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PORTADA:
En el marc de la passada Festa Major es
va fer la presentació del nou capgròs “Lo
Guino”. L’acte, presidit per l’alcalde de la
vila, la filla i germà de l’artista, va tenir
lloc després de la tradicional cercavila de
la Tradi-Sió i just abans de començar Los
balls del poble. Va consistir en uns parlaments des del balcó de l’ajuntament i una
petita coreografia al bell mig de la plaça
de l’Església, tal com mostra la fotografia.
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Editorial
La nostra Festa Major

L

a Festa per excel·lència de la vila
va ser un èxit. Ja fa anys que es
fan molts actes festius i que hi participa
moltíssima
gent. També, com
sol ser costum, tenim alguns visitants
de fora, sobretot familiars, que venen
a participar de l’alegria de la festivitat.
Es fan un munt d’activitats al carrer, sobretot folklòriques;
tantes, que en ocasions s’ha de triar on
es vol anar perquè se
solapen entre elles.
I això és bo encara
que hom es lamenti
no poder assistir a
tot arreu.
Contràriament també es dona el
cas d’aquells convilatans que aprofiten la festa per marxar un dies del
poble. Són minoria, però és trist, per-

què la festa es fa per a tots, també
per a ells, i val la pena que tothom hi
participi amb més o menys intensitat.

Són uns dies en què sortim al carrer,
ens trobem amb familiars i amics i
convivim més que mai amb els altres.
De cara a la pròxima Festa Major
fora bo que també es pensés una mica

amb la gent gran. És veritat que es
fan molts actes destinats a tota mena
de públic, però també és veritat que
se’n fan d’específics
per a la mainada i
per a la gent jove. I
la gent de més edat
en queda una mica
al marge. Anys enrere s’havien representat per aquest sector de públic obres
de teatre al Casal;
també s’havien fet
recitals i concerts. I
això estaria bé que
es recuperés, perquè
val la pena que tothom s’hi senti cridat
i tingui un bon motiu
per mudar-se, sortir
de casa i anar a passar-s’ho bé en un
bon espectacle públic.
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Actes de la Diada
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E

ls actes commemoratius
de la Diada Nacional de
Catalunya a Agramunt
van ser pràcticament iguals
als dels darrers anys. La vigília
dia 10 a la nit es va fer la 3a
edició de l’Aplec de la Serra
d’Almenara, tal com s’explica
en un desglossament a part.
Els actes de la Diada a la
plaça Onze de Setembre van
començar a les 11 del matí
amb la interpretació d’una
sardana per part de la Cobla
Jovenívola d’Agramunt, seguida de la tradicional ofrena
floral de les entitats agramuntines i polítiques encapçala-

5
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Tercer aplec
Serra d’Almenara
om es va fer l’any passat, la vigília de la
Diada es va fer l’ascensió al Pilar amb
la participació de les poblacions de Tornabous, la Fuliola, Castellserà i la nostra vila.
L’acte, impulsat des de la regidoria d’Entorn
de l’Ajuntament d’Agramunt, comptà amb
una considerable assistència que van fer el
desplaçament a peu, encara que alguns ho
van fer amb cotxes particulars. Com l’any
passat cadascú s’havia de portar l’entrepà
i el beure.
El regidor de Joventut de l’Ajuntament
d’Agramunt, Oriol Puebla, inicià l’acte amb
unes paraules de benvinguda. A continuació Gerard Sala interpretà tres cançons amb
la guitarra. La 1a tinent d’alcalde de Tornabous, Marisa Rius, va llegir un fragment del
discurs de Lluís Companys davant la imminent entrada de les tropes franquistes a Catalunya. Marçal Segarra va interpretar dues
cançons amb gralla. L’acte també comptà
amb la intervenció de l’alcalde de Castellserà, Marcel Pujol, i del de la Fuliola, Eduard
Piera, a més a més de l’actuació musical
d’Oriol Ginestà i Helena Guixé. L’acte finalitzà amb El Cant dels Ocells i Els Segadors
interpretats per l’Orquestrina per la Llibertat, que porta més de 10 mesos tocant cada
cap de setmana per reivindicar la llibertat
dels presos polítics.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

C
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JOSEP ROVIRA

A baix, dues imatges dels
prolegòmens de la manifestació a
Barcelona.

des per l’Ajuntament al peu
del monument a Rafael de
Casanova. Posteriorment, l’alcalde, Bernat Solé, va llegir
el manifest de l’Ajuntament
consensuat pels dos grups
municipals del Consistori.
L’acte finalitzà amb el cant

d’Els Segadors mentre era
hissada la bandera catalana
per part d’una representació
de la Policia Local, després
del qual el públic assistent
proclamà crits d’independència, independència i llibertat
presos polítics. A continuació

la mateixa cobla amenitzà
una ballada de sardanes al
Mercadal.

Manifestació a Barcelona
A dos quarts d’una del migdia sortien de la plaça de la
Fondandana tres autocars cap
[SETEMBRE 2018]
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A dalt, plaça de l’Onze de Setembre
durant la Diada.
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Ofrena ﬂoral de les entitats
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Manifest de l’Ajuntament
▼

L

JOSEP ROVIRA

es Diades Nacionals de Catalunya sempre han estat moment
per a recordar la nostra història com
a país i recordar els fets de 1714.
Uns fets que han estat, sens dubte,
motiu suficient per anhelar un país
lliure. Enguany, però, i mai sense oblidar la nostra històrica i
el que ens ha portat fins aquí,
tenim altres fets que ens emplacen a la reivindicació dels
nostres drets com a poble. Uns
fets que ens han mostrat la cara
més fosca d’un estat repressor,
capaç d’utilitzar la violència per
manllevar als ciutadans el dret
a decidir. El passat 1 d’octubre,
Catalunya sencera va esdevenir
un exemple de democràcia, de
determinació i de participació
ciutadana. Malgrat se’ns havia
dit des d’arreu que no seria possible, el país es va omplir d’urnes i de
persones disposades a exercir el seu
dret a vot. I això, se’ns dubte, no hagués estat possible sense la força de
la gent i la d’un govern i uns ajuntaments compromesos i valents.
Ara, gairebé un any més tard,
aquells que van ser fidels a la voluntat de la majoria del nostre país es
troben empresonats o exiliats. Mentrestant, centenars d’alcaldes i al-
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caldesses hem estat requerits per la
justícia per haver fet el que el poble
demanava. Són moments durs però
això ens ha de fer encara més forts
en la lluita per la causa, pels drets
i llibertats individuals i col·lectives

i per a l’assoliment d’un estat lliure
i sobirà, plenament democràtic i on
tothom hi tingui el seu lloc. I és precisament aquest l’objectiu pel qual
avui estem aquí i pel qual els nostres
dirigents polítics ens demanen fermesa. No ens demanen que els plorem sinó que els reivindiquem, i precisament és a través d’aquests actes
de reivindicació que hem d’avançar
cap a la plena llibertat. Des de la
gent, des de les persones, des de les

entitats sobiranistes, però també des
de les institucions que hi hem estat
des del primer dia.
Ara és hora d’estar més units que
mai, cadascú des del seu àmbit i des
de la seva sensibilitat personal i política, però units. Tal com deia
Ramon Muntaner fa 750 anys
al nou rei Alfons III el Benigne,
un cop mort Jaume II, sobre la
necessitat de mantenir units els
regnes de la Corona d’Aragó amb
els de Mallorca i Sicília, “la mata
del jonc ha aquella força que, si
tota la mata lligats ab una corda
ben forts, e tota volets arrencar
ensems, dic-vos que deu hòmens, per bé que tiren, no l’arrencaran; e si en llevats la corda,
de jonc en jonc la trencarà tota
un fadrí de vuit anys”.
Unim-nos, lluitem col·lectivament
i reivindiquem la nostra llibertat i
la dels qui avui no poden ser lliures
amb nosaltres. Mirem el cel, mirem
la llum, mirem l’horitzó i fem tot allò
que estigui a les nostres mans per
arribar-hi. Tenim un poble valent, un
sol poble ferm i combatiu, que s’alça
cada cop que se’l reclama i que no
defallirà fins a la victòria.
Visca Catalunya lliure!
Visca la República Catalana!

JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

Diverses imatges més de la manifestació a Barcelona.
A baix, grup d’agramuntins que
es van desplaçar amb autocars
en arribar a la vila després de la
manifestació.

a Barcelona per participar a la
gran manifestació de la Diada
convocada per l’Assemblea
Nacional Catalana i Òmnium
Cultural amb el lema “11S

Fem la República Catalana”,
tot i que hi van assistir molts
més agramuntins desplaçats
amb els seus cotxes. Els participants de la comarca de

l’Urgell i la Segarra, s’havien
de situar al tram número 8.
La concentració transcorregué amb tota normalitat i enmig d’un ambient excel·lent.
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Amics
de
l’Espai
Guinovart

Guinovart, animal poètic
15 juliol / 30 setembre 2018

Jordi Larroch
Black & White
16 setembre 2018 / 6 gener 2019
AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

MÉS DE 10 ANYS ELABORANT

GRANS VINS
Informació i reserves: 973050018 – info@masblanchijove.com
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Protectors
corporatius:

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

Sr. Juan
Uriach Marsal

Socis:

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.

A C T UALITAT F ETS DEL MES

1
1) Cucanyes a la plaça de
l’Església després de la cercavila
popular.

el 30 d’agost fins al 3
de setembre els agramuntins vam celebrar
la Festa Major amb una programació similar a la dels altres
anys. El dijous al matí es va
fer al carrer de l’Ensenyament
la XXX Pintada de Murals amb
una gran participació de grans
i petits. A primera hora de la

D

tarda els més esportistes van
poder participar en un campionat de Bàdminton al Pavelló.
Cap a dos quarts de vuit va
començar a la plaça de l’Església la cercavila de la vigília
amb els Gegants d’Agramunt
i Ossó de Sió, la Gegantona
Pom d’Or, els Capgrossos i els
Grallers Els Taverners i els Ta-

balers de l’Espetec. El recorregut va seguir el carrer Castell,
plaça de l’Amball, carrer Firal,
carrer Vilavella i carrer Sió, per
acabar altre cop a la plaça de
l’Església. Llavors hi va haver
focs japonesos i la pujada al
pal ensabonat “del picantó”
on penjaren llonganisses i un
pernil.
[SETEMBRE 2018]
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Festa Major

13

JOAN PIJUAN

4

JOAN PIJUAN

2

5

JOAN PIJUAN

A C T UALITAT F ETS DEL MES

3

6
JOSEP ROVIRA
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JOSEP ROVIRA

7
2) Tradicional pintada de murals a la vigília.
3 i 4) Cercavila pels carrers de la vila.
5) Campionat de bàdminton al pavelló.
6) El pal del picantó.
7) Públic assistent a la cantada d’havaneres.
8) Actuació del grup Marinada acompanyat
de la cobla Vents de Riella, durant la cantada
d’havaneres al Passeig.
9) El grup d’havaneres Les Anxovetes van
fer pujar una colla de joves a l’escenari per
cloure la seva actuació.

JOSEP ROVIRA

El pregó

8
9

Continuant amb la tònica
que sigui una entitat local
qui pronunciï el Pregó Oficial, enguany va ser l’Associació de Bombers Voluntaris
d’Agramunt l’encarregada de
fer-lo a la plaça del Mercadal.
Després de la presentació per
part de l’alcalde, Bernat Solé,
el Cap de Parc de Bombers
Voluntaris, Ramon Escudé,
va llegir el pregó i en acabar
l’alcalde els lliurà un record
commemoratiu.

A la nit els grups Marinada
d’Agramunt, la Cobla Vents de
Riella i Les Anxovetes amenitzaren la cantada d’havaneres
al Passeig. Després hi va ha[SETEMBRE 2018]
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Els actes
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JOAN PIJUAN

Pregó dels Bombers Voluntaris

Il·lustríssim Alcalde d’Agramunt,
Srs. i Sres. Regidors/es, agramuntins
i amics.
En primer lloc, en nom dels Bombers Voluntaris d’Agramunt, voldríem
donar les gràcies a la vila d’Agramunt
per haver-nos honorat amb aquesta
invitació de deixar a les nostres mans
el Pregó de la Festa de la nostra Vila.
Així doncs, en nom de tots els bombers d’Agramunt moltíssimes gràcies!
Un any més arriba la festa Major,
això ja senyala el final de l’estiu, les
acaballes d’una altra campanya forestal (enguany força tranquil·la i
amb pocs serveis), però els bombers
seguim alerta i sempre a punt de
qualsevol incidència, servei o imprevist que pugui sorgir i, com cada any,
col·laborant en els actes i preventius
d’una de les festes més esperades
dels agramuntins i agramuntines
Són dies de festa, de gresca i xerinola, de sortir al carrer i gaudir dels
actes amb la companyia de les ami-
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gues i amics, però no podem oblidar
aquelles persones que estan privades
de llibertat; privades de llibertat per
defensar els drets bàsics i fonamentals d’una societat democràtica, justa
i igualitària: la llibertat d’expressió i el
dret a decidir,
Totes elles i ells no podran gaudir
de les festes del seu poble al costat
de les seves estimades i estimats,
estan sotmeses en un procés judicial
totalment desproporcionat i autoritari,
sota les urpes d’un poder judicial hereu del franquisme, privant el natural
desenvolupament d’un país, amb les
seves estructures d’estat tant necessàries per tirar endavant, com ho és el
cos de bombers, entre moltes altres,
no ho oblidem!
Dit això us faré un breu resum de
la història dels bombers d’Agramunt:
El servei d’extinció d’incendis a la
vila d’Agramunt es remunta a principis de l’any 1968 quan, la Diputació
de Lleida va entregar un vehicle a
l’Ajuntament d’Agramunt, per tal de
donar resposta als incendis que hi po-

guessin haver en el municipi i rodalies sobretot en la campanya d’estiu.
Aquest vehicle era un LAND ROVER
1300, del tipus BRL en la nomenclatura de bombers del qual en podeu
veure un bon exemplar aquí mateix.
A final de l’any 1981 d’aquest any,
se signa el conveni amb el servei d’extinció d’incendis de Catalunya, en el
qual els bombers voluntaris passen
a dependre de la Generalitat i des
d’aquest any fins a l’actualitat s’han
anat actualitzant els vehicles, el material, les instal·lacions i fins i tot el
personal que en va formar part des
dels inicis.
A tots aquells que han dedicat part
de la seva vida personal altruistament
a tirar endavant el parc de Bombers
d’Agramunt des dels seus inicis, els
que segueixen i les generacions que
vindran, el més gran agraïment.
Actualment al parc de bombers
d’Agramunt esta format per:
Divuit bombers voluntaris de l’escala activa, formada pels bombers
voluntaris que actuen en el lloc del

El model dels bombers
en l’actualitat
El model dels Bombers de Catalunya és un model mixt.
És un cos format pels bombers

JOAN PIJUAN

sinistre i fan serveis de prevenció i
d’altres de no urgents.
Vuit bombers de l’escala de veterans, els quals poden fer tasques de
“2a activitat”, és a dir, tasques de
gestió, logística, etc. i no actuen a
primera instància en serveis urgents.
Un bomber de l’escala especial formada per un bomber voluntari especialista en diferents tecnologies que
pels seus coneixements i experiència
pot assessorar i/o participar de forma
directa en els serveis. En aquest cas
tenim un metge.
I, finalment, set futurs bombers
voluntaris que actualment estan en
l’etapa de formació.
Els vehicles que disposem són dos
camions autobomba per assistir tot
tipus d’incendis, accidents, assistències tècniques i un vehicle lleuger de
personal i càrrega.
Tots aquests recursos estan situats
al parc de bombers, que us convidem
a visitar perquè conegueu de primera
mà qui som.

funcionaris i pels voluntaris. Som
bombers voluntaris, tots nosaltres.
Persones que, per la nostra vocació
benèfica social, prestem serveis d’una
manera altruista dins l’estructura dels
serveis de prevenció i extinció d’incendis i salvaments a Catalunya. No
tenim la consideració de funcionaris
ni de personal laboral.
Actualment hi ha 77 parcs de bombers voluntaris i 73 parcs de bombers
funcionaris a Catalunya. El nombre de
bombers voluntaris és de 2.342, i el
de bombers funcionaris és de 2.466,
aproximadament.
Vint-i-cinc d’aquests parcs de bombers voluntaris estan situats a la província de Lleida, i on només nou són
parcs de bombers funcionaris.

ELS BOMBERS VOLUNTARIS
FEM EL MATEIX QUE ELS
BOMBERS FUNCIONARIS?
Doncs sí. Tenim la mateixa formació, equipament, material i vehicles.
Estem igual de preparats que un bomber funcionari per anar a qualsevol
servei. L’única diferència és que uns
som voluntaris i els altres funcionaris. Els bombers voluntaris tenim la
nostra pròpia feina (un és electricista,
l’altre tècnic mecànic, tècnic de plans
de protecció, conductor, infermer,
tècnic d’ambulància, tècnic de manteniment, orientador educatiu, metge,
policia, pagès i un llarg etcètera).
Finalment, voldríem convidar-vos a
tots a ser bomber per un moment l’any
1969, pujant al nostre vehicle que teniu aquí i també us podeu fer una foto.

JOAN PIJUAN

La Festa Major és de totes i per a
tots. I amb aquestes paraules que
representen el desig de cada un dels
Bombers Voluntaris d’Agramunt i de
les persones que ens han fet costat
durant tots aquests anys, us convidem a viure-la plenament. Així doncs,
a tots i cada un dels agramuntins que
estigueu de festa, i a tota la Ribera
del Sió: BONA FESTA MAJOR 2018.
ELS BOMBERS VOLUNTARIS
D’AGRAMUNT SEREM SEMPRE
VOSTRES

[SETEMBRE 2018]
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ELS CANUTS
Des de fa set anys es reparteixen aquests canuts durant la
dansa del divendres a la tarda, fets de diferents tipus de fusta i
per diversos artesans tal com s’indica a continuació:
2012:
2013:
2014:
2015:
2016:
2017:
2018:

Boix, de Francesc Iborra d’Alpens
Boix, de Francesc Iborra d’Alpens
Roure, d’Ignasi Segura del Poal
Bubinga, de Jordi Magret Blanch de Gràcia (Barcelona)
Cedre, de Jordi Magret Blanch de Gràcia (Barcelona)
Faig, de Gorgues, Fusters de Bellpuig
Freixe de Gorgues, Fusters de Bellpuig

JOAN PIJUAN

JOAN PEDRÓS

18

ver a les piscines concert jove
amb Aldarull i Dj Jordi Balagué.
L’endemà els actes s’iniciaren amb la Xocolatada Popular a la plaça de l’Església
seguida d’una gran gimcana familiar de l’Esplai Sió
i l’AEiG Agramunt pel casc
antic de la vila. A la una del
migdia sessió de sardanes al
Mercadal amb la cobla Vents
de Riella. A la tarda campionat de tennis taula a la plaça
del Pou i animació infantil
amb l’espectacle Qui no vulgui pols que no vagi a l’era
de la companyia Cremallera

12
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10 i 11) La Dansa de Canuts. Als
participants se’ls obsequia amb un
canut que cada any estan fets amb
una fusta diferent.
12) Grup d’animació a la plaça del
Mercat amb la companyia Cremallera Teatre.
13) Assaborint la xocolata.
14 i 15) Gimcana pels carrers de
la vila amb l’Esplai Sió i l’AEiG
d’Agramunt.
16) Campionat de tennis taula a la
plaça del Pou.

Teatre a la plaça del Mercat.
A la plaça de l’Església es va
fer el Ball dels Caparrons amb
la Bepeta Manetes, lo Victorino, l’Angelina Comadrona i
lo Jaume Anyego seguit de la
ballada popular de la Dansa
de Canuts que comptà amb
la col·laboració de la colla
sardanista Estol-Espígol, músics de les cobles d’Agramunt
i la Coral d’Avui amb la participació d’unes vint-i-cinc
parelles. Mentre a la plaça
del Mercadal es feia ball amb
l’orquestra Slalom, s’efectuà
la XI Cursa d’Andròmines organitzada per la Penya Barcelonista d’Agramunt i Comar-

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

14

16

ca. A la nit, concert al passeig
del Sió amb els grups Koers,
Porto Bello i Dj Moncho.
El dissabte al matí tingué
lloc la 7a Cursa Transiscar
d’Orientació amb la collaboració del Club Ciclista
Agramunt que comptà amb
una participació de més d’un
centenar de ciclistes de totes
les edats. El Passeig acollí un
matí de jocs tradicionals per a
la mainada amb la companyia
Festa i Fusta i vermut musical amb el grup agramuntí
Versions Estelada organitzat
per Espai 39. A la tarda se
celebrà el 7è torneig de Botifarra a les piscines, la 8a Mi-

lla d’Agramunt a la plaça del
Pou organitzada pel Patronat
d’Esports i el Club Atletisme
Escatxics, la presentació a la
plaça de l’Església de la colla
infantil dels Diables l’Espetec
amb el bateig de la colla infantil dels diables de Lleida i
al Passeig festa dels 80 amb
Dj Angelini i Cócteler Royal
Bliss organitzat per Espai 39.
Mentre se celebrava a les piscines el 4t Holi Festival, la
Festa dels Colors, amb una
bona participació de jovent
tot i que no tant com la dels
anys anteriors; a la plaça de
l’Església es feia l’exhibició
castellera amb els Castellers
[SETEMBRE 2018]
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19
17 a 21) Diverses imatges de la presentació de la colla infantil.

Presentació de la colla infantil
dels Diables L’Espetec

E

l dissabte de la Festa Major, a la tarda, el Grup de
Diables L’Espetec va efectuar a la plaça de l’Església
la presentació de la nova colla infantil. La colla, pensada
per a nens i nenes a partir de 6 anys, està formada per
43 integrants: 17 diables i 26 membres de percussió.
La presentació comptà amb la presència de la colla infantil dels Diables de Lleida. Després de realitzar una
breu cercavila pels carrers del casc antic de la vila, les
dues colles van realitzar una encesa conjunta a la mateixa plaça.

BENVINGUDA COLLA INFANTIL DE DIABLES I TABALERS L’ESPETEC!

20

JOAN PIJUAN

Bona tarda a totes i tots,
El Grup de Diables l’Espetec tenim la gran satisfacció
de poder presentar a les agramuntines i agramuntins la
Colla Infantil de Diables i Tabalers l’Espetec.
És el resultat d’un projecte que fa anys que a l’entitat
teníem en ment, i que, per diferents motius, ha estat molt
difícil de portar a terme.
Aquest any, finalment, i després de molt esforç, hem
aconseguit ajuntar tots els elements necessaris per aconseguir l’objectiu tan desitjat.
Un projecte que neix amb l’ambició de continuar fent
gran la nostra entitat, situar el nom d’Agramunt com a icona cultural pels diferents pobles de Catalunya i assegurar
un gran llegat de la nostra entitat.
Avui, és un dia històric per nosaltres i per la Vila d’Agramunt.
Aquesta tarda ens acompanyen els Diables Infantils de
Lleida que apadrinen i batejaran el nou grup de Diables i
Tabalers Infantils.
Donem un especial agraïment a l’Eva Bagué dels Diables de Lleida, qui des del primer moment ens va brindar la seva ajuda i els seus consells per poder aconseguir
aquest projecte, i encara que per motius personals no pot
estar present en aquest acte. També agrair al Cap de Colla
infantil dels Diables de Lleida, Antonio González
Agraïm la paciència i el treball a les mares i pares de les
nenes i nens de la Colla infantil, així com a totes aquelles
persones que ho han fet possible.

JOAN PIJUAN

Parlament de la presentació

21
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22 a 24) 2a Trobada de Bestiari.
Drac Guspira i Mula Guita Gipeta.
25) Correfocs pels carrers de
la vila.
26) Cursa infantil de la 8a Milla
Urbana.
27) Sardanes al Mercadal.
28) Vermut a l’Espai 39 amb el
grup local Versions Estelada.
29 i 30) Cursa Transiscar
d’Orientació.
31) Ball al Mercadal.
32) Jocs de fusta per a la mainada al Passeig.

de Lleida, els Margeners de
Guissona i els Bordegassos
de Vilanova i la Geltrú. Sardanes al Mercadal amb la cobla
Mediterrània i sessió de ball i
concert amb l’orquestra New
Marabú al Pavelló.
A les vuit del vespre es
va fer a la plaça del Pou la
plantada de les figures participants a la segona Trobada
de Bestiari organitzada pel
Grup de Diables L’Espetec: el
Drac Guspira i la Mula Guita
Gipeta dels Diables ARF de
Mollerussa i el Drac Agremont
d’Agramunt, des d’aquí van
fer una cercavila fins a la plaça de l’Església on es va fer
la presentació de les figures
i encesa final. A mitja nit es
realitzà el correfoc de la Festa
Major amb el grup de Diables

JOAN PIJUAN

30

JOAN PIJUAN

29
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31

32

l’Espetec i la colla convidada
els Diables Los Voliaks d’Oliana. A continuació i fins ben
entrada la matinada concert
a la plaça Fondandana amb
els grups Gossos, Strombers i
The Pink Goats.
A mig matí del diumenge hi
hagué a la plaça del Pou l’espectacle la Gran Festa de la

companyia Encara Farem Salat. Per segon any consecutiu
representants dels Balls del
Poble van realitzar l’ofrena
a la Verge del Socors durant
la missa major, que comptà
també amb la participació del
grup convidat d’aquest any,
el Ball de la Moixiganga de
Lleida que va actuar dins l’es[SETEMBRE 2018]
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33 a 37) Exhibició castellera a la plaça
de l’Església.
38) Exhibició del ball complet de la
Moixiganga de Lleida també a la plaça
de l’Església.
39) Grup d’animació al Pou amb la
companyia Encara farem salat.
40) Tradi-Sió: ball dels caparrons.

41

glésia. A la una del migdia la
cobla Jovenívola d’Agramunt
amenitzà una ballada de sardanes al Mercadal, mentre
que a la plaça de l’Església
actuava el Ball de la Moixiganga de Lleida i al Passeig
es feia un vermut musical
amb la Rumba de Salinski
organitzat per Espai 39. A la
tarda es realitzà la cercavila
popular de Tradi-Sió pel casc
antic, després de la qual es va
fer a la plaça de l’Església la
presentació del nou capgròs
“Lo Guino” i a continuació la
representació dels Balls del
Poble: dansa dels caparrons,
ball dels capgrossos, ball de
la gegantona Pom d’Or, lo ball
de bastons, ball pla “lo senyor
Pau de les Cantimplanyes”,
ball de cascavells, ball de la
Moixiganga de Lleida, ball de
l’àliga d’Agramunt i per acabar el ball del drac Agremont.
Mentrestant al Camp d’Esports es feia el primer partit
[SETEMBRE 2018]
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41) Ball dels capgrossos.
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46

48

45) La Moixiganga de Lleida participant també a la Tradi-Sió.
46) L’espectacle a la plaça de
l’Església es va acabar amb el ball
del drac Agremont i la seva encesa
pirotècnica.
47 a 49) Diverses imatges de la
quarta Festa dels Colors a la pista
de les piscines municipals.

JOSEP ROVIRA

42 a 44) Los Balls del Poble amb els
grallers i el ball de l’àliga.

49

de la temporada i al Pavelló hi
hagué concert i sessió llarga
de ball amb l’orquestra Swing
Latino, després del qual es va
fer la sisena edició de l’enlairament de fanalets. La Festa

Major s’acomiadà amb el 5è
concurs de Dj i l’actuació del
grup local Muntband i Dj Matt
Lasong (Resident Biloba Lleida).
L’endemà dilluns a la tarda

es va celebrar al Pavelló un
Torneig 3x3 de Bàsquet amb
la col·laboració del BAC. A les
deu de la nit començà a la plaça del Mercadal la tradicional
sessió de cinema a la fresca
[SETEMBRE 2018]
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XI Cursa
d’Andròmines
n any més, el divendres de la Festa Major la
Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca,
amb la col·laboració de l’Ajuntament, va organitzar
la Cursa d’Andròmines. Malauradament aquest
any només hi hagué quatre vehicles inscrits. Una
llàstima donada l’expectació que desperta entre
els agramuntins.
En acabar, a la plaça del Pou es va fer el
lliurament de premis en metàl·lic i d’obsequis de
les cases patrocinadores.

JOSEP ROVIRA

U

50

Guanyadors de la modalitat d’originalitat:
- 1r Premi: Els pirates del Secà
100 euros, una partida de pàdel al Pàdel
Agramunt, 1 pernil de l’Àrea de Guissona i 1 val
de descompte per un sopar al Restaurant El Sió.
- 2n Premi: Tatinga Bus
50 euros, una partida de pàdel, 1 lot de torrons
Roig i 1 val de descompte per un sopar a l’Atípic.
JOSEP ROVIRA

- 3r premi: Al tanto que va de canto
Una partida de pàdel i un sopar a Casa Marta
51

Guanyadors de la modalitat rapidesa:
- 1r Premi - Turbo Nevera
100 euros, una partida de pàdel, 1 pernil i 1 val
de descompte per unes pizzes a la Pizzeria Xus.
- 2n Premi - Al tanto que va de canto
50 euros, una partida de pàdel, 1 lot de torrons
Roig i 1 val de descompte al Restaurant Blanc i
Negre

La junta de la Penya vol agrair el suport
incondicional de l’Ajuntament, de Ràdio Sió per
la seva difusió i dels Diables l’Espetec per la
seva participació. Així mateix volen agrair la
col·laboració del FCB, de la Diputació de Lleida,
de CaixaGuissona, de les ferreteries Molinet i Firal.
Per últim volen fer una menció especial als 25
participants que, un any més, els han donat el
vot de confiança i han fet possible que es pogués
repetir una activitat que ja fa onze anys que es
repeteix per la Festa Major.

JOSEP ROVIRA

- 3r Premi - Tatinga Bus
Una partida de pàdel i un sopar al Bar More.

52
50) Els conjunts de
rock van actuar al Passeig i a la Fondandana.
51) Enlairament de
fanalets.
52) Tradicional sopar
de colles organitzat
per l’Espai 39.

del dia de Sant Gos amb una
gran concurrència de gent.
Malauradament tres quarts
d’hora més tard el temps serè
que havia acompanyat tots els
dies de la Festa Major canvià

i va començar a fer quatre
gotes que va fer suspendre la
sessió de cinema. El plugim
va durar poc més d’un quart
d’hora, suficient per espatllar
la vetllada.
[SETEMBRE 2018]
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Borja Vega Alfonso Cristina Ribó Santesmases
Col. 7440

Col. 1087

D Medicina preventiva
D Laboratori propi
D Diagnòstic per la imatge
D Cirurgia
D Hospitalització
D Perruqueria canina i felina
Dilluns a Divendres:
0 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

&/Ì1,&$9(7(5,15,$

973 590 279 24 h 633 514 265
Plaça Pau Casals 3 Balaguer 25600 (Lleida)

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

www.elporquero.com
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Presentació del nou
capgròs “Lo Guino”

E

n el marc de la Festa
Major, el diumenge
dia 2, l’Ajuntament va
presentar el nou capgròs
batejat amb el nom de
“Lo Guino” en homenatge a l’artista Josep Guinovart en el desè aniversari de la seva mort.
La presentació es va
fer des del balcó de
l’Ajuntament amb la presència de l’alcalde de la
vila, Bernat Solé; la filla
i germà de l’artista, Maria Guinovart i Martí Gui-

novart respectivament,
així com altres familiars. Després de saludar
el poble des del balcó,
“Lo Guino” va sortir a la
plaça de l’Església on va
debutar llençant blat, en
record del seu amor per
la terra, mentre ballava
amb música de Carles
Santos interpretada per
gralles.
El capgròs el va portar
l’Anna Penella, descendent familiar de Guinovart per part materna. És

obra de la guissonenca
Agnès Pla i de l’artista local Serafina Balasch, que
n’ha dissenyat el vestuari
inspirat en l’obra de l’artista Mural de les quatre estacions de l’Espai.
Complementa el vestuari
una brotxa com a símbol
de la seva creativitat.
El capgròs “Lo Guino”
se suma així a l’equip
actual de capgrossos
d’Agramunt: la bruixa,
el pallasso, el mafiós, el
mexicà i l’alcalde.

FOTOS: JOSEP ROVIRA
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Viladot rep Pedrolo

JOAN PIJUAN

A baix, públic assistent a l’espectacle poètico-musical. I intervenció
de Roser Sebastià, membre de la
junta directiva d’Òmnium Cultural.

E

l dimecres 29 d’agost
va tenir lloc a Lo Pardal
l’acte Viladot rep Pedrolo organitzat per Òmnium Cultural

Segarra-Urgell, d’homenatge
a Manuel de Pedrolo, que va
comptar amb una visita a Lo
Pardal i l’espectacle poètico-

JOAN PIJUAN

Recorregut per les instal·lacions
de Lo Pardal, la Casa de la Poesia
Visual.

musical “Univers poètic Manuel de Pedrolo”, a càrrec de
Xavier Hidalgo i Jordi Castellà. Un acte emmarcat dins el
programa d’activitats d’Òmnium Cultural per a commemorar l’Any Pedrolo, els cent
anys del naixement de Manuel de Pedrolo.
La visita a Lo Pardal es va
fer de la mà de l’actual director, Pau Minguet. Va ser un
breu recorregut per la Casa
de la Poesia Visual, en què
els assistents van poder percebre en els poemes visuals,
objectes poètics i volumetries
de l’artista agramuntí Guillem
Viladot la seva relació amb
Manuel de Pedrolo.
Pel que fa a l’espectacle poètico-musical “Univers poètic Manuel de Pedrolo”, Xavier Hidalgo va recitar una
selecció de poemes de Pedrolo sobre la mort, la llibertat i
el sexe, eixos vertebradors de

[SETEMBRE 2018]

sió 655

33

JOAN PIJUAN

A C T UALITAT F ETS DEL MES

Un moment de l’actuació de Xavier Hidalgo i Jordi Castellà.

la condició humana; acompanyat de música en directe
de piano per Jordi Castellà, i
d’ambientació acústica amb
projeccions de poemes visuals i enregistraments sonors
del mateix Pedrolo a càrrec
de Marc Castellà.
L’acte va comptar amb la
presència de Roser Sebastià,
membre de la junta directiva d’Òmnium Cultural, que
va tenir un record emotiu i
reivindicatiu per al president
de l’entitat, Jordi Cuixart,
empresonat injustament des
de fa 10 mesos, i per a la

resta de presos i exiliats polítics. Sebastià, va destacar
la rellevància de Pedrolo com
a escriptor i en va destacar
el tarannà reivindicatiu, així
com també el seu compromís
amb el país i amb la llibertat
d’expressió, recordant-ne una
frase: ”una cultura només
és viva en la mesura que és
conflictiva”. A més a més
durant l’acte es va fer saber
de la recent constitució de la
secció local d’Òmnium Cultural a les comarques de la
Segarra i l’Urgell, Òmnium
Agramunt.

nicació al servei d’una idea,
una manifestació de com el
fet poètic forma part de la
quotidianitat. La mostra està
formada per vint imatges en
blanc i negre que, a partir de
la unió, l’aparellament i la
combinació d’objectes casolans amb una funció i un context determinats, esdevenen
nous significats.
Les fotografies aquí presents són escenaris plens
de càrrega conceptual, i els
objectes, despullats de qual-

sevol ornament superflu, esdevenen els autèntics protagonistes de cada captura. Algunes vegades dos elements
s’uneixen per donar lloc a un
nou significat. En d’altres, inclús, és el mateix objecte qui
és manipulat de manera subtil. La incorporació de títols a
les obres, amb jocs de paraules i interpretacions polisèmiques, posa de manifest com
el text forma part de l’obra,
atès que ajuda l’espectador a
completar-ne el significat.

Espai Guinovart

JOAN PIJUAN
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E

l diumenge 16 de setembre es va inaugurar a
l’Espai Guinovart l’exposició
de poesia visual, “Black &
White”, del fotògraf barceloní
Jordi Larroch (pseudònim de
Jordi Alcaraz) que es podrà
veure al Petit Espai fins al 6
de gener de 2019.
La comissària de l’exposició, Judith Barnés, explica
que “Black & White” és una
mostra que evidencia com la
poesia és un mitjà de comu-

JOAN PIJUAN

El Petit Espai de
l’Espai Guinovart
acull l’exposició
de poesia visual,
“Black & White”,
del fotògraf barceloní Jordi Larroch.

Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
L’any 2005 es
constitueix la Fundació Manuel de
Pedrolo dedicada
a la preservació
del seu llegat

a Biblioteca Municipal
“Guillem Viladot” ha volgut sumar-se als actes de
celebració per commemorar
els 100 anys del naixement
de Manuel de Pedrolo, organitzant el divendres 14 de
setembre una conferència i
unes lectures expressives a
càrrec d’Anton Not i el Grup
de Teatre Artesenc sota la di-

recció de Joan Roca.
Manuel de Pedrolo (l’Aranyó, 1918 – Barcelona,
1990) és un dels escriptors
més destacats i prolífics de
la literatura catalana. Autor
de més de 120 obres, va conrear tots els gèneres: teatre
(classificat dins del teatre de
l’absurd), poesia (inclosa la
poesia visual), contes, assaig,

JOAN PIJUAN

La Biblioteca es va sumar a la
commemoració del naixement
de Manuel de Pedrolo.

L

novel·la, articles periodístics i
traducció.
De fermes conviccions ideològiques va posar l’escriptura
al servei del país, alhora que
confegia una obra innovadora, valenta i transgressora que
mai no va ajustar-se als cànons establerts. A pesar de la
seva prolífica creació, el ritme
de publicacions no sempre
respon a la seva oferta, sobretot perquè, a causa de la
censura, moltes de les seves
novel·les no poden ser publicades en el mateix moment
que les escriu.
L’any 2005 es constitueix la Fundació Manuel de
Pedrolo, amb seu a Tàrrega,
dedicada a la preservació del
seu llegat i la difusió de la
seva obra, així com a la del
seu ideari. L’any 2014 es va
inaugurar l’Espai Pedrolo al
Castell de Concabella, a la
Segarra, el primer espai que
exposa de forma permanent
la vida, l’obra i el pensament
polític de Manuel de Pedrolo.

AULA D’EXTENSIÓ UNIVERSITÀRIA D’AGRAMUNT

A E
U A

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

INAUGURACIÓ DEL CURS ACADÈMIC 2018-2019
Benvolguts companys de l’AEUA. S’atansa l’inici del nou curs
acadèmic i us volem informar que la sessió inaugural es
realitzarà el dimecres dia 3 d’octubre. Anirà a càrrec del
Sr. José Antich, periodista, editor i director de “El Nacional.cat”.
Us recordem que els alumnes matriculats en cursos anteriors
solament heu de fer l’ingrés de 25 € al compte de “CaixaBank”
fent constar el vostre nom i els cognoms.
Els alumnes de nova incorporació han d’omplir el full de la

matrícula que trobaran a l’Oficina de Turisme d’Agramunt i fer
el pagament a “CaixaBank”.
El programa imprès del curs acadèmic 2018-2019 es repartirà
a l’inici de l’acte que tindrà lloc al Foment Parroquial a les
5 de la tarda.
Desitgem poder seguir comptant amb la vostra participació.
La Junta Directiva

[SETEMBRE 2018]
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Festa Major de Puigverd

JOSEP ROVIRA

A

quest any el pregoner de
la Festa Major de Puigverd, celebrada els dies 15 i
16 de setembre, va ser Ramon Farré, delegat de la Generalitat a Lleida. A les 8 del
vespre va ser rebut a la plaça
de l’Església per autoritats locals i comarcals, i després de
saludar els presents es dirigí
a l’Ajuntament on va signar al
llibre d’honor. L’alcalde, Joan
Eroles, va introduir l’acte llegint una carta molt emotiva
de Jordi Turull des del centre
penitenciari de Lledoners,

que reproduïm íntegrament.
Acte seguit va fer una ressenya de l’il·lustre convidat, qui
a continuació va adreçar unes
paraules als presents.
En aquest sentit, Ramon
Farré, després de descriure
breument la situació geogràfica de la població, va fer una
referència reivindicativa a la
llengua i al país. En el decurs
del seu parlament va recordar
que temps enrere se’ns privava de parlar la nostra llengua
en llibertat i que no s’ensenyava la idiosincràsia de Cata-

Carta de Jordi Turull des de la presó
Benvolgudes i benvolguts veïnes i veïns de Puigverd,
Demà farà un any que vaig tenir l’honor de ser entre
vosaltres com a pregoner de la vostra Festa Major. Recordo el passeig pels vostres carrers, la rebuda al vostre
Ajuntament i l’escalf que em vau dispensar durant el sopar de germanor.
Aquest cop no ho puc fer directament, però el Joan,
el vostre alcalde i alhora bon amic meu, m’ha demanat
si us podia dirigir unes paraules en aquesta festa tan
especial per a tots vosaltres. Unes paraules de gratitud i
una reflexió final.
Paraules d’una immensa gratitud i d’un enorme compromís.
Gratitud pel tracte que m’heu dispensat cada cop que
he estat entre tots vosaltres.
Gratitud per l’escalf i suport en aquests moments gens
fàcils. Gràcies per la solidaritat que mostreu amb les nostres famílies. Aquesta és la part més dura i cruel de la
presó, però saber que no els deixeu sols ens fa molt més
suportable el nostre empresonament.
Gratitud pel vostre compromís amb la llibertat i amb
Catalunya; amb Catalunya i la seva llibertat. Un compromís de la gent de Puigverd que ve de molt lluny.
Per tant el primer que us vull dir és gràcies, gràcies
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i gràcies per tant, pel vostre compromís i per la vostra
perseverança.
I la reflexió final.
Avui ja sabem que per la cúpula judicial espanyola (immersa en un desprestigi internacional sense matisos) el
que estem fent quan expressem lliurement les nostres
idees, en ús del nostre dret de reunió, de manifestació o
d’expressió, pot acabar sent un acte de sedició, de rebellió “sense violència”. Perquè des del Tribunal Suprem
s’han inventat un nou delicte: “rebel·lió sense violència”.
Un delicte que no existeix al codi penal, però que ha de
servir per perseguir una realitat i per escarmentar tot un
poble i per alterar la voluntat democràtica expressada a
les urnes i representada al Parlament de Catalunya. Allà
on no arriben amb els vots, han decidit arribar-hi amb la
toga.
Ara ens juguem el llegat de justícia, de democràcia i de
llibertat que volem deixar als més joves i als que vindran.
I per això no els podem oferir ni la nostra resignació, ni
la nostra renúncia, ni la nostra rendició. Perquè nosaltres
defensem una causa que és noble, legítima, justa, pacífica i democràtica.
Si vosaltres hi sou i persevereu, nosaltres hi serem.
Si hi som tots, ens en sortirem i guanyarem!
Visca Catalunya!

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

ACTIVITATS
BIBLIOTECA

lunya. Però que amb el temps
hem anat aprenent que som
una nació mil·lenària i que
s’han forjat uns fonaments
sobre els quals s’ha bastit la
voluntat de ser i d’autogovernar-nos en llibertat que, al
cap i la fi, és el destí natural
de pobles i persones.
En acabar, tots els assistents es van dirigir a la carpa
de la Diputació on es va fer
el tradicional sopar de germanor. En aquest mateix recinte va tenir lloc el ball de
nit amb el grup New York, i
la nit jove amb el grup Eixim
i DJ Vanet i Guateker’s. L’endemà diumenge, a les 12 del
migdia, se celebrà la missa
cantada pel Cor Parroquial
d’Agramunt. A la 1 del migdia, hi hagué una ballada de
sardanes amb la cobla Vents
de Riella. A les 6 de la tarda, espectacle infantil amb el
grup Cremallera. I per cloure
la festa, a les 8 del vespre,
sessió llarga de ball amenitzada per Liberty Orquestra.

Presentació del llibre

Galiza, un camino de ensoñación
de Mei Vidal

Centre Excursionista
d’Agramunt

“Seria avançar per les històries viatjant sense un objectiu
i deixar que sigui l’atzar que
la porti als esdeveniments...”
La presentació anirà a càrrec
de Mei Vidal i Jaume Jovell

Dissabte 6 d’octubre,
a les 11.30h

Divendres 19 d’octubre,
a les 20.00h

“Atrapacontes”,
a càrrec del

[SETEMBRE 2018]
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A C T UALITAT DES DE LA RIBER A

Pregó de la Festa Major de Puigverd
per Jordi Turull (16 de setembre de 2017)

Jordi Turull entrant a la sala
de plens de l’Ajuntament de
Puigverd (16 setembre 2017).

N

o és la primera vegada
que vinc i per la Festa
Major, tampoc. Per tant, em
fa molta il·lusió. Jo sempre
em considero en deute amb
en Joan Eroles; quan em va
dir si podia venir ara que era
conseller, li vaig dir: “i tant!
Jo vindré a Puigverd d’Agramunt sempre que m’ho demani l’Alcalde; tu saps que
vindré perquè hi ha una gratitud personal. I encara és mi-

JOAN PUIG

Nosaltres també
estem en una Festa
Major. És la Festa
Major de la Democràcia i la tindrem
el dia 1 d’octubre.

llor si és per la Festa Major”.
Em fa molt de goig ser aquí.
Que més maco que venir en la
Festa Major perquè ja anem
prou de bòlid cada dia... I la
Festa Major té això de màgic:
de cop i volta el dia a dia canvia i llavors tothom disfruta,
surt i fa cara de content; i tothom vol participar i el poble
és una mica el mirall de la
comarca. I per això vinc: per
desitjar-vos una bona Festa
Major!
Nosaltres també estem en
una Festa Major. És la Festa
Major de la Democràcia i la
tindrem el dia 1 d’octubre.
Hi ha una petita diferència
amb les festes majors d’aquí
on tothom participa, tothom
hi posa la seva, tothom ajuda i mira d’aportar el seu
granet de sorra perquè tots
en puguin gaudir. En l’altra
Festa Major ja en som molts,
moltíssims els que hi estem
posant tot el que depèn de
nosaltres perquè això pugui
anar bé i es pugui participar
d’aquesta festa de la democràcia. Si bé és cert que hi
ha algú que intenta que no hi
hagi Festa Major i que això no
vagi bé.

Les meves paraules van en
el sentit de comparar-ho amb
una Festa Major perquè sobretot vosaltres, per moltes
andanades que us vinguin,
heu de mantenir justament
l’actitud d’una Festa Major.
L’1 d’octubre serà una Festa
Major i estarà tot a punt perquè els alcaldes hi sou. Jo
us ho vull agrair en nom del
Govern: a tots els alcaldes,
alcaldesses, als Consells Comarcals, a les diferents institucions, a les Diputacions, als
governs de les entitats... perquè el Parlament ha fet una
feina que no era fàcil. La Violant, que n’és diputada, ho ha
viscut directament i malgrat
mil pegues s’ha fet. Tot això
és la matèria i tot això hi serà.
Per tant, malgrat ens vulguin
desviar, que si hi haurà això,
que si allò, etc. etc.; tot això
és matèria. Però quan ve una
Festa Major l’important no és
la matèria; contractar un grup
de música és molt fàcil. Truques, “pots venir?”, val tants
diners, pagues i ja està. És
molt fàcil. Però el bo d’una
Festa Major és l’ànima, no és
la matèria. Si hi ha alegria,
si la gent s’ho passa bé...
[SETEMBRE 2018]
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▼

Reproduïm a continuació el pregó que va fer Jordi Turull a la Festa Major de l’any passat pel valor que
ha adquirit amb el temps donats el fets posteriors. En aquells moments tothom estava pendent de l’1
d’octubre i no se sabia què passaria: es podria votar? la gent hi participaria? els nostres polítics ho tindrien
tot preparat perquè res no fallés? Quin resultat hi hauria? Davant de la incertitud, Jordi Turull aprofità la
circumstància per animar els veïns de Puigverd i dir-los que no patissin perquè tot estava previst i que al
capdavall la diada del primer d’octubre seria la Festa Major de la Democràcia. Sió, que va gravar el discurs,
ara en reprodueix el contingut malgrat que algunes paraules s’interpretin amb una certa dificultat. És un
discurs per guardar ja que ha fet història.
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L’Alcalde Joan Eroles fent la
presentació del Conseller
(16 setembre 2017).

JOAN PUIG

Jordi Turull signant en el Llibre
d’Honor de l’Ajuntament de Puigverd (16 setembre 2017).

No és si aquella cançó la toquen més bé o no, sinó veure
la cara de felicitat dels veïns
quan s’ho passen bé, si la sobretaula del sopar dura, si la
gent balla i s’ho passa bé.
Per tant, el dia 1 d’octubre
el que depèn d’aquesta Festa
Major de la Democràcia perquè vagi bé és justament l’actitud de la gent; que sigui una
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actitud positiva, que no caiguem en provocacions, que
no se’ns vegi amb cara d’enfadats o empipats. Perquè
només el nostre somriure, la
nostra determinació serà la
primera victòria. I la segona,
anar-hi. Perquè això és com
si a la Festa Major tens l’orquestra a punt, tens l’ofici a
punt, ho tens tot a punt i si
després la gent no hi va, llavors es dirà: “tant d’esforç
per això?” No haurà valgut la
pena. I fixeu-vos que al final
les coses es viuen i surten bé
per la petita aportació de cadascú. Doncs a la Festa Major
el ball ha anat molt bé perquè
cadascú hi ha aportat el serhi. Ser-hi encara que alguns
hagin ballat més i altres
menys. O al sopar; algú diu sí
que hi havia gent al sopar; per
què? Perquè la suma de tothom fa que la cosa faci molt
de goig.
He fet aquesta equiparació
perquè disfruteu molt aquesta
Festa Major, però també que

disfruteu molt la Festa Major
que vindrà el dia 1 d’octubre.
I a més a més és una Festa
Major que, com passa amb
els Concilis que fan una festa
cada molt, això també: durant molts i molts anys se’n
parlarà. Durant molts anys es
parlarà de l’1 d’octubre del
2017. Per cert, avui ho deia
al president de l’Associació
Catalana de Municipis: d’aquí
molts anys, els nets o coneguts que no són aquí diran:
Tu què vas fer aquell dia que
va marcar tant la història de
Catalunya? I no hi ha res que
t’ompli més que puguem dir
que jo, l’altre i l’altre vam fer
tot el que vam poder perquè
això sortís bé i perquè fos
possible aquest pas tan important per a la història del
nostre país.
I això és el que jo bàsicament us volia dir. No us vull
distreure. Passeu-vos-ho bé
en aquesta Festa Major, però
sapigueu que després d’una
en vindrà una altra i que nosaltres intentarem que l’orquestra hi sigui, que l’ofici
faci goig i s’hi senti molta
gent convidada i que el vespre aquell, no sé si sopant o
no sopant, hàgim obtingut la
victòria. I la victòria és que
tothom amb llibertat hagi
pogut dir-hi la seva i que la
suma de tots hagi pogut decidir si aquest país tira cap
a un cantó o aquest país tira
cap a l’altre. Penseu que hi
ha hagut moltes generacions,
i vosaltres segur que coneixeu
gent, que haguessin pagat el
que fos per viure aquest moment. Molta gent gràcies a la
qual nosaltres podem fer ara
aquest pas, molta gent que es
va sacrificar per aquest país
(per moltes coses) des de l’ab-

JOAN PUIG

Sopar de Festa Major
(16 setembre 2017).

N’hi ha que no ens
ho posaran fàcil,
per això jo sempre
parlo de les tres
erres. Com que la
renúncia, la rendició i la resignació
no formen part del
que ha estat aquest
país, doncs per això
segurament les
dificultats les superarem.
Sabent que els
veïns volen sentir-se ciutadans i no
súbdits i volen dir
la seva en l’estructura d’aquest país,
ells, els alcaldes, hi
han posat la cara,
el compromís de
l’Ajuntament, perquè tots vosaltres hi
pugueu dir la vostra.

solut anonimat, molta gent
que (malgrat que va tenir moltes més pegues que les que
tenim nosaltres ara) van salvar molt més que els mots. Si
aquest país hagués caigut en
el desànim, hagués caigut en
la rendició, s’hagués esverat
per quatre coses, doncs jo segurament no us parlaria en la
llengua rústica plana. Aquest
és un país que no és gràcies
als diaris oficials, aquest no
és un país que no és gràcies
al fet que tot ho hagi tingut
fàcil, sinó que aquest és un
país que té unes paraules que
no existeixen al seu diccionari
que són les paraules: “resignació i rendició”. I, per tant,
ha pogut avançar amb més o
menys facilitats.
N’hi ha que no ens ho posaran fàcil, per això jo sempre
parlo de les tres erres. Com
que la renúncia, la rendició i
la resignació no formen part
del que ha estat aquest país,
doncs per això segurament
les dificultats les superarem. I aquesta la superarem
i ho farem com ho fa la gent.
Molts de vosaltres potser heu
treballat de pagesos al camp
i sabeu que aquí no hi ha res

regalat, que les coses es guanyen des que surt el sol fins
que se’n va. I aquest és el
tracte que estem empentant.
Per això estic segur que, encara que alguns puguin venir
per espantar (com la policia,
els jutges, els fiscals, tots
aquests, etc...) com que serà
la festa de la democràcia confiem en la gent que és el més
important de la Festa Major.
Per això nosaltres ho hem
preparat tot. Està tot preparat. Davant de cada problema
hi haurà una solució. Ara ens
han fet com a Corea del Nord,
que ja no en tenen prou de
tancar pàgines web, sinó que
han anat a les companyies
de telèfon perquè la gent no
pugui accedir a determinades
pàgines d’Internet. Això només hi ha un país al món que
ho està fent. Però això d’aquí
a cinc minuts estarà superat,
perquè evidentment ho hem
preparat perquè, igual com
en la Festa Major, quan prepares actes als carrers sempre penses: “i si plou?”, tens
l’alternativa. Doncs nosaltres
sabíem que pedregaria i fort.
I tenim els tendals preparats
per a això.

Però bé, no vull fer broma
perquè és una cosa seriosa i la
Festa Major és per passar-s’ho
bé. M’ha semblat que us havia de dir amb to distès: “ara
aneu-ho a celebrar, passeu
una molt bona Festa Major”.
Els d’aquí a Puigverd esteu
disculpats durant dos dies per
no estar pel tema, i sobretot
trametre-us ànims, sobretot
a l’alcalde (perquè no era fàcil i tu hi has posat la cara i
t’has posat al capdavant) perquè tots els veïns del poble
puguin participar de la Festa Major com ho faran en la
Festa Major de l’1 d’octubre i
com ho faran la resta de ciutadans de Catalunya. I no és
fàcil. Ja heu vist que els que
estem al Govern és una cosa,
ho impulsem, però el que fan
els alcaldes és estar al costat
dels seus veïns i, quan un veí
té un problema per qualsevol
cosa, hi són. Doncs sabent
que els veïns volen sentir-se
ciutadans i no súbdits i volen dir la seva en l’estructura
d’aquest país, ells, els alcaldes, hi han posat la cara, el
compromís de l’Ajuntament,
perquè tots vosaltres hi pugueu dir la vostra.
Aquests dos dies, a passar-ho bé. Aquests dos dies i a
l’1 d’octubre. A passar-ho bé,
a disfrutar-ho i a ser conscients d’allò que m’agrada dir:
si som el que som, és perquè
hem estat explicant la història
de Catalunya. El dia 1 d’octubre no explicarem la història
de Catalunya, sinó que el dia
1 d’octubre el que farem serà
escriure un altre episodi dels
més brillants de la nostra història i farem que tothom se’n
senti responsable i cofoi.
Res més, per molts anys i
bona Festa Major!
[SETEMBRE 2018]
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D E T U A TU O R IO L PU EB LA i MARTA EROL ES

L’experiència d’un acolliment

Al Mercat Romà de Guissona.

A

La Fatma necessitava vacunar-se,
anar al dentista,
aprendre a nedar i
gaudir d’una dieta sana, almenys
durant un temps;
tot això estava al
nostre abast, ens
hem hagut de combinar la feina per
poder-la atendre,
com fa qualsevol
pare i mare pels
seus fills.
42
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quest mes parlem amb
l’Oriol Puebla Miralles i la Marta Eroles
Fiñana, una parella jove que
aquest estiu ha decidit acollir
un infant sahrauí durant dos
mesos dins el programa “Vacances en Pau”, que ofereix
a aquests nens i nenes l’oportunitat de venir al nostre país
durant un temps per garantir-los la cobertura sanitària,
fugir de les dures condicions
de vida del desert en els mesos de més calor, i oferir-los
unes possibilitats de gaudi
que allà no tenen. Avui conversem amb ells per conèixer
més de prop la seva història
i la de la Fatma, la nena de
deu anys que ha passat l’estiu
amb ells a Agramunt.
– Per què vau decidir acollir
un infant sahrauí?
– Si una persona necessita cobrir unes necessitats i

nosaltres li ho podem oferir,
per quin motiu no hauríem
de fer-ho? Creiem que és
un deure moral de tothom
fer els possibles per equilibrar les desigualtats al món.
La Fatma necessitava vacunar-se, anar al dentista,
aprendre a nedar i gaudir
d’una dieta sana, almenys
durant un temps; tot això
estava al nostre abast, ens
hem hagut de combinar la
feina per poder-la atendre,
com fa qualsevol pare i mare
pels seus fills, i li hem proporcionat una visió diferent
del lloc on viu, noves experiències que li serviran de
segur per ampliar la seva
visió del món. Era una inquietud que teníem des de feia
molt temps, però havíem de
reunir les condicions de disponibilitat i espai que ens
permetessin tenir un infant
com ella al nostre càrrec.
Finalment, aquest estiu hem
pogut fer-ho realitat.
– De quin país és la Fatma?
En quines condicions viu allà?
– La Fatma viu en un dels
cinc camps de refugiats
d’Algèria. Hi va néixer, com
els seus pares, però ni és ni
se sent argelina, és sahrauí.
El Sàhara Occidental era un
país colonitzat per Espanya,
per això encara s’ensenya
castellà en algunes escoles.
Marroc va ocupar-lo, fent
fora els autòctons, i Espanya
no va fer res per impedir-ho.
Els sahrauís van haver de
marxar del seu país, que ara
ja no existeix, per conservar
la seva identitat, i van esta-

blir-se en un terreny que Algèria els va oferir, on viuen
des de fa dècades en condicions deplorables, en diversos camps. Es tracta d’un
conflicte polític que està patint la població civil. Al llarg
d’aquests anys han intentat
organitzar-se però en alguns
campaments encara no hi
ha ni llum ni aigua corrent.
L’economia és precària, no
hi ha perspectives de futur
per a les noves generacions
i, en molts casos, sobreviuen
gràcies a l’ajuda humanitària
que els arriba. És complicat
dir de quin país ve, de fet,
la Fatma és apàtrida; és i se
sent d’un país que no està
reconegut com a tal.
– Quan va arribar a Agramunt, com va ser l’adaptació?
– En el nostre cas, molt
fàcil. La Fatma és una nena
amb molta voluntat d’integrar-se, curiosa i oberta de
ment. Els primers dies ens
havíem de comunicar com
podíem, ella només parlava
hassania, el dialecte occidental de l’àrab, però al cap
d’una setmana l’aprenentatge de la nostra llengua va ser
sorprenent. Ha participat de
les activitats que s’han organitzat a la vila, ha fet amics
i això li ha permès aprendre
amb rapidesa el català. Pel
que fa a l’alimentació, ha
descobert nous gustos i textures inimaginables per a
ella!
En les qüestions del dia a
dia, s’ha sorprès per moltes
coses que són pròpies de la
nostra cultura, com menjar

Venir a Catalunya
li ha servit també
per adonar-se
que altres mons
són possibles i
per elaborar una
visió diferent de
la que li planteja
el Sàhara.
Descobrint la muntanya al
Pallars Sobirà.

caragols. No obstant, s’ha
mostrat oberta a viure noves experiències i ha fet un
esforç sorprenent per integrar-se i aprendre. Ha marxat sabent comunicar-se en
català i entenent-lo pràcticament tot! Malgrat això, no
ens volem estar de dir que
coneixem experiències de tot
tipus, i malgrat en el nostre
cas ha estat immillorable,
altres famílies han passat un
estiu complicat per problemes d’adaptació dels nens i
diferències culturals difícils
de gestionar.

llibertats individuals, i més
les dels infants, s’han de
preservar. Ella té molt assumit que això forma part de
la seva cultura, però venir a
Catalunya li ha servit també per adonar-se que altres
mons són possibles i per elaborar una visió diferent de
la que li planteja el Sàhara.
Si més no, és important que
conegui una altra realitat i
que pugui escollir.
– Com vàreu gestionar l’acolliment de la Fatma? Quins tràmits cal fer?
– Formem part de Melhfa,
una associació que desenvolupa projectes i accions pel
poble sahrauí a la Segarra,
l’Urgell i el Solsonès, a través de la qual es gestiona el
projecte “Vacances en Pau”
que permet l’estada de nens
sahrauís a la nostra zona durant el període d’estiu. Com
a requisits, cal assolir certs
compromisos, tant de caire
econòmic com pel que fa a
dedicació. L’associació treballa per tenir un fons de
diners i que el cost per a
les famílies sigui el mínim
possible; així, les despeses
del vol estan cobertes per
les aportacions que fem els
socis de Melhfa i les ajudes
d’administracions, així com
de les activitats que l’associació organitza per recaptar
fons. És obvi que les famílies ens hem de fer càrrec de
la manutenció de l’infant,
proporcionar-li un espai adequat i tenir mitjans de vida
acceptables, disposar de
temps per a visites mèdiques i dentista, també comprometre’ns a assistir a les
reunions, trobades i activitats que s’organitzen a nivell
de Catalunya i de la nostra
[SETEMBRE 2018]
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▼

Collint tomates a l’hort
de Puigverd.

– Hi ha hagut aspectes que
han evidenciat el xoc cultural?
– Evidentment, el xoc cultural hi és, tant per a ella
com per a nosaltres. Les
creences, la seva religió, la
manera de viure i els hàbits
quotidians no són pas els
mateixos. Tot i així, la Fatma ha tingut la capacitat
d’observar i imitar el que
veia al seu entorn. Els sahrauís, per exemple, mengen
a terra i amb les mans; el
primer dia que vam seure a
taula la Fatma, va observar
com actuàvem i de seguida
va esforçar-se per fer-ho a
la nostra manera, malgrat li
costés. Tampoc no havia vist
mai unes escales, i la primera vegada tenia dificultats
per pujar-les al no haver-ho
fet abans. Amb el tema del
menjar (en ser musulmana
no menja porc) li hem respectat en tot moment. No
ens hem estat, però, d’oferir-li la nostra visió tant de la
religió com del paper de la
dona a la seva societat. No
hem de desmerèixer la seva
manera de viure; tenim clar
que cap societat és millor
que les altres, però hem volgut que la seva estada entre
nosaltres li serveixi també
per obrir la ment i canviar la
situació en què viuen. Hem
parlat molt de la melhfa, la
vestimenta típica de les dones que comencen a lluir ja
a l’adolescència i que els cobreix el cos, el cap i, en ocasions, fins i tot el rostre. A
l’hora de fer la maleta, ja va
advertir-nos que les samarretes de tirants i els pantalons
curts es quedarien aquí, al
Sàhara no estan ben vistos.
Aquest és un tema que ens
preocupa; creiem que les
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D E T U A TU O R IO L SERR A

▼

La Fatma en cap
moment ha dit que
volgués quedar-se
a Agramunt, la seva
terra és el Sàhara,
la seva família és
allà i el que vol és
tornar. Són nens
patriotes, coneixen
bé la seva història
però els falten
eines per a poder
canviar-la.

D’esquerra a dreta:
Amb el seu primer diploma de
cursets de natació.
Pintada de murals durant la Festa
Major d’Agramunt.
Amb la melhfa, el vestit típic de les
dones sahrauís.
Amb uns companys sahrauís, a la
festa de comiat de zona, al Consist
Park.
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zona, així com de qualsevol
imprevist que pugui sorgir
durant l’acolliment.
Un altre dels objectius del
programa és fer visible el
conflicte del seu poble. La
gent, quan ens veuen amb
ella, ens pregunten d’on ve,
com viu, s’interessen per la
seva terra, i això ens permet
explicar la seva situació i per
què estan així. Hem comprovat que hi ha molta gent que
desconeix el conflicte del
Sàhara Occidental i a partir
de conèixer-la a ella s’hi han
interessat.
A banda d’això, nosaltres
hi afegim els nostres compromisos particulars: pensem que és imprescindible
acceptar la seva història, la
seva identitat, la seva cultura i religió, fer-li l’estada
planera però sense excessos.
No hem volgut crear-li noves
necessitats, aportant-li més
d’emocional que de material i integrant-la en el nucli
familiar i en l’entorn social
i cultural.

– Recordeu alguna anècdota que es pugui explicar?
– Moltes, però una de singular que, més que anècdota, és una vivència que
ens ha permès establir una
connexió molt especial amb
ella. Un dia, quan feia una
setmana que la Fatma havia
arribat, es va posar a dibuixar; quan ens ho va ensenyar, va dir que havia fet les
banderes dels dos països, la
de Sàhara, i la de Catalunya,
amb un llaç groc. En aquell
moment no vam saber com
explicar-li que el llaç groc
no conformava pas la senyera, la barrera del llenguatge
ens ho dificultava. Uns dies
després, en una concentració pels presos polítics, va
preguntar què hi fèiem. Li
vam explicar què representa el llaç groc i el sentiment
d’identitat que nosaltres
tenim com a catalans, una
llengua i una cultura pròpies, una història que ens
pertany. La seva mirada va
canviar, va veure reflectit en

el nostre conflicte també el
seu. De seguida ens va dir
que el Marroc i el Sàhara no
eren amics, i amb un ús admirable de les onomatopeies, ens va fer entendre que
no poden ser qui realment
són perquè els volen eliminar com a poble. Quan ens
va dir “Sàhara igual que Catalunya” vam entendre que
tenim lluites compartides.
– Els avantatges de venir
aquí són inqüestionables,
però probablement us hagin
comentat que el fet de tornar
als campaments després de
dos mesos de tenir-ho tot pot
ser traumàtic per als nens.
Creieu que és així?
– Rotundament no. De
fet, en cap moment la Fatma ens ha manifestat que
no volgués marxar, ans al
contrari. Els nens i nenes tenen clar que venen per dos
mesos, per anar al metge,
alliberar-se de les dures condicions del desert i adquirir
nous coneixements que

Acomiadant la Fatma a l’aeroport,
moments abans de tornar al
Sàhara.

no són possibles allà. Com
qualsevol infant, troben a
faltar el seu entorn més immediat, família i amics, i
malgrat les comoditats que
aquí tenim, el vessant sentimental sempre s’imposa.
No ens oblidem que el
Sàhara té aspectes molt positius per als nens dels que
nosaltres cada cop gaudim
menys: la vida en comunitat,
al carrer, la imaginació d’inventar quan no es té res per
jugar,... En aquest aspecte
són, sens dubte, més rics
que nosaltres. La Fatma en
cap moment ha dit que volgués quedar-se a Agramunt,
la seva terra és el Sàhara, la
seva família és allà i el que
vol és tornar. Són nens patriotes, coneixen bé la seva
història però els falten eines
per a poder canviar-la. Venir aquí els ajuda a dotar-se
d’estratègies per fer progressar la seva comunitat.
– De quina manera es pot
ajudar al poble sahrauí? Podeu enviar diners a la seva
família, per exemple?
– Podríem fer-ho, sí. De
fet, els nens arriben a prin-

cipi d’estiu sense equipatge
però poden marxar amb una
maleta de fins a 30 kg. En
el nostre cas la Fatma va
endur-se roba per l’hivern,
alguns aliments d’alt valor
nutritiu que allà no tenen,
jocs i, per descomptat, torrons d’Agramunt. Algunes
famílies acostumen a posar
diners amagats als nens
amb la consigna que no ho
diguin al control fronterer
perquè no els siguin requisats. Nosaltres no vam voler
fer-ho; primer, per evitar que
saquegin els infants i hagin
de viure situacions desagradables i, segon, perquè
creiem que és caritat. L’ajuda humanitària, encara que
a vegades és deficitària, ja
proporciona aliments bàsics
i roba. Perquè un poble evolucioni no se li ha de donar
el peix, sinó la canya perquè
aprengui a pescar. Calen
programes de desenvolupament perquè aprenguin a
organitzar-se com a societat
i a autoabastir-se.
– Com va ser el comiat?
– La Fatma tenia ganes
de tornar a casa. Vam acomiadar l’estiu amb la Festa
Major d’Agramunt, va seguir
tots els actes amb entusiasme i fins i tot va ballar la
dansa de Canuts i Rams. Li
va fer molta gràcia que celebréssim Sant Gos i se’l va
prendre al peu de la lletra!
L’endemà, ja vam començar
a fer la maleta i es mostrava molt il·lusionada per tornar a veure els seus. Tenim
clar que casa seva és allà
i veure-la marxar feliç ens
va tranquil·litzar i alhora
emocionar. A l’aeroport es
va acomiadar de nosaltres
cantant el “passi-ho bé, fins

l’any que ve”, que va ser la
frase que millor descriu la
seva estada amb nosaltres.
S’ho ha passat bé i, si vol,
l’esperem l’estiu vinent. Si
ella ho desitja, el programa
contempla que pugui venir
dels 10 als 14 anys. Creiem
que tant nosaltres com la
gent del nostre entorn, als
que volem mostrar el nostre
agraïment, ens hem esforçat
per donar-li el millor de la
nostra societat i transmetreli els nostres valors culturals.
– Quina relació podeu ara
tenir amb ella?
– Parlem amb ella i la seva
família per telèfon amb regularitat. Ens interessem
per la seva vida, per la seva
situació, i també els fem arribar notícies de Catalunya,
com les imatges del passat
11 de setembre, que els van
emocionar molt. A banda,
anirem als camps de refugiats a veure-la d’aquí uns
mesos. La Fatma ja és de
la nostra família i nosaltres
de la seva, i això ens satisfà;
és un intercanvi molt maco.
L’hem ajudat, i ella també
a nosaltres a posar en ordre els nostres valors i a ser
conscients del compromís
social que tots hem de tenir.
Queda de manifest que l’estada de la Fatma a la llar de
l’Oriol i la Marta, ha estat tota
una bona experiència per les
dues parts.
Cadascú de nosaltres podem treure les nostres pròpies
conclusions d’un fet que, en
el dia d’avui i tal com van les
coses al món, fa pensar molt.

Anna Santacreu
[SETEMBRE 2018]
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@revistasio

@glazao_13

@dolorsgrausala

@immact

@mdolors_grau

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

Animem tothom qui disposi

que continuï penjant

fotos amb l’etiqueta #revistasio
i cada mes en publicarem un recull a la nostra revista
Drets d’imatges:
Els drets de les imatges realitzades seran sempre propietat de l’autor i amb Instagram com a copropietari (tal com marquen les normes d’Instagram).
Tot i això, amb l’ús de l’etiqueta #revistasio cediu a la Revista Sió el dret de publicació sempre mencionant l’autor de la fotograﬁa.
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@xfm95

@j_piulats

@materesa7817

@materesa7817

@joseﬁnaﬁgueraﬁg

@joseﬁnamiralles

OP IN IÓ LA C LARABOIA

per JOAN PUIG i RIBERA

A la contra per sistema
Fins ara els unionistes sempre es
queixen i sempre
actuen a la contra de tot com
a reacció. Tenir
una actuació tan
negativa i unes
respostes tan
agres, també deu
ser fotut.

P

ocs dies abans de la
Festa Major, alguns
indrets
d’Agramunt
es van despertar amb llaços
grocs. Sobretot les baranes
dels ponts principals, la plaça
del Pou i l’avinguda d’Àngel
Guimerà. No va ser la primera vegada. Es veu que durant
la nit anterior una colla de
voluntaris que creuen que hi
ha presos polítics tancats sota
l’acusació de rebel·lió es van
dedicar a col·locar-los amb
paciència i bona fe per tal de
denunciar la injustícia.
Encara no ho havien acabat
de fer, que algú va començar a

treure’ls tot llençant els llaços
de plàstic a terra. L’endemà al
matí es repetí l’acció d’algun
intolerant i continuà l’arrencada de llaços grocs. Fins i tot es
donà el fet que a la passarel·la
del Sió, mentre hi havia persones que en passar-hi recollien
les cintes grogues i les tornaven a nuar, algú altre les treia.
Amb els dies, la major part
dels llaços grocs han estat arrencats i tirats allà mateix, tot
embrutant d’aquesta manera
el sòl. Només s’han salvat, per
ara, els enlairats i que des de
terra no són a l’abast.
Aquesta batalla pels llaços

grocs va venir atiada per l’actitud de Ciutadans que defensen que de la mateixa manera
que uns els col·loquen, ells
els poden treure ja que diuen
que no hi ha presos polítics. I
no només defensen això, sinó
que organitzen grups que a la
nit es dediquen, disfressats
i amb la cara tapada com si
fossin membres del ku klux
klan, a treure d’alguns pobles
els llaços grocs que altres hi
han posat. Com que el fet, totalment absurd i esperpèntic,
ha estat difós pels mitjans de
comunicació, llavors s’ha donat el cas que els partidaris

Ets del 63?

Vols celebrar els 55?

Ja toca!

Fa cinc anys de la darrera trobada!
Organitzem un sopar i passem-nos-ho bé!
El 20 d’octubre a les 21 h., al Blanc & Negre. Preu 42€
Núm.de compte: ES45 0081 5286 7200 0119 5329 (BANC DE SABADELL)
La reserva serà efectiva quan s’hagi fet l’ingrés amb el NOM i COGNOM
anta
Per a més informació a www.facebook.com Akest Any Cinquanta
o als contactes següents:
625320769, 639424254, 670057944, 655981692
Feu córrer la veu per no deixar-nos ningú!

US ESPEREM!
Per una millor organitzacio la data límit és el 15 d’octubre.
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55

JOAN PUIG

JOAN PUIG

d’Albert Rivera i Inés Arrimadas o del PP s’han cregut l’argument del tot s’hi val.
Hi va haver qui va dir en seu
parlamentària que els llaços
grocs eren ofensius. Per què?
Si els defensors de la “legalitat” (de la seva “legalitat”)
estan convençuts que no hi
ha presos polítics, per què
s’ofenen? Senzillament passant del tema ho tindrien ar-

JOAN PUIG

Hi va haver qui va
dir en seu parlamentària que
els llaços grocs
eren ofensius.
Per què?

reglat. Diuen en castellà que
“a quien le pica, ajos come”.
I és ben bé així. Si els cou, és
perquè d’alguna manera, ni
que ho neguin, entenen que
hi ha presos polítics i que, per
tant, la denúncia del fet els
molesta.
L’argument que es va fer
córrer dient que si uns tenen
el dret de posar llaços, els altres el tenen de treure’ls, no
és ben bé així. No és ben bé
igual. En l’espai públic, jo em
puc manifestar i expressar-hi
el que penso. Si no faig malbé res ni molesto a ningú, puc
posar-hi un símbol, com pot
ser un llaç groc, per denunciar una injustícia que crec que
s’està cometent amb els líders
sobiranistes injustament empresonats. D’això se’n diu llibertat d’expressió. El que no
pot fer un altre és impedir la
meva llibertat d’expressió. Sí
que pot fer, però, manifestar la seva discrepància, per
exemple posant llaços d’un
altre color, pancartes o el que
vulgui. Si jo brando una estelada, qui no estigui d’acord
amb l’independentisme no té
dret a impedir-m’ho (fet que

ha passat, per exemple, als
camps de futbol); en tot cas,
que ell en brandi una d’espanyola o del que vulgui.
Però les coses no van ben bé
així, pel que veiem. Els unionistes només van a la contra
per sistema. Si els independentistes fan manifestacions,
els defensors de l’Espanya indivisible també en fan ni que
hagin de fer venir autocars de
gent de tota la península ibèrica per manifestar-se en contra de Catalunya; si els que
defensen la nostra terra volen
que s’ensenyi el català, els
que atien a la contra no volen
que s’ensenyi, sinó només el
castellà; i així podríem anar
dient...
Fins ara els unionistes sempre es queixen i sempre actuen a la contra de tot com
a reacció. Tenir una actuació
tan negativa i unes respostes tan agres, també deu ser
fotut. No fer mai cap rialla,
sempre lamentar-se de tot, no
trobar mai res bé, atiar el foc
de la discòrdia, viure sempre
amargat, anar contra el propi
país... ha de ser feixuc i trist.
Tenen el ressentiment a les
entranyes. Segurament en tot
el món no trobaríem un altre
partit polític que hagués nascut per anar en contra de la
mateixa terra, en contra de la
gent a la qual diu que defensa.
Un partit nascut a Catalunya i
que va en contra de la pròpia
llengua! Un partit català que
està reclamant constantment
que s’apliqui l’article 155 que
saben que va en contra de la
governabilitat del nostre país.
Realment, el cas de Ciutadans és un cas ben atípic. En
un futur serà estudiat com un
fenomen insòlit i paranormal.
Quan el temps hagi passat, la
història els retratarà. ■
[SETEMBRE 2018]
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>amm.cat

Plaça del mercat s/n

Bar - Restaurant

678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

OP IN IÓ G EN T, F ETS, C OSES...

per ANTONI PONSA

Remeis tradicionals:
melissa o tarongina

Fa una flaire intensa i agradable de
taronja o llimona,
motiu pel qual
també rep el nom
d’herba llimonera.

D

’aquesta planta no se’n
sap exactament la seva
procedència, ja que
uns diuen que prové d’Orient
i altres que és originària de
l’Europa central. Allò segur és
que és una de les preferides
per les abelles, les quals acaben fent-ne mel. Pot arribar
al mig metre d’alçària i les
seves flors són petites, blanques o rosades, i un altre fet
mol agradable per als nostres
sentits és l’olor que desprenen les fulles, i que la percebem especialment fregant-les
amb
amb els
els dits
dits i olorant-nos-els;
olo
lora
rant
ra
nt-n
nt
nos
os-eels
ls;;

és una flaire intensa i agradable de taronja o llimona,
motiu pel qual també rep el
nom d’herba llimonera. I pel
que fa a la seva olor, el folklore ens ha deixat aquest bonic
rodolí: “La tarongina, l’amor
afina”. La podem trobar en
ambients principalment humits i ombrívols.
Les virtuts sedants d’aquesta planta ja eren conegudes
antigament, i la receptaven
contra l’ansietat i les depressions.
Les fulles es poden menjar
crues, i aplicades fresques en
forma d’emplastre alleugen la
coïssor de les picades d’insectes. Els decuits de l’herba o oli essencial també són
bons remeis contra aquestes
picades. La infusió de les seves flors és recomanable com
a inductora de la son, contra
els estats depressius, menopauses, contra l’esgotament
nerviós i, fins i tot, contra les
migranyes (en aquest cas és
millor en tintura), així com
recuperar-se després d’un
desmai.
Juntament amb la valeriana i la passionera o el fonoll,
està especialment indicada
per a les dones embarassades
i parteres ja que en infusió o
decocció de tiges és un antiàcid estomacal i va bé contra
els trastorns gastrointestinals
difícils o de tipus nerviós.
Combinada amb marialluïsa i camamilla va bé per
alleujar les ressaques i els
empatxos, i combinada amb

sàlvia, milfulles i ulmària és
bona contra les migranyes i
les menstruacions doloroses.
I per fer més extensa l’acció
tranquil·litzant i minvar encara més els dolors menstruals,
es pot fer la infusió amb fulles fresques. Normalment
se n’ha de prendre tres gots
diaris en dejú o mitja culleradeta de tintura amb l’aigua
tres cops al dia. La infusió
simple de melissa també és
bona contra el mal de cap, el
refredat, la grip i les nàusees de les gestants. La infusió
carregada (cinc culleradetes)
cada tres hores va bé contra
el mal de queixals.
Una tintura d’arrel de melissa reduïda amb aigua de
deu amb unes gotetes d’essència, també és un bon remei contra l’herpes labial:
s’ha d’aplicar amb un cotonet
i amb cura. Amb la maceració
de fulles es poden fer massatges pectorals contra l’asma i
la bronquitis. Les compreses
de fulles fresques es fan servir en casos d’inflamacions
doloroses, com ara la gota.
Una maceració de fulles de
melissa amb esperit durant
nou dies a sol i serena, per fer
fregues contra les fiblades,
la rampa, el dolor muscular
i, fins i tot, en malalts sense
gaire mobilitat perquè els circuli bé la sang.
D’altra banda, sembla ser
que les propietats cicatritzants i tòniques que té la melissa són similars a les de la
mel i la gelea reial. ■
[SETEMBRE 2018]

sió 655

51

Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt
Urgències 670 22 10 37

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

E N T R EVISTA JOA N P U IG i HIGÍNIA SOL ANIL L A

Quan el magisteri surt del cor

Aquest estiu a Ripoll.

A

diferència del bullici
d’un institut, ens trobem acompanyats del
sol, certa calor i un lleuger
vent, silents i amatents a les
explicacions del Joan Puig i la
Higínia Solanilla, professors
durant dècades de l’institut
Ribera del Sió. Molts agramuntins i gent de la comarca
els coneix perquè han estat
alumnes seus de català, llatí
o grec. Ara, amb motiu de la
seva jubilació, ens trobem al
jardí familiar perquè ens parlin de la seva llarga experiència docent. La tranquil·litat va
calant en la conversa, mentre
passa la tarda...
– A grans trets, com us presentaríeu? I què vau estudiar?
HIGÍNIA: Jo sóc la Higínia,

de sempre, els meus cognoms, evidentment, es coneixen però no s’utilitzen, la Higínia per a tots vosaltres. Vaig
néixer i viure a Lleida fins que
em vaig casar amb el Joan.
Vaig estudiar “Llengües Romàniques” a la Universitat de
Saragossa. Estava estudiant
quan va morir el dictador i us
podeu imaginar que de català,
a Saragossa, ni per casualitat;
però sí que hi vaig fer castellà, italià, francès, llatí… una
mica de cada cosa.
JOAN: Jo sóc l’hereu de cal
Padret i la meva mare era
de cal Porrons. Vaig néixer a
Agramunt el 1953. Vaig estudiar a la Universitat de Lleida,
que llavors va tornar a arrencar després de molts anys. La
carrera, que durava cinc anys,
només la podíem fer a Lleida
parcialment, fins al 3r curs. El
4t i 5è els vaig fer a l’Autònoma de Barcelona.
Per les mateixes raons que
la Higínia a la denominació
de la carrera no hi constava
directament el títol de català,
sinó el de “Llengües Hispàniques”, però hi vaig estudiar i
treballar tant la llengua i la literatura catalanes com castellanes. A més de la llicenciatura jo tenia el títol de català
perquè vaig fer i aprovar els
cursos d’Òmnium i, més tard,
quan es va morir el dictador,
la Universitat de Barcelona
em va reconèixer la titulació
de Mestre de Català. Per tant,
tenia una doble titulació universitària.
– Com us vau conèixer?
JOAN: Ens vam conèixer aquí

a Agramunt, a l’institut. Pràcticament la nostra llicenciatura era la mateixa. Casualment
jo coneixia amics de la Higínia, però no a ella.
HIGÍNIA: No vaig fer la carrera a la Universitat de Lleida
perquè no van obrir portes fins
al gener i jo ja m’havia matriculat a Saragossa al setembre.
Vaig començar i acabar la llicenciatura a Saragossa. Fins
que no vaig venir a Agramunt
a treballar no coneixia el Joan.
– I de la família, què ens podeu dir?
HIGÍNIA: Després de conèixer-nos vam sortir un any i mig
fins que ens vam casar. Al cap
de cinc anys vam tenir la Irene i dotze després van venir la
Coral i el Josep Enric, que estaven a punt de complir cinc i
tres anys, respectivament. Ho
vam fer una mica tard, però
les coses van anar com van
anar. Per això ara diem que
no ens podem acabar de jubilar de moltes coses perquè
encara tenim dos fills joves i
estudiant.
– Què t’ha aportat com a persona ser professora?
HIGÍNIA: Em sembla que no
podria acabar la llista de cap
de les maneres, perquè conviure amb gent jove t’aporta
moltes coses bones. Sempre
estàs al dia, sempre t’expliquen el que pensen o senten
directament i et fan partícips
totalment de la seva vida. Això
és una cosa impagable: que et
deixin viure tal com són ells,
tal com pensen, viuen, com
treballen, els seus dubtes, les
[SETEMBRE 2018]
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Després de conèixer-nos vam
sortir un any i mig
fins que ens vam
casar. Al cap de
cinc anys vam tenir la Irene i dotze
després van venir
la Coral i el Josep
Enric, que estaven
a punt de complir
cinc i tres anys,
respectivament
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La Higínia i el Joan en el dinar
d’homenatge que els van fer els
professors de l’institut (juny 2018).

La Higínia fent d’alumna d’aquells
temps (dinar d’homenatge).
El Joan també fent d’alumne (dinar
d’homenatge).

seves pors, les seves alegries... Per tant, pensant en la
quantitat d’anys que he fet
aquesta feina, calculeu les
vivències personals que tinc.
Evidentment que amb els
companys també convius intensament, ja que és una feina en què tens dubtes i ho
comparteixes molt tot; tots
ens ajudem i ens donem con-

– I a tu Joan, què t’ha aportat
com a persona ser professor?
JOAN: Jo diria que m’ha
aportat moltes vivències. Ser
professor m’ha marcat des del
moment que em donà la feina
i em va permetre desenvolupar-me i viure a Agramunt.
Per altra part puc afegir que
la Higínia i jo ens vam conèixer gràcies a treballar tots
dos a l’institut i d’aquí en vingué l’estimació i la formació
d’una família. Ens ha marcat totalment i positivament
al llarg d’aquests anys... Ser
professor és un retall molt important de la meva vida
– Què és el que et satisfà més
de la teva professió?
HIGÍNIA: No hi ha res que
me’n desagradi. M’encanta preparar-me les classes i
llegir més llibres. Durant els
anys he fet de tot: filosofia,
literatura i llengua castellana,
llatí, grec… Per tant, treba-

llar totes aquestes matèries
cada dia i fer que els alumnes
participessin en aquestes assignatures ha estat una total
satisfacció.
JOAN: Jo crec que el que
més m’ha satisfet ha estat
tractar amb persones. A mi
també m’agrada fer classes i
m’ho he passat molt bé. Evidentment que sempre hi ha
moments més bons que altres.
Jo em divertia més fent literatura. Preparar-me classes
sobre Salvador Espriu, Mercè
Rodoreda, Pere Calders, Foix,
Tirant lo Blanc, Josep Carner,
Víctor Català… ha estat un
plaer que no té preu. Encara
que ara l’ensenyament de la
literatura s’ha reduït molt i la
llengua s’estudia a uns altres
nivells. Treballar amb persones que s’estan formant no
és pagat amb diners, perquè
tu els pots ajudar en la seva
formació i a fer-se homes i
dones amb criteri. Quan trobo
un ex-alumne que em saluda
i es recorda de mi, sento una
gran satisfacció; és com si em
tornessin alguna cosa de les
que els he donat.
– Creieu que ha canviat l’educació des que vau començar?
JOAN: L’ensenyament, en
aquests anys, ha canviat i ha
evolucionat moltíssim. Nosaltres fa quaranta anys que
ensenyem i hem viscut els
canvis. Abans fèiem “ciclostils” que picàvem a màquina
intentant no fer faltes sinó
després sortien al text; tot era
molt primari i senzill. Ara hem
anat a parar als ordinadors,
les pantalles digitals, poder
fer les notes amb programes
informàtics, poder buscar informació per internet… Això
ha estat un gran canvi. També
penso que els alumnes i la so[SETEMBRE 2018]
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sells… Per tant, ensenyar és
un treball molt gratificant en
tots els sentits.
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L’ensenyament, en
aquests anys, ha
canviat i ha evolucionat moltíssim. Nosaltres fa
quaranta anys que
ensenyem i hem
viscut els canvis. Abans fèiem
“ciclostils” que
picàvem a màquina intentant no fer
faltes sinó després
sortien al text; tot
era molt primari i
senzill.

La Higínia amb els alumnes
de visita a Empúries (2014).

56

sió 655

[SETEMBRE 2018]

cietat han canviat cap a positiu i cap a més bo. Crec que
ha valgut la pena, i nosaltres
ens hem hagut d’anar adaptant, encara que no és fàcil,
perquè estàs fet d’una manera. Hem procurat adaptar-nos
a les noves maneres de fer i a
les noves possibilitats.
HIGÍNIA: Avui en dia que
fem tantes activitats, tot es
pot lligar. Pots viatjar més
fàcilment i obrint un ordinador els pots ensenyar allò que
has preparat. La tecnologia
que s’aplica a l’ensenyament
dóna moltes possibilitats al
professorat. És un complement molt eficaç.
– Quina evolució o canvi heu
trobat en l’ensenyament des
que vau començar fins ara, sobretot en l’alumnat?
HIGÍNIA: Jo no n’he trobat
gaire. Per exemple aquest
curs escolar passat hem continuat tenint un 2n de batxillerat molt motivat. Sí que
amb l’ESO va canviar l’ensenyament, i que sembla tot

molt més liht, però quan els
alumnes fan batxillerat acostumen a estar motivats; ja no
es tracta d’un ensenyament
obligatori. Abans no tenien
un ventall de coses tan ampli
per fer i ara, en canvi, fan un
munt d’activitats i disposen
de moltes eines: tauleta, mòbil, facebook… que els treuen
temps d’estudi, però amplien
amb altres coneixements.
Abans el respecte entre alumne i professor era diferent.
Anàvem més lligats pares i
professors. En canvi, ara per
una petita cosa, alguns pares
et qüestionen de seguida.
JOAN: Podem dir que hi ha
pares que actuen d’una manera totalment diferent dels
de fa uns anys enrere. De
pares que es posen al costat
de l’alumne, abans de preguntar com ha anat, en trobaríem molts i en moltes situacions.
– Com us vau sentir quan es
va implantar l’ESO a l’institut?
HIGÍNIA:
L’administració

ajuda molt poc. Sobretot
quan va començar l’ESO,
el professorat teníem molts
dubtes que la inspecció no va
resoldre mai. Els professors
ho vam arreglar amb moltes
teràpies de grup.
JOAN: Es va fer una reforma
amb poques eines, ens van
fer molts cursets, però no van
servir de gaire, perquè el canvi va ser considerable. Sobretot per a l’alumnat que no volia estudiar era molt pesat haver de continuar dos anys més
(dels 14 als 16 anys). A més,
nosaltres no estàvem acostumats a tenir alumnes tan joves i vam haver de canviar el
xip: com tancar les portes, fer
guàrdies de passadís, vigilar
patis… Els canvis van ser importants. Val a dir també que,
amb els anys, hi ha coses que
s’han millorat moltíssim, com
l’aula d’acollida, els nois que
fan formació a les empreses,
el treball en tallers i laboratoris...
– Quin ha estat el teu trajecte
al món de l’ensenyament?
HIGÍNIA: El primer lloc on
vaig treballar va ser en un collegi lliure adoptat (CLA) de
Mollerussa. Era un centre que
en aquells moments impulsaven els pares i l’Ajuntament.
Més tard el centre passà a
ser l’institut Terres de Ponent
gestionat totalment per Ensenyament. Hi vaig estar dos
anys. Després em van destinar a Berga per fer literatura
castellana, però no hi vaig
arribar a impartir classes, ja
que quan ho tenia tot preparat, em van trucar d’Ensenyament dient-me que s’havien
oblidat de col·locar unes professores de la secció femenina i que, per tant, m’enviaven
a Agramunt. O sigui que el

Quan feia de
director la meva
preocupació era
que les coses funcionessin bé, per
davant de tot; que
els alumnes n’estiguessin contents
i hi aprenguessin.
Això implicava per
la meva part que
havia de passar-hi
més hores que ningú. Havia arribat
a fer de tot: pintar
uns prestatges en
dies de vacances,
arreglar persianes,
vigilar el pati en
dies festius, anar a
engegar la calefacció els diumenges al vespre...

curs 1982/83 vaig aterrar a
Agramunt per ensenyar llatí.
Al cap de quatre cursos i després d’haver-me casat, va venir un catedràtic de llatí que
em va desplaçar durant dos
anys a l’institut de Bellpuig
(els cursos 86/87 i 87/88).
Finalment em donaren la plaça de llatí d’Agramunt, i fins
avui. En total han estat 2 cursos a Mollerussa, 2 a Bellpuig
i 36 a Agramunt.
JOAN: El 1975, mentre feia
4t de carrera a l’Autònoma,
vaig començar a fer classes
de català en dos col·legis de
Ripollet; tenia alumnes de
8 i 9 anys i hi feia 10 hores setmanals. En acabar la
llicenciatura, l’any 1977,
m’oferiren feina al centre de
Formació Professional d’Artesa de Segre, que només feia
un any que havia començat
a funcionar. Hi vaig ser un
curs (1977/78). Els dos anys
següents vaig estar a l’institut de Tàrrega (l’actual Manuel de Pedrolo) durant dos
cursos com a professor de
català. Mentre era a Tàrrega
es van convocar les primeres
oposicions de català de tota
la història. Em vaig presentar
a les de professor agregat i,

tot i haver-me embolicat en
política, donat que era regidor de l’Ajuntament d’Agramunt, vaig tenir la sort de
superar-les. Vaig fer l’any de
pràctiques a Tàrrega i després
em van donar en propietat la
primera plaça de català de
l’institut d’Agramunt el curs
1980/1981. I des de llavors
que no me n’he mogut. He estat, doncs, professor de català
de l’institut Ribera del Sió durant 38 cursos seguits.
– Quins càrrecs heu tingut
dins de l’educació?
JOAN: Jo vaig fer tres anys
de cap d’estudis, només començar, amb en Jaume Pons
a la direcció. Després, amb el
pas dels anys, he estat director de l’Institut Ribera del Sió
durant tretze cursos, encara
que no de manera seguida,
sinó en dues tongades: 6 cursos (del 88/89 al 94/95) i 7
cursos més (del 2005/06 al
2011/12).
La Higínia no ha volgut
acceptar mai cap càrrec de
direcció, això que se li havia
demanat en algunes ocasions.
– Joan, ja que parles de la direcció de l’institut d’Agramunt,

– Què va més bé per al centre i els alumnes, que els professors es moguin sovint o s’hi
quedin anys?
JOAN: Crec que si hi ha una
estabilitat del professorat va
més bé pel centre, perquè coneixen més bé els alumnes, el
funcionament de l’institut, el
poble i costa menys de portar
a terme els projectes. Hi ha
hagut molts anys sense oposicions i això fa que hi hagi
més inestabilitat laboral. Un
professor que aquest any és
aquí i l’any vinent no sap on
serà no s’implica d’igual manera. Si hi té una plaça fixa,
s’ho agafa diferent: coneix
els companys, els pares, els
[SETEMBRE 2018]
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El Joan amb els alumnes de segon
ESO (curs 2016/2017).

quina era la teva preocupació?
Que les coses funcionessin
bé, per davant de tot; que els
alumnes n’estiguessin contents i hi aprenguessin. Això
implicava per la meva part
que havia de passar-hi més
hores que ningú. Havia arribat a fer de tot: pintar uns
prestatges en dies de vacances, arreglar persianes, vigilar
el pati en dies festius, anar a
engegar la calefacció els diumenges al vespre... encara
que no m’hi obligava ningú,
però ho volia tenir tot bé i no
hi havia gaires diners. Calia
fer el màxim, però estalviant
diners. Volia també que els
pares n’estiguessin satisfets,
que es treballés a les classes,
que els professors funcionessin; tot i que s’havia d’anar
trampejant el tipus de professorat en funció del que t’enviava el Departament d’Ensenyament. Ara, pel que fa al
professorat, pots crear perfils
de professors depenent dels
projectes educatius que es
treballen al centre, cosa que
abans no es permetia.
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Quan els alumnes
no tenien les noves
tecnologies també
estaven totalment
avocats a aprendre; era igual si
era llibreta, apunts
o el llibre... Si els
agradava, s’ho
passaven bé.

Viatge a Tàrraco. La Higínia a
l’arc de Berà amb els alumnes
de lletres (2013).

alumnes, l’entorn. En tots
els centres hi hauria d’haver
una majoria de professorat
estable; si no és així, la tasca
educativa se’n ressent.

nologies són una realitat i que
no pots remar contra corrent.
Si hi ha noves tecnologies t’hi
has d’adaptar i s’han de fer
anar.

– Creieu que amb les noves
tecnologies els alumnes estan
més motivats?
HIGÍNIA: Jo crec que no; no
per res, sinó perquè els alumnes, com qualsevol persona,
s’adapten a allò que tenen.
Quan els alumnes no tenien
les noves tecnologies també
estaven totalment avocats a
aprendre; era igual si era llibreta, apunts o el llibre... Si
els agradava, s’ho passaven
bé. Ara els alumnes estan
acostumats a noves tecnologies i també s’ho passen bé.
JOAN: És veritat que les tec-

– Què recomanaríeu a un
mestre que comença ara el seu
treball?
HIGÍNIA: Que s’ho passi bé
i sobretot molt bé a la classe;
llavors no tindrà cap problema
ni patirà a l’aula. Els alumnes
se’ls farà seus al moment.
JOAN: Un professor ha de
gaudir i fer gaudir els altres.
Quan un ensenyant va a la
classe i s’ho passa malament
(fet que també es dona), crec
que s’ho hauria de replantejar. No es pot estar treballant
i patint tota l’estona. Si nosaltres mirem la vida, veiem

que la major part dels anys
els dediquem al treball; si a
la feina ens ho passem malament, perquè no ens agrada,
perquè la fem a disgust, perquè l’entorn ens és esquerp,
vol dir que no anem bé. Perquè una bona part de la vida
patint es pot convertir en un
martiri. Quan un professor o
professora s’ho passa malament a l’hora de fer classe,
també s’ho passen malament
els alumnes.
– Creieu en la frase: “un mestre et pot marcar per a tota la
vida”
JOAN: Jo diria que més d’un
mestre. Ja que els alumnes
en tenen molts al llarg de tota
l’escolarització. De totes maneres sí que n’hi ha alguns
que et marquen més; són els
que recordes amb afecte i admiració.
HIGÍNIA: Suposo que sí,
però crec que no sols és el
mestre, que et pot haver influït o agradat molt, també hi ha
el tarannà d’aquest mestre,
dels pares, del propi alumne;
és a dir, no pot ser una sola
persona, és tot l’entorn.
JOAN: Això de “marcar”
certs alumnes pot ser veritat,
ja que tal volta els hem fet
“viure” la literatura catalana
o el llatí de manera diferent,
cosa que ha suposat que després hagin escollit la carrera
nostra de llatí o literatura. Podríem dir noms, eh, Higínia?
(i la Higínia se’n riu).
– Amb quines anècdotes us
heu trobat?
JOAN: En podria dir moltes.
N’explicaré quatre o cinc.
En una ocasió, fa molts
anys, es va disparar l’alarma
de l’institut a mitja nit. Jo,
com que vivia a prop, em vaig
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La Higínia amb els alumnes
“Humanístics” (fi de curs 2018).

Som pocs per
poder treballar
bé. En centres
com el d’Agramunt
sempre miren de
retallar, ja que hi
ha poc alumnat.
El Departament
calcula tants alumnes, tants professors; no tenen en
compte que aquest
alumnat també té
dret a triar optatives, que potser a
Lleida són quaranta alumnes mentre
aquí són quatre o
cinc, però s’han
d’oferir i sense una
plantilla de professionals completa
no es pot treballar
amb condicions.

vestir i hi vaig anar corrents.
També va venir de seguida
el conserge, el senyor Espinoza, que vivia a la caseta
d’allà mateix, i una parella de
guàrdies civils. Ens vam trobar tots davant l’edifici, però
ningú gosava entrar. Llavors
els guàrdies em van dir que
jo passés davant perquè em
coneixia la casa, mentre ells
passaven darrere meu amb la
pistola a la mà. Em sembla
que tenien més por ells que
no pas jo. Evidentment, els
que havien entrat al centre ja
feia estona que s’havien escapolit per una finestra.
Quan vaig ser director la
segona tongada, teníem com
a normativa que a les aules i
als passadissos no es podia
fer servir el mòbil. Doncs a un
alumne se li va retenir per no
complir-ho i jo el vaig guardar
al despatx amb la promesa
que li tornaria al cap de 2 o
3 dies. Quan arribà a casa ho
va dir al seu pare i aquest es
va enfadar tant que, després
de venir a parlar amb mi, va
anar als Mossos d’Esquadra
per posar-me una denúncia.
El pare entenia que era com

un robatori i no va acceptar la
sanció de cap de les maneres.
Els Mossos d’Esquadra em
van recomanar que, tot i la
nostra normativa, mirés d’arreglar-ho.
Una vegada una padrina
em va trucar per renyar-me.
Jo havia suspès el seu nét
perquè portava un rellotge
on podia guardar missatges,
i hi tenia una autèntica “xuleta” dels verbs. La padrina
defensava el nen dient que
se l’havia de conèixer, que jo
no el comprenia i que l’havia d’aprovar perquè era bon
estudiant. I tot això m’ho va
dir enmig d’una bronca descomunal.
L’any passat tenia una colla
d’alumnes moguts com una
argent viu. Mentre explicava,
em vaig adonar que un estava
estirat i rígid a la cadira tot
donant tombs sobre si mateix. Jo, tot estranyat, li vaig
preguntar què feia. I ell sense
immutar-se em va respondre
que “feia el pollastre a l’ast!”.
I va continuar donant tombs.
HIGÍNIA:
Una anècdota,
que en aquest cas no ho és
ben bé, però per explicar una

– Penseu que tenim un bon
sistema educatiu?
JOAN: És millorable. Hi hauria d’haver més professionals.
Som pocs per poder treballar
bé. En centres com el d’Agramunt sempre miren de retallar, ja que hi ha poc alumnat.
El Departament calcula tants
alumnes, tants professors; no
tenen en compte que aquest
alumnat també té dret a triar
optatives, que potser a Lleida
són quaranta alumnes mentre aquí són quatre o cinc,
però s’han d’oferir i sense
una plantilla de professionals
completa no es pot treballar amb condicions. Hauria
d’haver-hi més professorat,
per una banda, cosa que, evidentment, depèn dels pressupostos del Govern, i, com
tothom sap, ja fa temps que
per qüestions polítiques la
Generalitat no disposa del
que caldria. També amb els
diners de funcionament (pagament de llum, aigua, neteja) per administrar l’institut
hi ha hagut moltes retallades.
Després el centre d’Agramunt
té quaranta-cinc anys i en tot
aquest temps només s’han fet
pegats. Si ens fixem en altres
instituts com el de Bellpuig,
Tàrrega, Balaguer, que són
[SETEMBRE 2018]
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cosa diferent. Des de fa molts
anys a final de curs amb els
alumnes de batxillerat d’humanitats faig a casa un “dinar
grec” perquè entrin una mica
més en la cultura hel·lènica
actual, no la del grec clàssic.
Jo els faig la típica moussaka
i ells col·laboren amb altres
menjars (amanides gregues,
suvlaki, espaguetis zatziki,
baklava...). No cal dir que
aquest dinar grec sempre ha
estat un èxit i que ells s’espavilen molt bé!
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ment, tothom hi posa cullerada, sense tenir mai en compte
el criteri del professorat, que
som els que hi som i podem
dir: “això ens va bé, no ho toqueu, això milloreu-ho, això
fem una altra cosa”; és a dir,
fan canvis darrere una taula de despatx sense comptar
amb nosaltres, i això és el que
ha fet molt mal. Sort que el
professorat s’acaba adaptant
i fa mans i mànigues perquè
tot funcioni.

La Higínia i el Joan amb la directiva: Àngels Escolà, Manel Gallinat i
Jordi Pijuan (juny 2018).

El Joan presentant el curs al
Casal amb els altres membres
de la directiva: Jaume Rovira,
Andreu Sangenís i Ramon Bernaus
(setembre 2011).

gairebé de la mateixa època
que el d’Agramunt, veiem que
els han remodelat o fet nous,
mentre que al nostre anem tirant. Mentre jo era director es
va arribar a acceptar la petició
de fer un projecte per restaurar-lo de dalt a baix i ampliar-lo, però llavors va arribar la
crisi i no se’n va parlar més.
HIGÍNIA: El sistema educatiu és millorable, perquè cada
vegada que hi ha un canvi
polític, tothom se sent amb
el dret de canviar l’ensenya-

– En quines entitats heu estat
o esteu encara?
JOAN: Quan era jovenet era
dels “Amics de la Natura” que
organitzà mossèn Roc, una
agrupació semblant als escoltes. Després, un cop vaig anar
al seminari vaig estar implicat
amb moltes coses de l’església. De jove vaig formar part
del Club d’Escacs Agramunt,
i anàvem a jugar partides a
diferents pobles (Torà, Lleida, la Seu d’Urgell…). També de jove vaig ser del grup
“La Senyera” que va impulsar
el Certamen Literari de Sant
Jordi entre altres coses. Durant dos anys vaig cantar a la
Coral d’Avui, fins que vaig entrar de regidor a l’Ajuntament;

vaig ser al primer Ajuntament
democràtic, i això volia dir
començar des de zero pràcticament tot; també volia dir
que hi havia de dedicar molt
temps, perquè es feien moltes reunions; això ho vaig fer
durant 4 anys. També fa molt
que soc del Consell de Cultura, encara que ens reunim
molt poc. A més he estat de
les juntes de l’AMPA de l’Escola de Música i de l’AMPA
de l’Escola Macià-Companys.
Ah, i sóc redactor de la revista
Sió des del 1977!
HIGÍNIA: Jo he estat de la
junta de l’Associació dels
Amics del CAU, de la de
l’AMPA de l’escola MaciàCompanys i de la de l’AMPA
de l’Escola de Música.
– Perilla el català per les
qüestions polítiques que estem
vivint?
JOAN: El català perilla, però
tot depèn de la pròpia societat. Cada vegada hi ha més
dificultats. Quan un nen vingut de fora no sap parlar el
català, no és cap dificultat insalvable: de seguida s’adapta
i l’aprèn. Són alguns polítics
els que hi veuen un problema
ideològic. De totes maneres,
nosaltres no veurem si el català s’extingeix. De moment
tenim corda per anys. El futur
de la nostra llengua el farem
entre tots. És evident que si
fóssim un estat, la pervivència de la llengua estaria més
garantida. Els alumnes a les
aules han d’estar barrejats i
que puguin aprendre la llengua per immersió lingüística.
– I la vostra inclinació política, si es pot dir, quina és?
JOAN: Jo a la revista Sió l’he
deixat ben clara amb l’article
de cada mes. Crec que m’he
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En un dinar familiar en celebració
dels 65 anys de tots dos (febrer
2018).
A la dreta, tota la família (febrer
2018).

El sistema educatiu és millorable,
perquè cada
vegada que hi ha
un canvi polític,
tothom se sent
amb el dret de
canviar l’ensenyament, tothom
hi posa cullerada,
sense tenir mai en
compte el criteri
del professorat.

despullat bastant. Ho diré
clarament: espero que en un
futur no llunyà Catalunya sigui una república lliure i independent. I això que sigui
pacíficament.
HIGÍNIA: Jo sóc la correctora
dels articles del Joan i compartim les mateixes idees.
Potser s’entendrà si ho dic
d’una altra manera: tots dos
portem el llacet groc a la brusa o camisa i al cor.
– Esteu satisfets del què heu
aconseguit fins ara, en tots
els aspectes? Creieu que ho
haguéssiu pogut fer d’una altra
manera?
HIGÍNIA: Segur que hi ha
coses que les podíem haver
fet millor o d’una altra manera.
JOAN: Jo abans era més es-

tricte i a mesura que et fas
gran, ets pare i tens altres
experiències, la vida et canvia
i et tornes més compressiu;
podríem dir que augmentes
en empatia.

els meus articles de Sió per
publicar-los.
HIGÍNIA: Jo vull començar
un projecte nou que em fa
molta il·lusió: aprendre grec
modern.

– Com a recents jubilats,
continuareu amb les vostres
aficions o teniu projectes nous?
JOAN: Ara és el moment
d’escriure, de llegir, de viatjar (cosa que ens agrada) i
de dedicar-se més a la família. Fins ara ho fèiem amb el
temps ajustat; ara ho podrem
fer amb més temps. També
m’agradaria tornar al plaer de
llegir cinc o sis llibres al mes,
no com darrerament, que sols
podia llegir-ne un o dos. Continuar amb el bricolatge amb
la intenció d’arreglar el jardí
de casa. Tinc en ment recollir

Suposem que al començament trobaran a faltar el contacte amb els alumnes i aquests
també els trobaran a faltar, perquè tenim constància que han
deixat un bon record en molts
dels alumnes que han tingut al
llarg d’aquests quaranta anys.
Serà una empremta difícil de
superar. Nosaltres des d’aquestes ratlles els desitgem que els
déus de l’Olimp els acompanyin en la nova singladura de
la vida.
Rosa Mari Sera
i Margaret Palou

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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INDÚSTRIES JOVÉ
BALASCH, més de 40 anys

construint el futur

TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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MÚSICA BAN DES S O N OR ES

L’útim ballarí de Mao
Director: Bruce Beresford
Coreograf: Graeme Murphy
Guió: Jan Sardi
Compositor: Christopher Gordon
Productora: Jane Scott

L

El compositor Christopher
Gordon, va començar a
treballar en la pel·lícula
mesos abans de començar el rodatge, oferint un
recital musical, adaptant
temes clàssics.

’últim ballarí de Mao explica una
història que pretén retratar la guerra freda des de la perspectiva del
món del ballet. Es va estrenar el 2010,
i està basada en fets reals. És la història
de Li Cuxin, el protagonista que va ser
rescatat als onze anys d’una aldea xinesa
per delegats culturals de Mao, en plena
Revolució Cultural Xinesa, i enviat a estudiar ballet a Pekín. Allí entrà a l’Acadèmia de Dansa i, després d’anys de duríssim aprenentatge, es va convertir en un
dels millors ballarins del món. Aclamat
al principi com un heroi de la Xina comunista, va acabar sent acusat de traïció perquè durant un intercanvi cultural
amb Texas, es va enamorar d’una nordamericana.
El compositor Christopher Gordon, va
començar a treballar en la pel·lícula mesos abans de començar el rodatge, oferint un recital musical, adaptant temes
clàssics com Giselle d’Adolphe Adam, El
llac dels cignes de Piotr llitx Txaikovski, i el Pas de deux del Quijote de León
Minkus. A la vegada, construí nous temes clàssics basats en la incorporació

d’instruments xinesos a l’Orquestra Simfònica. Va dirigir l’orquestració durant el
rodatge; amb un total de vint-i-tres temes musicals.
Amb paraules de Christopher Gordon:
“Havíem de gravar abans del rodatge la
música que s’havia de ballar, per la qual
cosa al principi del projecte em vaig reunir vàries vegades amb el coreògraf Graeme Murphy i el director Bruce Beresford
per parlar del que feia falta des del punt
de vista de la dansa i, per tant, també
del punt de vista musical. Quant ja vam
decidir el que volíem, em vaig posar a
l’estudi de gravació amb una orquestra, i
també vaig gravar diversos solos de piano
amb Simon Tedeschi (eminent pianista
australià). La música és consubstancial
en aquesta pel·lícula i, degut que vaig
participar en el dilatat procés de la preparació de la producció i que vaig passar
tant temps en el rodatge, quan va arribar
l’hora de compondre la música, tenia la
pel·lícula dins les venes. Treballar amb
gent tan musical com Bruce Beresford,
el director, Jane Scott, el coreògraf, i la
productora, Graene Murphhy, és un somni per a qualsevol compositor”.
La pel·lícula va obtenir els següents
premis: AACTA Award a la millor música
original; premi AFI; premi dels lectors de
News limited.
Montserrat Cots
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Presentació, resultats i classiﬁcacions
R. Mendoza

L

a tarda nit del divendres 14 de setembre es va fer la presentació dels
equips del Club Futbol Escola Gerard
Gatell.
Aquesta temporada tenim dotze
equips que estan distribuïts en les
següents categories: Amateur Segona
Catalana (grup 5), juvenil, infantil, cadet, dos alevins, tres benjamins i dos
prebenjamins. I la gran novetat de la
temporada: l’equip juvenil femení.
Després de molts anys contactant,
buscant i provant la manera de tenir
un himne per al club, la junta es va
posar en contacte amb el grup local

Munt-Band (sempre pensant que si ho
dissenyàvem nosaltres, ho havia de fer
algú del poble), i des del primer moment que els van exposar la idea, tal
com explica el vocalista del grup Marc
Xandre, van agafar el repte amb molta
il·lusió i moltes ganes. El resultat el va
presentar el mateix grup en la presentació dels equips. Se’ns dubte es van
convertir en els protagonistes de la nit.
En el moment de passar aquesta informació, la Federació Catalana de Futbol encara no havia publicat els grups
del futbol base ni les diferents categories i grups on estem assignats.

Resultats de pretemporada
Agramunt G. Gatell 3 - Puigvertenc 0
Angulària 1 - Agramunt G. Gatell 3
Sant Mauro 3 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - Ponts 1
Agramunt G. Gatell 2 - Butsènit 1
Agramunt G. Gatell 1 - Tàrrega 3
Andorra 3 - Agramunt G. Gatell 0

Segona Catalana - Grup 5
Jornada 1 a 3

Agramunt G. Gatell 1 - Tèrmens 2
Alcarràs 2 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Guissona 2
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

0

PJ PG PE PP GF GC

3

0

0

3

1

6

R. MENDOZA

Components de l’equip amateur:
Pere Cases, Marc Puebla, Xavi Pedrol, Jose Marín, Ramon Ribera, Josep
Avellana, Josep M. Villanueva, JosepEnric Puig, Denis Buireu, Gerard Tarruella, Albert Figuera, Xavier Serés, Ramon Roca, Ferran Isla, Sergi Tarruella,
Josep M. Cases, Ferran Saiz, Silvestre
Montalvo, Marc Fernández, Edgar Molina, Aleix Ribera, Carlos Dalghi.

Equip Segona Catalana temporada 2018-19.

Equip tècnic:
Entrenador: Genís Camats
Segon entrenador: Xavier Pedrol
Massatgista: Marc Serentill
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Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

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

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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E S PO RTS C LUB F U TBO L SAL A AGR AMUNT

Arrenquem

FONT: CLUB FUTBOL SALA

El club ha organitzat el II campus d’estiu, una
iniciativa que va
sorgir ara només
fa un any i que ha
tingut una gran
acollida
a la població.

quest setembre ens retrobem junta directiva, entrenadors/es i jugadors/es amb
les piles ben carregades per afrontar els
objectius que ens depara la temporada, que no
són pocs.
Pel que fa a la base, des del club intentarem aportar als jugadors/es totes les facilitats
possibles perquè puguin gaudir de l’esport des
d’una mentalitat positiva i practicant els valors
que sempre hem procurat mantenir. Com a
club valorem molt la feina dels entrenadors/es
ja que són els que finalment acabaran transmetent a tots els membres del club els valors
i l’actitud que s’ha de mantenir dins el terreny
de joc, i també a la vida. És per això que any
rere any intentem comptar amb entrenadors/
es qualificats, premiant la formació i facilitant

A

les inscripcions a cursos i xerrades. Podem dir,
doncs, que enguany comptem amb un cos tècnic excel·lent, en què en la majoria dels equips
combinem entrenadors/es amb experiència
amb jugadors/es joves amb ganes d’aprendre i
formar-se com a entrenadors.
Quant als equips sènior, els objectius canvien considerablement dels establerts a la base,
ja que en aquesta categoria la competició és
la que marca en gran mesura l’assoliment dels
objectius.
Després del descens del Sènior A a Divisió
d’Honor, creiem que aquest és un bon any per
tornar a agafar confiança i continuar amb la
mateixa línia dels últims anys, en què l’ambició, la intensitat i l’esforç han estat la clau de
l’èxit. Esperem continuar fent gaudir tots els
aficionats que ens animeu al pavelló.
Pel que fa al Sènior B i el Sènior Femení
l’objectiu és clar: mantenir la categoria. Considerem de vital importància pel club aquests
dos equips, ja que un ha de nodrir el Sènior
A de jugadors en un futur, i l’altre és el mirall
per moltes noies que volen continuar jugant a
futbol sala.
Com a novetats de la temporada, destaquem
que enguany tornarem a realitzar la col·lecció
de cromos, cada setmana destacarem el quintet ideal i continuarem amb els sortejos de la
panera una vegada a mes.
Ja, com a apunt final, comentar-vos que com
cada any vam estar presents a l’ofrena floral de
la Plaça 11 de Setembre en la Diada Nacional
de Catalunya. ■
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg
• Poda d’arbrat urbà i ornamental
• Manteniment de jardins existents
• Aplicació de tractaments fitosanitaris
• Disseny manual i digital

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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E S PORTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Nova temporada, nous objectius

FONT: CHA

Jaume Espinal

Presentació de la temporada passada.

U

na temporada més des d’aquestes
pàgines anirem informant de tots
els resultats dels equips en competició, així com de les notícies diverses
que afecten el nostre club. Amb equips
nous i altres de consolidats tots amb
els seus propis objectius.

Sènior Masculí 3ª Catalana - Grup A
Un temporada més l’equip competirà a 3a Catalana, i després de quedar a un pas d’entrar a fases d’ascens
les dues últimes, consolidats ja a la
categoria, sembla que ara sí és l’hora
d’intentar-ho aquest any. Noves incorporacions, provinents del desaparegut
Alcarràs, i amb l’ajuda dels juvenils,
però mantenint la base de la passada temporada, s’intentarà aconseguir
aquest objectiu.

Sènior Femení 1ª Catalana - Grup C
Nou repte per a les noies sèniors
del club, amb la previsió de la creació
d’una nova categoria la propera temporada, s’ha d’intentar aconseguir quedar
el més amunt possible en la classificació per mantenir-se on estem, que és on
creiem ens pertoca estar. Amb un equip
pràcticament nou, després d’adjuntar
les juvenils supervivents, amb les sèniors que ja varen competir la temporada passada, més noves incorporacions,
provinents del CEACA Tàrrega, s’intentarà arribar a l’objectiu marcat.

Juvenil Masculí 2ª Catalana

Equips de base

A l’espera del sorteig per saber els rivals, l’equip afronta el repte del salt de
categoria, un cop passada l’etapa cadet. L’objectiu és continuar aprenent,
sense pressions quant a la classificació, però sí amb l’exigència de demostrar que estan progressant adequadament per poder ser en breu el relleu
de l’actual equip sènior, on alguns ja
debutaran aquesta temporada.

Els Alevins, aquesta temporada, per
intentar evitar els llargs desplaçaments
de la temporada passada, competiran
en la lligueta que es crearà properament aquí a Lleida, amb equips de la
capital més els que es formin de la resta de clubs de la comarca.
I els més menuts, els Benjamins, un
altre any se centraran en les diferents
trobades que s’organitzin durant l’any,
i competicions escolars que s’organitzin per la demarcació de Lleida

Infantil Masculí
També a l’espera del sorteig, ja tenen presa la mida a la categoria, com
varen demostrar la temporada passada,
on tot i ser el primer any en competició, varen aconseguir més d’un resultat
positiu. Amb l’experiència adquirida,
toca millorar-ho aquesta temporada, i
consolidar-se com a equip.

Infantil Femení
Salt de categoria per a les alevines.
Després d’una bona temporada tot i les
dificultats de jugar molts partits contra
nois, fan el salt al camp gran amb l’ajut
de les infantils que la temporada passada varen competir a Guissona, per
la impossibilitat de fer equip a casa
nostra, i que aquesta temporada retornen a casa. Entre totes intentaran fer
un equip de futur, i gaudir de la nova
categoria.

Notícies vàries
Un cop finalitzades les activitats de
ciutat Handbolicat, toca recollir-ne els
fruits i consolidar-se com a club de futur, i en això estem. Planejant ja les noves activitats de promoció i preparant
activitats per al llarg de la temporada.
Si vols provar què és això de l’handbol, tenim promocions interessants. El
primer mes és gratuït, perquè puguis
fer-ne un tastet sense cap compromís, informa-te’n al nostre web www.
handbolagramunt.org, o passa algun
dilluns, dimecres o divendres pel pavelló que trobaràs algun equip entrenant.
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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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Nous reptes i il·lusions en l’inici
de temporada del BAC

J

a tenim aquí una nova temporada plena de reptes i il·lusions pel
Bàsquet Agramunt Club. El dilluns
27 d’agost es va celebrar una assemblea informativa de l’entitat a la Sala
de Plens de l’Ajuntament adreçada a
tots els pares, mares i jugadors/es de
l’entitat, amb l’objectiu de donar a
conèixer els eixos sobre els quals es
vertebraria la temporada 2018-19, així
com informar sobre aspectes transcendentals per al funcionament del dia del
Club.
Entre els punts més importants que
es van tractar podríem destacar els següents aspectes:
· Previsió d’equips dels quals disposaria el Club, possibles horaris d’entrenament i entrenadors confirmats per
tirar endavant els diferents equips immersos en competició.
· Horaris de joc com a local en els
partits de casa.
· Les obligacions que comporta el fet
de tenir un equip federat per tal que
tothom prengui consciència de la importància de la bona organització.
· L’actuació en cas de lesió esportiva
i la mútua que cobreix les diferents situacions de risc.
· Condicions econòmiques, inscrip-
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ció i procediment per a l’obtenció de
llicència federativa i equipament obligatori de joc.
També es van marcar uns objectiusfites a assolir en els propers anys, un
dels quals és potenciar els equips de
base consolidant els equips femenins,
dotant-los d’un bon nivell tècnic i tàctic i reforçar el vessant masculí, des de
l’Escola fins a la categoria sènior.
Tanmateix seguir progressant en
l’elaboració del pla específic d’aprenentatge de conceptes tècnics i tàctics
desglossat per categories de joc.
Finalment el Club ha pogut inscriure
i federar sis equips, els mateixos que
la temporada passada. Fins al darrer
moment s’ha lluitat per a mantenir el
Júnior Femení, fita que ha estat possible gràcies al compromís dels pares
i mares i del grup i la il·lusió de les
noies per seguir una temporada més
practicant l’esport que més els agrada.
Un motiu d’orgull per a la nostra entitat i que demostra que la voluntat i la
fermesa, poden amb tot!
Les diferents competicions de joc s’inicien de manera esglaonada:
29-30 setembre: Sènior Masculí i
Júnior Femení

6-7 d’octubre: Infantil Masculí i Femení, Mini Femení
13-14 d’octubre: Pre-Mini Mixt que
jugarà lliga femenina
Enguany, com ja és tradició, des de
la Federació s’ha tirat endavant les fases per a determinar el nivell o grup al
qual s’adscriu cada equip. Tres equips
del BAC hi participaran durant el mes
de setembre a Tàrrega, la Seu d’Urgell
i Balaguer com a seus de joc.
Els entrenadors que tindran la tasca
de supervisar el dia a dia dels diferents
equips, enguany seran:
Ot Padullés: Sènior Masculí
Rubén Añé: Infantil Femení
Javi Salat i Jordi Capitan: Pre-Mini
Mixt
Sisco Farràs: Mini Femení
Guillem Pla: Infantil Masculí
Els horaris de joc dels diferents equips
com a locals seran:
Sènior Masculí: Dissabte, 18:00 h.
(Setmana A)
Pre-Mini Mixt: Diumenge, 9:30 h.
(Setmana A)
Infantil Masculí: Diumenge, 11:00
h. (Setmana A)
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Participants al 3x3, activitat que es consolida amb la màxima il·lusió de tots.

Mini Femení: Diumenge, 9:30 h.
(Setmana B)
Infantil Femení: Diumenge, 11:00 h.
(Setmana B)
Junior Femení: Diumenge, 12:30 h.
(Setmana B)
Aquests horaris es poden canviar,
però sempre s’ha de realitzar amb 20
dies de preavís, donat que del contrari
comporta unes despeses administratives que s’han d’abonar a la Federació
de Bàsquet.
Tanmateix enguany l’Escola de Bàsquet LludriBaC amb els seus equips
d’escola participarà a les diferents trobades que s’organitzin amb l’objectiu
de continuar formant els nois i noies al
mateix temps que veure’ls gaudir passant una bona estona a la pista de joc.
Agramunt tornarà a ésser seu de la Macro Trobada d’hivern, el diumenge 20
de gener de 2019, en què novament es
preveu una assistència de gent massiva a la nostra vila. Temps tindrem per
desenvolupar totes les activitats que
des de Club s’aniran realitzant en el si
d’aquesta trobada.
Des del Club s’està treballant en
l’Escola de bàsquet per tal de poder
oferir un projecte engrescador, al qual
s’hi sumi el màxim de nois i noies possibles. Així podrem anar nodrint els
equips de les diferents categories i as-

segurar la perdurabilitat de la base del
Club.
Tanmateix també comentar la importància que des del BAC es dóna al
compromís dels pares i mares així com
dels nens i nenes de pertànyer al Club.
La competició s’inicia a l’agost amb
la pretemporada i dura fins als mesos
d’abril-maig de l’any següent, cosa que
comporta que durant aquests mesos
s’hagin de realitzar desplaçaments en
cap de setmana i la disputa de diferents partits. Però si volem ser forts
com a Club i volem donar una imatge
seriosa i de rigor, hem d’anar a totes
durant aquests mesos complint amb
allò establert a principi de temporada.
Des del Club estem convençuts que
aquest any novament estarem a l’alçada del que ens exigeixen les diferents
categories i amb un ànim renovat i d’illusió sumarem tots en el mateix sentit
per tal de tenir la satisfacció de la feina ben feta i assolir les fites marcades
d’inici!

3x3 de Festa Major
al pavelló Municipal
L’Ajuntament d’Agramunt i la Comissió de Festes de la nostra vila van tornar a fer-nos confiança i novament van
acceptar la proposta que des del BAC
es va fer referent a l’organització d’un

3x3 en basquetbol, inclòs en les activitats esportives de la Festa Major. I la
veritat és que la segona edició d’aquesta modalitat que permet veure un joc
alegre, vistós i directe cap a cistella,
va ser tot un èxit. Un total d’11 equips
i 40 participants van fer les delícies
d’un públic, a la pista del pavelló poliesportiu, amb ganes de passar-s’ho
molt bé i que fan palès que la idea de
la seva realització va ser del tot encertada i que l’esdeveniment s’està consolidant any rere any.
Enguany l’activitat esportiva es va
traslladar al dilluns de Sant Gos amb
l’objectiu de no coincidir amb cap altra activitat i permetre així una major
participació del jovent de la nostra vila.
Els equips “Pivonassos” i “Al bote”
es van proclamar campions del torneig
en les categories infantil i jove, assolint
un més que merescut trofeu.
En properes edicions s’anirà perfeccionant el funcionament i desenvolupament del mateix, els inicis són
innovadors i millorables però amb esperit constructiu i positiu tot avança,
tot se situa al lloc que mereix. Agrair a
l’Ajuntament i a la Comissió de Festes
haver-nos deixat col·laborar en l’activitat i també donar les gràcies a tots
els participants i públic, que van demostrar que el basquetbol a la nostra
vila és un esport molt viu i que desperta un gran interès en totes les edats.
Moltes gràcies a tots per haver-ho fet
possible... L’Any vinent, en la tercera
edició, més bàsquet i encara de millor
qualitat!
Per últim comentar que des del BAC
som conscients que el més important
és la participació de la gent... sense
nois i noies no tindria sentit la creació
d’equips, així com sense Junta Directiva no es podria tirar endavant el Club.
Així doncs estem oberts a tothom i a
totes les sensibilitats de manera transversal... qualsevol col·laboració serà
benvinguda perquè... al BAC no hi sobra ningú i tots anem a una! Salut a
tots els lectors i ens retrobem ben aviat
a les pistes de joc, l’inici de les respectives competicions ens espera! ■
[SETEMBRE 2018]
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA

Menú diari (9 menús + 1 gratis)
Tapes - Sopar d’empresa
Espai infantil i molt més...

bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació
aparells
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

neteja
impresos
pastisseria
indústria
mobiliari
cash…

Tu poses
la imaginació…

i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

Distribuïdors:
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, 19 local
Avda. Catalunya
t
un
m
ra
Ag

Reserva: 973 391 034 - 692 202 352

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

Diàleg sí, llibertat també
El llaç groc
ha estat, sens
dubte, el punt
de trobada de
totes aquelles
persones que,
malgrat pensin
diferent en el
model de país
que volen per
Catalunya,
s’uneixen per
reclamar la
llibertat.

L

a Diada nacional de Catalunya ens arribava
enguany en una situació d’absoluta anormalitat. Si bé la de l’any passat fou l’avançada del referèndum de l’1 d’octubre, la d’aquest
any ha estat, sens dubte, el clam per la llibertat
dels qui el van fer possible, des del govern de la
Generalitat i des de les entitats sobiranistes. El
passat dia 11, altre cop i de forma continuada i
persistent des de l’any 2012, Barcelona s’omplia
de gom a gom per reclamar drets inherents en
qualsevol societat mínimament democràtica. No
és just ni digne que persones que han donat compliment al que la ciutadania va demanar a través
de les urnes avui estiguin privades de llibertat i a
l’espera d’un judici sense cap mena de garantia.
Avui, l’Oriol, la Carme, la Dolors, el Raül, el Josep, els Jordis, el Quim, el Carles, la Meritxell, el
Lluís, la Clara, la Marta, l’Anna, l’Adrià i Valtonyc
estan pagant amb la presó i l’exili la inoperància
d’un estat repressor incapaç
de donar solució a l’anhel
d’una majoria de catalans,
de la mateixa manera que
centenars d’alcaldes i alcaldesses estan perseguits
per la justícia per haver fet
possible el que va aprovar el
Parlament de Catalunya.

L’espai públic com
a espai de llibertat
El llaç groc ha estat, sens
dubte, el punt de trobada

de totes aquelles persones que, malgrat pensin
diferent en el model de país que volen per Catalunya, s’uneixen per reclamar la llibertat. Alguns
partits com Ciutadans o el Partit Popular han volgut generar confusió i enfrontament on no n’hi ha
hagut mai. Els espais públics sempre han acollit
les reivindicacions de tot tipus, des del respecte i
la diversitat. Una reivindicació des de la llibertat
d’expressió que tant va costar d’assolir i per la
qual tantes persones van lluitar.

No hi ha diàleg si no hi poden ser tots
Ara –i després de la diada d’enguany encara
més– és hora de mantenir la unitat d’acció des de
la diversitat ideològica que ens fa més grans i més
forts. Una unitat d’acció que ens ha de portar a
l’objectiu final però que no ha de renunciar mai al
diàleg. I per Esquerra Republicana de Catalunya,
dialogar passa perquè les dues parts de la taula ho
facin en igualtat de condicions. No podem acceptar
pactes que no contemplin això i per aquest motiu
no compartíem l’acord que plantejaven PDeCAT i
PSOE que no posava per condició la llibertat dels
nostres presos i el retorn dels nostres exiliats.
Precisament és d’aquesta unitat d’acció de la
que parlem. De res no servirà fer baixa política
quan allò que tenim al davant és tan gran. Gran
com la llibertat d’unes persones innocents, gran
com la llibertat d’un poble sencer a poder decidir
el seu futur, gran com la construcció d’una
societat més justa i més digna, gran com aquesta
Catalunya diversa. Gran com la República
Catalana. ■
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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)

4XHYLXUHV
L’Estoneta

%DU5HVWDXUDQW
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468

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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L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

De forma conjunta amb Urgellnet i el
Consell Comarcal de l’Urgell s’ha dut a
terme la retirada d’alguns contenidors
verds de rebuig, sobretot aquells que estaven sols o en zones
del polígon. D’aquesta manera, dins el nucli urbà s’han creat
illes de contenidors amb les cinc fraccions i a la zona industrial s’han reduït les illes a 2 i 3 fraccions de paper, envasos
i rebuig, sense vidre ni orgànica. Aquesta mesura s’ha dut a
terme perquè s’ha comprovat que els contenidors verds que
estan sols no afavoreixen el bon triatge i els residus que diàriament es dipositen en aquest contenidor no han estat ben
destriats. Per tots aquests motius, algunes de les illes que hi
havia fins ara s’han canviat d’ubicació o han vist disminuït o
incrementat el seu nombre de contenidors.
Ara, un cop fetes aquestes accions, s’està revisant tots els
canvis fets per mirar de minimitzar les afectacions a empreses i usuaris, sempre amb la finalitat de facilitar el procés de
triatge. Des de l’Ajuntament es demana a tots els ciutadans
comprensió i la màxima implicació en aquestes mesures ja
que és un tema que ens afecta a tots.

TANCA PROTECTORA AL TURÓ
DEL CASTELL

FONT: AJUNTAMENT

L’equip de serveis municipals de
l’Ajuntament d’Agramunt ha installat una tanca protectora perimetral
al turó del Castell amb l’objectiu
de garantir-ne la seguretat i evitar
el pas a immobles veïns. D’aquesta
manera es dóna solució a una reivindicació feta pels veïns.
INSTAL·LACIÓ BARANES GRADES
CAMP DE FUTBOL

Durant aquest estiu s’ha installat a les grades del camp de futbol
unes baranes que en facilitaran
l’accés a persones grans ja que tindran un punt de suport per poder pujar les escales. D’aquesta manera es dóna solució a una reivindicació feta pels socis
i pel públic del camp de futbol.

EXCAVATS CINC NOUS TÚMULS A LA NECRÒPOLIS
D’ALMENARA
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Un equip de dotze persones entre arqueòlegs professionals, llicenciats i estudiants d’arqueologia de la Universitat de Lleida i de la Universitat Autònoma de Barcelona,
han estat treballant del 20 d’agost a l’1 de setembre a la
necròpolis d’Almenara. Durant aquesta nova intervenció arqueològica s’han delimitat completament cinc túmuls ja excavats en anys anteriors i s’han excavat cinc túmuls nous. A
més, s’han pogut identificar elements de senyalització de les
tombes com petites esteles o pedres que sobresurten lleugerament de l’anell exterior de les lloses que delimiten els
túmuls. Després dels treballs realitzats durant aquests quatre anys, actualment la necròpolis compta amb almenys 30
túmuls identificats. D’aquests 30, 22 estan completament
excavats, 15 ja han estat restaurats i n’hi ha sis que esperen
ser consolidats.

RESTRUCTURACIONS EN LES UBICACIONS DE LES ILLES
DE CONTENIDORS
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Com ja s’ha anat informat, des de l’Ajuntament d’Agramunt s’han dut a terme canvis en les illes de contenidors.
L’objectiu d’aquests canvis és millorar el percentatge del triatge abans de les sancions que aplicarà la Comunitat Europea en cas de no assolir els nivells previstos.
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DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

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

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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A L M A N AC

Les fases de la lluna:

Mes de 31 dies, desè del nostre calendari i
vuitè de l’antic calendari romà (October).
El dia 1 el sol surt a les 7h 48m, i es pon
a les 19h 34m. El dia 31 el sol surt a les 7h
22m, i es pon a les 17h 48m.
El dia 23 el sol entra a la constel·lació de
l’ESCORPÍ.
El diumenge dia 28 a les 3 de la matinada entra l’horari d’hivern i hem de retardar una hora
el rellotge. S’ha escrit a la premsa que, tal com
diuen a la Unió Europea, serà aquest l’últim any
en què s’haurà de canviar l’horari d’estiu i d’hivern. De tota manera aquí encara anem una hora
per davant de l’hora del sol, ja que d’ençà els
anys quaranta del segle XX, ens obliguen a anar
una hora més avançats (hora d’Alemanya i Itàlia)
del fus horari que ens toca. A veure si també ho
canvien d’una vegada i ens traiem de sobre els
tics franquistes que ho impregnen tot.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Ens diu l’Amades que l’octubre és el mes més
trist i pobre de l’any pel que fa a costums, ja que
durant el seu curs no s’escau cap festa assenyalada ni cap dia excepcional ni remarcable. Al
camp, però, s’acabava la verema i començaven
les feines de llaurar la terra i començar la sembra.
Aquest mes era tingut com a molt dolent per a
la salut.
Vells i tarats
en caure la fulla colgats.
De l’aigua d’octubre
i del sol de maig,
en neix el blat.

Demografia

Quart minvant

el dia 2, a les 11:45 h

Lluna nova

el dia 9, a les 5:47 h

Quart creixent

el dia 16, a les 20:02 h

Lluna plena

el dia 24, a les 18:45 h

Quart minvant

el dia 31, a les 17:40 h

(Mes d’agost de 2018)
NAIXEMENTS
Guim Fitó Colom
Leo Rodríguez Sánchez
Sança Carbonell Ros
Arlet Codina Suero
Diego Razvan Barbulescu
Adriana Riza del Rio
Joan Solé Areny

de mala fesomia. També s’hi encomanaven els
que es tenie per graciosos i els que havien de
viure de l’art de la gràcia i l’acudit. Segurament
associaven la idea que tenien del sant amb la
d’Isop, gran fabulista grec molt popular a l’Atenes
del segle V aC., mestre de la gràcia del dir i els
acudits genials, al que s’han atribuït moltes faules moralitzadores. A les llars patriarcals avui era
de rigor llegir una estona les faules d’Isop i que,
entorn de cada una, la gent vella fes un comentari i en tragués unes conseqüències de filosofia
popular.

MATRIMONIS
Pere Vilella Cifuentes, i
Eva Saura Ramos
Joan Marc Ginés Anton, i
Sònia Martínez Salmeron
DEFUNCIONS
Joaquim López Salas
Maria Martí Escudé
Encarnació Sánchez Jiménez

Dies 12,13 i 14. Fira del Torró i la Xocolata a la
Pedra d’Agramunt.

Dia 1. Sant Isop. Patró dels lleigs, dels geperuts, dels contrafets en general i de les persones

dia 17
dia 18

87 anys, dia 3
89 anys, dia 4
83 anys, dia 7

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Dia 2. L’Àngel de la Guarda. Moltes poblacions
tenien una gran veneració a l’Àngel de la Guarda i el tenien com a protector dels portals de les
muralles, posant la seva imatge damunt dels que
portaven el seu nom. És al cas del Portal de l’Àngel de Barcelona, del de Guissona, però també
del d’Agramunt que donava a la plaça del Pou.
Dia 3. Comencen les classes a l’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt. Aquest és el cinquè
curs que s’imparteixen les classes al Foment
Parroquial, amb el patrocini de la Universitat de
Lleida.

dia 30-7
dia 8
dia 10
dia 13
dia 13
dia 19
dia 24

JOSEP ROVIRA

OCTUBRE 2018

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps
GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
°C

l./m2
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Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST
Dia 8 .........................................
Dia 9 .........................................
Dia 17.........................................
Dia 22.........................................
Dia 28.........................................

4,5 l./m2
0,3 l./m2
6,2 l./m2
3,8 l./m2
0,8 l./m2

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

15,6 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’AGOST
Màxima del mes ........................... 39,6°, dia 3
Mínima del mes ......................... 13,9°, dia 25
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,7°
Mitjana de les màximes .......................... 33,4°
Mitjana de les mínimes ........................... 18,6°
Mitjana de les mitjanes ............................26,0°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

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

Xavier Infante Màrquez
PALETA

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

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

L LEURE

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Una de les novetats més signiﬁcatives
de la passada Festa Major d’Agramunt
va ser a la vigília en la tradicional
cantada d’havaneres. Aquest any
es van ajuntar el grup Marinada i la
cobla Vents de Riella per tal d’oferirnos un recital d’havaneres amb cobla,
un projecte que ja feia temps que
estaven preparant i que va fer gaudir
el nombrós públic assistent.
La imatge superior és l’ori ginal,
mentre que a la de sota s’han fet set
modiﬁcacions.
A veure si les trobeu!

V E P I S T O L A M C G J O U

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:

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

K X N B P H G C I F I P S H A
U C O L O N F N A C L A T G G
N V N M S J O U V A C S P Ç O
H M L I T N Ç P I N I T L O E
F G L S A R O U S T C O H V C
N S E S L T J L S I N R X Q L
N P T A A H R M I C E A I O O
V L R T C N G A M S Y L F H J
I U A G F T Q M C D K R C Ç C
T E E E M D I P L O M A T I C

En aquesta sopa de lletres heu de trobar
les següents paraules: ANONIM,
ANTICS, CARTA, DIPLOMATIC,
ENCICLICA,EPISTOLA, LLETRA, MISSATGE,
MISSIVA, PASTORAL, POSTAL.

SUDOKU

A X U X P K Q Ç Z S A P D Z O

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:
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K X N B P H G C I F I P S H A

Solució al
SUDOKU:
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT
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ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

L A F OTO

T

L A C A L AIS ERA

JOAN PUIG

ant en els cartells
que anuncien l’arribada a Agramunt
com en els de la sortida hi ha aparegut
aquesta pintada de
“República”. No sabem qui l’ha fet, encara que pel contingut
podem deduir que
es tracta d’algú poc
amic de la monarquia
espanyola. En altres
poblacions de la Ribera del Sió i de més
enllà també hom hi
ha estampat el mateix
escrit.

per SERAFINA BALASCH

[SETEMBRE 2018]
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Quaranta-quatrè Aniversari

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

Novè Aniversari

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

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

AGRAMUNT, setembre de 2018
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mb els primers ajuntaments democràtics es van recuperar tota una sèrie de tradicions que s’havien perdut amb els anys
de dictadura. En el tema festiu, es va tornar a les activitats al carrer. Des del 1979, i durant uns quants anys, es van fer
cucanyes al Passeig a càrrec del CAU i després se celebrava una audició de sardanes. La foto d’aquest mes correspon a l’any
1982 i, com es pot apreciar, hi regnava un bon ambient en la tradicional estirada de corda.
Com podreu veure, no hem pogut trobar tots els noms. En aquest sentit, tal com diem sempre, si en podeu identificar algun
agrairem que ens els feu arribar i els publicaríem en propers exemplars.
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1) Josep Pla. 2 i 3) No identificades.
4) Ernest Caufapé. 5) No identificada.
6) Jesús Solé. 7) Josefa Sánchez (esposa Monterroso). 8) Angelina Sans.
9 i 10) No identificades. 11) Camilo
Torres. 12) Ramona Omedes. 13) No
identificat. 14) Georgina Omedes. 15 i
16) No identificats. 17) Àngel Jubete.
18) Lluís Bertran. 19) Maite Mitjavila.
20) Alfons Amigó. 21) Carme Vicens.
22) Ramon Eroles. 23) Paquita Vilalta.
24) Francis Boncompte. 25) No identificat. 26) Jaume Samarra. 27) Jaume
Cortadelles. 28 a 31) No identificats.
32) Cecília Roma. 33) Sisco Talavera.
34) No identificada. 35) Maite Gutiérrez. 36) Joan Carles Novell. 37) Carme
Badia. 38) Socós Esteve. 39) Miquel
Antequera. 40) Oliver Baró. 41) No
identificat.
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FOTO: ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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FOTO: JOSEP ROVIRA

A mitjans
i j dde 1988 s’inicià
’i i ià lla gestió
ió dd’un
’ segon polígon
lí iindustrial
d i l a lla vila.
il EEs va anunciar
i l’l’obertura
b
d’
d’un nou vial
i l per connectar
les carreteres de Cervera i Tàrrega mitjançant l’antiga i aquesta nova zona industrial. La imatge d’ahir és el començament de
les obres del nou polígon, en què la iniciativa privada de la firma local Navesma SA oferiria parcel·les ja edificades i altres per
edificar. A la dreta es poden veure les instal·lacions conegudes inicialment com les “Granges del Galceran”. Amb el temps el
polígon es va anar omplint i s’ha hagut d’anar ampliant amb noves actuacions. Actualment a la vila ja no queda sòl industrial per
poder-ne adquirir, atès que recentment es va vendre tot el que quedava disponible a un preu força assequible.

