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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Keep calm and carry on

L

El procés no és
cosa de dos dies.
Els que ho tenim
clar voldríem
que es resolgués
ràpidament, però
no serà així.
Durarà un temps.
L’avenç sembla
imparable si
en fixem amb
l’augment dels
decidits per la
independència.

’endemà del dia de les
eleccions del 27-S es
produí una panorama
estrany, un xic desolador i de
desànim en una bona part de
l’electorat. Hi havia qui deia
que els independentistes havien perdut les eleccions i que,
per tant, en no superar el 50%
dels vots, els unionistes amb
Espanya eren els autèntics i
justos vencedors. Així ho van
vendre amb crits d’eufòria partits com Ciutadans, el PP, els
socialistes i fins i tot el mateix
govern espanyol. Només la
premsa estrangera s’ho va mirar amb uns altres ulls. Un cop
més es va confirmar la tesi que
diu que el dia després d’unes
eleccions és el més bonic que
hi ha perquè tots els partits estan exultants i asseguren haver
triomfat.
Estic convençut que el pas
dels dies farà canviar aquesta
visió tergiversada i perversa del
resultat de les eleccions catalanes. El temps sempre acaba
posant les coses al seu lloc,
malgrat que molts polítics i
analistes de vol gallinaci s’entestin a voler fer veure que les
coses no són com són sinó com
ells voldrien que fossin. Al capdavall hi ha uns resultats, unes
xifres, fruit d’unes eleccions
democràtiques, que no es poden negar.
Primer, els guanyadors van
ser els que configuraven la coalició Junts pel Sí, que van obtenir 62 escons amb gairebé el
40% de vots. A més, el triomf
és incontestable donat que va
superar per més del doble el
partit que va quedar en segon
lloc. Si hom parla de partits

clarament independentistes,
veiem que JxSí i la CUP amb
72 escons i un 48% de vots
són les forces majoritàries del
nou Parlament català. Per altra
part les candidatures partidàries del “no” a la independència han obtingut 52 escons
amb el 39% de vots; mentre els
de Catalunya sí que es pot amb
11 diputats i el 8,9% de vots
estan situats en terra de ningú,
malgrat que els unionistes se’ls
apropiïn per fer quadrar el números a favor seu.
Segon, el procés cap a la
independència de Catalunya
no està mort, sinó tot el contrari. Continua i continuarà. El
procés està més viu que mai,
perquè mai no hi havia hagut
tanta gent que votés els partits
que proposen la independència
respecte l’estat espanyol. Només cal mirar un xic enrere en
el temps. Fa només cinc anys,
algú hauria pogut imaginar que
en unes votacions hi hauria un
48% de l’electorat que votaria
a favor de partits que apostessin clarament per independitzar-se d’Espanya? Però és que
en tenir majoria al Parlament,
aquests partits no hi ha cap
dubte que compliran el mandat
democràtic tirant endavant un
full de ruta que tindrà com a
objectiu la independència.
Tercer, alguns partits que
s’ho facin mirar. La clatellada
que s’ha pegat el PP ha estat
monumental, cosa que ells no
han admès, ja que han destacat, no la seva trompada, sinó
el “fracàs” dels partidaris del
“Sí” a la independència. A
Madrid (i no solament ells) estaven contents, tot i esdevenir

el PP català un partit residual
amb 11 diputats i un 8,5% de
vots. Els d’Iniciativa de Catalunya-Verds, ajuntats amb Podemos, també s’ho haurien de fer
mirar: la seva indefinició respecte Catalunya (el sí, però no)
i els discursos extemporanis i
lerrouxistes d’un Pablo Iglesias
que se sent com un estranger al
nostre territori, els han passat
factura. Encara que qui més ha
rebut ha estat el partit de Duran
i Lleida que, després de jugar a
la puta i la ramoneta i tocar el
que no sona al partit amb qui
compartia coalició, es veu escombrat de l’arc parlamentari
català, cosa que li pot suposar
que faci la fi del cagalàstic.
Quarta, el procés no és cosa
de dos dies. Els que ho tenim
clar voldríem que es resolgués
ràpidament, però no serà així.
Durarà un temps. L’avenç sembla imparable si en fixem amb
l’augment dels decidits per la
independència. Cal entendre,
però, que una qüestió com
aquesta tant el govern de l’estat
com la resta de ciutadans l’han
d’anar paint i acceptant ni que
sigui a contracor. I això no serà
fàcil ni ràpid, encara que m’hi
jugaria un pèsol que caurà de
madur. El temps juga al nostre
favor. No cal, doncs, que ens
posem impacients. A més, com
més ximpleries facin –com pot
ser el judici a Mas i dues exconselleres–, més fàcil ens ho
posaran. Hem de fer cas a les
paraules que ens va dirigir l’exprimer ministre d’Escòcia, Alex
Salmond, en conèixer el nostre
resultat electoral: Keep calm
and carry on, o sigui, “mantingueu la calma i endavant”. ■
[OCTUBRE 2015]
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas end
endavant...
t... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
PlanƟlles personalitzades, esporƟves i infanƟls
Atenció del peu diabèƟc
Servei a domicili
Servei de Nutrició (novetat)
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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PINTURES I DECORACIONS
PINTURES DECORATIVES: ESTUCATS
VENECIANS, VELADURES, CERES
REVESTIMENTS: FUSTA, TÈXTILS, PVC
I PLAQUETES DE PEDRA
INSTAL·LACIÓ DE PARQUETS
PINTURA EN GENERAL
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JOAN ZURITA ALCALA
AV/ CATALUNYA, 22 2º
AGRAMUNT 25310 (Lleida)

Tel. 973 39 12 53
Mòbil 659 499 485

OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: polla blava i polla d’aigua
La polla blava havia
estat present al
nostre país fins a
mitjans del segle
passat, però es va
extingir completament fins que el
1889 en van engegar de nou uns
quants exemplars
als aiguamolls de
l’Empordà.
Polla blava i polla d’aigua en
el seu hàbitat corresponent.

E

l color del plomatge de
a polla blava és d’un
blau llampant barrejat
amb un altre blau tirant a
negre que, de fet, entre l’un
i l’altre apareix una certa esplendor que brilla suaument.
Té les potes llargues de color vermellós i els dits també
molt llargs, la qual cosa li
permet moure’s sense dificultats per sobre de la vegetació
aquàtica, i porta una mena
d’escut vermell per damunt
del bec fins al front.
A la polla blava també se
l’anomena gall marí, i és un
ocell d’aiguamoll que es pot

veure tant als aiguamolls de
l’Empordà, com al delta del
Llobregat o al de l’Ebre. També sap nedar, però li agrada
passejar-se mig flotant per
les aigües poc fondes. El seu
menjar és molt divers i pelluca de tot com faria una gallina, però allò que de veritat li
agrada és la boga. Igual que
els seus parents més petits,
la polla blava fa el niu mitjançant petits trossos de boga escadussers en zones mig inundades, i els novells en néixer
semblen talment un tros de
carbó, però són tan espavilats
i vividors que són capaços de
seguir als pares al cap de pocs
moments d’haver nascut.
Llegint alguns llibres escrits
per experts de la nostra avifauna he pogut assabentar-me
que la polla blava havia estat
present al nostre país fins a
mitjans del segle passat, però
es va extingir completament
fins que el 1889 en van engegar de nou uns quants exemplars als aiguamolls de l’Empordà i s’hi van establir sense
cap problema. Avui dia sembla ser que encara hi crien,
però són molt més abundants
al Delta de l’Ebre.
El fet que la polla blava
sigui un ocell gros i d’un color cridaner i, a més a més,
la seva carn també era apreciada en l’aspecte culinari
i fàcil d’aconseguir pels qui
tenien el plaer de caçar-la,
va ser la causa per la qual
fou eradicada dels aiguamolls
del nostre país per allà a la
meitat del segle passat, però,
tal com relata J. Maluquer al
seu llibre “Conèixer i estimar

els ocells”, un amic seu va
voler introduir-los de nou als
aiguamolls i ho va fer realitat
anant-ne a buscar 38 a l’únic
reducte on encara hi havia
una població d’aquestes aus
que era a Doñana.
La polla d’aigua té uns trets
semblants a una gallineta de
color bastant fosc i el bec i
una taca al front vermells,
amb una línia de plomes blanques a cada costat. Les potes
són d’un color verdós, amb
uns dits llargs que li serveixen
per caminar tranquil·lament
per sobre el fang i la vegetació
sense enfonsar-se; en canvi,
als novells els manca aquella
vistosa taca vermella que tant
caracteritza els adults i tenen
el plomatge més clar.
La polla d’aigua és recelosa i procura amagar-se i la
podem trobar prop de l’aigua en basses o estanys. La
seva dieta és molt variada.
Així, tan aviat ressegueix la
superfície de l’aigua com en
surt, i picoteja a terra com
una gallina casolana. Té por
en sentir-se observada i fuig
de seguida nedant o corrent
per amagar-se entre les mates
fins que creu que el perill ja
ha passat. Només si l’espant
és majúscul es decideix a arrencar el seu vol pesat com
un plom. Fa un niu gran amb
fulles de boga entrellaçades a
prop de l’aigua on pon vuit o
deu ous tacats. Els pollets segueixen els pares poc després
de néixer, i com que la polla
fa més d’una posta, els germans grans ajuden els pares a
avidar els petits facilitant-los
el menjar de bec a bec. ■
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Sopar

FONT: JAUMINA

U

n any més es va fer a
l’agost el Sopar de Veïns de la plaça l’Amball. Un
any més la gent del carrer
respongué col·laborant que
la festa fos d’allò més lluïda.
Capítol a part és la feina feta
per les persones que amb la
seva implicació fan possible
que tot surti perfecte. Un
“visca” per a elles.
Jaumina

Onze de Setembre
a Dublín
om quatre agramuntins que aquest passat Onze de
Setembre érem a Dublín. Vam aportar la nostra petita
col·laboració de la Diada fent saber a la gent que ens envoltava que Catalunya és una nació.
A la foto adjunta, desplegant una estelada a l’Stephen’s
Green Shopping Center. D’esquerra a dreta: Carme Utgés,
Sisco Trepat, Rosalia Ginestà i Ramon Vila.
Ramon Vila
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Fins quan?
El control de la
velocitat correspon a la policia
local i també als
mossos d’esquadra. Les mesures
de tipus fix com
radars, semàfors
o passos elevats
corresponen a
l’administració
de la Generalitat,
mentre aquesta
sigui la titular
de la via. És una
qüestió d’entesa
entre Ajuntament
i Generalitat.

La qüestió ara
ja és quan de
temps tardarem
a disposar de
les mesures que
facin efectiu
el control de la
velocitat. Entretant, no es pot
fer res més del
que s’està fent?
Serem els últims
en pacificar el
trànsit a dins de
la població?

H

aurem de patir els excessos de velocitat i les
seves conseqüències,
els veïns i veïnes del principal
eix viari de la vila i, per extensió, els agramuntins/es? En
hores punta, en alguns indrets
d’aquest eix la intensitat de
trànsit és, aproximadament, de
250 vehicles/hora, dels quals
un 20% són vehicles pesants.
Bé doncs, més de la meitat
dels vehicles que hi circulen
ho fan depassant àmpliament
el límit de velocitat fixat. Per
dir-ho ras i curt, tothom circula a la velocitat que li dóna
la gana i no hi ha hagut cap
govern municipal capaç de posar-hi ordre.
Us convido a fer l’exercici
d’observar durant mitja hora
el trànsit davant de la porta
del camp de futbol, tenint en
compte que tots els vehicles
haurien d’anar a 40 km/h. Per
què no es fa complir?
Els que hi circulen, habituals i ocasionals, veïns i passavolants, uns i altres, com que
ningú no els diu res i tampoc
no hi ha mesures que els obliguin a respectar el límit fixat,
ho fan a plaer. Un plaer inconscient de les molèsties i
perills que comporta.
No cal que subratlli els inconvenients d‘aquesta conducta incívica i les seves conseqüències per a les persones
i el medi ambient. Aleshores
un es pregunta: per què els
que tenen la competència i
l’obligació de fer complir els
límits establerts, no ho fan?
Quan un ciutadà no compleix
les seves obligacions vers l’administració sabem què passa.

Però quan és l’administració la
que s’inhibeix d’alguna de les
seves funcions, aleshores què?
Òbviament, els vehicles que
més molesten són els de gran
tonatge. El 2011 tots els partits polítics de la vila varen assumir que en aquella legislatura –quatre anys és un temps
més que raonable per a aconseguir-ho– es prohibiria el trànsit de camions pel centre de la
vila. El període de mandat s’ha
acabat i els camions, de moment, continuen passant. Com
és possible que aquesta qüestió no es vegi com una necessitat de primer ordre? Estem
d’acord que el benestar i seguretat de les persones és abans
que qualsevol altra actuació?
Potser els més afectats siguem 300 persones, per dir
una xifra, però mereixem el
mateix respecte i esforç per
solucionar-ho que si fóssim
4.000. És evident que, indirectament, tots els agramuntins/es estem afectats per
aquesta situació.
El control de la velocitat
correspon a la policia local i
també als mossos d’esquadra.
Les mesures de tipus fix com
radars, semàfors o passos elevats corresponen a l’administració de la Generalitat, mentre aquesta sigui la titular de
la via. És una qüestió d’entesa
entre Ajuntament i Generalitat.
Enfront a les presses que tots
tenim avui dia, no queda altra
que col·locar mesures de tipus
fix, com s’ha anat fent des de
fa anys a ciutats, pobles i poblets arreu de la geografia. La
instal·lació d’un radar mòbil,
molt ocasionalment, després

de més d’un any d’utilització,
s’ha demostrat del tot ineficaç,
si el que es pretén és pacificar
el trànsit les 24 hores del dia
i obligar els vehicles a circular
a la velocitat marcada en tota
la travessa. La qüestió ara ja
és quan de temps tardarem a
disposar de les mesures que
facin efectiu el control de la
velocitat. Entretant, no es pot
fer res més del que s’està fent?
Serem els últims en pacificar
el trànsit a dins de la població?
Paral·lelament, no hem
d’oblidar ni deixar de reivindicar la variant que podria solucionar la major part d’aquests
problemes. L’excusa de la crisi econòmica es pot entendre
i utilitzar uns anys, però no
allargar-la “sine die”.
Com que somiar és de franc
n’he tingut un i així acabo amb
una nota d’esperança, davant
d’aquest panorama desolador.
He vist el referit eix viari com
una zona 30, un únic sentit
de circulació, òbviament la
variant ja està construïda i,
per tant, la densitat de trànsit és molt baixa. Les voreres
s’han fet de nou i s’han igualat
d’amplada en tot el trajecte i
aquesta vegada pensant en les
persones i no en l’aparcament
dels cotxes. És una avinguda
en la qual tres persones poden
passejar de costat sense cap
problema i fins i tot poden parlar sense haver d’aixecar gaire
la veu. És una avinguda en què
els arbres no estan mutilats
per problemes de trànsit. Vaja,
un goig i un plaer passejar-hi.
És un somni, però bonic.
Indignats de la L-303
[OCTUBRE 2015]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
Centres Producció / Distribució
AGRAMUNT (Lleida) 25310 · Ctra. de Cervera, km. 19 · T. 973 391016
EL BARCO DE ÁVILA (Ávila) 05600 · Ctra. N-110, km. 334 · T. 920 341 065
JABUGO (Huelva) 21290 · C. Empalme, 6 · T. 920 341065

www.elporquero.com
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Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662
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Feina de tots
Seria bo que les
persones que
vegin comportaments tan incívics siguin capaces de plantar-se
i recriminar el
seu mal comportament.

A

mb freqüència sentim queixes dels nostres
vilatans, degut a les deposicions de gossos
que alguns incívics veïns deixen sense recollir,
amb total manca de respecte per als altres. Per
sort, però, encara n’hi ha que les recullen.
Fa uns dies vaig veure un veí que passejava
el seu gos (de mida considerable) pel Passeig
Mercè Ros, i no recollia les deposicions. Li vaig
cridar l’atenció perquè recollís els excrements.
Em va contestar de mala manera, afegint que
em cuidés de la meva feina. Jo entenc que la
feina, per tal que els nostres carrers i parcs estiguin nets, és de tots.

Seria bo que les persones que vegin comportaments tan incívics siguin capaces de plantar-se i recriminar el seu mal comportament.
Algú dirà que això és feina de la policia local,
però els que no pensen recollir-ho ja busquen
llocs i hores que no els puguin veure, i si ve un
policia llavors ho recullen.
Siguem valents, no ens fem enrere i recriminem aquestes accions tan incíviques per al bé
de tots. Fent pinya potser aconseguirem avergonyir-los i que s’ho pensin dues vegades abans de
deixar la porqueria per als altres.
Anna Karenina

Dones de
Preixens
L

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out

ASS. DONES DE PREIXENS

’Onze de Setembre, Diada Nacional
de Catalunya, l’Associació de Dones de Preixens el va celebrar amb un
gran àpat, acompanyat d’aquest grup
de sòcies que podem veure a la foto.
Des d’aquest poble de la Ribera del
Sió, va ser una manera de fer poble i
país amb aquesta celebració. No cal
dir que va ser ben lluïda i ens ho vam
passar molt bé.

Calçats Mary
des de l’any 2000

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

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

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27
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Quina gran trobada!
A tots els que
vàreu assistir,
espero que us hagi
plagut tant com a
mi. Avui he comprovat que som
com el vi, a mesura que passen els
anys estem més
bé.

l’existència, és el refugi antiaeri que hi ha soterrat a la
mateixa església. Per a molts
va ser el primer cop que hi entràvem i realment val la pena.
Després vam anar cap a la
zona dels dipòsits, ara anomenada parc del convent. Jo
recordava que de petits era
una excursió típica, pujar
als dipòsits a berenar. Però
tot aquell indret ha canviat i
molt. Abans hi havia els dipòsits i poc més. Ara, en canvi,
és un indret magnífic amb
unes vistes molt maques de
l’entorn. Hi vam descobrir
dues grans meravelles! El Pou
de Gel i la Cisterna del Convent. És sorprenent. Bé cultural d’interès local.
Sovint quan anem de vacances lluny de les nostres
contrades ens quedem mera-

FONT: JORDI PEDRÓ

Foto de tot el grup per
immortalitzar la trobada.

E

l dia 19 de setembre ja
vam fer la gran retrobada de la quinta del 65 a
Agramunt. La festa dels que
durant aquest any hem celebrat o celebrarem 50 anys i
que d’alguna manera tenim
algun lligam amb Agramunt.
Bé per ser-ne fills o bé per haver-hi estudiat a la infantesa
o a la joventut. Renoi!, quina
tarda/nit més agradable!
La primera activitat va ser
una passejada lúdico-cultural
per la Vila. Amb la guia del
Ramon Bernaus –que havia
estat professor de molts de
nosaltres–, vam iniciar la visita a llocs emblemàtics. Vam
començar per l’església de
Santa Maria: la portalada, la
capella de la mare de Déu del
Socors, etc... El que no havíem visitar mai, tot i saber-ne
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vellats i bocabadats per foteses molt menys interessants
i sorprenents. Ens costa reconèixer que allò que tenim
a casa és tant o més bonic.
Jo que no havia visitat mai ni
el Pou de Gel, ni la Cisterna,
ni el refugi us he de dir que
Agramunt val molt la pena. I
tant!
A la retrobada-festa-sopar
ens vam aplegar quasi 60
coetanis vinguts de molts indrets: Andorra, València, Vallirana, Barcelona, Girona, Almoster (Tarragona), Lleida...
i també d’Agramunt i de la
Ribera. Quina gran trobada!
El lloc, el Casal Agramuntí.
Els organitzadors l’havien decorat per recordar que era una
gran diada. A l’entrada es va
instal·lar un photocall per tal
d’anar immortalitzant l’arribada dels comensals. Després
un molt bon sopar que ens
va preparar l’Emili Solé, que
per cert també és de la quinta
del 65. Per no ser menys, les
postres exquisides! Va ser un
fabulós pastís fet per a l’ocasió pel nostre també coetani
Ramon Ribera.
Per tal de tenir un bon record, els organitzadors van
preparar un detall molt bonic
per a tothom: una bosseta
amb dos dels productes més
típics d’Agramunt com són el
torró i la xocolata, i un pergamí individualitzat amb la portada del diari del dia de naixement. Tota una currada! En
acabar, l’Albert Mirasó havia
preparat un vídeo amb imatges inèdites i fotografies de
l’època d’escola. Molt i molt
bé! Gràcies, Albert.

FONT: JORDI PEDRÓ

Ramon Bernaus va fer de guia
per diversos indrets de la Vila.

Per últim, vam fer la foto de
família per deixar constància
de la colla que ens havíem

aplegat. I... vam començar
amb la ballaruga de les cançons d’aquella època de la
nostra joventut.
Que bé que ho passàvem de
joves, que bé que ho vam passar! Agrair d’una manera molt
particular als qui heu dedicat
moltes hores a l’organització,
destacar la feina feta pel Ramon Llenas, el Manel Falcó,
la Roser Secanell, la Mercè
Areny, l’Albert Mirasó, la Josefina Mitjavila, l’Antonieta Bernaus i l’Anna Llorenç.
Nois i noies sou collonuts, un
10 per vosaltres.

A tots els que vàreu assistir,
espero que us hagi plagut tant
com a mi. Avui he comprovat
que som com el vi, a mesura que passen els anys estem
més bé. Les noies de la quinta del 65 fan molt i molt goig!
I als que per algun motiu o
altre no vàreu poder assistir
(Margaret, Antoni, Eva, Ester,
Montse...), sapigueu que us
vam trobar a faltar i esperem
comptar amb vosaltres en una
futura trobada.
Una abraçada a tots,
Jordi Pedró i Balagueró

Quinta del 75
H

Josep Lluís Costafreda, Gemma Pla,
Miquel Aguza, Rosa Pintó, Àngels
March, Toni García, Humi Hernandez, Olga Cortadelles, Teresa Nadal,
Teresa Salguero, Xavier Barbero,
Juan A. Mendoza, Míriam Hutges,
Susanna Figuera, Carmina Gil, Josep
A. Márquez, Maria Fernández, Lour-

des Hernández, Iolanda Nogales.
Ajupits: Mercè Viladrich, Susanna
Santamaria, Víctor Amigó, Neus Ariza, Cristina Serra, Albert Busquets,
Àngel Pérez, Marissa Zambrano,
Anna Roqué, Roser Delgado, Jordi Areny, Teresa Gili, Sergi Alcalde,
Noemí Escasany.

FONT: SANDRA SOLANS

o vam celebrar el 26 de setembre, i per deixar-ne constància
ens vam fer aquesta foto de grup.
Drets: Imma Coberó, Marta Salse,
Marià Carulla, Mònica Bernaus, Verònica Huguet, Sandra Solans, Bernat Solé, Sílvia Areny, Jordi Figuera,
Conxita Montoya, Ramona Pijuan,
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Bar - Restaurant

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

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

Formatges Monber
Agramunt
Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

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

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E N S E N YA MEN T FINESTR A ED UCATIVA

Comença un nou curs

FONT: MACIÀ-COMPANYS

per a les famílies. El projecte, gestionat per l’AMPA, s’ha
iniciat al cicle superior de
l’educació primària.

Vestíbul i una aula de l’escola.

FONT: MACIÀ-COMPANYS

Q

uan la calor afluixa i
la claror del dia s’escurça és el moment en
què mestres, famílies, nens
i nenes ens tornem a trobar.
Les aules desperten, els pupitres es carreguen de llibres,
estrenem llapis i retoladors.
L’standby dels ordinadors roman verd i el pati s’omple de
jocs. Un nou curs comença.
Noves iniciatives, consolidació de projectes i molts reptes
són els pilars del curs escolar
que acabem de començar.
Aprofitem l’espai per informar-vos d’algunes novetats:

Com a Escola verda que
som, hem comprat part del
material escolar fet amb materials ecològics i reciclats:
llapis, gomes, bolígrafs... i
paper. Iniciem l’ús del correu electrònic per fer arribar
part de la informació a les
famílies, disminuint així la
quantitat de circulars fotocopiades. I també apostem per
la socialització de llibres de
text de l’alumnat, fomentant
la reutilització de materials i
la responsabilitat de l’alumnat, alhora que ha suposat un
estalvi econòmic important

Impuls a les llengües
Per una altra banda continuem donant impuls a les
llengües dins el marc del
projecte Grup d’experimentació per al plurilingüisme.
Les llengües estrangeres que
estudiem al centre es van endinsant en les diferents àrees,
alhora que es dinamitzen la
resta de llengües curriculars
sense deixar de banda les
llengües d’origen de l’alumnat. Enguany gaudirem de la
col·laboració d’un auxiliar de
conversa en llengua anglesa
tot el curs.
I no volem acabar l’escrit
sense desitjar-vos un bon
curs, i manifestar els nostres
agraïments a l’alcalde de
la vila, Bernat Solé, i al seu
equip de govern per l’esforç
que realitzen en el manteniment de l’Escola Macià-Companys.
Equip docent
Escola Macià-Companys

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

Es pot pagar amb targeta

973 39 29 10
[OCTUBRE 2015]
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

A la feina altre cop

A

la pobra Kiti se la veu trista. Fa uns mesos
que la van fer fora del treball i des de llavors que està amb la moral per terra. Quan
va saber de l’acomiadament va quedar molt afectada. De la nit al dia va veure que se li escolava
tota l’energia interior i les ganes de fer quelcom
de profit. Ara no té ànims per a res. Es passa tot
el dia a l’habitació recolzada en un racó. No té
ganes de sortir com si d’una reclusa es tractés,
ni tan sols vol deixar la reclusió uns moments per
eixir a respirar, ni que sigui breument, una mica
d’aire del carrer. Allà s’està asseguda. Però dins
d’aquelles quatre parets que l’envolten no està
pas sola. Comparteix l’habitació amb la Maria, la
seva companya de treball que lamentablement
també es troba en la mateixa situació que ella, a
l’atur. No obstant es diferencien granment l’una
de l’altra, perquè la Maria s’ho ha pres més serenament i veient-la contenta li dóna la impressió a
la Kiti que li encanta aquesta situació. Cada dia
li veu en el seu rostre una extrema felicitat com
si de veritat li agradés no haver de treballar.
La Kiti està tan abaltida que es passa les hores
asseguda en un racó de l’habitació quieta com
un estaquirot sense fer res. De tant en tant veu
entrar la mestressa de la casa però no s’hi està
pas gaire, com si sols hi volgués fer una ullada
per cerciorar-se de trobar-ho tot en ordre, i així
és, ja que la Maria ja té el costum de deixar-ho
tot ben endreçat. Des del seu racó la mira amb
desànim, doncs veu com les seves mirades s’entrecreuen i no li fa cap paper, comportant-se com
si realment no hi hagués ningú més allà dins.
A més a més té una relació molt distant amb

J. PIJUAN

La Kiti no
podia donar
cap passa, es
trobava tan
abaltida que
la Maria la va
haver de portar a coll cap
a casa. Quan
hi van arribar
la va deixar
en un racó de
l’habitació i
d’aquí no se
n’ha mogut en
tots aquests
mesos.

la seva companya d’habitació des del mateix dia
que les van fer fora de la feina. Era un dia de
mitjans de juny a la tarda i faltava poc minuts
per acabar la jornada laboral. Dins la sala el
personal estava molt eufòric esperant d’un moment a l’altre sentir la sirena que els alliberaria
de l’esclavatge d’aquell dia. La compareixença
de l’encarregat amb cara d’estar-ne ben tip de
tots ells va fer emmudir la sala. Durant una bona
estona els observà sense dir paraula mentre restaven tots quiets als seus llocs. Al final els va
comunicar, amb cara de satisfacció, que l’empresa els enviava cap a casa fins a nou avís. En
saber la notícia la Kiti es va ensorrar. No podia
creure’s que durant un cert temps ja no hauria
d’anar més a la feina. Malgrat que aquesta situació l’estava vivint diversos cops l’any des de feia
molt de temps i ja hi hauria d’estar avesada als
acomiadaments, encara ara l’afectava com si fos
el primer dia. El torbament l’impedia de moure’s,
però aleshores va notar que algú l’agafava per
l’espatlla, es va girar i va veure que era la Maria
que l’aixecava del terra. Llavors va veure com el
personal sortia de la sala saltant d’alegria, ben
contents de perdre de vista aquell centre. La Kiti
no podia donar cap passa, es trobava tan abaltida que la Maria la va haver de portar a coll cap a
casa. Quan hi van arribar la va deixar en un racó
de l’habitació i d’aquí no se n’ha mogut en tots
aquests mesos.
Tot i que comparteixen el mateix espai cada
una d’elles ha fet la seva via. Si algú no les hagués vist fins ara s’hauria pensat que són dues
estranyes. No es comprèn el distanciament que
han tingut si gairebé tot l’any han anat plegades a la feina. Cada dia la Kiti l’ha acompanyada
sens falta al centre i a sobre portant-li les seves
coses. En ocasions li ha calgut fer un gran esforç per portar el seu pes, però en cap cas s’ha
queixat mai, al contrari l’ha encantat d’ajudar-la.
I ara la té abandonada en aquell racó mentre la
pols se li comença a posar a sobre.
La Maria entra a l’habitació i s’atansa lentament a la Kiti. Té la mirada trista. La treu del
racó i la col·loca d’amunt la taula, i la comença
a omplir. En aquell moment la Kiti comprèn que
ja ha començat un nou curs i aleshores l’envaeix
de nou la felicitat. ■
[OCTUBRE 2015]
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Classificacions i homenatge

R. Mendoza

Segona Catalana

L’Albi

4

Guissona

3

Aquesta temporada
serà molt competitiva.

Linyola

3

Artesa

3

Agramunt G. Gatell

3

Tremp

3

Classificació

Tàrrega

1

Agramunt G. Gatell

1

Rialp

3

1

Classificació

Punts

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

Cadet
Ànims.
Punts

Guissona

0

Cervera

0

Pla Urgell

0

Artesa

0

EFAC Almacelles

12

Mangraners

1

Tàrrega

Tàrrega

3

Mollerussa

12

Guissona

1

Cervera

0

At. Segre

3

Alpicat

12

Alcoletge

1

Mollerussa

0

AEM

3

Borges Blanques

10

Torrefarrera

0

Mig Segrià

0

Balaguer

3

Balàfia

9

Oliana

0

Bellpuig

1

Cervera

7

Juvenil

Bellpuig

0

Tremp

1

Classificació

Bellpuig

7

Linyola

0

Agramunt G. Gatell

0

Oliana

3

Solsona

6

Bon resultat amb un
rival sempre directe.

Tàrrega

3

Urgell

0

Fondarella

3

Organyà

5

Classificació

Punts

AEM

1

Mollerussa

0

Tàrrega

3

Artesa de Segre

4

Pla Urgell

3

Ponts

0

Linyola

0

Agramunt G. Gatell

0

Infantil
Aquest grup ha estat retallat per la baixa
de dos equips a última
hora.
Punts

HOMENATGE AL ROGER CERCÓS

R. MENDOZA

Passadís d’honor al Roger per part dels jugadors locals i visitants.

58

gràcies per l’entrega, la dedicació i per ser un exemple per
a tots. Que tinguis sort i que gaudeixis fent allò que més
d’agrada... jugar a futbol.

R. MENDOZA

Després de 26 anys portant la samarreta del club, el
nostre capità Roger Cercós ens deixa per jugar en una
categoria menys exigent. Des d’aquí li volem donar les
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Lliurament d’una placa de mans del president del club, Carlos
Escolà.

Bellpuig

0

Pinyana

0

Tàrrega

0

Balàfia

0

Cervera

0

Bellpuig

0

Fondarella

0

Orgel·lia

0

Pobla de Segur

0

Tàrrega

0

Ponts

0

Lleida Esportiu

0

Tremp

0

Mig Segrià

0

Balaguer

0

AEM

0

0

Alcoletge

0

0

Alcoletge

0

AEM

0

Urgell

0

Agramunt G. Gatell

0

Bordeta

0

Artesa

0

Pla d’Urgell

0

Guissona

0

Orgel·lia

0

FIF Lleida

0

Urgell

Bon inici amb victòria
i golejada.

Aleví-B

Benjamí

Vam poder igual, però
al final es va perdre.

Punts
Punts

Comencem amb forces.

At. Segre

3

Classificació

Agramunt G. Gatell

3

Tremp

3

Cervera

3

Balàfia

3

Mollerussa

3

Balaguer

3

FIF Lleida

3

Linyola

3

Mig Segrià

3

Lleida Esportiu

3

Ivars d’Urgell

3

Agramunt G. Gatell

3

Bordeta

3

Bellpuig

3

Tàrrega

3

Artesa

3

Cervera

3

At. Segre

3

AEM

3

Baix Segrià

0

Baix Segrià

0

Classificació

Punts

Classificació
Alpicat
Balàfia
FIF Lleida
Mig Segrià
AEM
Bordeta
Cervera
Tàrrega
Gardeny
At. Segre
Pardinyes

0
0
0
0

Prebenjamí B
Primera victòria dels
més petits.

Prebenjamí A
Immerescuda derrota.

Aleví-A

Classificació

At. Segre

Agramunt G. Gatell
Almacelles
Mollerussa
Baix Segrià

Punts
3
3
3
3
3
0
0
0
0
0
0

Classificació

Punts

Linyola

3

Miralcamp

3

Tàrrega

3

Alcoletge

3

Artesa

3

Agramunt G. Gatell

0

La Noguera

0

Bordeta

0

At. Segre

0

Bellpuig

0

Pardinyes

0

Pla Urgell

0
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E S PO RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Jaume Espinal

JAUME ESPINAL

Comencen les competicions oficials

Club Handbol Agramunt. Temporada 2015/2016.

l dissabte 3 d’octubre s’iniciaren les competicions oficials per alguns dels equips del CHA. El cadet al matí es
desplaçà a Cerdanyola, i el sènior masculí debutà a casa a la
tarda, aprofitant també per fer la presentació oficial de tots
els equips del club

E

Sènior Masculí 3ª Catalana preferent - Grup A
Inici de la competició com a locals davant un recent descendit de 2ª Catalana, el Rubí. Partit intens i disputat, amb
bona presència de públic a la grada. Una part per cada
equip. En la primera els visitants sortiren millor, però en la
represa, calmats els nervis, l’Agramunt remuntà i el partit
acabà amb repartiment de punts.
03/10/2015 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 28

RUBÍ HANDBOL 28

Sènior Femení 1ª Catalana
Encara no han començat, debuten el diumenge 11 d’octubre a Guissona.

Juvenil Femení 1ª Catalana
El mateix cas que el sènior, en aquest cas començaran
el dissabte 10 d’octubre, però tot i començar com a locals
jugarem a Tàrrega, en coincidir amb la fira.

Cadet Femení 1ª Catalana
Inici complicat per a les cadets, desplaçament a Cerda60
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nyola, on es trobaren un equip quasi tot de segon any, mentre que les noies d’Agramunt debuten a la categoria en una
franja d’edat en què un any més o menys es nota i molt; si
a més hi sumem els nervis de l’inici de temporada, poca
oposició varen poder posar. Tot i això, la segona part fou
molt millor que la primera, demostrant que treballen bé i els
resultats arribaran.
03/10/2015 CERDANYOLA CH 36

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 8

Alevins/nes
De moment només entrenaments, a l’espera que s’iniciï la
competició d’àmbit provincial, en col·laboració amb altres
clubs de Lleida, que permetrà un seguit de partits, sense
necessitat de grans desplaçaments.
I fins aquí la crònica d’aquest mes. Si tens ganes de provar
què és això de l’handbol, no ho dubtis, passa’t pel pavelló
qualsevol dia que segur que ens trobaràs, o sinó envia’ns un
email a cha@handbolagramunt.org i t’informarem, segur que
trobem el teu lloc en algun dels equips del club.
Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa
al club, resultats, notícies etc., a la nostra web <www.handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■

E S PO RTS C H A : SEC C IÓ MOTARDS

Dirt track i endurada
la bona evolució en aquesta
nova modalitat.

Endurada de Valls
de Torruella

FONT: MOTARDS

El diumenge següent 27
de setembre es va disputar
la penúltima prova del campionat de Catalunya d’Endurades a Valls de Torruella on
van participar tres membres

dels XR Dinojets d’Agramunt.
En Francesc Sangrà va acabar
en una molt bona 8a posició
en categoria Veterans; Ramon
Llobet va acabar en posició
24 en Sènior B, i Sergi Sangrà, pilot KTM - Motos Parcerisas va aconseguir un pòdium amb una 2a posició en
Júnior, a tan sols dos segons
del primer classificat. ■

En plena cursa al dirt track
de Berga.

Dirt track Berga
A la dreta, equip que va
participar a l’endurada de
Valls de Torruella.

A la penúltima
prova del campionat de Catalunya
hi van participar
tres membres
dels XR Dinojets
d’Agramunt.

El diumenge 20 de setembre es va disputar una cursa
de dirt track a la localitat de
Berga. En els entrenaments
Sergi Sangrà va marcar el segon millor temps, i els bons
resultats en les carreres de
classificació li van permetre
accedir directament a la final
Open. En aquesta final no va
trobar el bon ritme però va
poder acabar en un molt bon
quart lloc, la qual cosa afirma
FONT: MOTARDS
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

E S P O RTS BÀ SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Ja tenim aquí una nova temporada

D

efinitivament la temporada
2015-16 ha pujat el teló per
a 5 dels 7 equips federats del
BAC. A excepció dels Pre-Minis que
comencen les seves lligues el cap de
setmana del 24-25 d’octubre, tots ja
es troben immersos en competició
amb diferents propòsits i objectius
però amb la voluntat de fer el millor
paper possible i assolir la fita més
alta en la taula classificatòria. Anem
a veure quin ha estat el paper fins
a dia d’avui dels equips, així com la
previsió de la qual es disposa per a la
resta de temporada.
Sènior Masculí: Enguany les expectatives són molt altes tot i que
cal ésser prudents, ja que no hi ha
rival fàcil i res no s’assoleix sense
esforç i sacrifici. Un inici de competició engrescador amb victòries molt
solvents davant el CB Gerb (83-50),
Penya Fragatina (49-55), CB Bellvís
(78-42) i CEP Vallfogona (62-84)
ens permeten somiar d’intentar quedar dels quatre primers en la categoria i lluitar per jugar l’anhelada final
a quatre a domicili. Quatre victòries
en quatre partits assolint el lideratge
de la lliga territorial B i fent palès el
bon treball de l’equip i la bona planificació de la pretemporada realitzada. Ara bé, no volem llençar les campanes al volt, som conscients que
ens trobarem amb força moments de
dificultat al llarg de la temporada i
que s’haurà de remar de valent per
aconseguir la fita més alta. Tot està
per escriure i tot depèn d’un equip
que és una pinya al vestidor i fora el
camp i que es vol treure d’una vegada per totes una espina que porta molts anys clavada. En el proper
tram de temporada es podrà veure
amb nitidesa quin és el sostre dels
nois, que esperem continuïn amb
pas ferm i decidit... Aquest és l’any
nois, a per totes!

Cadet Femení: Les previsions per
aquest any són millors respecte la
temporada passada, ja que les noies
porten un any sencer de dinàmica
d’entrenament i competició. A més
a més s’ha produït noves incorporacions que han fet augmentar el nivell competitiu del grup i les seves
ganes de millorar són considerables
i notòries pel bon desenvolupament
del grup. Fins ara s’han perdut els
dos partits contra La Penya Fragatina
(16-67) i contra el CENG Artesa de
Segre (42-24) però fins al moment
no s’ha perdut la cara als mateixos
en cap moment i s’ha fet palès la millora de fonaments basquetbolistes
importants com el bot, la passada i el
tir. El manteniment de la tensió competitiva durant tot el partit i la millora en la defensa són els aspectes
en què s’està incidint més i que tard
o d’hora ajudaran a l’equip a poder
sumar l’esperat triomf. A no desanimar-se i seguir per la bona direcció,
noies!
Infantil Femení: Una nova etapa
s’ha iniciat per aquest equip que ha
estat el que més ha canviat respecte la temporada anterior, donat que
jugadores han ascendit a l’equip cadet i algunes que li han provingut del
mini femení. Ara bé, lluny de baixar
les seves prestacions es manté ferm
en la seva voluntat de millorar la
classificació obtinguda la temporada
passada i millorar en l’aplicació dels
fonaments. Dels dos partits disputats, derrota inapel·lable en el debut
davant el CE Vedruna (08-58) que es
va mostrar molt superior i triomf de
prestigi i il·lusionant en la seva visita a la pista del CB Balàfia (38-40).
Estem convençuts que de seguir així
milloraran les bones sensacions de la
temporada passada i deixaran el llistó
agramuntí ben amunt. Vinga noies, a
continuar treballant per millorar!

Rubén Añé

Mini Masculí: Equip que la temporada passada va anar clarament de
menys a més, ha iniciat la lliga amb
molta força i il·lusió demostrant clara
millora en la combinació de pilota,
l’ocupació de l’espai i l’encert en les
entrades i tirs a cistella. En el debut,
partidàs davant el CB Balaguer (7836) però que no va tenir continuïtat
amb un mal dia en la visita a la pista
del CB Mollerussa (79-29). Esperem
que en el proper tram de temporada
demostri les bones sensacions que
transmet en els entrenaments diaris.
Vinga nois, a consolidar dia a dia la
millora!
Mini Femení: Equip que també ha
patit una important metamorfosi respecte la temporada anterior ja que
gran part de les jugadores són de primer any, havent pujat de l’equip premini. L’objectiu de les noies, més
que guanyar partits, és aprofundir
en l’aprenentatge de la triple amenaça i intentar competir al màxim els
partits. Fins a la data d’avui els dos
objectius s’han assolit amb escreix:
En el debut derrota amb molt bon
joc davant el CB Cervera (49-29) i
en el segon partit derrota a la pista
de la Penya Fragatina (49-13). Tot i
així bona imatge la mostrada per les
noies que no deixen de lluitar en cap
moment. A seguir així amb aquesta
actitud tan positiva.
I pel que fa a l’Escola de Bàsquet
LludriBac, un any més seguirem participant en les trobades amb la voluntat que els nois i noies s’ho passin
bé i puguin millorar la seva tècnica
dins les pistes de joc.
Per als que vulgueu consultar cada
jornada la crònica i resum dels partits, resultats i classificacions... al
blog del club www.basquetagramunt.
wordpress.com està a la vostra disposició. Salut a tots i ara més que mai:
Força BAC! ■
[OCTUBRE 2015]
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CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

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

FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

CELLER GUANYADOR DEL PREMI
ENOTURISME EN LA CATEGORIA ART
I CULTURA 2015
Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

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

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

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
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E S P O RTS ESCATXIC S

FONT: ESCATXICS

1

FONT: ESCATXICS

Els Escatxics ja escalfem motors

2

3

1) Maria Vilanova al podi aleví de la Milla d’Agramunt. 2) Martí Lluch i Oriol Areny al podi pre-benjamí de la Milla d’Agramunt. 3) Oriol Valls a la sortida de la Milla de Balaguer, al costat de
corredors com l’olímpic Miguel Ángel Blanco a la dreta de la fotografia.

A

rriba el setembre, i un cop passada la Festa Major tornem a la
rutina. Això per nosaltres significa iniciar una nova temporada, i els
Escatxics ja hem començat a escalfar
motors per tornar a portar els nostres
colors i el nom del nostre poble arreu
del territori.
Gairebé sense entrenaments previs,
hem començat puntuals a les cites més
primerenques, i a jutjar pels resultats
aconseguits en les primeres curses de
ben segur que aquest any, o almenys
així ho esperem, tornarem a fer podis
i esperem una temporada de bons resultats.

5a Milla d’Agramunt (Dissabte 5
de setembre, Festa Major)
Prova urbana de petit recorregut que
any rere any va consolidant-se entre les
curses d’aquesta categoria a les nostres
terres. Pels Escatxics, co-organitzadors
de la mateixa, la primera prova a disputar de la temporada, pràcticament
sense entrenament, però aconseguint
uns bons resultats.
Veterà masculí

Miquel Argelich
Valentí Pérez

7è
11è

Juvenil masculí

Oriol Valls

1r

Aleví femení

Maria Vilanova

3a

Infantil masculí

Roger Súria
Gerard Fígols

2n
4t

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera

1r
5è

Aleví masculí

Cesc Boix
Arnau Areny
Denis Grosu

1r
2n
4t

Aleví femení

Maria Vilanova

3a

Benjamí masculí

Pau Vilanova
Pol Carrera
Marc Andreu
Marc Fígols
Ian Torres

2n
4t
5è
6è
8è

Benjamí femení

Anna Cases

4a

Pre-benjamí masculí

Martí Lluch
Oriol Areny
Martí Romeu

1r
2n
5è

Pre-benjamí femení

Laia Boix

2a

4a Milla Urbana Ciutat de Balaguer (Dissabte 26 de setembre)
Dues milles: principi i final de mes.
Una prova no gaire habitual pels nostres atletes però que anem descobrint
a poc a poc, intentant participar en les
que es desenvolupen prop de casa. Uns
quants Escatxics vàrem desplaçar-nos
fins a la capital de la Noguera, amb les
següents classificacions:
Juvenil masculí

Oriol Valls

1r

Aleví masculí

Arnau Jou
Denis Grosu

5è
7è

La propera cita esportiva de competició serà el dissabte 3 d’octubre. Una
altra milla, aquest cop al Correpoma de
Barbens, on esperem ser-hi un grup representatiu i obtenir altra vegada bons
resultats, a l’espera de la tradicional
Cursa del Torró el diumenge 11 d’octubre, a Agramunt.
Fins aleshores continuarem entrenant de valent, millorant pas a pas. I
en aquest sentit, no volem desaprofitar
l’ocasió per recordar que si us agrada
l’esport, sortiu a córrer i us agradaria
fer-ho acompanyats, voleu passar una
bona estona fent salut, us agradaria
tenir un entrenament dirigit... Mai no
és tard, veniu a córrer amb els Escatxics!
Us informem que entrenem els dimarts de 2/4 de 8 a 9 del vespre (atletes del 2007 i anteriors) i els divendres
de 7 a 1/4 de 9 del vespre (a partir
del 2007) i la resta en el mateix horari de dimarts. Per més informació, ens
podeu trobar a la pàgina Escatxics del
facebook o posar-vos en contacte amb
nosaltres via escatxics@gmail.com. ■
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Tendinitis?
Problemes Musculars?

A la nostra unitat de tendó-múscul
li podem oferir la solució.
Per mitjà de l’ecografia, ones d’alta energia
i teràpia manual els problemes del tendó
o múscul desapareixen.
1ª consulta gratuïta!
medic
Medicina al teu servei agramunt
66

sió 620

[OCTUBRE 2015]

Tel. 973 39 21 03

E S P O RTS CLUB FU TB O L SAL A AGRAMUNT

Nova temporada plena d’objectius

F

FONT: FUTBOL SALA

a poc més de dos mesos que des
del Club Futbol Sala Agramunt
hem posat fil a l’agulla per afrontar una nova temporada plena d’objectius. Esperem que durant el seu transcurs es vagin assolint cadascun d’ells
amb èxit.
Des de la junta directiva volem transmetre a les famílies l’energia i l’actitud positiva que tenim, per avançar en
aquest esport i fer-lo créixer cada dia
amb els valors de club amb què treballem. També ressaltar la capacitat
d’adaptació amb les famílies per satisfer les seves necessitats.

FONT: FUTBOL SALA

Equip infantil a punt de disputar el primer amistós de la pretemporada.

Amistós de pretemporada de l’equip benjamí a Cervera.

Esperem, doncs, que sigui una excellent temporada des del punt de vista de
l’ensenyament i de l’educació, ja que
disposem de més experiència i tenim
les eines necessàries perquè al final la
recol·lecta sigui fructífera.
Enguany l’equip que té més inscripcions és el dels més petits, 4 i 5 anys:
els babis. Arribem gairebé a la trentena
de jugadors, per la qual cosa hem augmentat el nombre d’entrenadors per a
aquesta categoria per poder treballar de
la manera més eficient.
Una categoria superior, trobem als
pre-benjamins. És la primera temporada que comptem amb aquesta categoria gràcies a la continuïtat dels més
petits de l’any passat. La majoria són
de primer any i han començat els entrenaments amb molta il·lusió.

Si anem pujant per edat, trobem
els benjamins que aquest any podran
competir a la seva categoria, cosa que
l’any passat era impensable per la falta
d’efectius.
Seguint per ordre, els següents són
els infantils i els cadets. Degut a la gran
quantitat d’inscripcions en la categoria
infantil hem pogut fer dos equips. És
una categoria preciosa, ja que els jugadors ja comencen a tenir interioritzats
els conceptes del futbol sala i s’observen clarament les progressions.
Els cadets, per la seva banda, han reforçat la plantilla, i aquest any s’espera, a banda dels resultats, un joc vistós
amb un molt bon ambient de vestidor
que corrobori l’ambició i l’actitud amb
què els jugadors han començat la temporada.
Seguint amunt, els juvenils han encetat categoria nova després d’assolir
l’ascens a Divisió Nacional la passada
campanya. Hi ha un equip pràcticament
nou, amb cinc noves incorporacions.
Esperem que segueixin amb la mateixa
línia que els ha fet arribar fins aquí.

Divisió Nacional Juvenil
CFS Agramunt Torrons Vicens 2
Manyanet Sant Andreu FS “A” 2
També van assolir l’ascens els dos
equips sèniors del club.

El CFS Agramunt Torrons Vicens, ha
començat la nova categoria puntuant a
domicili contra el FS Golmés. S’espera
una ràpida integració a la Primera Territorial, poder gaudir del bon joc i assolir
els objectius al llarg de la temporada.

1a Divisió Territorial
FS Golmés 2
CFS Agramunt Torrons Vicens 2
Per l’altra banda, l’equip Flower FS
Agramunt també ha començat la seva
carrera a la Divisió d’Honor Catalana.
És la primera vegada a la història que
es competirà en una categoria tan alta.
Els d’en Gerard Fontanet s’han reforçat
amb dues noves incorporacions provinents de l’altre sènior del club i també
d’un jugador experimentat en aquesta
categoria que la temporada passada
formava sota la disciplina del FS Tremp.
L’equip ha començat aquest nou repte de la millor manera, amb victòria a
domicili davant l’Amposta. El grup,
però, és conscient que l’objectiu fixat
és la permanència i treballarà de valent
(com ho ha estat fent fins ara), perquè
al mes de juny sigui una realitat.

Divisió d’Honor Catalana
Amposta FS “A” 3
Flower FS Agramunt 4
[OCTUBRE 2015]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

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

TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
illor
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l
E
- Km 0
preu!!
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A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
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FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
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LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS JUN TS P EL SÍ

Endavant!

L

FONT: JUNTS PEL SÍ

es eleccions del passat
27 de setembre van
confirmar el que ja s’intuïa, és a dir, una gran majoria del nostre país que va op-

tar decididament per a construir un nou estat. Encara que
aquells que de bon principi
definien aquests comicis com
a autonòmics, les seves argumentacions després del dia
27S demostraven clarament
que també les havien concebut amb un clar caràcter plebiscitari. Fins i tot, s’atrevien
a decantar el vot ambigu cap
al seu NO per fer quadrar els
seus propis recomptes. Més
enllà de les interpretacions de
cada formació política, és evident que el nou Parlament estarà format com a mínim per
72 diputats independentistes. Una majoria que permet
iniciar el procés constituent
d’un nou estat, des de la màxima responsabilitat del que
suposa un projecte d’aquesta
magnitud.
Si a Catalunya, Junts pel Sí
va assolir un 39,54%, a Agramunt obtenia 66,5% dels
vots, ben lluny de la segona
formació, en aquest cas Ciutadans, amb un 8,64%. És
evident que la realitat als municipis petits i mitjans és molt
diferent a la de les grans àrees

metropolitanes però precisament aquesta diversitat és la
gran riquesa del nostre país.
Per tant, des de Junts pel Sí,
volem transmetre un sincer
agraïment a totes les persones que ens vau donar suport,
contribuint d’aquesta manera
que aquest procés cap a la
llibertat nacional ja no tingui
camí de retorn.
Ara, amb els resultats a
la mà, Junts pel Sí i la CUP
hauran de saber negociar per
establir aquesta majoria necessària al Parlament. Una
majoria que té la grandesa de
representar gairebé tot l’espectre polític i això encara
dóna més valor al procés. Estem convençuts que els electes sorgits del 27S sabran trobar el camí per assolir l’acord
i iniciar d’aquesta manera el
camí que ens ha de portar cap
a la llibertat. Un camí que, de
ben segur, no serà fàcil, però
que des de fa molt de temps
l’Estat Espanyol ens ha demostrat que és l’única opció
que garantirà la dignitat dels
catalans. Ara, més que mai,
cal mirar endavant! ■

Electromecànica
cànica

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

van celebrar del 9 al 12 d’octubre arreu
de Catalunya, la Regidoria de Cultura de
l’Ajuntament d’Agramunt va organitzar
un conjunt de vistes guiades a la Cisterna del Convent. Durant tot el cap de setmana del 10 al 12 d’octubre més de
200 persones van visitar i seguir les explicacions a la Cisterna del Convent. Les visites van ser gratuïtes per a tots els

TRASLLAT DE LA CABINA TELEFÒNICA DEL C. SANT JOAN

Després de la petició a Telefónica per part de l’Ajuntament
d’Agramunt de retirar la cabina que fins ara havia estat situada al carrer Sant Joan, aprofitant les obres d’arranjament
i millora d’aquest carrer s’ha acordat amb l’empresa reubicar-la al costat del Centre d’Assistència Primària, amb l’objectiu de donar un altra via de comunicació en cas d’emergència.

Amb l’objectiu d’anar consolidant l’empedrat que canalitza el riu Sió en el tram urbà, des dels Serveis Municipals
s’estan duent a terme actuacions d’arranjament en aquelles
zones més deteriorades. Després d’haver actuat a la zona del
Parc de Riella, en aquests moments s’està consolidant els
trams més malmesos a la zona del Passeig Mercè Ros.
PROGRAMA GARANTIA JUVENIL

FONT: AJUNTAMENT

PASSEIG MERCÈ ROS

visitants que iniciaven la ruta turística a la plaça de l’Església. En aquest sentit, durant la Fira del Torró i la Xocolata a
la pedra més de 1.100 persones van visitar el Refugi antiaeri
de l’Església de Sta. Maria.
CONFIRMACIÓ DEL DESVIAMENT DEL TRÀNSIT PESANT
FONT: AJUNTAMENT

El 25 de setembre, el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya va enviar una carta a
l’Ajuntament d’Agramunt en la qual confirmava l’inici del
tràmit pel traspàs de la L-303 per tal que l’Ajuntament pugui plantejar totes les restriccions que consideri oportunes
en aquest tram, regulant la velocitat i limitant el pas de vehicles pesants. En la carta també s’informava de la redacció
del projecte d’adequació del tram del polígon i de l’objectiu

Des del 30 de juliol, amb la col·laboració del Consell
Comarcal de l’Urgell, hem posat en marxa el programa de
Garantia Juvenil. Aquest programa és una iniciativa a nivell
europeu per reduir l’atur juvenil. Si es té menys de 30 anys,
s’ha acabat els estudis i s’està a l’atur, en un termini de
quatre mesos, la Generalitat t’ofereix una oferta de treball,
pràctiques o formació. Actualment, una quinzena de joves ja
han passat per les oficines de l’Ajuntament els dijous de 10
a 12h per informar-se’n.

FOTO DENÚNCIA D’UN ABOCAMENT A LA SERRA D’ALMENARA

L’equip de serveis municipals i diferents operaris locals va
procedir a dur a terme un seguit d’accions i adequacions a
l’edifici del col·legi. Concretament, es va pintar el vestíbul i
les aules d’educació infantil. Aquestes mesures es van realitzar durant els mesos d’estiu perquè els alumnes ho tinguessin tot a punt a l’inici de curs.
JORNADES EUROPEES DE PATRIMONI A LA CISTERNA
DEL CONVENT

En motiu de les Jornades Europees de Patrimoni que es
70
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MILLORES EN EDIFICIS MUNICIPALS

Benvolguts/des,
El passat 27 de setembre, els
ciutadans de Catalunya vam ser
cridats a les urnes per decidir
el futur del nostre país a través
d’unes eleccions que, sens dubte,
des de tots els àmbits han tingut
clarament un caràcter plebiscitari.
Per la transcendència del procés que s’està vivint a Catalunya i davant l’oferiment rebut per part de la direcció
nacional d’Esquerra Republicana de Catalunya, vaig prendre la decisió de fer un pas endavant i formar part de la
candidatura de Junts pel Sí, en representació de les terres
de Lleida, Pirineu i Aran. Una decisió difícil de prendre
per la responsabilitat i el compromís que comporta, però
que en tot moment he valorat tant en clau local, per la
importància que Agramunt pugui veure’s representat al
Parlament de Catalunya, com en clau nacional, pel sentiment que sempre he tingut de construir una societat mi-

llor, des del municipalisme però també des de la màxima
institució del nostre país.
En aquest sentit i de la mateixa manera que ho han
fet i ho seguiran fent molts alcaldes i alhora diputats al
Parlament, renunciaré a la retribució que el Ple m’havia
assignat com a alcalde i seguiré exercint l’alcaldia d’Agramunt amb la mateixa intensitat i passió com he fet fins
ara, acompanyat d’un gran equip de govern i responent
a la voluntat que els agramuntins i agramuntines vau expressar en les darreres eleccions municipals. I al mateix
temps, representaré el nostre territori com a diputat al
Parlament de Catalunya, gràcies al suport rebut en les
eleccions del 27 de setembre per part de molts agramuntins i agramuntines i de molts ciutadans del nostre país,
amb la voluntat i la lleialtat de fer dignes l’honor i la responsabilitat de les quals la història n’ha volgut fer-me’n
portador.
Bernat Solé i Barril
Alcalde d’Agramunt
Diputat al Parlament de Catalunya

per part del govern de la Generalitat “d’impulsar l’actuació a primers de l’any vinent”,
tal com cita textualment la carta rebuda. En
aquest sentit, des de l’inici de les negociacions amb la Generalitat, des de l’Ajuntament
s’ha mantingut informat en tot moment el representant dels veïns de la zona de la Ctra. de
Cervera.
RECOLLIDA DE RESIDUS

L’Ajuntament d’Agramunt i l’empresa de recollida de residus Urgell Net, estan implantant
noves ubicacions de contenidors per facilitar
la tria del residu i evitar la contaminació ambiental que comporta la poca qualitat del triatge
actual. Aquest canvi comporta per una part la
desaparició de contenidors verds, i per l’altra
es millora l’accés a tota l’illa de contenidors.
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El teu centre de confort i descans a Tàrrega

REBAIXES

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

GALAXY

DL TALALAY

AirVex + Visco

Làtex Talalay

MIDA

90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.

ABANS

1095€
1590€
1715€

ARA

438€ 37€/mes
636€ 53€/mes
686€ 57€/mes

MIDA

90x190 cm.
135x190 cm.
150x190 cm.

ABANS

ARA

1020€
1335€
1545€

408€ 34€/mes
534€ 45€/mes
618€ 52€/mes

PACK ARTICULAT
+ VISCO

-60%
descompte

VISCOMASH 23€
Confort i adaptabilitat
VISCOACTICARBÓN
Recomanat per l’estiu,
absorbeix l’excés d’humitat

+

ERGOVISCO

449€

Salut i descans per les cervicals

31€
76€

37€/mes

Primer Aniversari

Mercè Ros Serra
que morí el dia 26 d’octubre de 2014.
Les persones amb qui comparteixes la teva vida et marquen per sempre, encara que no les tinguis al teu costat. La teva pèrdua ha canviat la meva vida. Tinc
present la teva cara, la teva veu, el teu somriure, i sempre ho tindré present
encara que vagi passant el temps.
T’estimo i sempre t’estimaré, padrineta.
Meritxell
Agramunt, octubre de 2015
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, onzè del nostre calendari.
Som en plena tardor, els dies s’escurcen força,
refresca el temps i sovintegen les boires.
El dia 1 el sol surt a les 6h 22m, i es pon
a les 16h 47m. El dia 30 el sol surt a les 6h
56m, i es pon a les 16h 23m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
SAGITARI.
Totes les hores indicades són de Temps Universal seguint
el fus horari del meridià de Greenwich. Per això s’ha d’afegir una hora perquè es correspongui amb l’horari oficial.
Esperem tornar aviat a l’hora del meridià o solar (“hora
vella”), de la qual mai no ens n’haurien d’haver tret.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Dia 1: Festa de Tots Sants. La festa d’avui té
dos aspectes: alegre i xiroi al matí i greu i sever
a la tarda. Es creu que la primera part del dia
és festa pels vius, i la segona està dedicada als
difunts que continua fins al migdia de l’endemà.
Són menjars propis d’aquesta època les castanyes
torrades i els panellets. Abans els padrins regalaven els panellets als fillols, igual que la mona
per Pasqua.
Dia 2: Dia dels difunts.
Dia 11: Sant Martí. Als vols de Sant Martí, se
solia fer el tast del vi novell, hom posava aixetes
a les bótes i convidada tothom qui es presentava. Era motiu de goig pels vinaters rebre el màxim
nombre de visites i escoltar com més parers millor.

EFEMÈRIDES DEL MES
Tot i que les històries relacionades amb Pere el
Gran i Roger de Llúria ja havien aparegut alguna
altra vegada, pensem que són bones de recordar
en el present històric que vivim.
11 de novembre de 1285: Mor el rei Pere II el
Gran. Després de la gran victòria per mar de Roger

Demografia

Quart minvant

el dia 3, a les 12:24 h

Lluna nova

el dia 11, a les 17:47 h

Quart creixent

el dia 19, a les 6:27 h

Lluna plena

el dia 25, a les 22:44 h

(Mes de setembre de 2015)
NAIXEMENTS
Antoni Priego Vidal
Blau Santacreu Huguet

de Llúria sobre els francesos, i de la desfeta que
van patir al coll del Panissars, Pere II es disposava
a sortir amb l’estol cap a Mallorca per castigar el
seu germà Jaume II que l’havia traït posant-se de
part dels croats francesos, permetent que aquests
passessin pel Rosselló, que formava part del regne
de Mallorca. Dirigint-se cap a Salou per embarcar
es posà malalt i l’hagueren de dur en una llitera, a
pes de braços, fins a Vilafranca del Penedès. Allí
va anar a veure’l i a prendre’n comiat el seu fill
l’Infant Alfons. La malaltia va agreujar-se fortament. Poc abans de morir va arribar-li la notícia de
la desfeta total dels croats francesos que havien
envaït Catalunya. Segons diu el cronista Desclot:
“A males penes va poder entendre-ho el rei, tant
era feble que, ja havia perdut lo veer e lo oir; e
no hi pogué respondre res de paraula, mas que
es gità los braços encroats sobre els pits, e obrí
los ulls vers lo cel e féu senyal que molt ho agraïa
a Déu”. La nit del 10 a l’11 de novembre, diada
de sant Martí, morí Pere el Gran. Fou enterrat per
voluntat pròpia al monestir de Santes Creus, on
encara es troba avui. Als seus peus està enterrat
l’almirall Roger de Llúria. El succeí com hereu de
Catalunya, Aragó i València l’Infant Alfons, el gran;
mentre que l’Infant Jaume el succeí com a rei de
Sicília. Els dos prínceps eren molt joves, el gran
només tenia 20 anys, però cap dels dos van desmerèixer els mèrits del seu pare i durant els seus
respectius regnats, Catalunya i en general la Corona d’Aragó es van convertir en la primera potència
mediterrània.
Ramon Bernaus i Santacreu

dia 30-8
dia 24-9

MATRIMONIS
Jordi Pinós Masó, i
Núria Poch Pijuan
Marc Novau Hernández, i
Anaïs Silvestre Corts
Albert Carbó Torres, i
Sílvia Medina Casanellas
DEFUNCIONS
Joan Lecha Reixachs
Manuel Serrano Esteban
Carme Sandiumenge Pané

dia 11
dia 23
dia 25

91 anys, dia 2
84 anys, dia 7
98 anys, dia 17

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

NOVEMBRE 2015

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

°C

l./m2

40

40

35

35

30

30

25

25

Dia 1 .........................................
3,0 l./m2
Dia 2 .........................................
6,0 l./m2
Dia 3 .........................................
3,0 l./m2
Dia 4 ......................................... 13,5 l./m2
Dia 9 ......................................... Inapreciable
Dia 10.........................................
3,2 l./m2
Dia 26.........................................
0,5 l./m2
Dia 27.........................................
1,3 l./m2
Dia 29......................................... 15,0 l./m2

20

20

TOTAL .........................................

15

15

10

10

5

5

0

0

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

–5
1

2

3

4

5

6

7

8

45,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE
Màxima del mes .................... 29°, dies 13 i 16
Mínima del mes .............................. 8°, dia 24
Oscil·lació extrema mensual ....................... 21°
Mitja de les màximes .......................... 24,233°
Mitja de les mínimes .......................... 12,966°
Mitja de les mitjanes .............................. 18,6°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Hi ha homes que lluiten un dia
i són bons;
n’hi ha d’altres que lluiten un any
i són millors;
n’hi ha que lluiten molts anys
i són molt bons;
però n’hi ha, com tu, que heu lluitat tota la vida.
Aquests sou els imprescindibles.

Vuitè aniversari

Joan Vilalta i Ripoll
que va morir el dia 28 d’octubre de 2007, a l’edat de 52 anys.

El teu record està present cada dia entre nosaltres.

BUTSÈNIT, 28 d’octubre de 2015
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L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències

Muntatge d’una urna sobre una estelada amb imatges d’indrets agramuntins i la data
de les darreres eleccions al Parlament de Catalunya, en què la majoria de votants van
apostar pel dret a decidir del catalans.

per Ricard Bertran

A veure si les trobeu!

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet set modificacions.

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a la
Sopa de Lletres:

SUDOKU

D N U M T R O D D N B I B

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

H E N D L D V I R A U X L
D R R R B S R I Y N N N O
M A C D J D N E N N N A O

SOPA DE LLETRES

N M E H A P R A M E R J P
L R E M E N B A R Ç A A R
D L B A L L E S R A M X E
N E M A N C H E S T E R I
S U T N E V U J A N N E L

S U T N E V U J A N N E L

N A R E N A S U R N E C V

Trobeu el nom de deu equips de futbol
guanyadors de la Champions.

9

Solució a les
7 diferències:
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SUDOKU:
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D N U M T R O D D N B I B
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H E N D L D V I R A U X L

9
7

9
7

L R E M E N B A R Ç A A R
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Aniversari de

Josep Maria Jolonch i Puig
Que morí cristianament a Barcelona, el 24 d’octubre de 2006,
a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fills, Esther i Josep
Maria; fill polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme;
mare política, María del Carmen Ugalde; germans polítics, nebots, cosins
i família tota us preguen un record i una oració.
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L A FO TO

A

L A C A L AISERA

JOSEP ROVIRA

la Carpa de la Cuita del
Torró una de les activitats més celebrades és la
de la “Torroexperiència”. És
una divertida acció que ja
fa anys l’animador Robert
Govern proposa de practicar
entre el públic assistent. Es
tracta de tastar un bocí de
torró recent fet i estirar al
màxim sense que es trenqui.
El guanyador s’emporta un
petit obsequi. En aquesta
passada edició ho va voler
provar la cuinera Ada Parellada, que va inaugurar oficialment la Fira, i que només
se’n va sortir a mitges la qual
cosa va provocar el somriure
dels presents.

per SERAFINA BALASCH

[OCTUBRE 2015]
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Trobarem a faltar el teu somriure;
diu que ens deixes, te’n vas lluny d’aquí,
però el record de la vall on vas viure,
no l’esborra la pols del camí.
El teu front duu la llum de l’albada,
ja no el solquen dolors ni treballs,
i el vestit amarat de rosada,
és vermell com el riu de la vall.
Quan arribis a dalt la carena,
mira el riu i la vall que has deixat
i aquest cor que ara guarda la pena
tan amarga del teu comiat.

ENRIC FONT BADIA
Vidu de Mª CARME SENTIS EROLES
Ens va deixar el passat 21 d’agost, a l’edat de 77 anys.

A.C.S.

Els qui l’estimem: fills, Enric i Jordi; germana, Teresa Font; cunyat, Joan
Viladomat; nebots, Joan i Meritxell, Mª Carme i Eduardo, i família tota, us
preguem que el tingueu en el record.
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1) Paquita Pijuan. 2) Rosina Omedes. 3) Pepita Martí. 4) Maria Cinca. 5) Lola Goset. 6) Mercè Balasch. 7) Mª Rosa Santesmases, 8) Carme Pijuan. 9) Victòria Sala.
10) Antonieta Carrera. 11) Esperança Llovera. 12) Carme Rovira. 13) Tresina Condal.
14) Rossita Escolà. 15) Ramona Cluet. 16) Rossita Somion. 17) Montserrat Rubinat.
18) Mª Carme Caballer. 19) Josep Robinat.

a foto de l’Àlbum d’aquest mes és del
terrat de cal Falser, casa on la Carme
Rovira hi tenia el cosidor. Correspon a la
celebració del seu sant a principis dels
anys 50 del segle passat, amb les cosidores
d’aquella època i algun infant.
Fins arribar la moda del “prêt-à-porter”,
els vestits, tant dels homes com de les dones, es feien a mida als sastres o a les modistes. Als cosidors agramuntins hi anaven
moltes noies que volien aprendre a cosir i
algunes d’elles també aprendre “el corte”.
Hi havia èpoques de molta feina i aquests
cosidors aplegaven grups força nombrosos.
Preparar un vestit era tot un ritual: des de
triar la roba, tallar-la a mida, fer les proves
necessàries, fins als darrers retocs. Se’n
feien de tota mena, però els que es preparaven amb molt de temps, molta cura i
que lluïen més que cap altre eren els vestits
de núvia, que despertaven gran curiositat
entre els veïns el dia del casament. Del cosidor de la Carme Rovira en van sortir nombrosos per a les núvies agramuntines i dels
pobles veïns.
[OCTUBRE 2015]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

FOTO: RICARD BERTRAN

Més de cinquanta anys separen les dues imatges de la plaça anomenada de l’Amball, per raó d’una casa allí existent que porta
aquest nom. Al segle XVII es troba esmentada com a plaça de Dalt del Castell. Al final del carrer hi havia un portal de la muralla.
A l’esquerra de la imatge d’ahir hi ha un munt de caixes de fusta que corresponen a cal Manetes quan feia d’arramassador.
Com es pot comprovar, totes les cases han estat remodelades tret de la més antiga: la que hi ha en primer terme a la dreta,
anomenada casa Anyés, que data del 1804 i que encara manté l’estructura inicial. Ca l’Amball es va enderrocar l’any 1990 i no
es va tornar a construir fins al 2006. El que també ha canviat, i molt, és el parc automobilístic.
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