
1sió 650[ABRIL 2018]

De tu a tu ambDe tu a tu amb
Antoni PonsaAntoni Ponsa

Actes de SetmanaActes de Setmana
Santa i Pasqua Santa i Pasqua 

Reportatge sobre uns fets de
la Guerra Civil esdevingutsla Guerra Civil esdevinguts

a Puigverd d’Agramunta Puigverd d’Agramunt

Concert d’aniversariConcert d’aniversari
de la Cobla Jovenívolade la Cobla Jovenívola

la revista d’Agramunt
i de la Ribera

Núm. 650 • Any LIII • Abril 2018www.revistasio.cat • redaccio@revistasio.cat



Núm. 650 - Any LIII - Abril 2018 Editorial ................................................. 3

ACTUALITAT

Fets del mes
- Setmana Santa i Pasqua ....................... 5
- Caramelles ........................................... 7
- Concert de Rams .................................. 9
- Concentració ........................................ 10
- Sant Josep ........................................... 11
- Dia Mundial de la Poesia ...................... 12
- Dia sense cotxes .................................. 13
- 80 anys del primer bombardeig
  a Agramunt ........................................... 14
- Grup de Diables l’Espetec ..................... 16
- Sortida al Liceu .................................... 17
- La Garba .............................................. 17
- Atrapacontes ........................................ 18
- Manifestació ........................................ 18
- Comiat ................................................. 18
- Atorguen a Sió el premi Victorina Vila .... 19

DE TU A TU

Antoni Ponsa
- Records de la Guerra Civil .................... 21

Instagram .............................................. 24

ENTITATS

- Aula Extensió Universitària.................... 26
- Penya Barcelonista ............................... 28
- Cobla Jovenívola d’Agramunt ............... 29
- Festa, Gastronomia i Cultura ................. 31
- Activitats Biblioteca .............................. 31

OPINIÓ

La claraboia
- La gran mentida ................................... 32

Gent, fets, coses...
- Remeis tradicionals: blat de moro ......... 35

Els lectors escriuen
- Les campanes no sonen ....................... 37
- La intel·ligència de les abelles .............. 37

REPORTATGE

La Guerra Civil a Puigverd
- Algunes dades sobre la Guerra
  Civil a Puigverd d’Agramunt .................. 39

ENSENYAMENT

Finestra educativa
- Jornades de Primavera sostenibles ...... 51

MÚSICA

Bandes sonores
- Memòries d’Àfrica ................................ 53

ESPORTS

- Club Futbol Agramunt ........................... 55
- Club Handbol Agramunt ........................ 57
- Futbol Sala ........................................... 59
- Escatxics .............................................. 60
- Bàsquet Agramunt Club ........................ 62

GRUPS POLÍTICS MUNICIPALS

- Aigua de qualitat per molts anys ........... 65
- Període llarg d’inestabilitat ................... 67

L’AJUNTAMENT INFORMA  .................... 69

ALMANAC  ............................................. 73

LLEURE

- Amenitats ............................................. 75

LA FOTO ................................................. 77

LA CALAISERA  ...................................... 77

PORTADA:
La Cobla Jovenívola d’Agramunt celebra 

el seu 30è aniversari amb diversos actes 
programats. El dissabte 7 d’abril va rea-
litzar un concert commemoratiu al Casal, 
en què es va homenatjar els directors que 
hi han anat passant durant aquests anys. 
Va ser també un retrobament amb antics 
components de l’entitat que van pujar a 
l’escenari per cloure aquest concert, mo-
ment que recull la foto de portada.

(Foto: Josep Rovira)

Publiquem els diversos actes celebrats a la 
nostra vila durant els dies de Setmana Santa 
i Pasqua, des de Diumenge de Rams fi ns a 
les tradicionals caramelles.

5 a 8

Interessant reportatge sobre uns fets 
inèdits fi ns ara esdevinguts a la veïna 
població de Puigverd durant la Guerra 
Civil i la immediata postguerra.

39 a 49
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Nou premi per a Sió

El dissabte 7 d’abril la revista Sió 
va rebre el premi Victorina Vila 

que atorgà per sisè any consecutiu 
la Federació Regional d’Esquerra 
Republicana de Catalunya de Lleida 
durant la Festa de la República, que 
se sol fer al voltant del 14 d’abril en 
recordança del dia de la proclama-
ció de la República a Catalunya el 
1931. Aquest premi es concedeix a 
col·lectius que hagin destacat en la 
defensa dels valors republicans, els 
drets nacionals i la defensa de la na-
ció catalana.

No cal dir que ens honora haver 
estat distingits amb aquest guardó 
que s’afegeix als aconseguits fi ns 
ara: premi Humbert Torres d’Òmni-
um Cultural el 1988, premi Tassis 
Torrent de la Diputació de Barcelo-
na el 1989, distinció de Torronaire 
d’Honor el 2004, distinció de Prego-
ner de la Festa Major d’Agramunt el 
2007 i Premi Culturàlia de Tàrrega el 
2007. Ens fa feliços saber que hi ha 

entitats que veuen en la nostra revis-
ta uns valors que van més enllà de la 
informació.

També ens honora que la nostra 
entitat hagi rebut el premi “Victorina 
Vila”, nom d’una mestra lleidatana 
que destacà per la seva inquietud 
pedagògica, democràtica i social que 
aplicà a l’Escola Minerva i al Liceu 
Escolar que fundà amb el seu marit. 
Una persona avançada al seu temps 
i dedicada a la seva professió i a la 
seva terra i que es va veure obligada 
a exiliar-se en acabar la Guerra Civil.

Com vam dir en les paraules 
d’agraïment en el moment de rebre 
el premi, el guardó és mèrit de tots 
els redactors que treballem plegats. 
És un premi al grup que fem extensiu 
als lectors, perquè vosaltres també 
sou part del col·lectiu de Sió: gràcies 
i enhorabona a tots!
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN

Setmana Santa i Pasqua

▼

Diumenge de Rams
La benedicció de palmes i 

rams d’olivera a la plaça de 
l’Església va donar el tret de 
sortida als actes de celebració 
de Setmana Santa.

Via Crucis i Processó
El Divendres Sant a les 10 

del matí se celebrà el Via Cru-
cis amb el recorregut habitual 
cap al Turó del Convent, bai-
xant pel raval de Puigverd, 
Mercadal i fi nalitzant altre 
cop a la plaça de l’Església.

El mateix divendres, a les 
10 de la nit, va tenir lloc la 
Processó del “Sant Silenci” 
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ACTUALITAT FETS DEL MES

pels carrers de la vila. En-
guany es va canviar una mica 
el trajecte per les obres al 
carrer Castell. Ambdues pro-
cessons van ser retransmeses 
per Ràdio Sió, seguint la tòni-
ca dels darrers dos anys. La 

resta d’actes es van celebrar 
dins de l’església.

Missa de Pasqua
Com acostuma a passar, 

aquesta missa és l’acte reli-
giós més concorregut dels 

que se celebren aquests dies 
de Setmana Santa i també de 
durant l’any.

En sortir de l’església els 
caramellaires ja s’esperaven a 
la plaça per fer-hi la tradicio-
nal cantada de Pasqua.
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JOSEP ROVIRA

A la pàgina anterior, dues imatges 
de la benedicció de palmes i rams.

A dalt, Via Crucis al seu pas pel 
raval del Convent.

A baix, Processó del Sant Silenci i 
Missa de Pasqua.
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Caramelles
El grup caramellaire “Aires 

del Sió” acompanyats dels 
músics de l’Escola Municipal 
de Música van sortir el diu-
menge de Pasqua al matí per 
cantar les tradicionals carame-
lles. De les 9 del matí fi ns les 
dues de la tarda van recórrer 
places i carrers amb els seus 
cants. Quatre peces compo-
nien el repertori d’enguany: 
l’”Hallelujah” de Leonard 
Coen, “La Santa Espina” d’En-
ric Morera, “Si fa sol i fa bon 
dia” una cançó popular d’Àus-
tria i “És l’hora dels adéus”. 
La direcció musical va anar a 
càrrec de Mariana Grossu.

Cantada central a la plaça de l’Església.

A l’esquerra, una altra cantada al bell 
mig de la plaça del Mercadal.

▼

JOSEP ROVIRA
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Foto de família davant la portalada de l’església.

A baix, Joan Jubete passant la cistella pels balcons dels 
carrers i places.

A la dreta, balcó de l’Ajuntament amb representants del 
Consistori, Lluís Bertran amb el penó i el president Jaume 
Escolà. I, a sota, comiat a la plaça de l’Església.
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El col·lectiu Garba
us convida a la conferència

L’acte tindrà lloc dissabte 28 d’abril,
a les vuit del vespre, a l’Espai Guinovart

Miquel Seguró és professor i doctor en Filosofi a 
per la Universitat Ramon Llull, amb menció de 
Doctorat Europeu, i llicenciat en Humanitats per 
la Universitat Pompeu Fabra. Actualment com-
pagina l’activitat docent com a professor univer-
sitari amb l’edició científi ca a l’Editorial Herder, 
on hi coordina la revista Argumenta Philosophica 
i supervisa la col·lecció Opera Acadèmica. 

Al seu darrer llibre, La vida también se piensa 
(Herder, 2018), posa en evidència fi ns a quin 
punt la fi losofi a forma part de la construcció de la 
nostra pròpia biografi a. Temes com l’experiència 
de la llibertat, la naturalesa de l’amor, el diví i 
el mundà en la realització de la vida humana 
o les paradoxes del coneixement neurocientífi c 
són desgranades de forma accessible amb 
la intenció de facilitar al lector la seva pròpia 
experiència de vida.

La vida també es pensaLa vida també es pensa

Concert
de Rams
Una vegada més les 

corals d’Avui i Bon 
Cant van ser presents per 
Pasqua amb el concert de 
Rams que van fer a l’es-
glésia de Santa Maria el 
diumenge 25 de març a la 
tarda.

Els dos grups de la Co-
ral Bon Cant dirigits per 
la Laura López (petits) i 
l’Esther Cabós (mitjans) i 
la Coral d’Avui dirigida pel 
Bernat Giribet van cantar 
una quinzena de cançons 
amb l’acompanyament de 
piano del Marc Puigpinós.

El públic assistent va 
quedar molt content del 
concert.
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A dalt, els cantaires de la Co-
ral Bon Cant amb la directora 
 Laura López.

A l’esquerra, actuació de la 
Coral d’Avui.

a càrrec del Sr. Miquel Seguró, doctor en Filosofi a

http://www.miquelseguro.com/ca/ http://garbaicultura.blogspot.com.es/
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Concentració

Concentració de rebuig per l’em-
presonament de Turull, Forcadell, 
Rull, Romeva i Bassa.

La manifestació del diumenge 25 va 
començar a la plaça tot escoltant 
l’Orquestrina per a la Llibertat.

S’hi van aplegar unes tres-centes 
persones.

El divendres 23 de març 
es va realitzar davant 

de l’Ajuntament una nova 
concentració per mostrar el 
rebuig a la decisió del Tri-
bunal Suprem d’empresonar 

de nou Jordi Turull, Carme 
Forcadell, Josep Rull, Raül 
Romeva i Dolors Bassa. En 
l’acte es va llegir el manifest 
de l’Associació de Municipis 
per la Independència (AMI): 

“Davant d’aquesta nova in-
justícia, d’aquesta ignomínia, 
d’aquest acte d’autoritarisme 
intransigent que ens recor-
da de manera inevitable a 
les èpoques més fosques de 
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Un grup de persones que havien 
participat en la manifestació en 
protesta per la detenció de Carles 
Puigdemont, es van aplegar al Con-
trol on van tallar el trànsit durant 
una estona en senyal de protesta.

Sant Josep

l’Espanya del segle XX, els 
catalans no callarem. Con-
tinuarem defensant les nos-
tres idees polítiques perquè 
aquestes no tenen barrots 
que les facin callar. Avui, un 
cop més, ho volem dir molt 
alt i clar; sempre estarem al 
costat d’aquells represen-

tants que defensen la volun-
tat del poble, del mandat de 
l’1 d’octubre, de les eleccions 
imposades del 21 de desem-
bre. (...) Des dels ajunta-
ments i les viles i ciutats fa-
rem sempre costat als nostres 
representants polítics. Perquè 
la millor manera de servir als 

nostres conciutadans és ser-
vir a la causa més justa que 
hi pot haver: la llibertat i el 
ple exercici de la Democràcia. 
Som un sol poble, democrà-
tic, pacífi c i, alhora, ferm i 
compromès amb el respecte 
dels drets i llibertats”.

El diumenge 25 a les 8 del 
vespre, unes 300 persones 
van recórrer els carrers de 
la vila en una manifestació 
per reclamar la llibertat dels 
presos polítics i contra la de-
tenció del president Carles 
Puigdemont a Alemanya, a 
més a més durant una estona 
es va aturar el trànsit a l’in-
terior de la vila en l’encreua-
ment de les carreteres C-14 i 
L-303. Cap a les 21:30h es 
va dissoldre la concentració 
sense que es produís cap in-
cident .

El dilluns 19 de març, la parròquia 
ofi cià una missa a la plaça del Pare 

Gras per celebrar l’onomàstica de Sant 
Josep i la del Pare Gras que aquest any 
es commemora el centenari de la seva 
mort. L’altar estava situat davant la casa 
on va néixer Josep Gras. A la celebració 
hi van assistir una cinquantena de feli-
gresos entre els quals una delegació de 
les germanes de la congregació que prè-
viament havien estat rebudes a l’Ajunta-
ment per l’alcalde Bernat Solé.

Mossèn Josep Gras i Granollers va néi-
xer a Agramunt l’any 1834 i fou ordenat 
al Seminari Conciliar de Barcelona l’any 
1858. Fins al 1860 fou professor de Teo-
logia al Seminari Conciliar de Tarragona. 
L’any 1866 va traslladar-se a l’abadia del 
Sacro Monte de Granada on fundà deu 
anys més tard l’institut religiós de les Fi-
lles de Crist Rei. Va morir a Granada el 7 
de juliol de 1918.
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Dia Mundial de la Poesia

Per commemorar el Dia 
Mundial de la Poesia que 

se celebra cada 21 de març, 
aquest any la regidoria de 
Cultura de l’Ajuntament i la 
Biblioteca Municipal Guillem 
Viladot van impulsar la inicia-
tiva “Març Poètic”, per pro-
moure la creació i lectura de 
la poesia, amb l’organització 

de tot un seguit d’actes i ac-
tivitats que es van desenvolu-
par al llarg de tot el mes de 
març.

Una de les activitats va ser 
l’elaboració de poemes coo-
peratius a partir de les apor-
tacions dels usuaris de la 
biblioteca, tant d’adults com 
d’infants. Durant quatre set-

manes els usuaris van poder 
participar en la creació d’un 
poema que girava al voltant 
d’un tema diferent cada set-
mana: rastres, Agramunt, pa-
raules i batecs.

També es va fer un taller 
d’il·lustracions de poemes 
dirigit a nens i nenes de P3 
a 6è, que després van poder 
penjar al balcó del Casal.

Per altra banda, alumnes 
de l’INS Ribera del Sió van 
gravar diversos poemes que 
van ser emesos per Ràdio Sió, 
a més a més des del centre 
educatiu van confeccionar 
micropoemes en banderoles 
de colors que després van 
penjar a la sala de lectura.

Una altra activitat que es va 
fer va ser l’organització d’una 
visita guiada al Parc Riella, el 
dissabte dia 10 al matí, per 
conèixer l’obra de Guillem Vi-
ladot.

El divendres 16 es va fer 
a la biblioteca la inaugura-
ció del bust de Guillem Vila-

Visita guiada al Parc Riella.

A la dreta, actuació de la banda 
elemental de l’EMMA en la inaugu-
ració del bust de Guillem Viladot.

Membres de la Cia. Teatredetics 
van fer lectura de diversos poemes 
de Guillem Viladot.
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Dia sense cotxes

dot donat per Josep Mateu i 
Maria Àngels Bernaus, he-
reus d’una part del llegat de 
Guillem Viladot a través de 
la seva vídua, Montserrat Fe-
lip. L’escultura, creada l’any 
1987 per Núria Tortras, presi-
dia la seva farmàcia del carrer 
Sió. L’acte comptà amb una 
intervenció del personal de la 
biblioteca i de l’alcalde, Ber-
nat Solé, a més a més de la 
participació de la Companyia 
Teatredetics que va fer lectura 
de poemes de Guillem Viladot 

amb l’acompanyament musi-
cal de la banda de nivell ele-
mental de l’Escola Municipal 
de Música d’Agramunt.

Les activitats programades 
dins la iniciativa “Març Po-
ètic” van fi nalitzar el dijous 
22 amb la commemoració del 
Dia Mundial de la Poesia re-
alitzant la lectura del poema 
escollit per la Institució de 
les Lletres Catalanes, la Poe-
sia de Marc Granell, en dotze 
llengües diferents: Lily Sin-
gleton la va llegir en anglès, 

Nassira Kaaakoa en àrab, Ma-
ria Begoña en asturià, Jéssica 
Mosquera en castellà, Fanta-
dian Camara en francès, Aran 
Bonillo en aranès, Iona Diana 
Teleanu en romanès, Fernan-
do Ferreira en portuguès, Ma-
riana Grosu en rus, Laura Sal-
vador en llatí, Natàlia Hu en 
mandarí i Jaume Jovell en ca-
talà. Es va cloure l’acte amb 
la lectura de diversos poe mes 
lliures per part de Josep M. 
Coma, Fernando Ferreira i 
Jaume Jovell.

El dimarts 20 de març es va ce-
lebrar el Dia Sense Cotxes, una 

iniciativa sorgida dels centres esco-
lars per conscienciar la població que 
s’ha de reduir l’ús del vehicle pels 
desplaçaments dins del poble.

Per celebrar aquesta jornada, des 
de la regidoria d’Esports, amb la 
col·laboració dels professors dels 
centres escolars, es van organitzar 
un seguit d’activitats als carrers de 
Jaume Mestres, Agustí Ros, Àngel 
Guimerà i a la plaça del Pou que van 
quedar tancats al trànsit de vehicles 
durant l’horari escolar. Entre aques-
tes activitats es va organitzar un joc 
de pistes el matí per als alumnes de 
cicle inicial i mitjà i una sortida amb 
bicicleta per als alumnes de cicle 
superior a la tarda.

L’alcalde, Bernat Solé, acompa-
nyat de Maria Àngels Bernaus 
i Josep Mateu amb l’escultura 
donada a la Biblioteca.

A la dreta, foto de família dels 
participants al Dia Mundial de la 
Poesia.

Alumnes del cicle superior preparant-se per a la sortida amb bicicleta.
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80 anys del primer bombardeig a Agramunt

El dijous 5 d’abril es van 
complir 80 anys del pri-

mer bombardeig que va patir 
Agramunt durant la Guerra 
Civil per part de l’aviació fei-
xista, que va ser aquest ma-
teix dia de 1938. Per comme-
morar aquest tràgic episodi, 
l’Ajuntament va organitzar, el 
dissabte dia 7, una visita gui-
ada a cinc dels equipaments 
de defensa civil i militar que 
s’han conservat a Agramunt: 
el refugi de l’església de San-
ta Maria, el refugi del camp 
d’aviació dels Salats, el Pou 
del Gel, el punt d’observació 
de la DECA (Defensa Espe-
cial Contra Aeronaus) ubicat 
a l’era de Cal Petitó sota els JO
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A la pàgina anterior, membres del 
grup de recreació històrica Ejército 
del Ebro recreant escenes de la 
rereguarda a la plaça de l’Església.

A dalt, Rosa Maria Sera explicant 
el refugi de l’església, i Ramon 
Bernaus al Pou del Gel i a l’era de 
Cal Petitó, seu de la DECA.

Dipòsits i el búnquer de trans-
missions ubicat a Cal Borges.

La jornada començà amb 
una recreació històrica a la 
mateixa plaça de l’Església a 
càrrec de membres del Grup 
de Recreació Històrica Ejérci-

to del Ebro, que van explicar i 
simular situacions viscudes a 
la rereguarda com, per exem-
ple, l’atenció sanitària als fe-
rits o les comunicacions dels 
enginyers amb les tropes. Un 
cop fi nalitzada, s’inicià la 

visita guiada pels diferents 
espais amb explicacions de 
Ramon Bernaus i de la tèc-
nica de Turisme, Rosa Maria 
Sera. L’acte comptà amb la 
participació d’una setantena 
de persones.

Menú diari - Sopar d’empresa
Menjar xinès - Tapes 
Espai infantil i molt més...

Reserva: 973 391 034 - 692 202 352

Avda. Catalunya, 19 local

Agramunt

Menú diari - Sopar d’empresa
Menjar xinès - Tapes 
Espai infantil i molt més...

Reserva: 973 391 034 - 692 202 352

Avda. Catalunya, 19 local

Agramunt
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Grup de Diables l’Espetec 

ACTUALITAT FETS DEL MES

El Grup de Diables l’Espetec vol 
impulsar una colla infantil pen-

sada per a nens i nenes a partir de 
sis anys, que és quan es pot ser 
tabaler, mentre que l’edat per estar 
en contacte amb la pirotècnia és 
de vuit anys.

Per tal de donar a conèixer 
aquest projecte, l’Espetec va rea-
litzar els dies 7 i 14 d’abril, a la 
plaça de l’Església, dues jornades 
on els infants van poder provar 
l’experiència de ser tabaler o dia-
ble, tocant amb la percussió o pro-
vant la pirotècnia especial per als 
més petits.

Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27
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Sortida al Liceu

La Garba

Per tercer any la Biblioteca 
Municipal Guillem Viladot 

participà en la iniciativa Pro-
jecte Liceu Territori, pensada 
per apropar el Liceu a tot el 
territori,  amb l’organització 

d’una sortida el diumenge 
25 de març per anar a veu-
re l’òpera Andrea Chénier, 
d’Umberto Giordano.

Prèviament, el dimecres 
7 de març, la Biblioteca or-

ganitzà a la sala de plens 
de l’Ajuntament una xerrada 
introductòria sobre aquesta 
òpera que va anar a càrrec del 
musicòleg i crític d’art, Pol 
Avinyó.

El col·lectiu local de La Garba va organitzar, 
el dissabte 7 d’abril a l’Espai Guinovart, la 

conferència “Parlem de cinema” amb els pro-
ductors Tono Folguera i Sergi Moreno de Lastor 
Media.

El productor de cinema és el representant 
legal d’una obra cinematogràfi ca, el respon-
sable dels aspectes organitzatius i tècnics de 

l’elaboració de la pel·lícula. Està a càrrec de 
la contractació del personal, del fi nançament i 
del contacte amb els publicistes i distribuïdo-
res per a la difusió de l’obra.

Folguera i Moreno han produït diversos do-
cumentals i pel·lícules que han estat premiats 
en festivals tant nacionals com internacionals. 
L’any 2008 van crear la productora Lastor 
Media amb la voluntat de ser un motor per 
donar llum a projectes de qualitat, amb un 
valor artístic elevat i d’interès per al públic. 
La productora, a la seva mesura i gust, pretén 
crear conjuntament amb realitzadors joves els 
projectes viables que els puguin esdevenir una 
porta. Entre les produccions de Lastor Media 
destaquen els llargmetratges de fi cció de Car-
los Marques-Marcet: 10.000Km (2014), 13 
Dies d’Octubre (2015) i Tierra Firme (2017), 
i els documentals per cinema i televisió: En-
tre el Cel i la Terra, la Guerra dels Aiguamolls 
(2013), de Roman Parrado, David Fernández 
de Castro i Tono Folguera; i Priorat (2016), de 
David Fernández de Castro, entre altres. 

Pol Avinyó durant la seva xerrada introductòria a l’òpera Andrea Chénier.

Els productors Tono Folguera i 
Sergi Moreno, durant la confe-
rència a l’Espai Guinovart.

Grup d’agramuntins que van assistir a la representació de l’òpera.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Comiat
Des de les pàgines de la nostra revista 

volem manifestar un sentit record per 
a Deudat Pont i Brescó que morí el dia 24 
de març . Encara no fa dos anys (maig de 
2016) Sió li va dedicar una entrevista en 
motiu de la seva “jubilació” com a meteo-
ròleg. En Deudat va recollir les dades del 
temps de la nostra vila durant quaranta-
vuit anys (de 1968 a 2016) sense inter-
rupció, les quals es van donar a conèixer 
cada mes de manera fi del i continuada. 
Era un bon treballador que feia feina cada 
dia sense fer remor.

Expressem amb tristesa el nostre reco-
neixement més sincer envers qui fou amic 
i col·laborador de Sió; a la vegada que li 
diem: “Deudat, descansa en pau!”

Atrapacontes

Manifestació
El diumenge 15 d’abril va tenir lloc a 

Barcelona una manifestació, convo-
cada per l’Assemblea Nacional Catalana, 
en què es demanava la llibertat dels pre-
sos polítics i el retorn dels exiliats. Des 
d’Agramunt van sortir amb autocar unes 
130 persones, dos d’Agramunt i la resta 
d’apuntats que no hi van cabre, en un altre 
d’Artesa de Segre. Així mateix hi va haver 
molta gent que s’hi desplaçà amb cotxes 
particulars. Com és habitual, la manifesta-
ció va ser molt nombrosa, reivindicativa i 
totalment pacífi ca sense cap incident.

El dissabte 7 d’abril la 
Biblioteca Municipal 

Guillem Viladot realitzà 
una nova sessió del ci-
cle Atrapacontes que va 
anar a càrrec de la sec-
ció local de la Creu Roja, 

van explicar el conte De 
quin color és un petó. 
Com sempre, la mainada 
que hi assisteix s’ho pas-
sa molt bé amb aquests 
contes escenifi cats per 
diverses entitats. FO
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Atorguen a Sió el Premi Victorina Vila

El dissabte 7 d’abril, la Federació Regional 
de Lleida d’Esquerra Republicana de Cata-

lunya va atorgar els Premis República 2018: 
el Premi Victorina Vila fou per a la revista Sió 
i el Premi Víctor Torres anà a parar a Albert 
Velasco.

El Premi Victorina Vila  (que duu el nom 
d’una gran pedagoga lleidatana, cofundado-
ra del Liceu Escolar i de l’Escola Minerva) es 

concedeix a associacions, entitats, empreses 
o col·lectius que hagin contribuït a la lluita 
pels valors republicans, que hagin promogut 
la cultura catalana i que hagin defensat Cata-
lunya. En l’edició d’enguany va ser donat a la 
revista Sió, per la tasca duta a terme i per ser 
un “agent actiu en els esdeveniments socials, 
culturals i històrics, alhora que un mitjà de co-
municació referent tant a nivell local com a 
nivell comarcal”. 

Per altra part, el Premi Víctor Torres (que por-
ta el nom i del gran polític i secretari general 
de la Presidència de la Generalitat a l’exili, 
Víctor Torres) es concedeix a persones que 
hagin contribuït a la defensa dels esmentats 
valors. Fou adjudicat al conservador del Museu 
de Lleida, Albert Velasco, a qui es defi ní com 
“un ciutadà lliure que té opinió, per molt que 
a molts els pesi”.

Els Premis República, que s’atorgaren per 
sisena vegada, es van lliurar a la localitat del 
Tarròs del municipi de Tornabous, dins el marc 
de la Festa de la República que organitza la 
Federació Regional de Lleida d’ERC cada any 
per commemorar el 14 d’abril, dia en què el 
1931 es proclamà la República. L’acte, acom-
panyat de sengles parlaments i agraïments, va 
ser senzill i emotiu. El dinar de germanor, en 
què sol acabar la diada, en aquesta ocasió es 
va suprimir en consideració a la situació de 
presó o exili que viuen molts polítics catalans. 
Els guardons, consistents en una escultura 
metàl·lica d’uns trenta-cinc centímetres, foren 
creats i cedits per l’escultor i forjador de Vila-
nova de Bellpuig, Pep Solé, reconegut, entre 
altres obres, pel Monument a la Independèn-
cia d’Arenys de Munt o el Monument dels 800 
anys de Golmés.

Cal recordar que el Premi Victorina Vila ha 
reconegut amb anterioritat la tasca d’Òmnium 
Cultural, del Col·lectiu Cultural Cappont, de 
l’Ateneu Popular de Ponent, de l’Ateneu Cultu-
ral Garriguenc i de l’Associació pel Patrimoni 
Artístic i Cultural de Torà. Alhora que el Premi 
Víctor Torres s’ha concedit a Josep Vallverdú, 
Joan Baptista Culla, Santi Vidal, Lluís Llach i 
Carme Forcadell.   ■
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L’alcalde de la vila, Bernat Solé, 
lliurant el guardó al director de 
la revista, Joan Puig.

Foto de grup dels guardonats, 
amb els organitzadors de l’acte 
i autoritats.
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

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

Diumenges d’11h a 14h.

Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

À table
4 març  /  24 juny 2018

Noserà veritat
6 maig  /  9 setembre 2018

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

Protectors
corporatius:

Socis:

 

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT  

GRANS VINS 

Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com 

Sr. Joan Uriach
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DE TU A TU ANTONI PONSA

Records de la Guerra Civil

Una foto actual de l’Antoni Ponsa 
al carrer de l’Aspi.
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Antoni Ponsa Guerrin 
va néixer el 12 d’abril 
de 1928 al poble de 

Mereia pertanyent al munici-
pi de Sant Salvador de Toló. 
El municipi estava integrat 
per diversos poblets: Mereia, 
Perolet, Toló,  Sant Salvador 
de Toló... Quan va esclatar la 
Guerra Civil, el 18 de juliol de 
1936, Antoni Ponsa tenia 8 
anys.

– Actualment hi viu algú als 
pobles del municipi de Sant 
Salvador de Toló?

– Ara a Mereia crec que hi 
queda una família o dues que 
no són del poble; hi ha anat a 
viure gent de fora. Als altres 
pobles, Mata-solana, Castell-
nou... quasi bé no hi queda 
ningú. Això és a la Conca de 
Tremp, anant des d’Agramunt 
cap a Tremp, just passat el 
bosc de Comiols, a la part de 
baix, a l’obaga.

– Què en recorda del principi 
de la guerra?

– Mira, el primer de tot és 
que va venir el front des de 
l’Aragó (1938) i com que nos-
altres estàvem a baix, hi havia 
la serra de “la Campaneta”, 
on es van quedar els nacio-
nals; en canvi, els rojos eren 
a l’altra banda a Comiols. 
Nosaltres estàvem al mig dels 
uns i dels altres, i vam haver 
de marxar, tot i que no ens va 
treure ningú. També recordo 
que el primer avió que jo vaig 
veure va ser un que li deien 
“La Pava” que pujava per la 
Conca de Tremp i llavors la 
gent estava molt esgarrifada, 
però no va fer res, només va 

arribar planejant per la Con-
ca fi ns a l’indret de Comiols 
on va girar; i quan va arribar 
allí li disparaven amb metra-
lladores. La gent estava molt 
espantada.

– Hi havia soldats al poble?
– De soldats n’havien pas-

sat alguns per allà, però ana-
ven sols, sense formació. A 
Sant Salvador el municipi ja 
era dels Nacionals.

– Hi va haver un comitè a 
Sant Salvador?

– Sí, un comitè que no va 
fer res de dolent. De tant en 
tant passaven pels pobles 
persones que no havies vist 
mai amb una escopeta al coll; 
deien que eren del comitè 
i així. A casa nostra el meu 
pare havia votat dretes i per 
aquest sol fet ens van prendre 
els animals de treball i se’ls 
van emportar.

– Tret d’això no us van fer res 
més?

– Al comitè de Sant Salva-
dor no es va fer cap mort ni 
res; no es van esvalotar com 
en altres pobles. Llavors per-
seguien els capellans. A Sant 
Salvador n’hi havia un, però 
va marxar. Al nostre poble en 
vam veure passar alguns. Un 
capellà, que es dirigia cap a 
un altre poblet, va anar a vi-
sitar una família que tenia allí 
i la mateixa família el va de-
nunciar; el van agafar els del 
comitè de Benavent i el van 
matar.

– Els rumors corrien molt rà-
pid i la gent estava espantada?

– I tant; nosaltres a casa 

nostra teníem un mosso que 
era castellà i ens deia que no 
tinguéssim por que no ens 
passaria res.

– Hi va haver gaires bombar-
dejos?

– No, però la gent estava 
esgarrifada perquè amb l’arti-
lleria tiraven des d’un costat a 
l’altre i nosaltres érem al mig i 
sentíem el soroll dels obusos. 
La gent del poble va marxar 
de les cases; tothom. I vam 
fer cap a una cova. No gaire 
lluny. Una cova molt gran que 
hi havia. Ens hi vam emportar 
els matalassos.

– A la cova, hi vau passar 
molt temps?

– No, molt temps, no. Des-
prés diferents famílies vam 
decidir passar-nos al bàndol 
dels Nacionals i les altres es 
van quedar a l’altre bàndol. 
Hi vam passar unes quatre o 
cinc famílies de les deu que 
hi havia al poble; la meitat 
més o menys. El que jo no sé 
és com podíem viure, perquè 
a casa nostra mateix no es 
van emportar res d’animals 
ni menjar; suposo que ens va 
ajudar algú. No tinc, però, la 
imatge d’haver passat gana.

– Recorda com vau passar?
– Vam passar de nit. El meu 

pare i unes quantes famílies 
es van posar d’acord. Sabien 
que quan arribaríem al front 
ens cridarien “l’alto”. Si fa o 
no fa hi arribàrem quan s’hi 
començava a veure, després 
d’una hora de camí. En arri-
bar, el meu pare i un altre es 
van avançar a saludar els sen-
tinelles de l’altra banda per ▼

No hi va haver gai-
res bombardejos, 
però la gent estava 
esgarrifada perquè 
amb l’artilleria tira-
ven des d’un costat 
a l’altre i nosaltres 
érem al mig i sen-
tíem el soroll dels 
obusos. La gent del 
poble va marxar de 
les cases; tothom. 
I vam fer cap a una 
cova.
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DE TU A TU ANTONI PONSA

dir-los que érem paisans. Els 
soldats van donar el permís 
perquè hi anéssim tots. Però 
sembla que un dels guàrdies 
no havia estat avisat i en veu-
re’ns de lluny va començar a 
disparar-nos: “pam! pam!”. 
Sort que no va tocar a ningú. 
Després es va arreglar el ma-
lentès i vam passar. De primer 
vam instal·lar-nos en un co-
bert gran de Salvador, a sota 
del qual hi havia un corral. 
Allí se sentien cada dia cano-
nades del bàndol dels repu-
blicans, que venien del bosc 
de Comiols: “bum! bum!”. 

– Hi va haver algú que morís 
a causa d’aquestes canonades?

– De nosaltres, no; molts 
soldats i molta gent, sí. Per 
això vam decidir marxar cap 
a la masia de cal Colomet 
d’Arancís, més allunyada del 
poble. Des d’allí ho vam veure 
tot. Va morir molta de gent a 
Conques, a Sant Romà, a Iso-
na... Hi va haver molt soroll, 
bombardejos i tirs.

– Vosaltres vàreu tenir gent 
ferida?

– No, nosaltres ens ho mi-
ràvem des d’un lloc on no 
hi tocava res, des de dalt de 
la Conca; però ho veiem i, 
és clar, els dos o tres homes 
que anaven amb nosaltres, el 
meu pare i altres, encara eren 
joves... Per això vam tornar 
a marxar. Amb la mare i el 
pare vam anar a Arancís. Uns 
altres se’n van anar directa-
ment a Moró, un poble situ-
at a la vora del llac de Sallés 
tirant cap a la Conca a mà 
dreta. Allí també hi vam anar 
nosaltres després. 

– A què jugàveu amb els 
amics?

– Mira, érem pocs nens 
petits, en aquella masia que 
deia del Colomet. Amb un 
altre nen, que tenia un pa-
rell d’anys menys que jo, ens 
amagàvem, fèiem boles de 
fang i ens tiràvem canonades; 
però sense veure’ns. Passà-
vem l’estona. Miràvem si aga-
fàvem algun fusell.

– Al fi nal  de la guerra on vau 
anar?

– A Raimat, on vam estar 

tranquil·líssims. Era tot vinya. 
Ens hi van portar amb un ca-
mió de l’exèrcit.

– És a dir, que us van allu-
nyar del  front...

– Sí. Primer hi van anar el 
meu pare i el teuler, perquè 
van sentir que hi havia feina. 
A prop de les vinyes hi havia 
unes casetes dels treballadors 
i com que havien marxat al 
front les vam poder ocupar 
nosaltres. Els soldats ens do-
naven tant menjar com volí-
em: cafè, xocolata, patates. 
Hi vam estar molt bé.

– A Raimat us hi vau quedar 
fi ns a l’acabament de la guerra?

– Fins que es va acabar, 
sí. Quan es va acabar, també 
amb un camió militar, vam 
tornar al poble, i els que teni-
en mules hi van tornar a peu. 
Vam arribar a casa al mes de 
febrer de 1939 i vam trobar 
que la collita que no havíem 
pogut segar a l’estiu estava 
per collir; encara vam arreple-
gar dos o tres sacs de blat.

– La casa la vau trobar feta 
malbé?

– La casa la vàrem 
trobar desteulada 
perquè s’havien em-
portat les teules per 
posar-les a les caba-
nes que s’havien fet 
els soldats.

– I estava mala-
ment per dins?

– No, perquè a 
més a més es veu 
que s’hi havia que-
dat algú i estava 
plena de palla, pols 
i polls per tot arreu. 
El més fort per a mi 
va ser llavors, quan 
vaig veure una es-
tesa de morts que 
esgarrifava el món 

Imatge retrospectiva de l’Antoni 
amb la seva esposa.

Mapa on s’ubica encerclat el poble 
de Merea, amb les altres poblaci-
ons veïnes que formen el municipi 
de Sant Salvador de Toló.
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en un indret com la plaça 
del Pou d’Agramunt. El pri-
mer que vaig veure va ser tota 
aquella estesa, negra, ja en 
descomposició. Allò em va 
impactar molt.

– Eren republicans els morts?
– Sí, eren soldats republi-

cans sense enterrar. I no els va 
enterrar mai ningú. Se’ls van 
menjar els gossos i les bèsties 
d’allí. Per a aquells no hi va 
haver ni memòria històrica, ni 
fosses, ni res. Tenia deu anys 
i això em va marcar molt. De 
tal manera que a les nits no 
dormia i veia coses i com si 
la casa es cremés, tot i que 
no vaig veure res cremant. Em 

posava tot sol a cridar a la nit. 
Això  se’m va fi car al cap i em 
va costar molt superar-ho.

– La postguerra va ser dura?
– Sí, bastant dura. Vam 

tenir l’avantatge d’anar sem-
brant alguna cosa i se’m re-
corda que tots els pobles de 
Sant Salvador anàvem a bus-
car el pa al municipi, al pas-
tisser que ens en donava tant 
com en volíem; deia que ja 
li pagaríem quan tinguéssim 
diners. I també recordo que 
arreplegàvem cartutxeres per 
fer-nos espardenyes i sabates. 
Tot i que no es podia marxar 
gaire lluny perquè hi havia 
bombes, fusells, metrallado-
res, granades i armes per tot 
arreu. Va morir molta canalla 
i gent gran tocant bombes 
sense voler, perquè n’estava 
farcit de tot això. I els nens, 
a pesar de tot, també hi ju-
gàvem. Recordo que amb els 
cartutxos trèiem la bala i la 
pólvora, tornàvem a posar la 
bala al cartutx i passàvem la 
pólvora de forma circular al 
terra, enceníem la pólvora per 
un extrem i quan arribava a 
la bala hi entrava el foc cap a 
dins i feia un pet. Feia: “pam! 
pam! pam!” I nosaltres la mar 
de contents. Les bombes no 
les tocàvem. Hi havia algú 
que sí que les tocava, però 

molt poca gent. Amb les gra-
nades que es descaragolaven 
trèiem tot el tap de dalt on 
anava el que la feia explotar, 
era de plom i es podia tallar; 
hi havia dos pistons posats de 
cap per avall, sota dels quals 
hi havia una molla que, si 
l’estiraves, rascava els pistons 
i els encenia per fer explo-
tar la bomba; llavors teníem 
temps de llençar-la abans que 
explotés. 

– Vostè ho va fer mai això?
– No, no. Gent més gran, sí. 

Jo una vegada, posat darrere 
d’una pedra molt grossa, vaig 
treure l’anella d’una granada, 
la vaig llençar i va explotar. 
Només ho vaig fer una vega-
da; ja en vaig tenir prou.

– Al vostre poble hi va haver 
famílies que no van tornar?

– No, tothom va tornar.

– I alguna de les famílies va 
perdre gent?

– Sí. D’un noi, al qual to-
cava fer el servei, no se’n va 
saber res. Era de cal Teuler i 
havia lluitat amb els republi-
cans. Un altre que lluità amb 
els republicans va tornar al 
poble i el seu sogre, amb tota 
la bona fe del món, el va des-
cobrir sense voler. Doncs els 
franquistes el van agafar, se’l 
van emportar i el van matar. 
Eren així de cruels.

– Amb l’arribada de la de-
mocràcia, vostè creu que es 
va acabar del tot el règim fran-
quista?

– No, ni de bon tros. No es 
va fer net. Encara ara no s’ha 
fet net.

Amb aquestes darreres pa-
raules ja no cal afegir-hi res 
més.

Josep Enric Puig Solanilla

Tres imatges de Merea.
D’esquerra a dreta i de dalt a 
baix: portal d’accés al poble clos, 
església de Sant Jaume i vista de 
l’extrem de llevant.

El més fort per a 
mi va ser quan vaig 
veure una este-
sa de morts que 
esgarrifava el món 
en un indret com 
la plaça del Pou 
d’Agramunt. El pri-
mer que vaig veure 
va ser tota aquella 
estesa, negra, ja en 
descomposició.



24 [ABRIL 2018]sió 650

Recull d’imatges 
seleccionades 
entre les que els 
nostres lectors 
han penjat 
a Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio

@revistasio
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Conferències i Trobada general de les
Aules d’Extensió Universitària de la UdL

AEUA
Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

A E
U A

La conferència d’Esther Solé 
va versar sobre el Guernica de 
Picasso.

Agramuntins desplaçats a la Val 
d’Aran per assistir a la Trobada 
general de les Aules de la demar-
cació de Lleida.
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La primera conferència 
va tenir lloc el dia 14 de 
març al Foment Parro-

quial amb el títol: “El Guernica 
de Pablo Picasso”. Va anar a 
càrrec de la Sra. Esther Solé, 
Llicenciada i Doctora de l’art 
per la Universitat de Lleida. 
La seva recerca s’ha centrat 
especialment en l’art cata-
là del tombant del segle XX. 
Més recentment s’ha endinsat 
en l’àmbit de les humanitats 
digitals, sobretot en el tracta-
ment i l’anàlisi de dades sobre 
col·leccions i béns patrimoni-
als de Catalunya. És membre 
de la taula curatorial que de-
fi nirà el discurs expositiu del 
futur Museu d’Art de Lleida.

La conferenciant ens situà 
en l’època, el motiu de l’en-
càrrec, el tema i els elements, 
la interpretació simbòlica, 
la composició i els diferents 
llocs  on ha  estat fi ns l’actu-
al enclavament. L’any 1937 

Pablo Picasso residia a París, 
i rebé l’encàrrec de pintar un 
quadre de grans dimensions 
perquè representés la Repú-
blica Espanyola en l’Exposició 
Internacional de 1937 a Pa-
rís. Realitzà diferents esbos-
sos però, quan el 27 d’abril 
es va assabentar pels diaris  
del bombardeig de Guernica 
sobre la població civil, va vo-
ler manifestar el seu rebuig. 
No és una obra que retrati 
un episodi en concret, és un 
manifest general de rebuig al 
franquisme i a la barbàrie de 
la guerra. En acabar l’Exposi-
ció, van enderrocar el Pavelló 
i van retornar el “Guernica” a 
Picasso que va voler donar-lo 
a conèixer per Europa i Amè-
rica. Va estar al Museu d’Art 
Modern de Nova York fi ns el 
1953. L’any 1971 declarà 
que fos per al Govern de la Re-
pública. Picasso morí el 1973 
i els tràmits per retornar el 

quadre es van allargar fi ns el 
1981. Actualment  està expo-
sat al Museu d’Art Contempo-
rani “Reina Sofi a” a Madrid.

Trobada general
de les AEU de Lleida

Es va realitzar el divendres 
16 de març a la Val d’Aran. La 
recepció va tenir lloc a l’esglé-
sia de Santa Maria d’Ar ties, 
un magnífi c marc que va que-
dar petit per acollir els 350 
participants de les Aules as-
sistents. La classe magistral 
sobre: “L’Art de les esglésies 
araneses” va anar a càrrec de 
la historiadora Sra. Elisa Ros 
Barbosa. Al Parador Nacio-
nal vam gaudir de la tradició 
gastronòmica i d’una mostra 
de danses de la Val d’Aran. 
Vam compartir una cordial i 
interessant jornada amb les 
altres Aules, embolcallats per 
la blancor dels cims nevats 
del Pirineu.

Altres conferències
El dimecres 21 de març va 

visitar l’Aula d’Extensió Uni-
versitària David Fernàndez, 
que sota el títol “Revolució po-
lítica del segle XXI”, va impar-
tir una magistral conferència. 
Va néixer a Barcelona l’any 
1974, actualment és un pe-
riodista i activista social. Va 
ser diputat del Parlament de 
Catalunya de la X legislatu-
ra per la Candidatura d’Uni-
tat Popular (CUP), exercint 
el càrrec de president-porta-
veu del Grup Mixt. El juliol 
de 2015, després d’exercir 
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Molts socis van assistir al Foment 
per escolar David Fernàndez.

La darrerera conferència va anar 
a càrrec de Josep Borrell, amb el 
títol “Aigua i Ànima”.

La recepció de 
la trobada de les 
AEU de Lleida va 
tenir lloc a l’es-
glésia de Santa 
Maria d’Ar ties, un 
magnífi c marc que 
va quedar petit 
per acollir els 350 
participants de les 
Aules assistents.

el càrrec com a independent, 
va passar a formar part de la 
CUP com a militant. 

El 2006 va publicar, en ca-
talà i en castellà, una crítica de 
les actuacions de l’estat, Crò-
niques del 6 i altres retalls de 
la claveguera policial. El 13 
de novembre de 2012 va pu-
blicar, juntament amb Julià 
de Jòdar, un treball divul-
gatiu sobre els orígens i el 
projecte de la Candidatura 
d’Unitat Popular a partir de 
la recopilació d’opinions de 
l’entorn, titulat Cop de CUP. 
L’any 2013 va seguir Foc a 
la barraca, un recull d’arti-
cles seus realitzats als darrers 
anys, que va ser el llibre de 
pensament crític més venut 
al sud del Principat de Ca-
talunya durant la dia da de 
Sant Jordi d’aquell mateix 
any. David Fernàndez és un 
activista social compromès, 
i entre altres coses és mem-
bre del Grup de Periodistes 
Ramon Barnils i de la Xarxa 

d’Economia Solidària. Els 
seus articles periodístics 
destil·len una ètica coherent i 
sense fi ssures. Actualment té 
342.000 seguidors al Twitter. 

David Fernàndez es va de-
clarar anticapitalista, amant 
de la llibertat, que la força és 
del poble i que treballa per la 
República dia sí i dia també. 
Fernàndez va afi rmar que la 
situació actual a Catalunya i 
fent un símil amb la història, 
més que una revolució fran-
cesa estem vivint la decadèn-
cia de l’imperi romà.

Va afi rmar que Europa, la 
Unió Europea s’està allu-
nyant de les persones, i que 
s’ha convertit en una Euro-
pa fi nancera dominada pels 
mercats. Va explicar que el 
seu entorn ja no es pregunta 
si un altre món és possible, 
es pregunta com és possible 
aquest.

Va parlar, entre altres co-
ses, de la fam al món, de la 
fossa comuna que és la me-
diterrània, dels benefi cis de 
la banca i de les empreses 
alternatives a les grans mul-
tinacionals.

La següent conferència és 
realitzà el dimecres 4 d’abril 
amb el títol: “Aigua i Ànima” 
a càrrec del Sr. Josep Borrell.

Josep Borrell i Figuera 
(Lleida/Mollerussa, 1954) ha 
estat catedràtic de batxillerat 
de l’especialitat de llengua 
catalana i literatura a l’Insti-
tut Joan Oró. Pertany al cos 
d’inspectors d’educació. Des 
del juliol de 2012 és Direc-
tor dels Serveis Territorials 
del Departament de Cultura 
a Lleida.

Ha estat president de la 
delegació d’Òmnium Cultural 
del Segrià (1986-1994) i Di-
rector de l’Institut d’Estudis 

Ilerdencs de la Diputació de 
Lleida (1994-2000). Tam-
bé destaca com a creador 
del grup poètic La Gralla i la 
Dalla i de la revista literària 
L’Estrof. És autor dels poema-
ris: Un adulat desig (1986), 
Rambla de tardor (1991), Tir 
al blanc (1992), Molinet de 
vent (1996), Sine cupidita-
te (2002), Ombra de roure 
(2006) i La mitja vida (2012) 
i Aigua, ànima (2017) 

A més de la poesia, ha con-
reat i cultiva també la crítica 
literària i la historiografi a li-
terària (especialment la cor-
responent a la literatura de 
Ponent), i és articulista de 
premsa. Uns dels temes re-
currents en la seva lírica són 
el pas del temps amb els seus 
guanys i pèrdues; el desig, 
l’amor i el desamor, la identi-
tat i l’alteritat i el sentit de les 
nostres accions, i tot plegat 
lligat al record, a la presèn-
cia del paisatge natural com 
a correlat objectiu dels estats 
d’ànim i els jocs emocionals; 
entre la cerca, d’una banda, 
del locus amoenus i l’ideal 
(inabastable) de l’ataràxia; i, 
de l’altra, el desassossec, la 
inquietud, el neguit, la sensa-
ció d’incompletesa de tota la 
nostra vida.

Properes activitats:

 Divendres 4 de maig, con-
ferència a càrrec del Sr. Joan 
Vives.

 Tema: “Antoni Vivaldi, retra-
tista de la natura”.

 Dimecres 16 de maig, con-
ferència a càrrec del Sr. Josep 
París.

 Tema “L’experiència is-
raeliana: L’Estat d’Israel, els 
Kibbutz”.

La Junta Directiva 
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Dos equips al Torneig de Futbol 7
i Trobada de Penyes a Bellpuig

PENYA BARCELONISTA

Un any més hem tornat 
a tenir representació a 
l’11è Torneig Futbol 7 

de Penyes del FCB, celebrat 
a les instal·lacions de la FCF 
a Torrefarrera el dijous 29 de 
març i organitzat per la Fede-
ració de Penyes de Lleida Sud 
i la Franja.

Categoria Aleví
En categoria aleví vam ser 

capaços de guanyar tots els 
partits de la fase de grups i a 
semifi nals vam perdre contra 
la Penya del Barça de Lleida 
1970, encara que vam arribar 
al descans amb taules al mar-
cador.

Categoria Benjamí
En categoria benjamí vam 

quedar tercers a la fase de 
grups guanyant un dels quatre 
partits disputats i conseqüent-
ment vam ser eliminats des-
prés de presentar-nos-hi amb 
un equip on pràcticament tots 
els jugadors eren de primer 
any. 

En defi nitiva, Genís Guixé, 
com a responsable d’aquesta 
activitat, i en nom de tots els 
seus companys de Junta, vol 
agrair la implicació de tots els 
jugadors que van participar-hi 
juntament amb el suport de 

les seves famílies, i especial-
ment agrair a l’Escola Gerard 
Gatell d’Agramunt les facili-
tats que ens van donar des 
del primer moment per poder 
competir amb els seus equips 
en aquest prestigiós Torneig 
de Penyes del FCB. La veritat 
és que sortim molt satisfets de 
la imatge que vam oferir i de 
la implicació dels seus entre-
nadors, encara que ens que-
déssim a les portes de jugar 
la fi nal. 

Difícilment podrem dir cada 
any que vam estar a pocs mi-
nuts de disputar el Torneig 
Mundial de Penyes del FCB a 
la Ciutat Esportiva del Barça 
durant el proper torneig Joan 
Gamper.

XIIa Trobada de Penyes 
Barcelonistes de Lleida 
Sud i la Franja

El dissabte 24 de març vam 
ser presents a la XIIa Trobada 
de Penyes Barcelonistes de 
Lleida Sud i la Franja, coinci-
dint amb el XXVè Aniversari de 
la Penya de Bellpuig.

A la fotografi a que publi-
quem al costat podeu veure-
hi els dos representants de 
la nostra Junta: el Joan Ra-
mon Majoral i el Genís Guixé, 
acompanyats de Jordi Cardo-
ner, Vicepresident del Futbol 
Club Barcelona.

Aprofi tem per felicitar no-
vament la Penya de Bellpuig 
i encoratjar-los que continuïn 
treballant i en puguin complir 
molts més.

Genís Guixé

Equip Aleví entrenat per David 
Galan.

A la dreta, equip Benjamí 
entrenat per Arnau Gaset i Àlex 
Sangrà.
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Concert del 30è aniversari

COBLA JOVENÍVOLA D’AGRAMUNT

El dissabte 7 d’abril la Cobla Jovenívola 
d’Agramunt va celebrar, en el marc del 
Casal Agramuntí, l’acte central per com-

memorar el seu 30è aniversari. Un concert que 
representa l’acte més destacat d’una celebra-
ció que acabarà amb la gravació d’un CD amb 
sardanes dedicades a la cobla el proper mes 
de juny.

El concert va constar de dues parts ben di-
ferenciades. La primera amb protagonisme de 
l’actual formació de la cobla, on es va fer un 
repàs dels autors i les sardanes que més han 
marcat la trajectòria de l’entitat. La Jovenívola 
ho va fer sota la batuta del nou director musi-
cal, el pianista i compositor Gerard Pastor.

La segona part va servir per fer un recorregut 
dels 30 anys de trajectòria de la Jovenívola a 

partir dels diferents directors que l’han dirigit. 
Aquesta part va comptar amb la presència de 
molts dels ex-components i ex-directors de la 
formació. Es va començar amb la presentació 
del nou director, que va dirigir una sardana 
composada per ell mateix. Després, va haver-hi 
un record per la fi gura de l’Esteve Molero, di-
rector i impulsor dels espectacles de creació 
pròpia que ha produït la Jovenívola durant els 
darrers anys. També va pujar a l’escenari el 
músic i compositor Jordi Vilaró, que fou guia 
musical de la Jovenívola d’Agramunt durant 
una dècada.

Però el moment més emotiu de l’acte va ar-
ribar quan una vintena d’ex-components de la 
cobla van pujar a l’escenari. Uns músics que 
van ajuntar-se amb els actuals components per 
tocar un parell de sardanes. En primer lloc es 
va interpretar una sardana per a dues cobles, 
Homenatge a Ricard Viladesau, on es va poder 
comprovar el bon moment de forma que enca-
ra conserven els ex-components de la Jovení-
vola. En segon lloc, i com a tema fi nal, tots els 
músics van interpretar la primera sardana que 
va tocar la cobla en la seva estrena l’any 1987: 
l’Aplec de Martorelles. Fou amb aquesta sar-
dana que la Cobla Jovenívola va voler rendir 
homenatge al seu primer director i impulsor 
del projecte, el professor Ricard Bertran. Fou 
ell qui va dirigir la cobla en última instància i 
que va adreçar unes paraules d’agraïment al 
públic.   ■

La Cobla Jovenívola amb el 
seu actual director.

Josep Bertran va presentar 
l’acte.

El concert es va cloure amb 
la interpretació de la sardana 
l’Aplec de Martorelles, la 
mateixa amb què es va iniciar 
la cobla ara fa 30 anys.
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A punt una nova edició de dVins

FESTA, GASTRONOMIA I  CULTURA

Des de l’entitat Festa, Gastronomia i Cultura 
ja tenim a punt una nova edició de la Mos-

tra de vins i caves de proximitat que tindrà lloc 
el proper dia 26 de maig.

Des de l’organització us animem a venir a 
visitar-nos al passeig del Sió i també a parti-
cipar de la ruta turística i cultural que tindrà 
lloc durant el matí del dissabte. No us perdeu 
una visita a alguns dels llocs més emblemàtics 
d’Agramunt, així com el tast de vi i la degusta-
ció que farem a cada lloc. 

Dissabte 26 de maig, a les 11.00 h. 

• IV ruta turística i cultural pel centre 
d’Agramunt amb tast de vi i degustacions 
de productes locals.

 Inscripcions a l’Ofi cina de Turisme. 

 Preu: 10€ (places limitades)

A partir de les 17.00 h.

• VI  Mostra de vins i caves de proximitat al 
Passeig del Sió (a partir del pont romànic)

Més informació a www.dvins.cat

Dissabte 5 de maig, a les 11.30h

“Atrapacontes”
a càrrec del Club Atlètic Escatxics
ens explicaran el conte Feres ferotges!
                    

Divendres 11 de maig, a 2/4 de 9 del vespre
Tertúlia amb l’escriptora Maite Carranza, que ens parlarà 
de la seva novel·la El fruit del baobab, llegida pels 
membres del club de lectura. Acte obert a tothom.
 

Dijous 24 de maig, a 2/4 de 9 del vespre
Presentació de la trilogia poètica de Ferran Bacardí i 
Orobitg
-Tempus fugit 
-Calidoscopi
-Sonets imperfectes d’amors impossibles (o viceversa)

Amb música de l’agramuntí Xavier Bernaus

ACTIVITATS
BIBLIOTECA
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OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

La gran mentida

Atribueixen a Joseph 
Goebbels la frase “una 
mentida repetida mil 

vegades es converteix en una 
veritat”. Goebbels va ser el 
ministre encarregat de la 
propaganda d’Adolf Hitler i 
sembla que, malgrat la seva fi  
i la del règim polític que va 
secundar, ha passat a la pos-
teritat pel seu cinisme i per 
haver sabut manipular la in-
formació del govern nazi amb 
gran efi càcia. Goebbels acon-
sellava convençut: “menteix, 
menteix i menteix que alguna 
cosa quedarà; com més gran 
sigui una mentida, més gent 
se la creurà”. Era un perfecte 
malvat que aplicava les estra-
tègies que calguessin per tal 
de portar les persones vers el 
seu molí. 

El govern de Rajoy, amb el 
suport del partit dels socialis-
tes i del de Ciutadans, està 
construint una gran mentida 
que només se la creuen ells. 
Actuen amb paràmetres cla-
rament goebbelians. Amb la 
col·laboració estel·lar, això sí, 
de la majoria dels mitjans de 
comunicació (televisió, prem-

sa i ràdio) i dels relats esbiai-
xats de la Guàrdia Civil, jutges 
i fi scals. És una bola de neu 
que cada vegada es fa més 
grossa i que, com més dies 
passen, més costa de desfer. 

Acusen els polítics catalans 
del procés d’haver donat “un 
cop d’estat” quan no n’hi ha 
hagut cap a no ser el cop d’es-
tat que el mateix govern de 
Madrid ha fet a Catalunya en 
suspendre tot el govern català 
en una aplicació més que dis-
cutible de l’article 155. Posar 
les urnes perquè la gent voti 
“sí” o “no” a una pregunta, 
no es pot considerar pas un 
cop d’estat, veritat? I que una 
majoria parlamentària elegida 
democràticament voti a favor 
d’una república, ni que des-
prés no s’apliqui la resolució, 
no es pot pas considerar un 
cop d’estat, veritat? Un cop 
d’estat és el que va fer Fran-
co i l’exèrcit quan el 1936 es 
van alçar amb armes contra el 
govern legítim de la Repúbli-
ca. Un cop d’estat va ser el 
que van intentar Milans del 
Bosc, Armada i Tejero el 23F, 
quan, disparant, van entrar 
al Parlament espanyol i van 
treure els tancs als carrers 
d’alguna ciutat. 

Diuen que l’1 d’octubre hi 
va haver violència per part 
dels votants que van defensar 
les paperetes i les urnes pací-
fi cament, quan en realitat els 
violents van ser ells que van 
colpejar, ferir, trencar... tot el 
que van voler. De la violència 
seva d’aquell dia en tenim 
les imatges que ells gairebé 
no van difondre a la resta de 
l’estat i que van negar dient 

que s’havien manipulat i que 
eren falses. Quan vam dir que 
hi havia hagut un miler de fe-
rits, ells van treure per contra-
restar les xifres de centenars 
de policies i guàrdies civils 
que també havien estat ferits, 
però que en realitat ningú no 
va veure. Els que van rebre el 
dia 1 d’octubre van ser ho-
mes, dones, joves, bombers 
i gent gran que defensaven 
l’entrada dels col·legis elec-
torals amb les mans alçades 
quan la policia colpejava, 
empenyia i interpretava amb 
males arts l’a-por-ellos.

Van dir que el procés afec-
tava l’economia catalana i que 
les empreses per això mar-
xaven de Catalunya, quan 
en realitat va ser el propi go-
vern central qui va promoure 
i facilitar la fuga de la seu 
d’empreses de Catalunya; fi ns 
al punt que en algun cas el 
monarca Borbó va ser qui va 
trucar personalment a certes 
empreses perquè ho fessin. 
Quan passats uns mesos s’ha 
comprovat que l’economia ca-
talana no va baixar l’any pas-
sat, sinó tot el contrari, ells 
encara continuen manifestant 
que el procés va fer molt mal i 
que moltes empreses no volen 
venir a invertir a Catalunya. 
Cosa que les estadístiques i 
els resultats posteriors des-
menteixen clarament.

Ara acusen el major Trapero 
i tota la cúpula dels Mossos 
de pertànyer a una organit-
zació criminal. Els acusen de 
passivitat el dia 1 d’octubre 
sense entendre que les forces 
de seguretat de l’estat han 
d’estar al servei del poble. 

El govern de Ra-
joy, amb el suport 
del partit dels 
socialistes i del 
de Ciutadans, està 
construint una 
gran mentida que 
només se la cre-
uen ells. Actuen 
amb paràmetres 
clarament goebbe-
lians. Amb la col-
laboració estel·lar, 
això sí, de la ma-
joria dels mitjans 
de comunicació 
(televisió, prem-
sa i ràdio) i dels 
relats esbiaixats 
de la Guàrdia Civil, 
jutges i fi scals.
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En realitat no han paït que 
el major Trapero i els Mossos 
desarticulessin amb èxit el 
grup terrorista que va causar 
a l’estiu la mort i el pànic a 
les Rambles de Barcelona 
i a Cambrils. Un cas que el 
temps potser ens aclarirà ja 
que van amagar i no han per-
mès que s’investigués la rela-
ció que hi havia entre l’imam 
de Ripoll i la policia espanyo-
la (al qual sembla que havien 
trucat pocs moments abans 
que es produïssin els fets). 
“Corramos un tupido velo”. 
En canvi, els ministres del 
govern estatal felicitaren i 
proposaren condecorar els po-
licies i guàrdies civils que ha-
vien actuat a Catalunya amb 
proporció i proporcionalitat en 
el compliment del seu deure!

Jutges i fi scals acusen 
Puigdemont i el seu govern 
de malversació de fons i par-
len de xifres milionàries, quan 
des de Madrid feia mesos que 
controlaven les fi nances cata-
lanes, cosa que els permetia 
saber en què es gastava cada 
euro. El propi Rajoy va afi rmar 
en seu parlamentària que des 
de la Generalitat no s’havia 
desviat ni un cèntim al fi nan-
çament del referèndum inde-
pendentista. En què quedem, 
doncs?

L’actuació de l’Òmnium i de 
l’ANC no fou amb violència, 
sinó modèlicament pacífi ca. 
Dir el contrari és mentir. El dia 
que una multitud va sortir al 
carrer convocada per la xarxa 
davant la indignació per la in-
vasió de la policia i la guàrdia 
civil a algunes seus del govern 
català, els capdavanters de les 
dues formacions van demanar 
a la gent que es comportés i es 
retirés perquè poguessin sortir 
els policies. Ara de tot plegat 
en diuen que va ser una acció 
tumultuària i per això acusen 
els dos Jordis de rebel·lió i els 
mantenen en presó preventiva 
després de mig any.

Ara diuen que els CDR no 
només han actuat amb vio-
lència sinó que s’han com-
portat com els etarres quan 
provocaven la kale barroka, o 
sigui, la violència organitzada 
al carrer: trencar aparadors, 
cremar contenidors, trencar 
el mobiliari urbà, apedregar 
les forces de l’ordre... Que al-
guns membres dels CDR ha-
gin tallat carreteres o que ha-
gin aixecat barreres de peatge 
d’algunes autopistes queda 
molt lluny del que va passar 
al país basc fa alguns anys. 
I ara, a més, se’ls vol aplicar 
la llei antiterrorista. Voleu dir 
que es pot comparar l’actua-

ció dels Comitès de Defensa 
de la República amb el terro-
risme? El que han fet aquests, 
per exemple, amb el que van 
fer els que van matar gent a 
les Rambles, té comparació 
possible?

Quan la televisió espanyola 
i les cadenes estatals infor-
men o parlen del tema sem-
pre ho fan des d’una posició 
clarament anticatalana. Les 
imatges de la policia pegant 
l’1 d’octubre van ser pràc-
ticament censurades i ben 
poques en van emetre. Hi 
va haver treballadors de Te-
levisió Espanyola que es van 
queixar pel control a què se’ls 
sotmetia. En els debats, les 
postures dels que hi interve-
nen apunten totes cap al ma-
teix objectiu. Sempre parlen 
des de la posició del govern 
central. Però després acusen 
TV3, una televisió que ells no 
veuen, de manipular els cata-
lans i d’anar a favor de l’in-
dependentisme. És clar que 
en aquesta idea hi ha ajudat 
el que diuen els partits unio-
nistes de casa nostra com són 
PP, Ciutadans i PSC.

Goebbels deia que “cal car-
regar a l’adversari els propis 
errors o defectes i respondre 
l’atac amb un atac. Si no 
pots negar les males notícies, 
inventa-te’n unes altres que 
desviïn l’atenció.” I afegia, 
per si no ha quedat clar: “la 
propaganda ha de limitar-se a 
un petit nombre d’idees i re-
petir-les incansablement; cal 
presentar-les una i una altra 
vegada des de diferents pers-
pectives, però sempre conver-
gint sobre el mateix concep-
te.” Després, als que defen-
sem el dret a decidir i volem 
crear una república catalana, 
no falta qui ens digui que som 
uns feixistes i uns nazis.   ■

Quan la televisió 
espanyola i les 
cadenes estatals 
informen o parlen 
del tema sempre 
ho fan des d’una 
posició clarament 
anticatalana. 
Les imatges de 
la policia pegant 
l’1 d’octubre van 
ser pràcticament 
censurades i ben 
poques en van 
emetre. Hi va ha-
ver treballadors de 
Televisió Espanyola 
que es van queixar 
pel control a què 
se’ls sotmetia.
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com

Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)
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Remeis tradicionals: blat de moro

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

Aquesta planta és ori-
ginària de l’Amèrica 
Central i del Sud, on 

els asteques i els inques la 
coneixen des de fa molts anys 
i la consideren sagrada. Va 
ser introduïda a Europa com 
a planta ornamental i Europa 
la considerà ràpidament com 
alimentària. En aquest mo-
ment es pot dir que es con -
rea a tot el món. És una gra-
mínia que pot mesurar tres 
metres d’altura. Té una tija 
buida per dins i les fulles 
grans i llargues. Les fl ors do-
nen lloc a les panotxes, les 
quals desenvolupen la cabe-
llera.

No cal dir que el blat de 
moro és una de les plantes 
més esteses del món, per tant 
els seus grans són un dels 
productes més nutritius que 
ens dóna la naturalesa. Així, 
tenim que la farina que es 
fa del seu gra és un aliment 
molt nutritiu i de fàcil diges-
tió. En temps difícils, com 
van ser després de la Guerra 
Civil espanyola, es menjaven 
les farinetes de blat de moro 

i el pa de xeixa de formen de 
farines barrejades.

En el punt de vista medi-
cinal, els asteques i els in-
ques, feien servir l’emplastre 
d’aquesta planta com a terà-
pia antiinfl amatòria, i avui dia 
es fan servir els esmentats 
emplastres de farina o gra 
triturat amb la mateixa fi na-
litat. Al Pallars s’ha fet servir 
tradicionalment la cabellera 
del blat de moro contra la cai-
guda del cabell. El decuit de 
l’estigma cabellera es fa servir 
tòpicament per guarir ferides.

En ús intern cal destacar 
que el contingut dels estig-
mes del blat de moro atorga 
importants propietats diürèti-
ques, ja que la cocció lenta 
relaxa, neteja i depura les pa-
rets i mucoses de les vies uri-
nàries i la bufeta i alleuja la 
irritació excitant la secreció 
dels ronyons i activant, així, 
el fl ux i l’eliminació d’ori-
na. Si es pren la tisana tres 
cops cada dia, malgrat que 
se’n pot prendre tanta com 
es vulgui, es molt bo contra 
la tensió alta, les infeccions 

a les vies urinàries, la gota i 
l’albúmina de l’orina.

Les propietats diürètiques 
de la infusió de cabellera de 
blat de moro poden intensifi -
car-se si se combina amb fu-
lles de bedoll i cua de cavall; 
en aquest cas s’han de mes-
clar tres cullerades soperes 
per litre d’aigua que beurem 
durant el dia; aquestes propi-
etats diürètiques combinades 
amb les seves virtuts protec-
tores fenals fan disminuir els 
càlculs o pedres.

En un altre sentit, el blat 
de moro és una bona opció 
per als celíacs i persones que 
no toleren el gluten que es 
troba en algunes gramínies, 
com ara el blat, l’ordi, el sè-
gol, la civada... L’oli de blat 
de moro és recomanat contra 
el colesterol. També es po-
den elaborar xarops amb 10 
grams d’extret d’estigmes de 
xarop de sucre. Aquest oli 
conté àcids grassos que aju-
den a reduir el colesterol.

De la manipulació del blat 
de moro també se n’extreu 
un biocombustible destinat 
a millorar notablement la ga-
solina.

Algunes observacions: no 
s’ha de fer servir en casos 
d’infl amació de pròstata, in-
sufi ciència renal, cardiopa-
ties o quan es consumeixin 
diürètics sintètics. Durant 
l’estiu produeix moltes al-
lèrgies. Cal controlar-ne el 
consum durant l’embaràs i 
en nens menors de cinc anys.

Recol·lecció: els estigmes 
o cabellera es cullen durant 
l’estiu o tardor i s’assequen a 
l’ombra.   ■

El blat de moro és 
una de les plantes 
més esteses del 
món, per tant els 
seus grans són un 
dels productes més 
nutritius que ens 
dóna la naturalesa. 
Així, tenim que la 
farina que es fa del 
seu gra és un ali-
ment molt nutritiu i 
de fàcil digestió.
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Formatges Monber
Elaboració Artesanal

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

Agramunt

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

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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Les campanes no sonen

La intel·ligència de les abelles

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Avui, 10 d’abril (en escriure aques-
ta nota per a la revista Sió) fa dies, 

mesos, que les campanes de l’esglé-
sia no sonen. Què passa? Diuen que 
és degut a una avaria en el sistema 
electrònic (abans, quan això passava, 
la reparació era de pocs dies). És molt 
estrany aquest silenci perllongat. Es 

diu també que si és culpa de la Parrò-
quia, que si és culpa de l’Ajuntament 
o si dels dos a la vegada. Però el cas 
és que el problema no es resol.

Viure –com és el meu cas– quasi 
sota el campanar, de les campanes, 
i no sentir-les, és com si em faltés al-
guna cosa; sí, l’alegria d’escoltar els 

seus sons que anuncien les hores, els 
seus repics donant notícies del viure, 
així com els seus tocs de difunts.

Confi o que es resolgui el problema 
–el que sigui– el més aviat possible 
per poder gaudir-les de nou.

Jaume Cots

Érem a mitjans abril de mil nou-
cents vuitanta. Vam decidir por-

tar les abelles al bosc del Siscar, una 
gran extensió d’erms, tossals i serra-
lades cobertes d’alzineres, romers,
timons i altres plantes oloroses i bo-
nes.

Quan faltava uns dos quilòmetres 
per arribar al tossal on les havíem de 
portar, vam veure que hi havia una 
bassa, vam parar la furgoneta i ens 
hi aturàrem. L’aigua era clara i no hi 
havia abelles, cosa que ens demostrà 
que aquella partida encara no estava 
ocupada. Així que les nostres abelles 
podrien triar les fl ors que més els 
agradessin. Després vam acabar d’ar-
ribar al lloc escollit, vam descarregar 

les arnes, que vam posar afi lerades 
una tocant de l’altra. Llavors vam 
observar com sortien les abelles. Van 
volar uns tres minuts per agafar posi-
ció i van marxar volant a velocitat de 
vertigen recte cap a la bassa. Nosal-
tres vam engegar el furgó i vam mar-
xar de pressa perquè les volíem veure 
arribar. Ens vam quedar sorpresos en 
descobrir que tot el voltant de la bas-
sa estava ple d’abelles que bevien i 
carregaven d’aigua per donar de veu-
re a les cries que hi havia a les arnes. 
Ens vam preguntar: com és possible 
que ho hagin trobat tant de pressa? 
Si aquí no hi havien estat mai. A més, 
l’aigua no té color ni olor, i quan vam 
passar de pujada amb la furgoneta, 

les arnes estaven tancades i no podi-
en veure res. Elles no havien anat a 
donar les voltes que feia el camí per 
on havíem passat, sinó que van anar 
en línia recta i a gran velocitat.

Aquest cas no l’oblidaré mai. Ens 
demostra la gran intel·ligència de les 
abelles i la infi nita, immensa i mera-
vellosa saviesa d’aquell que les va fer, 
que és el nostre creador, i que ha fet 
moltíssimes meravelles per a nosal-
tres. Cal fer-nos unes preguntes: Tot 
plegat ho hem sabut agrair al nostre 
pare del cel? Hem fet un bon ús de 
tants regals que ens ha fet? Li hem 
dit “gràcies” de tant en tant?

Francesc Cases
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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▼

La Guerra CivilLa Guerra Civil
a Puigverda Puigverd
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Vista antiga de Puigverd en un llibre d’abans de la Guerra Civil.

Foto pàgina anterior: Vista de Puigverd publicada a La Vanguardia el 21 d’abril de 1933.
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▼

REPORTATGE LA GUERRA CIVIL  A PUIGVERD per JOAN PUIG

Algunes dades sobre la Guerra
Civil a Puigverd d’Agramunt

El fet de poder accedir 
per Internet a bona part 
de la documentació 

anomenada “Causa General”, 
és a dir, de la Guerra Civil, 
permet disposar d’informa-
ció fi ns ara desconeguda que 
explica en part com van anar 

les coses.  Val a dir que la in-
formació no és completa (que 
més voldríem!), ja que molts 
documents es van perdre, i 
que ens arriba de mans del 
bàndol guanyador, cosa que 
signifi ca que a l’hora d’ana-
litzar i interpretar els papers, 
la qüestió s’exposa des d’un 
punt de vista molt concret. 
Tot i això, aquesta documen-
tació té una vàlua important 
perquè dona llum a uns anys 
convulsos i a uns fets que en 
bona part ja ningú conserva 
en la memòria.

En trets generals es pot dir 
que la Guerra Civil a Puigverd 
d’Agramunt va produir un im-
pacte semblant al de qualse-
vol poble petit. Un cop hi va 
arribar la notícia que l’exèr-
cit espanyol africà s’havia 
aixecat contra la República, 
probablement via Agramunt, 
es va produir un saqueig a 
l’església amb la participació 
d’alguns membres del Comitè 
agramuntí que sembla que hi 
van anar amb un camió que 
utilitzaren per emportar-se’n 
materials (tal volta per cre-
mar-los com van fer a Agra-
munt). També es va formar 
ben aviat un Comitè local que 
va substituir l’Ajuntament que 
hi havia hagut fi ns llavors. El 
poble, com va passar arreu, va 

quedar dividit en famílies de 
dretes i d’esquerres, segons la 
seva tendència. Sortosament 
no hi va haver cap veí assas-
sinat. A Puigverd al cap d’uns 
dies de l’aixecament militar 
també hi va arribar una grane-
llada de refugiats procedents 
d’Andalusia, de Cádiz, d’As-
túries, de Pozo Blanco... que 
es van instal·lar a la rectoria. 
La gent va anar fent vida més 
o menys normal, llevat dels 
joves que es van incorporar a 
l’exèrcit. Hi havia escola per 
als menuts i els pagesos cul-
tivaven els seus camps. Als 
pares dels fi lls desertors els 
van fer anar un temps a peu 
fi ns a les Pallargues a fer for-
tifi cacions. La situació, però, 
va canviar a partir del primer 
bombardeig d’Agramunt el 5 
d’abril de 1938. Des de Puig-
verd veieren com els avions 
feixistes deixaven caure les 
bombes sobre la població amb 
el subsegüent esclat i el núvol 
de pols i fum que s’enlairava 
cel amunt. A partir d’aquell 
dia, la majoria dels puigver-
tins marxaren del poble. Els 
refugiats de fora que hi havia 
a Puigverd també se’n van 
anar i no van tornar més.  

El saqueig de l’església
A partir de l’informe que 

El 5 d’abril ha fet 80 anys que la vila d’Agramunt va ser despietadament bombardejada per les tropes 
“nacionals” igual com moltes altres poblacions pròximes al front. Va ser la primera vegada i la que 
ocasionà més morts. En record a aquell fet i en homenatge a les víctimes, Sió ha volgut dedicar unes 
pàgines a la Guerra Civil, en aquesta ocasió referides al poble veí de Puigverd d’Agramunt.
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El campanar del poble va ser un 
dels refugis dels puigvertins.
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REPORTATGE LA GUERRA CIVIL  A PUIGVERD

▼

l’alcalde de Puigverd, Jaume 
Abellana, i el secretari, Ra-
mon Boixadera, van enviar al 
Fiscal Instructor del Tribunal 
Suprem de la Causa General 
el 13 de novembre de 1940, 
sabem que en esclatar la 
guerra un grup de persones 
van saquejar l’església parro-
quial, van destruir vuit altars 
i les imatges d’estil renaixen-
tista. També es van emportar 
objectes com una custòdia, 
tres calzes i una creu d’es-
til gòtic. Entre les persones 

que van participar en el sa-
queig se n’esmenten tretze 
tot indicant on es troben en 
el moment d’elaborar l’infor-
me: Emilià Pey (a la presó de 
Lleida), Enric Brufau Torrents 
(a França), Ramon Querol 
Grau (a Mèxic), Antoni Mira-
lles Solà (a França), Progrés 
Cisteró Querol (desaparegut), 
Josep Cisteró Omedes (a Bar-
celona), Mateu Salut (a Bar-
celona), Josep Rovira Selva 
(a la presó de Barcelona), 
Francesc Bertran (al poble), 
Josep Gomà Mallol (a la pre-
só de Lleida) Pau Piqué Piera 
(a la presó de Lleida) Llibert 
Miralles Solà (a França) i Ra-
mir Marsà Gomà (al poble). 
Cal dir que els dos primers 
eren agramuntins, afi liats 
al PSUC, i que segurament 
hi van anar amb altres ele-
ments després d’haver actuat 
a Agramunt. Algunes perso-
nes de Puigverd van intentar 
frenar els exaltats perquè no 
trenquessin més coses. Tam-
bé a partir de l’informe es 
veu el grau de dispersió, al 
cap d’un any i mig d’haver-se 
acabat la guerra, de les tretze 

persones acusades de par-
ticipar en el saqueig: quatre 
eren a la presó (tres a Lleida 
i un a Barcelona), quatre més 
a l’exili (tres a França i un a 
Mèxic), un desaparegut, dos a 
Barcelona i dos a Puigverd. O 
sigui que d’onze puigvertins, 
només dos romanien al poble.

El Comitè Local i el
Sindicat de Confi scació

Segons el mateix document 
esmentat suara, a Puigverd es 
formà ben aviat un Comitè lo-
cal compost per sis persones2, 
la majoria de les quals havia 
participat en el saqueig de 
l’església i la casa sacerdotal. 
En un moment determinat el 
Comitè va fer imprimir bitllets 
tal i com van fer molts ajun-
taments catalans donada l’es-
cassedat de diners.

També es deixa constància 
d’un segon organisme anome-
nat Sindicat de Confi scació 
(ells en deien “Incautació”) 
format per vuit persones i que 
probablement estava lligat a 
l’anterior, cosa que explica 
que la presidència recaigués 
en la mateixa persona.

1 Ramir Marbà de 91 anys, a qui hem entrevistat, creu recordar que també van ser del Comitè local Mateu Roig i Josep 
Rovira. Llavors ell tenia uns 10 anys. Explica que durant la Guerra Civil encara va anar a col·legi fi ns que van bombardejar 
Agramunt que va ser quan la família es va traslladar a una cabana de volta que tenia una tia seva entre Mas d’en Trilla i 
Castellnou. Dies després van baixar a l’Era del Siscar on hi havia gent d’Agramunt i de Puigverd.
2 En una altra carta en què s’anomenen tots els qui formaven part del Comitè de Puigverd no hi apareix Ramir Gomà. 
Només a ell se’l qualifi ca de “consejero”.

Composició del Comitè de Puigverd:

President: Ramon Querol Grau de cal Farran

Vocals: Josep Miralles Solà de cal Porta (a França)
 Josep Gomà Mallol, el Bep del Siscar
 Pau Piqué Piera, el fi ll del secretari de Puig-

verd d’abans de la guerra.
 Jaume Mallol Puig, el Ratés (presó de Lleida)

Conseller: Ramir Marsà Gomà1

Composició del Sindicat de Confi scació:

President: Ramon Querol Grau

Secretari: Francesc Marvà (al poble)

Vocals: Ramon Vila Gatell (al poble)
 Josep Cisteró Omedes (a Barcelona)
 Antoni Tomàs Vidal (al poble)
 Joan Granés Foch (al poble)
 Manuel Muixench Fitó (al poble)
 Josep Miralles Solà
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Ramiro Marbà amb la seva esposa 
Montserrat Antonijoan amb qui 
l’autor es va informar. Ell, amb 91 
anys, encara recorda molts fets 
de la Guerra Civil.
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Al Comitè de Puigverd se 
l’acusa d’haver posat multes 
a alguns veïns de la localitat 
per la seva afi liació de dretes. 
Hi diu que les feien pagar en 
metàl·lic i que l’import to-
tal puja a 70.000 pessetes. 
Quantitat que sembla exage-
rada i que possiblement es 
calculà a ull.

Pel que fa al Sindicat de 
Confi scació, s’hi explica que 
va requisar béns i fruits de 

diversos veïns de la localitat 
pel fet de ser de dretes. A 
més s’esmenta que a Tomàs 
Balasch, a Florenci Golanó i 
a Pere Añé les confi scacions 
els van venir determinades 
perquè els seus fi lls lluitaven 
a l’exèrcit de Franco; mentre 
que a Leandre Andreu va ser 
perquè els seus fi lls havien 
desertat del bàndol republicà.

En el document a què fem 
referència també s’assenyala 
que, a més dels membres del 
Comitè, altres cinc persones 
van ser “autores morales de 
los desmanes cometidos en 
la localidad por actuar de una 
manera encubierta”: Salvador 
Balasch Solà, dirigent i cap 
del Centre Republicà adherit 
a Esquerra Republicana de 
Catalunya; Josep Molins Pie-
ra, Josep Mallol Pla, Salvador 
Sala Benet i Salvador Balasch 
Solà, tots els quals vivien a la 
localitat en aquells moments.

Finalment, s’explica que el 
juliol de 1936 el Comitè local 
va detenir el veí de Puigverd 
Ramon Boixadera Nadal, el 
Moliner, que va ser reclòs a la 
presó de Lleida on el van con-
demnar a pena de mort, si bé 
se li commutà per 30 anys de 
reclusió. Cal assenyalar que 
aquest puigvertí empresonat 
per ser de dretes és la ma-
teixa persona que, juntament 
amb l’alcalde, signa el docu-
ment com a secretari.

Ni fosses ni exhumació 
de cadàvers

En una circular de la Dipu-
tació de Lleida dirigida a l’al-
calde de Puigverd se li dema-
na que no autoritzi exhumar 
cadàvers de la Guerra Civil 
sense demanar el correspo-

nent permís, alhora que ha de 
respondre si hi ha hagut algú 
que ha intentat fer-ho. El co-
municat diu així:

“A partir de ésta fecha y 
por tenerlo así acordado en 
la Causa General que instruyo 
con motivo de los hechos de-
lictivos de importancia ocurri-
dos en esta Provincia durante 
el dominio rojo, se servirá V.S. 
dar las órdenes oportunas 
para que bajo ningún pretexto 
sin el oportuno permiso de mi 
Autoridad se practiquen ex-
humaciones de cadáveres de 
personas asesinadas duran-
te la dominación roja, cuyos 
enterramientos se efectuaron 
en forma colectiva en zanjas o 
fosas abiertas al efecto dentro 
o fuera del cementerio.

Igualmente se servirá acu-
sarme recibo de la presen-
te comunicación dándome 
cuen ta de cualquier intento 
de exhumación que se quiera 
llevar a cabo por particular o 
Autoridades sin la correspon-
diente autorización de esta 
Causa General.” 3

Al cap de poc més d’una 
setmana l’alcalde, Jaume 
Castellà, va respondre que a 
Puigverd durant la Guerra Ci-
vil no hi havia hagut persones 
enterrades en fosses fora del 
cementiri.

La misteriosa mort
d’un soldat

En una carta, amb data 7 de 
gener de 1943, del fi scal ins-
tructor de la Causa General es 
demana a l’alcalde el nom del 
soldat que va ser assassinat a 
Puigverd durant la guerra. La 
resposta del dia 13 del mateix 
mes per part de l’alcalde no 
va aclarir gran cosa: “practi-

3 Carta datada el 24 d’agost de 1941 a Lleida. ▼

Davant i darrere dels dos bitllets 
de Puigverd de la guerra.
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cada las oportunas averigua-
ciones y consultadas buen 
número de persones de las 
que en aquellas fechas resi-
dían en la misma, si bien afi r-
man la existencia del hecho, 
ninguno de ellos ha facilitado 
los datos interesados por re-
sultar desconocido.” També 
va rebre una carta semblant 
el jutge municipal encarregat 
del Registre Civil de Puigverd, 
Josep Llovera, que va respon-
dre que no hi havia cap docu-
ment en relació al cas.

Al cap d’uns mesos, el 20 
de juny, el fi scal instructor va 
fer dues cartes insistint en la 
mateixa direcció; una a l’al-
calde de Puigverd i l’altra al 
comandant de la Guardia Ci-
vil d’Agramunt. En aquestes 
missives, però, ja havia des-
cobert algunes coses: es trac-
tava del soldat mariner ano-
menat Ramon García de la 94 
Brigada Mixta, 12è batalló, 
2a companyia de l’exèrcit de 
la República que havia estat 
mort a Puigverd entre el 9 i 
l’11 d’abril de 1938.

Les respostes no es feren 
esperar gens. Tant l’alcalde 
com el comandant de la Guar-
dia Civil diuen que, després 
de les oportunes investiga-
cions, no poden precisar com 
va passar el fet ja que al po-
ble aquells dies hi havia molts 
pocs veïns perquè la majoria 
n’havien marxat i s’havien 
refugiat en cabanes i masies 
(degut al temor que bombar-
degessin Puigverd tal i com 
havia passat a Agramunt i al-
tres poblacions el 5 d’abril), 
si bé poden aclarir que el 
soldat va ser assassinat per 
Ramon Querol, amb el renom 
de Farran, o sigui el qui era 
el president del Comitè local.

Al cap d’un any, el 20 de 
juny de 1944, el fi scal ins-
tructor demana al jutge mu-
nicipal de Puigverd que inter-
rogui sobre el cas del soldat 
mort a Ramon Querol Grau, 
Josep Miralles Solà, Josep 
Gomà Mallol, Francesc Ber-
tran Munt i Josep Serra Fi-
nestres, ja que diu que eren 
els que estaven patrullant 

quan va succeir el cas. En la 
resposta el jutge municipal, 
Josep Llobera Montané, del 7 
de juliol del mateix any, expli-
ca que no ha pogut entrevis-
tar els dos primers, ja que no 
sap on són, i tampoc el dar-
rer perquè fa un any que va 
morir. De manera que adjunta 
només la declaració de dos 
dels cinc “testimonis”: Josep 
Gomà i Francesc Bertran.

A) Versió dels testimonis 
(1944)

Josep Gomà Mallol, de 41 
anys, pagès, viudo, natural i 
veí de Puigverd va comparèi-
xer davant el jutge municipal 
i va declarar que mentre ell i 
altres veïns estaven vigilant 
que els soldats d’una compa-
nyia, que hi havia als afores 
de Puigverd, no entressin a 
cap corral ni fessin cap desas-
tre, va ocórrer el fet que no va 
veure perquè era en un altre 
carrer. Després ho va saber 
perquè li van explicar. Digué 
que els protagonistes foren 
Ramon Querol i Josep Mira-
lles, els quals li van contar 
que el soldat estava dalt de 
la paret d’un corral del carrer 
Botador amb la intenció de 
saltar a dins; en veure’l se li 
va demanar que baixés, cosa 
que va fer. Llavors va comen-
çar una forta discussió entre 
el soldat i Ramon Querol, que 
havia estat qui li havia cridat 
l’atenció. El soldat va intentar 
prendre l’escopeta de caça de 
dos canons que portava Ra-
mon Querol, fet que ocasionà 
que aquest fes ús de la pis-
tola i li disparés mortalment. 
També explica que el sergent 
de la companyia a què perta-
nyia el soldat va comparèixer 
al lloc dels fets i va parlar llar-
gament amb Ramon Querol 
i altres veïns que hi havien 

REPORTATGE LA GUERRA CIVIL  A PUIGVERD
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Ca l’Hereuet vist des de la plaça 
Botador. En la part de totxo (de 
construcció més recent) probable-
ment hi havia la paret del corral per 
on diuen que es va enfi lar el soldat.

El 20 de juny de 
1944, el fi scal 
instructor demana 
al jutge municipal 
de Puigverd que 
interrogui sobre 
el cas del soldat 
mort a Ramon 
Querol Grau, Josep 
Miralles Solà, Josep 
Gomà Mallol, Fran-
cesc Bertran Munt i 
Josep Serra Fines-
tres, ja que diu que 
eren els que esta-
ven patrullant quan 
va succeir el cas.
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anat en sentir els trets. Re-
corda que de la documenta-
ció que portava el soldat es va 
saber que era gallec, encara 
que no en sabia la població.

En la declaració signada 
per Francesc Bertran Munt, 

de 47 anys, casat, paleta 
de professió, natural i veí de 
Puigverd, hi diu que el decla-
rant, estant a casa, va sentir 
un tret i llavors va sortir i va 
anar cap allà on havia sonat. 
Hi va trobar un soldat estirat 

a terra al voltant del qual hi 
havia unes quinze o vint per-
sones (que no recorda qui 
eren) entre les quals hi havia 
Ramon Querol que va ser qui 
va dir que ell havia disparat 
l’arma. L’explicació en la ma-
nera com van succeir els fets 
coincideix amb l’anterior tes-
timoni, si bé precisa que el 
soldat va ser descobert quan 
s’havia enfi lat a la paret del 
corral de ca l’Hereuet.4

B) Versió de l’homicida 
(1938)

Gairebé al mateix temps 
que feien les declaracions els 
dos testimonis de Puigverd es 
va trobar en el jutjat de Cer-
vera el sumari de l’homicidi 
del soldat mort on hi havia la 
declaració de Ramon Querol 
Grau. Aquella declaració, feta 
en català, fou traduïda al cas-
tellà per incorporar-la a l’ex-
pedient de la Causa General. 
Donat el seu interès, ja que 
hi ha diferències considera-
bles respecte les que feren 
anys després els testimonis, 
la reproduïm a continuació 
en català:

“A Cervera a vuit d’octubre 
de 1938 declara el testimoni 
RAMON QUEROL GRAU, fi ll 
de Jaume i de Ramona, de 
51 anys d’edat, casat, pagès, 
veí de Puigverd d’Agramunt, 
i interrogat convenientment, 
diu:

Que el dia 9 o 11 d’abril 
darrer es van presentar a 
Puigverd d’Agramunt, d’on és 
alcalde el declarant, uns vint 
individus de tropa de Mari-
na, alguns d’ells armats amb 
bombes de mà i la majoria 
desarmats, sense conèixer-ne 

4 Josep Gomà va fer la declaració davant del jutge municipal Josep Llobera i Montané, assistit per un secretari, el 4 de 
juliol de 1944 a Puigverd; Francesc Bertran Munt la va fer el 6 de juliol.
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a cap, ni el nom ni el lloc d’on 
eren; els quals es dedicaren a 
saquejar les cases dels veïns 
que, a causa del bombardeig 
que hi havia hagut pocs dies 
abans a Agramunt, havien 
anat de Puigverd al camp.

Que entre les cases que 
saquejaren hi ha la de Ramir 
Marsà, de la qual van agafar 

quatre o cinc conills i igual 
número de cassoles i olles; la 
de Federico Benet de la qual 
desempanyaren la porta i se 
n’emportaren tot el pa que 
hi havia (no sap quant) i la 
de Josep Cisteró, cunyat del 
declarant, de la qual robaren 
porc, conills, gallines i roba, 
fi ns i tot matalassos. Que 

aquests saquejos ja feia dos o 
tres dies que es produïen en-
cara que no sap si els havien 
fet els mateixos individus o 
altres.

Que en vista d’aquest es-
tat de coses l’Ajuntament 
acordà, sense aixecar-ne acta 
perquè no hi havia Secretari, 
muntar una guàrdia per evitar 
aquests robatoris. Que aques-
ta guàrdia estava composta 
pel declarant; Josep Miralles 
Solà, tinent d’alcalde; Josep 
Gomà Mallol, conseller de 
l’Ajuntament; Francesc Ber-
tran Munt, i Josep Serra Fi-
nestres.

Que amb la fi nalitat d’aca-
bar amb els robatoris, els de 
la dita guàrdia el dia apuntat 
al principi requeriren als indi-
vidus de la tropa esmentada 
que marxessin de la població 
perquè no robessin més i que, 
si necessitaven alguna cosa, 
que la demanessin, que els la 
donarien. Que tots ells aten-
gueren aquestes exhortaci-
ons; millor dit, tots menys un 
que començà a insultar el de-
clarant, dient-li que ell no era 
ningú i amenaçant-lo dient-li 
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▼

Vista general de Puigverd des 
del camí vell d’Agramunt.

Vista parcial de la plaça del 
Botador que abans servia per 
jugar a pilota i ara serveix 
d’aparcament.

JOAN PUIG
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Ca l’Hereuet per la part
del davant.

que estava fart de jugar-se la 
vida al front i que ara també 
se la jugaria, la qual cosa va 
induir el declarant a detenir 
l’individu que, en sentir que 
quedava detingut, va tractar 
de feixista a qui parla i lla-
vors va ser quan el declarant 
el va agafar amb la mà dreta 
pel braç esquerre i el repetit 
individu va agafar el canó de 
l’escopeta que portava el qui 
ho diu, forcejant per prendre-
li l’arma i fent que aquesta es 
disparés sense la voluntat del 
declarant i resultant aquell 
mort a l’acte pel tret que va 
rebre a l’alçada del cor.

Que els altres que anaven 
amb l’interfecte i estaven 
allunyats una mica del lloc en 
què va passar l’escena, van 

reconèixer espontàniament 
que la culpa era del seu pro-
pi company del qual digueren 
que era un insultador i amb 
tot el menyspreu afegiren que 
l’interfecte es quedés allí per 
malvat.

Que tot seguit del fet ocor-
regut, el qui parla donà conei-
xement a la Comandància Mi-
litar, dic als Guàrdies d’Assalt 
del lloc d’Agramunt, primer 
per telèfon i després perso-
nalment; i li contestaren que 
portés el cadàver al dipòsit 
corresponent i que passades 
les hores reglamentàries l’en-
terressin i no es preocupessin 
més de l’assumpte, del qual 
no es va poder donar conei-
xement a l’Autoritat Judicial, 
perquè no hi havia Jutge ni 
Secretari a Puigverd d’Agra-
munt a causa de les circum-
stàncies greus que llavors 
passaven.

Que després d’haver passat 
el fet es presentà un militar 
amb una carpeta el qual, 
assabentat de la forma com 
havia anat tot, va prendre 
unes notes per escrit i al dia 
següent es presentà de nou i 
va dir que ja podien enterrar 
l’interfecte, tal i com es va fer 
en el cementiri municipal de 
Puigverd d’Agramunt.

Que dels cinc que formaven 
la guàrdia només un portava 
pistola i escopeta, i aquest 
era el Tinent d’Alcalde, i els 
altres només portaven esco-
peta. Que va ser testimoni 
presencial JAUME BOBÉ de 
Puigverd d’Agramunt. Que no 
creu que es practiqués cap 
actuació judicial a causa del 
fet d’autos pels motius indi-
cats.

Llegida es fi rma i ratifi ca 
fi rmant el Senyor Jutge. Dono 
fe i també que el qui parla 
afegeix prèviament que el mi-

litar que va dir que ja es po-
dia enterrar no sap qui és ni 
quin càrrec tenia, encara que 
li sembla que era un Comis-
sari, el qual es va posar a les 
ordres del declarant per si hi 
havia nous casos com l’ocor-
regut.”

Si el lector ha estat atent, 
haurà descobert que la ver-
sió de la mort del soldat que 
donaren els testimonis al cap 
d’uns anys difereix conside-
rablement de la que donà 
l’homicida. Queden una colla 
de llacunes o d’interrogants 
per resoldre, encara que hom 
es pot fer una idea de tal i 
com devien anar les coses en 
aquells moments convulsos 
de guerra en què el front esta-
va a prop i que una part dels 
soldats de l’exèrcit republicà 
s’havien instal·lat als nostres 
pobles.

Dos successos més
Puigverd no va ser bom-

bardejada. Sols al fi nal els 
avions franquistes van llençar 
algunes bombes al voltant del 
poble, però que no van afec-
tar les cases. Quan l’aviació 
atacava Agramunt, sonava la 
sirena i la gent que hi havia al 
poble s’amagava en diversos 
indrets, depenent del que els 
quedava més a prop: un era a 
l’escala del campanar de l’es-
glésia; un altre al carrer on hi 
ha una roca que van foradar 
més endins i al davant hi van 
fer un mur que tenia dos ac-
cessos (hi va haver gent que 
fi ns i tot hi va anar a dormir); 
un tercer era a prop de les 
escoles on hi havia un refugi 
que encara es conserva; un 
quart era a cal Caseta excavat 
a la roca. Precisament quan 
es produïa la retirada dels sol-
dats, un obús va caure en el 
carro que menava un soldat a 

Puigverd no va ser 
bombardejada. 
Sols al fi nal els 
avions franquistes 
van llençar algunes 
bombes al voltant 
del poble, però 
que no van afectar 
les cases. Quan 
l’aviació atacava 
Agramunt, sonava 
la sirena i la gent 
que hi havia al po-
ble s’amagava en 
diversos indrets.

▼
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la sortida del poble, a conse-
qüència del qual va morir el 
soldat que era de fora.

Quan la gent de Puigverd 
que vivia a les cabanes van 
comprovar que els soldats 
republicans marxaven, van 
retornar al poble. D’aquesta 
manera van evitar que en arri-
bar els  “nacionals” (el mateix 
dia que a Agramunt, el 12 
de gener) no saquegessin les 
cases, cosa que passà en al-
tres indrets. Moltes persones 
grans expliquen que un dia 
el propi Franco acompanyat 
d’altres militars es va presen-

tar a la població i que va pujar 
fi ns al terrat de ca l’Hereuet 
per poder divisar millor els 
punts on encara es lluitava.

El 16 de febrer de 1939, 
quan ja feia més d’un mes 
que Puigverd havia estat 
“alliberat” segons deien els 
franquistes, un grup de nois 
van decidir d’anar a buscar 
bombes i material bèl·lic als 
afores per fer-los explotar, 
cosa que era molt freqüent 
en aquells moments perquè 
hi havia hagut forts enfron-
taments en la zona compre-
sa entre Montclar, Mafet, la 

Donzell, Agramunt i Puigverd, 
on es va produir l’anomenada 
“Batalla d’Agramunt”. De tots 
els nens que hi havia només 
hi van voler anar tres, els més 
atrevits. Sembla ser que un 
va donar una puntada a una 
bomba que va explotar a l’ac-
te, o potser no va ser ben bé 
així. El cas és que es va sen-
tir (cap allà a les quatre de 
la tarda) una forta explosió a 
conseqüència de la qual van 
morir tots tres xiquets: Josep 
Tomàs Piqué de 8 anys, que 
vivia al carrer Cendra; Josep 
Sala Arnau de 9 anys, que vi-
via al carrer del Forn, i Ramon 
Farràs Castellà de 10 anys, 
que era de Barcelona però 
que estava al poble perquè hi 
tenia família. Per l’hora que 
consta en l’acta de defunció 
es pot deduir que els dos pri-
mers devien morir gairebé a 
l’instant, encara que els van 
portar a casa, mentre el darrer 
va viure unes hores, fi ns a les 
10 del vespre. Va ser un trist 
i terrible accident. De fet, el 
més gros que es va produir a 
Puigverd durant la guerra. En 
altres poblacions també hi va 
haver morts i ferits degut a la 
manipulació de materials de 
guerra que hi havia dispersats 
per tot arreu.   ■
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En aquest indret hi havia un 
refugi excavat a la roca. Avui dia 
està tapiat.
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www.elporquero.com

Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
 La teva Botiga a Agramunt

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

DDeescscobobriir uu
elels s avavavantataatgtgeses

deed llla aa nooosssttrraa  
taargrgetetaa clcliieennt!

Borja Vega Alfonso
Col. 7440

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina

Dilluns a Divendres:
9.30 a 13.30 h. i 16.30 a 20.30 h.
Dissabte: 10 a14 h.
clinicavet2punt0@gmail.com • facebook.com/clinicavet2.0
www.vet2punt0.com

Cristina Ribó Santesmases
Col. 1087

973 590 279   24 h 633 514 265

Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)



51sió 650[ABRIL 2018]

 
ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Jornades de Primavera sostenibles

Al Col·legi Mare de Déu 
del Socors vàrem do-
nar la benvinguda a la 

primavera amb unes jornades 
culturals on tots els alumnes 
varen gaudir d’activitats ex-
traordinàries com ara tallers 
de cuina, de sostenibilitat i 
desco bertes de l’entorn, entre 
d’altres. Precisament la sos-
tenibilitat –acció de satisfer 
necessitats sense compro-
metre els recursos de les ge-
neracions futures– va ser un 
dels eixos més treballats en 
aquests dies. En primer lloc, 
alumnes d’infantil i primà-
ria van conèixer de la mà de 
l’ex-mestra de l’escola, Mercè 

Poch, com s’havia de fer la se-
paració de residus a la llar per 
afavorir el reciclatge i la reu-
tilització de les escombraries 
que generem. Dimarts dia 20 
de març el Patronat d’Esports 
va recordar-nos mitjançant el 
“Dia sense cotxes” la necessi-
tat de reduir la contaminació 
de la vila essent més efi cients 
en els nostres desplaçaments 
diaris. En aquesta diada vam 
participar en gimcanes i sor-
tides amb bicicleta pels vol-
tants d’Agramunt. 

Els alumnes del cicle inicial 
van visitar Lleida i van des-
cobrir un dels seus pulmons 
més preuats: el parc de la 

Mitjana. Els del cicle mitjà, 
per la seva part, van visitar el 
“Parc de les olors” de Linyola 
i l’Estany d’Ivars i Vila-sana on 
van poder copsar de primera 
mà alguns dels tresors que la 
natura ens ofereix a pocs qui-
lòmetres de casa. Els alumnes 
de cicle superior van despla-
çar-se a l’aeroport de Barce-
lona des d’on varen iniciar un 
recorregut utilitzant fi ns a cinc 
tipus de transports públics 
diferents. Aquests mateixos 
alumnes també van participar 
en un taller d’energies reno-
vables posant atenció espe-
cial en l’energia solar. Amb 
aquest tipus d’energia varen 
ser capaços de cuinar unes 
pizzes en uns forns solars i 
elaborar-se’n un de propi. To-
tes aquestes experiències van 
servir-nos per ser conscients 
de la necessitat urgent que té 
el planeta de fer canvis en el 
consum energètic degut als 
grans índex de contaminació, 
desforestació i esgotament de 
residus. Bona i sostenible pri-
mavera a tothom!

Col·legi Mare
de Déu del Socors

Vàrem donar la 
benvinguda a la 
primavera amb 
unes jornades 
culturals.
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INDÚSTRIES JOVÉ

BALASCH, més de 40 anysmés de 40 anys

construint el futur

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

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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MÚSICA BANDES SONORES

Memòries d’Àfrica
L’èxit de la 
banda sonora 
resideix en la 
bellesa i emoció 
que desprenen 
els seus dos te-
mes principals.

Memòries d’Àfrica és una pel·lícula nord-
americana de 1985 dirigida per Sydney 
Pollach, estrenada el 1985 i protagonit-

zada per Meryl Streep i Robert Redford. Està ba-
sada en el llibre autobiogràfi c. “Lluny d’Àfrica”, 
de l’escriptora danesa Karen Blixen sota el pseu-
dònim de Isak Dinesen. 

La pel·lícula explica la dramàtica i dolorosa his-
tòria personal de Karen Blixen, una dona forta i 
decidida, que juntament amb el seu marit, el baró 
Bror (Klaus Maria Brandaner), decideix dirigir una 
granja a Kenia. El matrimoni és un matrimoni de 
conveniència que ve d’una gran amistat que, a 
pesar de totes les infi delitats que ha de superar 
Karen (a qui fi nalment el baró abandona), es 
manté fi ns al darrer moment. 

 Karen es queda sola esforçant-se per fer créi-
xer cafè en les terres desolades de la seva gran-
ja, amb l’esperança de protegir la tribu africana 
que hi viu, a la vegada que no triga a enamorar-se 
profundament de l’Àfrica i d’un misteriós caçador 
anomenat Denys: un personatge aventurer i ro-
màntic, que estima la llibertat per sobre de totes 
les coses.

La banda sonora de la pel·lícula fou composta 
per John Berry. El seu èxit resideix en la bellesa i 
emoció que desprenen els seus dos temes princi-
pals (sense comptar la magnífi ca utilització d’una 
peça de Mozart). Amb el conjunt, tots els temes 
es presenten d’una manera continuada en la  pel-
lícula, convertint-se amb garantia d’una escolta 
melòdica, fàcil de principi a fi . El so i l’estil similar 
que tenen tots els temes proporcionen cohesió a 

la partitura amb l’excepció de “Karen’s journey”, 
que utilitza un estil més dissonant i persuasiu.

La melodia principal és la que confereix gran-
diositat i una mena d’anhel, començant amb les 
violes, a les quals després s’afegeixen els violins. 
Li segueix una rèplica i un descens que són quasi 
més importants que la melodia principal, ja que 
és on es troba el seu propi to dramàtic a mesura 
que avança la pel·lícula; també anuncia un sen-
timent de pèrdua, que al principi queda com una 
incògnita, i que segons es va desenvolupant la 
rèplica, v a trobant el seu propi dramatisme. S’es-
colta en el moment que el tren travessa la sabana 
i la protagonista va mirant el paisatge.

El segon tema principal serveix de suport a un 
dels problemes personals de la baronessa; és 
quan la música de Blixen expressa els problemes 
fi nancers que l’obliguen a vendre la seva granja, 
i a l’adagio del segon moviment del concert per a 
clarinet i orquestra K 62 de Mozart, amb el seu 
lirisme i caràcter melangiós. És el que acompanya 
l’aventurer Denys (Robert Redford), tal i com ex-
plica Karen. Denys en els seus safaris s’emporta 
tres rifl es, provisions per a un mes i el gramòfon 
per escoltar Mozart. De fet, Mozart s’escolta gai-
rebé sempre que surt el personatge de Denys, 
com al fi nal, en el moment en què la protago-
nista es converteix en escriptora. També aquest 
tema acompanya la història romàntica que viuen 
els dos protagonistes quan sobrevolen la sabana 
amb una avioneta mentre gaudeixen de paisatges 
impressionants.

Montserrat Cots
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

Distribuïdors:

Tu poses 
la imaginació…
i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

" Glops & Tapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Resultats i classifi cacions R. Mendoza

Tercera Catalana
Jornada 24 a 27

Pobla de Segur - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 5 - La Seu d’Urgell 3
Agramunt G. Gatell 5 - Torregrossa 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 71 26 23 2 1 102 26

Encaren el tram fi nal de la tempo-
rada de la millor manera: líders i amb 
victòries.

Juvenil
Jornada 19 a 22

Linyola 3 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 0 - Guissona 0
Agramunt G. Gatell 2 - Artesa Segre 3

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 30 19 9 3 7 48 32

El partit contra l’Artesa es preveia 
que seria disputat i així va ser. Vam sor-
tir molt bé dominant el joc i marcant 
en el minut vuit. La primera part va 
acabar 2-1. En canvi, la segona part va 
ser totalment diferent; ens van empatar 
al minut 51 i al 85 van fer el 2-3 amb 
què guanyaven el partit i els tres punts.

Cadet
Jornada 19 a 22

Lleida 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 0 - AEM 1
Agramunt G. Gatell 1 - Garrigues 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 16 21 5 1 16 25 56

No hem jugat com esperàvem fer-ho i 
aquestes derrotes ens porten a la zona 
baixa de la classifi cació. Hem de mi-
llorar.

Infantil
Jornada 19 a 22

At. Segre 2 - Agramunt G. Gatell 1
Balaguer 3 - Agramunt G. Gatell 0
Cervera - Agramunt G. Gatell

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 1 18 0 1 17 7 73

El partit contra l’At. Segre va ser dels 
millors disputats, però la sort, que de 
vegades també juga, no va estar del 
nostre costat.

Aleví
Jornada 19 a 21

La Noguera 5 - Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 6 - Linyola 1
Artesa de Segre 2 - Agramunt G. Gatell 7

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 24 22 7 3 12 97 93

Gran exhibició a Artesa, el cinquè de 
la classifi cació. Al minut 40 guanyà-
vem per un clar 0-6. Al fi nal 2-7, amb 
sis gols de Vilanova.

Benjamí A
Jornada 19 a 21

Agramunt G. Gatell 2 - Miralcamp 2
Ivars Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 1 - Pardinyes 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 34 18 11 1 6 63 43

El partit jugat a Ivars es va guanyar 
amb tenacitat, remuntant dues vegades 
el marcador amb un hat-trick d’Udvar.

Benjamí B
Jornada 18 a 21

Agramunt G. Gatell 3 - Verdú 1
Ivars Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 4 - Les Garrigues 0
La Noguera 3 - Agramunt G. Gatell 4

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 54 21 17 9 1 122 29

El partit contra La Noguera es va po-
sar molt complicat en el minut 20, do-
nat que perdíem per 2-0. Vam reaccio-
nar molt bé i vam empatar el partit en 
cinc minuts. Després ens vam avançar 
al minut 30 i ells van empatar al cap 

de dos minuts. I al minut 35 vam fer el 
gol que ens donava la victòria.

Prebenjamí A
Jornada 17 a 20

Agramunt G. Gatell 3 - Balaguer 0
Mig Segrià 2 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 7 - Pardinyes 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 42 20 13 3 4 68 38

El partit amb el Pardinyes va ser molt 
complet, en què van fer gol la majoria 
de jugadors de l’equip. Estem en quar-
ta posició, empatats amb el tercer.

Prebenjamí B
Jornada 17 a 20

Agramunt G. Gatell 1 - Tremp 9
Guissona 4 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 2 - Ivars Urgell 2
La Noguera 3 - Agramunt G. Gatell 2

Classifi cació Punts PJ PG PE PP GF GC

Agramunt G. Gatell 20 18 6 2 10 39 76

Els Prebenjamins, malgrat els resul-
tats, estan jugant amb un bon nivell. 
Només els falta quelcom de sort per 
acabar millor els partits.   ■
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Equip Prebenjamí A. Jugadors: Dario Serrano, Adrian Vornicu, 
Marc Gutiérrez, Unai Garrido, Isaac Vila, Sergi Farreny, Joel 
Funes, Pau Albareda, Kevin Belisón.
Equip tècnic. Entrenador: Ramon Capdevila. Delegat: Xavier 
Albareda.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

T. 973 39 27 24

LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

PINTORS GERMANS CAPITAN

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

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Vacances de Pasqua Jaume Espinal
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Equip Juvenil femení d’aquesta temporada.

Pocs partits abans d’arribar a la parada obligada per les 
vacances de Pasqua, amb resultats no massa bons en 

general. Esperem que l’aturada hagi anat bé per recuperar 
forces de cara al tram fi nal de la temporada.

Sènior Masculí 3ª Catalana grup A
Els dos partits com a visitant contra els primers classifi -

cats, han estat ensopegades complicades. Per sort en el der-
bi Lleidatà contra Pardinyes victòria solvent, per continuar 
somiant en colar-se a fase d’ascens. 
10/03 CH SANT JUST 35 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24
17/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 26 HANDBOL LLEIDA PARDINYES GROC 21
24/03 CE TORTOSA 38 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23

Sènior Femení Copa Federació (primera fase)
Doncs en els últims partits abans de l’aturada per les mini 

vacances de Pasqua tampoc no s’ha pogut treure resultats 
positius. L’equip no acaba de rutllar i de moment no ha 
aconseguit puntuar en la copa.
10/03 JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA 29 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 23
18/03 JORNADA DESCANS
25/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 20 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 24

Juvenil Femení 1ª Catalana grup A
Punt i fi nal a la temporada per al Juvenil femení, continu-

ant amb el que podria ser el resum de la temporada: bons 
inicis de partit, tot i les baixes, però a poc a poc l’equip perd 
energia i acaba derrotat.
11/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13 CEH BCN SANTS 15
18/03 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 18 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13
24/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 6 CLUB HANDBOL ASCÓ 28

Cadet Masculí 2ª Catalana grup B
Continua el treball d’aprenentatge dels nois cadets. Tot 

i els resultats l’equip ha millorat i, a poc a poc, va agafant 
confi ança.
11/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 15 HC LAIETÀ ARGENTONA 44
17/03 HC SERRADELLS ANDORRA 42 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 13
25/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 17 HANDBOL POBLENOU B 42

Infantil Masculí 2ª Catalana grup A
Dos puntets més per als infantils. Mica en mica l’equip 

creix, i així ho demostra dia a dia lluitant en tots els partits 
i enduent-se més d’una victòria, tot i ser el primer any en 
competició.
11/03 JORNADA DESCANS
17/03 HANDBOL TERRASSA B 30 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24
24/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 24 SANT CUGAT, HANDBOL 22

Equips de base
Continua la lluita del nostre equip mixt –que està format 

amb majoria de noies–, contra la resta, que en la major part 
dels casos estan constituïts exclusivament per nois. Malgrat 
aquesta difi cultat, l’equip lluita en tots i cada un dels partits 
que disputa.
10/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 4 BM POLINYÀ 12
17/03 H SANT VICENÇ -BAR MI CASA- 12 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 4
24/03 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA 4 BALSARENY HANDBOL 12

Altres notícies
Èxit tant de participació com esportiu de la trobada orga-

nitzada pel CHA el diumenge 18 de març. Diversos equips 
de la comarca, així com també de Barcelona, varen omplir 
la matinal d’aquest diumenge amb multitud de partits de 
mini handbol.

 També èxit de participants en les jornades de portes ober-
tes que es varen organitzar en els tres primers dies de les 
vacances de Pasqua. Van ser uns dies per tal que aquells 
nens i nenes que no coneixien el nostre esport en poguessin 
fer un tastet.

Com cada temporada, tota la informació al web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook 
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt>   ■
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

FFes un pas endes un pas endavant...t...  cuida els teus peus!

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

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

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ESPORTS FUTBOL SALA

Activitats dels equips del club
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Durant la Setmana San-
ta l’activitat del club 
no es va aturar. Del 

26 al 29 de març, amb tots 
els nens i nenes inscrits, và-
rem compartir i aprendre els 
valors que ens aporta aquest 
esport: el futbol sala, entre 
d’altres activitats: jocs de mi-
llora en la tècnica, jocs men-
tals, treball en la psicomotri-
citat, sessions de vídeo, etc. 
tot respirant un bon ambient 
en aquest segon Campus de 
primavera.

De la junta del Club fem 
una valoració molt positiva 
d’aquesta segona experièn-

cia. També diem que estem 
oberts a escoltar propostes de 
millora i peticions per a poder 
satisfer de la millor manera 
possible les necessitats dels 
qui ens feu confi ança en el dia 
a dia i en pròximes edicions.

El dimecres 28 de març, 
i també enmig de la setma-
na Santa, organitzàvem una 
sortida amb autocar al Palau 
Blaugrana per poder gaudir 
del millor partit de futbol sala 
que avui en dia és pot veure: 
FC Barcelona - Inter Movistar. 

Tot i ser un dia laboral, 
aquesta activitat va tenir una 
bona acceptació i vam poder 
comptar en una quarantena 
de persones en l’expedició 
agramuntina. 

Aquest mes destaquem la 
bona dinàmica en què es tro-
ba l’equip infantil del club. 
Essent un dels equips nous, 
on la majoria dels seus juga-
dors/es han començat aques-
ta temporada en la pràctica 
d’aquest esport, veiem com 
van assolint els objectius de 
millora i evidencien una excel-
lent trajectòria en aquesta se-
gona part del campionat, on 

en els últims quatre partits 
han aconseguit tres victòries. 
Tot treball i esforç acaba te-
nint la seva recompensa.

També és notícia el descens 
ofi cial de categoria de l’equip 
sènior A Flower Agramunt 
després de l’empat a cinc gols 
a la pista del Jesús i Maria de 
Barcelona. Tot i aquesta notí-
cia, que era imminent, l’equip 
està satisfet per aconseguir 
un punt in extremis en una 
pista molt complicada. Els 
nois, conscients que gràcies 
al sacrifi ci de tots aquests 
anys poden gaudir d’aquesta 
temporada a la Tercera Divi-
sió, no abaixaran els braços i 
continuaran lluitant per acon-
seguir l’objectiu de la victòria 
en aquesta categoria.

Per continuar informats de 
totes les novetats del club po-
deu seguir-nos a la nostra pà-
gina de facebook: facebook.
com/FutbolSalaAgramunt/, 
així com tam bé al nostre perfi l 
d’Instagram: @cfsagramunt 
on, a més a més de les no-
vetats, realitzem el seguiment 
en directe de diferents partits 
i activitats del club.   ■

Participants al segon Campus 
de primavera que es va fer per 
Setmana Santa.

A la dreta, celebració d’un 
pica-pica.

Equip infantil del club que 
evidencia una excel·lent trajec-
tòria en aquesta segona part del 
campionat.

De la junta del 
Club fem una 
valoració molt 
positiva d’aques-
ta segona expe-
riència.
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ESPORTS ESCATXICS

Escatxics arreu del territori
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Roger Súria amb els companys de la selecció al Campionat 
d’Espanya a Múrcia. Anna Balagueró, 3a classifi cada a Mollerussa. Finishers a la Marató de Barcelona.

Campionat d’Espanya en cate-
goria Sub20 de Pista Coberta 
(Ourense, dissabte 3 de març)

El primer dissabte del mes, la Marina 
Súria, com ja havíem anunciat, partici-
pava al Campionat d’Espanya de Pista 
Coberta en categoria Sub20, celebrat 
a Ourense i on disputava els 1.500 
metres llisos aconseguint una molt me-
ritòria 17a posició amb un temps de 
5:02 minuts. Felicitar l’atleta pel re-
sultat obtingut.

Campionat d’Espanya de Cros per 
Autonomies (San Pedro del Pina-
tar, Múrcia, diumenge 4 de març)

I l’endemà, diumenge, el Roger Sú-
ria, participava al Campionat d’Espa-
nya de Cros per Autonomies formant 
part de la selecció catalana a San Pe-
dro del Pinatar, a Múrcia. El Roger, en 
categoria cadet aconseguia una molt 
satisfactòria 4a posició que puntuava 
alhora per rebre copa i medalla com a 
1r equip classifi cat conjuntament amb 
els seus companys. Una experiència 
que de ben segur mai no oblidarà, així 
que l’enhorabona també per a ell.

Cros Escolar de Bellpuig
(diumenge 4 de març)

Aquest mateix diumenge els Escat-
xics estaven repartits pel territori. Una 

petita representació del Club va des-
plaçar-se fi ns a Bellpuig per participar 
al cros escolar d’aquesta població amb 
els següents resultats:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó 3r

Aleví masculí Genís Gimbert
Pol Carrera
Gerard Fitó

1r
2n
5è

Benjamí masculí Josep Fitó 7è

Prebenjamí femení Sergi Fitó 4t

40è Cros Ciutat de Mollerussa, 
Memorial Ignasi Culleré
(diumenge 4 de març)

I encara una altra petita expedició 
disputava les seves curses al ja tradi-
cional 40è Cros Ciutat de Mollerussa 
i Memorial Ignasi Culleré, aquest any 
amb una petita modifi cació del circuit 
i amb punts de sortida i arribada a la 
pista d’atletisme d’aquesta població.

Categoria Atleta Posició

Infantil masculí Yago Cabrera 8è

Prebenjamí femení Anna Balagueró 3a

6a Cursa de la Dona d’Agramunt 
(diumenge 4 de març)

I fi nalment, òbviament els Escatxics 
també tancaven el primer cap de set-
mana amb representació a la Cursa 
de la Dona d’Agramunt, on varen par-
ticipar-hi al voltant d’una quarantena 

d’atletes del club de les diferents ca-
tegories.

 40a Marató de Barcelona
(diumenge 11 de març)

A primera hora del matí del segon 
diumenge de mes, fi ns a una totalitat 
de quatre atletes s’estrenaven en la mo-
dalitat reina de l’atletisme, la Marató. 
El Miguel Ángel Aguza, el Valentí Pérez, 
l’Òscar Pellicer i la Marta Canes corrien 
la 40a Marató de Barcelona, recorrent 
els 42 km de la prova per zones emble-
màtiques de la ciutat i sent fi nishers de 
la mateixa amb un temps per sota de 
les 4 hores i mitja. Una primera mara-
tó amb bones sensacions i gaudint de 
l’ambient d’aquesta festa esportiva.

Campionat d’Espanya de Cros per 
Autonomies (Mérida, diumenge 
11 de març) 

I uns quants quilòmetres més enllà, 
la Marina Súria corria al Campionat 
d’Espanya de Cros per Autonomies en 
categoria Sub20, a Mérida. En un re-
corregut de 6.000 m, l’agramuntina 
aconseguia la 23a posició individual 
d’entre 80 atletes, puntuant així per-
què el seu equip, la selecció catalana, 
pugés al podi obtenint la plata. Felici-
tar-la de nou pels bons resultats acon-
seguits, i una medalla més penjada al 
coll.
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Final del Campionat de Catalunya 
en Pista Coberta Sub16
(Sabadell, diumenge 11 de març)

I encara quedava competició pel diu-
menge a la tarda, quan el Roger Sú-
ria corria els 3.000 m llisos a la Final 
del Campionat de Catalunya en pista 
coberta per la categoria Sub16. Amb 
un temps de 9:26:51 minuts, el Roger 
aconseguia el bronze, a poques cen-
tèsimes del segon classifi cat, i pujava 
així de nou al podi. A més, la marca 
complia per la mínima espanyola.

Cursa del Sucre (Menàrguens, 
diumenge 18 de març)

Els més grans del Club continuen par-
ticipant en diferents modalitats de cur-
ses. Aquest cop l’Albert Martín va parti-
cipar als 10 km de l’anomenada Cursa 
del Sucre celebrada a Menàrguens, ob-
tenint també una bona classifi cació.

Mini-Trail Vall d’Àger
(diumenge 18 de març)

Per altra banda, la Montse Sala parti-
cipava a la mini-trail de la Vall d’Àger on 
assolia una molt meritòria 5a posició en 
sènior femení en un recorregut de 13.4 
km amb desnivell de 720 m positiu.

Cros Vila de Golmés
(diumenge 18 de març)

El mateix diumenge també es va 
celebrar el cros de Golmés que havia 
estat ajornat per les inclemències me-

teorològiques. Aquest cros era el darrer 
que puntuava pel Trofeu Diputació de 
Lleida, establint així ja la classifi cació 
fi nal d’aquest campionat. Fins a la po-
blació del Pla d’Urgell varen despla-
çar-s’hi nou corredors, aconseguint els 
següents resultats:

Categoria Atleta Posició

Veterà masculí Joan Fitó 6è

Infantil masculí Arnau Jou 4t

Aleví masculí Ian Torres
Gerard Fitó

6è
11è

Benjamí masculí Pol Jou
Josep Fitó

6è
12è

Prebenjamí masculí Sergi Fitó 21è

Prebenjamí femení Marina Balagueró
Anna Balagueró

4a
12a

Final del Campionat d’Espanya 
en Pista Coberta Sub16 (Saba-
dell, diumenge 18 de març)

I el mateix dia, el Roger Súria dispu-
tava a Sabadell el Campionat d’Espanya 
Sub16 de Pista Coberta aconseguint la 
8a posició en els 3.000 metres llisos. 
Un altre gran mèrit en la gran tempora-
da que està realitzant l’atleta.

Reunió de fons (Sant Celoni, 
diumenge 18 de març)

Tancava la participació del cap de 
setmana la Marina Súria, en la reu-
nió de fons a Sant Celoni, on corria 
els 5.000 metres llisos amb un temps 
total de 18:53 minuts, fent així millor 
marca personal. 

Concentració de fons i mig fons 
de la Federació Espanyola d’Atle-
tisme (Córdoba, del dissabte 24 al 
dimecres 28 de març)

Cada any la Federació Espanyola 
d’Atletisme ofereix unes jornades d’en-
trenament i tecnifi cació on es conviden 
diferents atletes per, segons refereixen, 
fer un seguiment de probables futurs ta-
lents de l’atletisme. En aquesta ocasió, 
l’atleta agramuntí Roger Súria va poder 
gaudir d’aquesta oportunitat, amb un re-
torn ple d’aprenentatges i convivències.

Volta a Peramola
(dissabte 31 de març) 

Tanquen la participació mensual 
dels Escatxics, en les diferents com-
peticions, els més grans del Club, que 
malgrat la Setmana Santa varen des-
plaçar-se fi ns a Peramola el dissabte 
31 de març per participar en la cone-
guda trail “Volta a Peramola”. Fins a 
sis atletes: David Serra, Jaume Fernán-
dez, Albert Martín, Jaume Puig, Elena 
Gardenyes i Joan Carrera varen dispu-
tar els 10 km en aquest recorregut de 
muntanya per senders i boscos. Tots 
ells van acabar la competició satisfets 
de les classifi cacions i havent gaudit 
de l’experiència.   ■
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Equip sènior-veterà a Peramola.
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ESPORTS BÀSQUET AGRAMUNT CLUB

Competició i difusió del basquetbol,
els eixos vertebradors del BAC

Tal i com diu la dita d’origen xinès 
“la teva identitat real és la suma 
dels teus valors”. Doncs precisa-

ment en valors és un dels aspectes en 
què el Bàsquet Agramunt Club inver-
teix més del seu temps: la solidaritat 
amb la resta de companys, el treball 
en equip, la cultura del sacrifi ci i de 
l’esforç, el respecte cap als altres i a 
l’autoritat de l’àrbitre i l’esportivitat en 
l’assumpció del resultat fi nal en són 
una petita mostra, que marquen el dia 
a dia de l’entitat. I aquests valors es 
poden apreciar tant en la competició 
dels equips federats, com en l’escola 
LludriBac, així com en la voluntat del 
Club de difondre’ls a nivell d’altres en-
titats o centres municipals.

És per aquest motiu que una repre-
sentació del Club va assistir en una 
sessió de dos dies al Col·legi Públic 
Macià-Companys d’Agramunt per tal 
de donar a conèixer l’activitat de l’en-
titat i els valors inherents a l’esport del 
basquetbol. Una experiència molt enri-
quidora per a totes les parts.

I la competició en les respectives 
lligues no s’atura. Emocions, bon joc, 
resultats òptims i aspiracions d’assolir 
els reptes més alts caracteritzen les ac-
tuacions dels equips. Uns equips que 
progressen adequadament i que enca-
ren el tram fi nal de temporada amb la 
màxima il·lusió i la sensació del treball 
ben executat.

Analitzarem el més destacat de l’ac-
tuació dels equips del darrer mes, que 
ha estat força prolífi c quant a millora 
tècnica i tàctica amb sort diversa per 
als equips agramuntins.

Sense renunciar a res es compe-
teix al màxim nivell

- Pre-Mini Mixt: Els nois i noies han 
anat de menys a més en aquest tram 
de competició. Han hagut de fer front 

al handicap d’haver de jugar davant 
equips íntegrament masculins i haver 
de competir amb desigualtat de com-
plexió física. Tot i així s’ha donat la cara 
en tot moment i la lluita i l’esforç han 
estat les dos grans característiques del 
grup. Tot i la derrota a la pista del CE 
Força Lleida (52-02) es van saber refer 
amb una molt bona actuació a casa da-
vant el CB Bellpuig (29-64) guanyant 
alguns dels períodes i anotant fi ns a 
tres llançaments triples en tot el partit. 
A seguir així nois i noies, amb orgull 
i esperit de millora constant. Passi el 
que passi en el que queda de tempo-
rada, per il·lusió i estat d’ànim sou uns 
dels grans triomfadors d’enguany. Heu 
plantat cara a totes les difi cultats i no 
heu llançat la tovallola. Bravo a tots i 
molt bona la direcció del grup d’en Jor-
di Capitan, que ha fet millorar el con-
junt a passos agegantats.

- Mini Femení: Sembla que el pitjor 
tram competitiu de la temporada ja ha 
estat superat i d’ara en endavant s’es-
pera que l’equip amb la recuperació 
de tots els efectius pugui desplegar 
un joc més vistós i alegre. També ha 
anat a més amb les seves prestacions 
i les derrotes a la pista del CN Tàrrega 
(63-13) i CB Cervera (59-27), han es-
tat rescabalades amb la bona actuació 
i triomf a casa davant el CB Maristes 
(45-22). A nivell defensiu també s’ha 
augmentat la intensitat defensiva pro-
tegint millor la cistella pròpia i basant 
el joc d’atac en recuperacions i sorti-
des ràpides. Totes les noies han de te-
nir clar que qualsevol aportació positi-
va suma a la valoració de l’equip i el 
fa pujar en consistència i rigor. Estem 
convençuts que realitzaran un profi tós 
tram fi nal de temporada i l’equip dirigit 
de manera notable per en Sisco Farràs 
sortirà reeixit en el repte d’assolir la 
millor posició possible.

- Infantil Femení: Dues derrotes con-
secutives han frenat la gran trajectòria 
de les noies en la competició. Ni da-
vant el CEP Vallfogona (67-51) ni el CB 
Bellpuig (40-33) es va veure la millor 
cara d’un equip que va assolir lligar sis 
victòries consecutives. Tot i les derro-
tes, de tot s’aprèn: una millor defensa 
individual seguint els talls de les juga-
dores rivals, així com més implicació 
col·lectiva en el control del rebot i de 
lectura de la defensa rival, seran claus 
per mirar d’assolir la primera posició en 
la taula classifi catòria. Fins ara se se-
gueix mantenint el lideratge i el partit a 
casa davant el CB Lleida marcarà l’es-
devenir fi nal de la competició. Les no-
ies dirigides pel Rubén Añé tenen per 
davant el repte d’assolir una fi ta histò-
rica per al Club. De ben segur que suc-
ceeixi el que succeeixi no es perdrà ni 
l’esperit competitiu ni la lluita de cada 
pilota com si fos la darrera del partit!

- Cadet Femení: Molt mala sort han 
tingut les noies que han vist com dos 
dels seus partits s’havien d’ajornar per 
motius diferents estrenyent encara més 
el calendari de competició fi ns al fi nal 
de temporada. Aquesta manca de com-
petició ha fet que les noies patissin una 
davallada en l’intensitat competitiva 
que es va poder apreciar en la derrota 
a la pista del CB Torrefarrera (58-47), 
en la qual van haver d’anar a remolc els 
40 minuts de joc. També absències en 
forma de lesió han afectat el rendiment 
del col·lectiu que, malgrat tot, no es 
rendirà en cap moment. Si un equip ha 
anat aixecant-se ràpid en cada caiguda 
és aquest i segur que les noies i el seu 
entrenador, Sergi Llop, es prendran el 
tram fi nal de temporada com un bonic 
repte per assolir el lloc que realment 
es mereixen en aquesta segona fase de 
competició. I aquest és el més amunt 
possible per mèrits i talent col·lectiu!
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- Mini Masculí: Els nois dirigit pel 
Guillem Pla han competit els partits 
del passat mes amb sort diversa. En 
la visita a la pista del CB Pardinyes 
(83-33) no hi va haver cap opció, ni 
tan sol d’optar a guanyar algun període 
davant un equip molt superior en totes 
les parcel·les del basquetbol. Tot i el 
tancament del tempteig, no es va per-
dre la cara al partit i es va intentar tot 
fi ns a la botzina fi nal. I en les derrotes 
davant el CN Tàrrega (63-65) i CB Mo-
llerussa (50-47) per petits detalls es va 
escapolir el triomf d’un equip que, tot 
i disposar de pocs efectius, ha mantin-
gut un to defensiu i de joc combinatiu 
digne d’elogi al llarg de tota la segona 
fase de la lliga. De ben segur que nous 
èxits assoliran i farà del treball i l’es-
forç la seva raó de ser, un grup que s’ho 
mereix tot i més!

- Sènior Masculí: tres victòries més 
per a un equip que ha anat augmentant 
les seves prestacions en el tram decisiu 
de la temporada, jugant com un autèn-
tic equip i defensant de manera solida-

ria i responsable en tot moment. Les 
victòries davant el CB Cervera (97-50), 
el CB Binéfar (49-61) o el CENG Artesa 
de Segre (65-53) han consolidat el grup 
en la quarta posició i el duel davant el 
CB Penya Fragatina marcarà la posició 
fi nal d’un equip que ha estat sempre 
un exemple pel bon to mostrat durant 
tota la temporada. S’ha recuperat la 
regularitat en el joc, el seu entrenador 
Ot Padullés ha fet un treball impagable 
en la direcció del grup. A no relaxar-se i 
a seguir. Volem ser presents de nou en 
una fi nal a quatre de la categoria!

Master Class al col·legi públic 
Macià-Companys

Els dies 21 i 22 de març una repre-
sentació del Bàsquet Agramunt va tenir 
l’honor i el privilegi de poder efectuar 
dues sessions formatives als alumnes 
de 6è de primària al col·legi públic 
Macià-Companys. Quaranta nois i noies
van poder gaudir de les explicacions 
tècniques i tàctiques dels dos entrena-
dors dels equips minis del Club, en Gui-

llem Pla i en Sisco Farràs, que també 
van exposar els valors inherents al món 
de l’esport i del basquetbol. La veritat 
és que és tot un luxe poder treballar 
amb nois i noies des de ben petits per a 
formar-los de manera integral i que as-
sumeixin com a valors propis el treball 
en grup i la concepció que a la vida res 
no s’assoleix sense esforç i implicació. 
Agrair molt sincerament a la direcció 
del Col·legi per la possibilitat que ens 
va oferir, així com al professor Marc Pu-
ebla, per cedir-nos les seves hores lecti-
ves. Per a nosaltres va ser una experièn-
cia molt gratifi cant i profi tosa.

També agrair des del Club la pre-
sència dels dos entrenadors, que van 
donar tota una lliçó de compromís i 
dedicació altruista en pro del bàsquet 
agramuntí. Ho hem dit moltes vegades 
i no ens cansarem de repetir... la col-
laboració, l’esforç i el temps emprat 
pels diferents grup d’interès del Club 
són el tresor més preuat que tenim! 
A mantenir-ho i potenciar-ho, així tin-
drem un futur esplendorós!   ■

El Mini Fem ení encara el tram fi nal de temporada amb la màxima motivació! Master Class en tècnica i valors del basquetbol, formació integral dels nois i noies!
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30

DIMARTS
9,30 a 14,30

Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments 
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

 Roig JARDINS

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91 

www.jardinsroig.com

PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Aigua de qualitat per molts anys

Després de molts anys de tenir 
el projecte sobre la taula, fi nal-
ment aquest 2018 serà l’any en 

què la nova i tan necessària Estació 
de Tractament d’Aigua Potable que ha 
d’abastir totes les poblacions del muni-
cipi d’Agramunt sigui una realitat. Un 
projecte important però que ha requerit 
un estudi profund i acurat i el compro-
mís de l’equip de govern de donar solu-
ció defi nitiva a l’abastament d’aigua de 
qualitat per ara i per al futur.

El 12 d’abril el Ple de l’Ajuntament 
va aprovar el conveni que permetrà dur 
a terme aquesta obra i, el que és més 
important, fi nançar-la. Aquest mateix 
conveni fou signat posteriorment per 
l’Ajuntament i per l’empresa concessio-
nària CASSA amb l’objectiu de poder 
iniciar el més aviat possible el procés de 
licitació, adjudicació i contractació de 
les diferents parts del projecte. A conti-
nuació en detallem el fi nançament:

Un projecte de present i de futur
L’aposta del Govern de la Generalitat 

per aquest projecte és evident tenint en 
compte que l’aportació que hi farà a tra-
vés de l’Agència Catalana de l’Aigua és 
una de les més elevades de les terres de 
Lleida. Pel que fa a les aportacions de 
CASSA, aquestes responen a les con-
dicions establertes en el contracte que 
l’Ajuntament d’Agramunt va signar amb 
l’empresa concessionària l’any 2002 
per una durada de 25 anys. Nosaltres, 
des d’Acord d’Esquerra, molt probable-
ment en aquell moment no haguéssim 
signat un conveni de tants anys de du-
rada per un servei que s’entén com a 

bàsic. En tot cas, és aquest el contracte 
amb el qual ens hem trobat i sobre el 
qual cal treballar per garantir el ser-
vei d’aigua en les millors condicions. I 
precisament és en aquest contracte de 
l’any 2002 on s’estableix que l’empre-
sa concessionària haurà de dur a ter-
me una sèrie d’inversions, bona part de 
les quals es fi nançaran a través de les 
tarifes dels abonats. De fet, la pròpia 
LRSAL (Llei de la racionalització i sos-
tenibilitat de l’administració) ens diu 
clarament que els ingressos d’un servei 
bàsic han de cobrir els costos d’aquest 
mateix servei. Per aquest motiu, per po-
der dur a terme aquest gran projecte, el 
conveni preveu un increment del preu 
de l’aigua de 0,0477€/m3 i una quota 
d’inversió, com tenen la major part de 
poblacions, de 0,595€/mes per abonat 
des de l’1 de setembre del 2018.

Malgrat que en la reunió prèvia al 
Ple el portaveu del grup de CIU ens va 
transmetre que veia molt bé el projecte 
tal com estava plantejat, la sorpresa va 
ser quan en el mateix Ple el seu grup 

hi va votar en contra, justifi cant el seu 
vot amb el fet que no és el consumidor 
d’aigua qui ha de contribuir a fi nançar 
aquesta obra. No acabem d’entendre 
aquesta decisió quan es tracta d’un 
projecte necessari per al municipi i 
que, tant si es fi nança des de l’Ajunta-
ment com si es fi nança des dels matei-
xos rebuts de l’aigua, acaba sent sem-
pre el ciutadà que n’assumeix el cost. 
A dia d’avui (i creiem que no passarà 
mai) els Ajuntaments no són màquines 
de fer diners.

En tot cas i per donar una visió més 
àmplia del punt on ens trobem, adjun-
tem una comparativa de preus de l’ai-
gua de diferents poblacions del territori 
on es veu clarament que, malgrat l’in-
crement necessari per al projecte, Agra-
munt se situa com a una de les pobla-
cions amb el preu de l’aigua més barat.

Sentit de responsabilitat
Sempre hem dit que governar és si-

nònim de treballar amb responsabilitat. 
I en aquest sentit, cal recordar que fou 
en el mandat de CIU durant els anys 
2007-2011 quan aquest projecte ja 
s’havia plantejat i també quan, per no 
executar-lo, es va deixar perdre una sub-
venció de 308.068€ concedida per la 
Generalitat a l’Ajuntament d’Agramunt. 
Probablement, el motiu de no dur-lo a 
terme en aquell moment fou la situa-
ció econòmica de l’Ajuntament, amb 
un 82% d’endeutament (molt per sobre 
del topall del 75%) i importants proble-
mes de tresoreria. Ara ens trobem en 
un 30% d’endeutament i un termini de 
pagament a proveïdors d’un mes. Se-
gurament, l’electoralisme ens portaria 
a no incrementar el preu de l’aigua i 
tornar-nos a endeutar, com alguns de-
fensen. La responsabilitat, però, ens 
porta a fer possible i viable el projecte 
i preservar la bona situació econòmica 
del consistori. I des d’Acord d’Esquerra 
hem optat per aquesta darrera opció.   ■

PRESSUPOST TOTAL 648.473€

Subvenció Agència Catalana de 
l’Aigua

242.763€

Aportació CASSA per inversions 
via tarifes

305.988€

Aportació CASSA a fons perdut 42.967€

Finançament per part de CASSA 56.754€

COST DE L’AIGUA PER UN CONSUM DE 12 m3

BALAGUER 0,512 €/m3

MONTGAI 0,626 €/m3

BELLPUIG 0,675 €/m3

AGRAMUNT (*) 0,753 €/m3

PREIXENS 0,938 €/m3

TÀRREGA 0,951 €/m3

ARTESA DE SEGRE 0,983 €/m3

MOLLERUSSA 0,986 €/m3

LLEIDA 1,141 €/m3

ELS PLANS DE SIÓ 1,334 €/m3

GUISSONA 1,422 €/m3

CERVERA 1,603 €/m3

BARCELONA 1,827 €/m3

PUIGVERD D’AGRAMUNT 2,014 €/m3

Dades de l’Agència Catalana de l’Aigua (Octubre 
2017). A aquests imports cal afegir-hi el Cànon fi xat 
i cobrat per la Generalitat

(*) El preu d’Agramunt ja està calculat amb l’increment 
aplicat per dur a terme el projecte de la nova potabi-
litzadora
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS PDECAT

Període llarg d’inestabilitat

Ha passat un mes des 
de l’última vegada que 
ens vam dirigir als ciu-

tadans i la successió de fets i 
esdeveniments canvien molt 
ràpidament. És evident que 
mentre el focus d’atenció del 
món social i polític siguin les 
entrades i sortides de la gar-
jola, de gent demòcrata, no 
podem anar massa bé. Una de 
les darreres coses que ens ha 
tocat viure és que el nostre cap 
de la policia ha estat acusat de 
sedició i pertànyer a una ban-
da criminal. Sembla que cada 
dia que passa tinguem un món 
més absurd i el grau d’intel-
ligència humana sembla estar 
sota mínims. Tenim minories 
ètniques perseguides per la 
religió i per interessos econò-
mics, immigrants abandonats 
al mar en mans de ningú, ma-
tances d’infants i gent feble en 
unes guerres que no s’acaben 
mai, murs a les fronteres per 
evitar la contaminació ètnica 
i religiosa, persecució amb la 
força i la justícia a persones 
que pensen diferent...Si amb 
aquestes barbaritats mirem 

cap a un altre costat i no ens 
posem a treballar per un espai 
millor, el signifi cat de la parau-
la humanitat la podrem esbor-
rar del nostre estimat Pompeu.

Sembla que en el nostre pro-
cés tindrem un període llarg 
d’inestabilitat que caldrà saber 
gestionar, si ens deixen. Hau-
rem de participar en mobilit-
zacions pacífi ques i cíviques, 
fer xarxa entre les entitats que 
per altra part són un dels veri-
tables motors del nostre país i, 
quan puguem,  refer el govern 
perquè no ho facin uns altres. 
És urgent recuperar les insti-
tucions i la seva honorabilitat, 
doncs vam sembrar una llavor 
de democràcia i compromís 
de futur. El diàleg, com diu el 
nostre president, és imprescin-
dible i no poden privar drets a 
persones triades a les urnes. 
Malgrat tots aquests aspectes 
pessimistes, que ens omplen 
cada dia, caldrà tirar endavant 
sent valents i optimistes, asso-
lint les fi tes que molta ciutada-
nia desitja.

Si mirem a casa nostra sem-
bla que a la casa gran volen 

tirar endavant la nova potabi-
litzadora. Al nostre entendre, 
també és una obra necessà-
ria degut a la caducitat de 
les instal·lacions actuals. Així 
doncs cal donar un millor ser-
vei i qualitat de l’aigua a la 
ciutadania. És evident que als 
usuaris ens tocarà rascar la 
butxaca, doncs les coses tenen 
un preu. Hem d’intentar entre 
tots que l’increment a la ciuta-
dania sigui el menor possible. 
En aquests moments no sem-
bla que l’Ajuntament hi posi 
diners i si, tal com diuen els 
que governen, Ca la Vila dispo-
sa d’un bon romanent perquè 
gestionen tan bé, potser seria 
bo que es fes alguna aportació 
per intentar minvar la factura 
del ciutadà.

Per acabar volem felicitar els 
trenta anys de la Cobla Jove-
nívola. Entitat que porta i ha 
portat la música arreu. Hem 
gaudit molt de les vostres me-
lodies. Malgrat les adversitats, 
que segur heu tingut i tindreu, 
seguiu endavant amb els vos-
tres anhels musicals i artístics.

Fins una altra.   ■

Haurem de 
participar en 
mobilitzacions 
pacífi ques i cívi-
ques, fer xarxa 
entre les entitats 
que per altra 
part són un dels 
veritables motors 
del nostre país 
i, quan puguem,  
refer el govern 
perquè no ho 
facin uns altres.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA
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CICLE XERRADES FEM SALUT

Agramunt acollirà durant el mes de maig un cicle de xer-
rades que formen part del programa Fem Salut, organitzat 
pel Consell Comarcal de l’Urgell amb la col·laboració de 
l’Ajuntament d’Agramunt. Concretament seran sis xerrades 
que parlen sobre diferents àmbits de la salut, i està adreçat 
a tota la població, però principalment està pensat pel col-
lectiu d’adults i gent gran.

Durant les diferents sessions, professionals d’ASPID ex-
plicaran i tractaran aspectes relacionats amb l’envelliment 
i la salut, així com les afectacions neurològiques i aspectes 
de prevenció i de cura. Les xerrades es faran a les set de la 
tarda a la sala de plens de l’Ajuntament els dies 3, 11, 18, 
23 i 30 de maig.

PROGRAMA D’ACTIVITATS D’ESPAIS NATURALS DE PONENT

Agramunt torna a formar part del projecte Espais Naturals 
de Ponent a través de la Serra de Bellmunt-Almenara. Us 
adjuntem les activitats previstes per als mesos d’abril i maig:

29 d’abril a les 9h Descoberta del món dels petits mamífers

5 de maig a les 19h Fotowalk - Sessions de fotografi a per la Serra 
de Bellmunt-Almenara

13 de maig a les 10h Descoberta de la necròpolis preíbera i del Pilar 
d’Almenara

20 de maig a les 9.30h Ruta i caminada ornitològica 

El punt de sortida de totes les activitats serà l’aparcament del Pilar 
d’Almenara
Inscripcions al web www.espaisnaturalsdeponent.cat o a l’Ofi cina de 
Turisme d’Agramunt

PRESENTACIÓ DELS CAMPS DE TREBALL DE LA PLANA 
DE LLEIDA

Agramunt va acollir el dijous 12 d’abril la presentació dels 
17 camps de treball que es podran fer aquest estiu a la Pla-
na de Lleida i en els quals està previst que hi participin un 
total de 300 joves.

Per segon any consecutiu, Agramunt 
acollirà un dels camps de treball des del 
24 de juny fi ns el 8 de juliol on hi parti-
ciparan 15 joves d’arreu de Catalunya. L’objectiu d’aquest 
camp serà la recuperació d’un tram de la Segla Molinal i la 
senyalització de la Ruta de l’Aigua i de diversos camins del 
municipi.

TALLERS PASQU’ART

Un any més i du-
rant les vacances es-
colars de Setmana 
Santa, la Regidoria de 
Cultura de l’Ajunta-
ment d’Agramunt va 
organitzar els Tallers 
Pasqu’art. Durant dos 
dies, una quinzena de 
nens i nenes van co-
nèixer i treballar l’obra 
de Guillem Viladot 
amb l’artista Rosa Marsà i l’obra de Josep Guinovart amb 
l’artista Cristina Cuñat. Els participants van crear les seves 
pròpies obres i van treballar amb diferents tècniques i ma-
terials.

REUNIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT I L’EMPRESA ENDESA

L’Ajuntament i els responsables territorials d’Endesa Dis-
tribució s’han reunit per coordinar les tasques de millora de 
les instal·lacions que l’empresa durà a terme al municipi 
durant els propers mesos. Una reunió de coordinació que 
s’ha dut a terme després que des de l’Ajuntament es recla-
messin actuacions necessàries per a la millora de la xarxa 
elèctrica. Les actuacions se centraran en la substitució del 
cablejat antic per cablejat trenat i l’eliminació de diversos 
creuaments aeris a la travessera d’Agramunt. 
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

OBRES D’AMPLIACIÓ DEL CAP D’AGRAMUNT

Després de mesos de treballs previs, ja s’han iniciat les 
obres d’ampliació i remodelació del Centre d’Assistència Pri-
mària d’Agramunt. Unes obres que permetran dotar l’equi-
pament de nous espais per a consultes, modifi car l’entrada 
d’urgències, adequar una zona per als serveis de transport 
sanitari i l’adequació d’una gran sala polivalent.

El CAP d’Agramunt va ser construït l’any 1993 i l’any 
2011 es va fer una primera fase de la qual en va quedar 
una estructura per a futures ampliacions. Després de les rei-
terades peticions de l’Ajuntament i gràcies a l’acord assolit 
amb el Departament de Salut, la Diputació de Lleida i el 
Consell Comarcal, fi nalment s’ha pogut reprendre el projecte 
que comptarà amb un pressupost de 538.385€.

NOU APARELL DESFIBRIL·LADOR PORTÀTIL

Agramunt ja 
disposa d’un nou 
equip desfi bril-
lador portàtil ubi-
cat al vehicle de 
la Policia Local. 
Aquest aparell 
s’afegeix als tres 
desfibril· ladors 
que ja hi ha al 

camp de futbol, al pavelló esportiu i a l’Ofi cina de Turisme.

ADHESIÓ AL PROGRAMA ODISSEU

L’Ajuntament d’Agramunt ha formalitzat l’adhesió al Pro-
grama Odisseu amb l’objectiu de poder contractar quatre 
estudiants de grau per dur a terme tasques de suport a dife-
rents àrees municipals. Concretament, els perfi ls sol·licitats 
són estudiants d’arquitectura, d’informàtica, de ciències de 
l’activitat física i d’informació i documentació. El programa 
Odisseu consisteix en una estada de 300 hores des del mes 
de maig fi ns el mes de setembre. La retribució va a càrrec 
del mateix programa Odisseu i complementada per l’Ajun-
tament.  

L’any passat, l’Ajuntament ja va adherir-se al programa 
amb dos estudiants que van dur a terme, per una part, tas-
ques de catalogació de camins i espais públics i, per l’altra, 
l’elaboració de propostes i actuacions en l’àmbit arqueolò-
gic, històric i artístic d’Agramunt.

Els estudiants interessats es poden apuntar fi ns al 15 de 
maig a www.odisseujove.cat/ofertes-de-practiques/

INCIDÈNCIA EN EL COBRAMENT DE L’IMPOST
DE VEHICLES

El dimecres 11 d’abril l’Organisme Autònom de Gestió i 
Recaptació de Tributs Locals de la Diputació de Lleida (OA-
GRTL) va informar a l’Ajuntament d’Agramunt d’una inci-
dència en les domiciliacions de la primera cobrança dels 
tributs de l’impost de vehicles. Concretament l’organisme 
va detectar que hi havia una duplicitat en el càrrec de les 
domiciliacions de la primera cobrança. No obstant, el mateix 
dia l’OAGRTL va resoldre la incidència i van retornar l’import 
dels rebuts als afectats.

ENTREGA DEL XEC REGAL DE LA FIRA AGR’AUTO 2018

L’Ajuntament d’Agramunt ha fet entrega del xec regal dels 
550 euros del sorteig que es va fer entre totes les persones 
que van comprar un vehicle durant la Fira Agr’auto del pas-
sat mes de febrer. Durant el cap de setmana es van vendre 
un total de 24 vehicles. Amb questa iniciativa, des de la 
Regidora de Fires i Promoció Econòmica es pretén incenti-
var les compres de vehicles durant la fi ra i que el sorteig del 
viatge en sigui un al·licient més.

RENOVACIONS DEL DNI A L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

El proper 22 de maig la unitat mòbil de la Policia tornarà 
a Agramunt per fer una nova jornada per tramitar els docu-
ments d’identitat. El dia 22 es faran les tramitacions i el 24 
es farà el lliurament dels documents tramitats. Les inscrip-
cions per demanar hora es tramitaran des de l’Ajuntament. 
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CONVENI PER A LA CONSTRUCCIÓ
D’UNA NOVA POTABILITZADORA

L’Ajuntament i l’empresa concessionària CASSA han sig-
nat un conveni per a la construcció d’una nova Estació de 
Tractament d’Aigua Potable (ETAP) que permetrà proveir 
d’aigua de qualitat a Agramunt, Mafet, la Donzell i, pos-
teriorment, Montclar. Pel que fa a Almenara, es construirà 
una petita ETAP independent. El conveni preveu que CASSA 
dugui a terme les inversions previstes per contracte a través 
de tarifes i de fons propis i que fi nanciï la part restant del 
projecte, que serà adjudicada a través de concurs segons 
la Llei de contractes. El conveni també inclou la subvenció 
concedida per l’Agència Catalana de l’Aigua a l’Ajuntament.

ACTES 

CONTRACTES MENORS
Es van aprovar els següents contractes menors: 
-Serveis d’arquitectura pels treballs del projecte de la reforma 

en l’edifi ci on es trobava ubicada l’antiga Llar d’Infants per des-
tinar-ho a un espai cívic i s’adjudicà al Sr. Ramon Hernàndez 
Pintó per un import de 975€ (IVA no inclòs).

-Adquisició de material per una zona lúdica del nucli agregat 
de les Puelles (un tobogan, un gronxador i una taula de pícnic), 
i s’adjudicà a l’empresa HAPPY LUDIC PLAYGROUND AND 
URBAN EQUIPMENT, SL, per un import de 2.236,08€.

-Adquisició d’un mòdul lavabo per la guingueta del Passeig 
J. Brufau (Model Palermo) i s’adjudicà a l’empresa FUSTERIA 
TROGAL, SL, per un import de 10.496,75€ (inclòs IVA).

-Treballs d’arranjar les lloses del paviment de la rampa del 
Carrer Barretina, a l’empresa GERMANS BALAGUÉ, SL, per un 
import de 1.845,85€, inclòs IVA.

-Treballs de substitució de la màquina de la bomba de ca-
lor per l’edifi ci de l’Espai Guinovart d’Agramunt, i s’adjudicà a 
l’empresa TECNUR SL ENGINYERIA-INSTAL·LACIONS, per un 
import de 7.825,97€, IVA no inclòs.

-Reposició de materials per al sistema d’emergències de la 
sala del Teatre del Casal Agramuntí, i s’adjudicà a l’empresa 
ELECTRO TARR, SL, per un import de 2.044,78€ inclòs IVA.

- Adquisició de lluminàries per la nova instal·lació de la zona 
del Passeig Mercè Ros, i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL-
LACIONS SL, per un import de 3.350,49€, inclòs IVA.

-Treballs per a la tramitació de l’obtenció de la certifi cació 
energètica per l’edifi ci de la Llar d’Infants L’Era d’Agramunt, 
i s’adjudicà a l’empresa TECNUR SL ENGINYERIA-INSTAL-
LACIONS, per un import de 1.210€, inclòs IVA.

-Renovació dels serveis de manteniment i actualitzacions del 
programa de la comptabilitat de l’Entitat Pública Empresarial 
“Agramunt Serveis” i s’adjudicà a l’empresa SAGE SPAIN SL, 
per un import de 1.791,69€ (sense IVA). 

-Adquisició d’una màquina bomba de calor i condensació per 
aire per a l’Espai Guinovart i la posada en marxa pels serveis 
tècnics de l’empresa, i s’adjudicà a l’empresa AIRLAN, SA, per 
un import de 16.263,05€ (sense IVA).

-Treballs d’instal·lació d’una màquina bomba de calor per a 
l’Espai Guinovart, i s’adjudicà a l’empresa ELECTRICITAT AL-
BAREDA, SL, per un import de 2.107,76€ (inclòs IVA).

SUBVENCIONS
-Ajut econòmic per un import de 13.000€ a la Fundació Pri-

vada Espai Guinovart per a la realització de les activitats i ser-
veis culturals de la Fundació per l’any 2018.

-Ajut econòmic per un import de 900€ a La Coral d’Avui per 
fer front a les despeses pel 7è Concert Ramon Casals, per la 
celebració del concert de l’Escolania de Montserrat.

-Subvenció a les famílies monoparentals, d’acord amb els cri-
teris i indicacions aprovats per acord de l’Ajuntament Ple de 
data 29 d’octubre de 2015 i el Decret d’Alcaldia núm. 83/2018 
de data 19 de març de 2018 sobre l’import de la quota íntegra 
de l’impost els immobles de naturalesa urbana de l’any 2017 
de l’habitatge objecte de subvenció.

VEÏNS DE MAFET
S’aprovà l’esmena del punt segon de l’acord de la Junta de 

Govern Local de data 20 de novembre de 2017 on s’estableix 
que restarà pendent el pagament la quantitat de 2.988€ cor-
responent una part de l’aportació econòmica de l’any 2017 a 
l’Associació de veïns de Mafet i que s’efectuarà el pagament en 
la totalitat de l’ajut concedit de l’import de 4.600€.

Així mateix es concedí un ajut econòmic a l’Associació de 
veïns de Mafet per un import de 4.600€ per les despeses efec-
tuades per aquesta entitat en l’exercici 2018.

AUTORITZACIÓ PAS VEHICLES
S’autoritzà el pas per la Ronda Comtes d’Urgell i pel camí 

de les Puelles als vehicles pesants que es dirigeixin o retornin 
d’una activitat situada al terme municipal d’Agramunt l’accés a 
la qual sigui a través de la Ronda Comtes d’Urgell i/o Camí de 
les Puelles per tal de poder dur a termes les tasques de càrrega 
i descàrrega, atesa la competència municipal en l’ordenació i el 
control del trànsit en les vies urbanes de titularitat municipal i 
atès que s’han instal·lat senyals de limitació del pas o la circu-
lació de determinats tipus de vehicles per aquest tram.

Tanmateix les operacions de càrrega i descàrrega s’hauran de 
realitzar sempre fora de la via, excepte quan sigui impossible, 
cas en el qual caldrà senyalitzar-se adequadament per part de 
qui efectuï la càrrega o descàrrega, i s’han de desenvolupar 
sense ocasionar cap perill ni pertorbar el trànsit d’altres usuaris.

La Policia local podrà procedir a la comprovació que el destí 
o l’origen del vehicle sigui en una de les activitats anteriorment 
esmentades. En cas contrari, s’aplicarà la corresponent sanció.

CONTRACTACIÓ PÚBLICA
S’aprovà el plec de clàusules administratives particulars i el 

plec de prescripcions tècniques que regiran aquest contracte de 
la concessió demanial del servei d’explotació del Bar Restau-
rant ubicat a l’edifi ci del Pavelló Firal, de propietat municipal, 
en règim de concessió administrativa demanial.   ■
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Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL MARÇ

Dia   1 ......................................... 5,4 l./m2

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

Dia   5 ......................................... 6,8 l./m2

Dia   9 ......................................... 1,2 l./m2

Dia 10 ......................................... 7,0 l./m2

Dia 13 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 14 ......................................... 3,0 l./m2

Dia 17 ......................................... 3,5 l./m2

Dia 19 ............... (pluja i aiguaneu) 3,5 l./m2

Dia 20 ............... (pluja i aiguaneu) 0,2 l./m2

Dia 23 ......................................... 12,3 l./m2

Dia 24 ......................................... 20,2 l./m2

Dia 25 ......................................... 0,8 l./m2

TOTAL ......................................... 66,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL MARÇ

Màxima del mes .........................  22,5°, dia 10
Mínima del mes .......................... –2,5°, dia 21
Oscil·lació extrema mensual .......................  25°
Mitja de les màximes .............................. 15,2°
Mitja de les mínimes ................................  2,8°
Mitja de les mitjanes ................................  8,9°

L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)

ALMANAC

Demografi a

(Mes de març de 2018)

NAIXEMENTS

Luis Constantin Muscurici Vidal dia 27-2
Chloe Martínez Esteban dia 12
Rim Fekhari Jabi dia 14
Nagore Barrera Ginés dia 21
Sausan Baqtit Azariouh dia 27

DEFUNCIONS

Ramon Palou Pérez 77 anys, dia   2
Ramona Solé Bastús 94 anys, dia   4
Josep Gató Iglesias 90 anys, dia   4
Mercè Pijuan Pla 99 anys, dia   6
Pere Berengué Lladós 85 anys, dia 24
Deudat Pont Brescó 90 anys, dia 24
Joan Bernaus Cuñé 42 anys, dia 27
Concepció Monistrol Calderó 81 anys, dia 28
Rafael Rey Majado 91 anys, dia 30
Josefa Villalta Granés 91 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia 8, a les 4:09 h

el dia 15, a les 13:48 h

el dia 22, a les 5:49 h

el dia 29, a les 16:20 h

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE MARÇ
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Dies

MAIG 2018

Mes de 31 dies, cinquè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 6h 49m, i es pon 

a les 20h 49m. El dia 31 el sol surt a les 6h 
21m, i es pon a les 21h 18m.

El dia 21 el sol entra a la constel·lació de 
GÈMINIS.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

En el primitiu calendari romà l’any comen-
çava el dia u de març i, per tant, el maig era el 
tercer mes. En la reforma del calendari de Juli 
César (45 aC) es van afegir dos mesos nous:
el gener i el febrer, i el maig va quedar en cin-
què lloc. Aquest nou calendari és conegut com 
calendari julià, i posteriorment fou adoptat
per la majoria dels països amb algunes mo-
difi cacions, la més important fou canviar el 
començament d’any de l’u de març a l’u de 
gener. Aquesta alteració del calendari expli-
ca algunes celebracions tradicionals d’origen 
molt antic que se celebren al mes de maig 
anunciant el desvetllament dels vegetals i de 
la vida quan en realitat s’haurien de celebrar al 
mes de març, just quan sortim de l’hivern. Pels 
pobles antics l’arribada del maig representava 
el retorn al temps de les fl ors i de la verdor 
i que tota a la naturalesa s’enjoia i engalana 
amb colors i perfums delicats. Així ho recorda 
el refranyer:

Una fl or no fa maig El roser de maig,
ni una gota raig. fa olor per tot l’any.

Aquest és el moment de l’any en què les abe-
lles treballen amb més intensitat, és quan fan 
més mel i la millor. La mel més exquisida és 
la del més de maig i el refranyer ho confi rma:

Mel de maig, Maig corrent,
rica mel; la mel rossa com l’or,
mel de juny, blanca com l’argent.
mitja mel.

Dia 1: Festa del Treball. El dia d’avui també 
era anomenat el dia dels Apòstols perquè ce-
lebren la seva festa Sant Felip i Sant Jaume 
Menor. Els vells moliners d’aigua celebraven el 
dia d’avui la festa de la seva patrona, la Mare 
de Déu de l’Aigua, i li recitaven aquesta oració:

Mare de Déu Estimada,
feu venir bona aiguada,
mansa i manyaga,
bon i no massa. 

Dia 3: La Invenció de la Santa Creu. Avui té 
lloc la benedicció del terme des de les creus 
termenals, per això antigament s’organitzaven 
processons que anaven pels camps i entre els 
conreus fi ns arribar a les creus. Els pobles 
precristians també organitzaven seguicis que 
voltaven pels camps amb torxes enceses i es 
lliuraven a devocions encaminades a fertilitzar 
i protegir els conreus i els fruits. 

Dia 10: L’Ascensió del Senyor.

Dia 15: Sant Isidre Llaurador.

Dia 20: Pasqua de Pentecosta.

Ramon Bernaus i Santacreu



74 [ABRIL 2018]sió 650

ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

per Ricard Bertran

Una de les primeres actuacions de la Cobla Jovenívola amb els joves músics que la componien 
quan van començar. Es tracta d’una formació que enguany celebra el seu trentè aniversari 
amb tot una sèrie d’actes programats, com el concert celebrat al Casal el dissabte 7 d’abril.
La de l’esquerra és l’ori ginal, mentre que a la de la dreta s’han fet set mo difi  cacions. A veure 
si les tro beu!

Les 7
diferències

SUDOKU

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

9 7

6 8 1

7 6 8 5

7 8 9

5 3

2 1 8

3 9 5 4

9 2 1

6 4

Solució a les
7 diferències:

Solució al
SUDOKU:

831249677

549637821

276185439

718563294

594812763

623974158

187396542

942751386

365428917

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
el nom de deu boxejadors

campions de pesos pesants.

A Y F N D F F A N O L D O

L C I R F L R O L E W I S

O A O I A E E F R D O O E

U W R Y N Z S I H E A I O

I D M R R D I E F L M S I

S S A A Y H S E M Y S A H

D C Y T Y S O N R L L L N

I Y E S P M E D S H O O Y

L E D R S C E E N A I H H

Y Y S S S M A R C I A N O

Solució a la
Sopa de Lletres:
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450



77sió 650[ABRIL 2018]

LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

En l’apartat de LA FOTO 
d’aquest mes publiquem 

aquesta imatge de denúncia que 
ens ha fet arribar una lectora de 
la revista amb el següent text:

“A primers d’abril, sobre les 15h, 
mentre caminàvem per un camí 
prop de Puigverd d’Agramunt, a 
l’alçada de la granja del Butifarra, 
vam trobar aquest recipient ple 
de porcs morts i no és la primera 
vegada que ens trobem amb 
la mateixa situació. Demanem 
respecte per a les persones que 
realitzen passejades per la zona, 
higiene i el compliment de la 
normativa fent ús dels containers 
legals per a aquestes situacions”.



78 [ABRIL 2018]sió 650

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

Màrius Torres

Mª Rosa Serentill Molleví
(Vídua de Miquel Farràs Alsina)

 
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2018,
a l’edat de 93 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

E. P. R.

Els fi lls i família tota, agraïm a tothom les mostres de condol i d’afecte rebudes
i que la tingueu present en les vostres oracions, ja que ella segur

que continuarà pregant per tots vosaltres.

Artesa de Segre, març de 2018

             PARLEM DE TU

Parlem de tu, però no pas amb pena.
Senzillament, parlem de tu, de com
ens vas deixar, del sofriment lentíssim
que va anar marfonent-te,
de les teves coses parlem i també
dels teus gustos,
del què estimaves i el què no estimaves,
del que feies i deies i senties;
de tu parlem, però no pas amb pena.

I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que fl ueix sense dir-lo ni pensar-lo.

Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Jaume Niubó Segura
(Vidu de Ramona Rubió Rovira)

que morí cristianament el dia 14 d’abril de 2018,
a l’edat de 89 anys, havent rebut els S.S. i la B.A.

E. P. R.

Els qui l’estimem: fi lls, Jaume i Carme, Teresita i Xavier; 
nétes, Àurea, Marta, Núria i Ester; cunyades, nebots, cosins 
i família tota, us preguem el tingueu present en el vostre 
record.

Bellver d’Ossó, abril de 2018
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La crida que fèiem el mes passat per si algú podia 
indicar-nos el signifi cat de la fotografi a que publi-

càvem en aquesta secció de l’Àlbum, ha tingut el ressò 
que esperàvem. Una amable lectora ens ha fet arribar 
aquesta altra foto que es complementa amb l’anterior, 
atès que es correspon a la mateixa efemèrides. Es tracta 
de la celebració del XXXV Congrés Eucarístic Interna-
cional que es va celebrar a Barcelona l’any 1952. Al 
mig de la imatge, encara que una mica tapat, s’aprecien 
les lletres i la data d’aquest esdeveniment.

Aquest Congrés va tenir lloc durant el pontifi cat de 
Pius XII i va succeir el celebrat a Budapest (Hongria) 
el 1938, després de l’aturada provocada per la Sego-

na Guerra Mundial. Va ser el segon celebrat a Espa-
nya després del XXII Congrés Eucarístic Internacional 
de Madrid de 1911. Aquests congressos internacionals 
són una assemblea de l’Església Catòlica que, convoca-
da pel papa, es reuneix durant uns dies en una ciutat 
determinada per la Santa Seu, per donar culte a l’Euca-
ristia i orientar la seva missió al món. Reuneix bisbes, 
sacerdots, religiosos i fi dels laics presidits pel mateix 
papa o per un delegat nomenat ad hoc.
Es va celebrar entre el 27 de maig i l’1 de juny sota el 
lema L’Eucaristia i la Pau. Va ser un dels esdeveniments 
més rellevants de la història de la diòcesi de Barcelona. 
Van participar 77 països i 300.000 congressistes, en-
tre ells 12 cardenals, 302 arquebisbes, bisbes i abats i 

15.000 sacerdots, religiosos i seminaristes. En-
tre altres actes, va haver-hi una ordenació de 820 
preveres a l’estadi de Montjuïc, la més multitudi-
nària de la història.

Pel que veiem, també es van realitzar actes a les 
poblacions catalanes com aquest del raval de 
Sant Francesc. S’hi va ornamentar un altar i a 
les noies de la foto les van vestir d’angelets. No 
sabem si hi hagué més celebracions en altres in-
drets de la vila.

1) Mª Carme Sangrà. 2) Juanita Eroles.
3) Mª Rosa Sangrà. 4) Mª Teresa Escolà.
5) Mª Carme Pijuan. 6) Encarnita Caro.

���� ����L’àlbumL’àlbum
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

Més de seixanta anys separen la imatge d’ahir i d’avui d’aquest carrer Verge del Socors. Com es pot veure, als anys cinquanta 
del segle passat encara estava sense asfaltar. A l’esquerra hi havia pocs habitatges, en canvi a la dreta estava tot construït amb 
el darrere de les casetes que tenien gairebé la mateixa estructura d’avui dia. Va ser un urbanisme que es va avançar als actuals 
“habitatges adossats”. Al fi nal de tot, en l’esplanada on més endavant es va construir el CAP, el quarter de la Guàrdia Civil i el 
bloc de pisos sindicals, durant molts anys s’hi establia el circ quan visitava la nostra vila. Fa poc, el carrer el van fer de direcció 
única amb aparcaments de vehicles a les dues bandes.

e s ieixa tnta anys separen lla iim tatgege dd’a’ahihirr ii d’d’avav iui dd’’aquq esstt carrer VVerge dd lel SSococoro ss CCom es pott veure alls anys icinqua tnta
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