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Editorial
Així, tampoc!

E

l dilluns, 14 de setembre, es van
fer públiques les sentències del Tribunal Suprem que durant quatre mesos
va jutjar els líders socials i polítics catalans pels fets de setembre i octubre de
2017. Hi havia en l’ambient una gran
expectativa per conèixer-la. Una expectativa que, en el moment de fer-se
pública, va generar una enorme tristesa i rebuig.
El president de l’Estat espanyol
en funcions, Pedro Sánchez, va dir
que amb la sentència es girava full
a l’afer del “procés” i que a partir
d’aquell moment començava una
nova etapa. Creiem sincerament que
s’equivocava de mig a mig. Només
cal recordar que fa molt de temps diferents polítics espanyols com Albert
Ribera, Mariano Rajoy, Soraya Sáez de
Santamaría, Inés Arrimadas, Javier García Albiol i un llarg etc. van donar per
enterrat el “procés” i fins i tot van lluir
d’haver “decapitat” el moviment sobiranista. Però s’equivocaven, perquè ja es
veu que l’afer és més candent que mai.

No s’arreglarà res mentre es tanqui
a la presó gent innocent com els actuals presos polítics, mentre tinguem
una Justícia que no és justa, mentre
ens enviïn policies de tot Espanya perquè ens atonyinin, mentre es difonguin
falsedats als mitjans de comunicació,

mentre les clavegueres de l’Estat actuïn contra una part del propi Estat,
mentre no ens deixin parlar en la nostra llengua, mentre ens prohibeixin les
paraules i els símbols, mentre no permetin que els polítics exiliats puguin
tornar, mentre reprimeixin les manifes-

tacions i els actes de desobediència.
Des de Madrid s’ho miren de molt
lluny i amb molt poca empatia. Mai no
ens han entès ni estimat. La solució del
conflicte, amb la dura sentència que
suma quasi cent anys de presó, és una
mica més lluny. Vam manifestar en el
Sió del mes d’octubre de fa dos
anys que si l’Estat no deixava la
violència a un costat, no anàvem
bé. Ara diem que amb aquesta sentència injusta i venjativa
tampoc no s’arreglarà res ni es
passarà pàgina de res. Per arribar a una solució real cal que els
polítics facin política i els jutges,
justícia imparcial i de veritat.
Per arribar a una solució cal que
deixin d’amenaçar-nos i de reprimir-nos. Per arribar a una solució cal
que s’obri un diàleg sincer i sense condicions per les dues parts. Altrament
continuarem encallats i el conflicte es
mantindrà viu.
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN

1
1) Inauguració oficial de la Fira a
càrrec del president de la Diputació
de Lleida, Joan Talarn.

2) Autoritats i torronaires en la presentació del certamen a Agramunt
el dia 3 d’octubre.

JOAN PIJUAN

2

E

ls dies 12 i 13 d’octubre Agramunt va celebrar la XXXI edició de la
Fira del Torró i la Xocolata a la
Pedra amb un temps esplèn-

did que va afavorir una gran
afluència de visitants.
La presentació de la Fira
es va fer el dia 3. Continuant
amb l’objectiu de desestacio-

nalitzar el consum del torró
i la xocolata a la pedra a la
cuina, l’organització de la Fira
organitzà la V Ruta Gastronòmica de l’1 al 31 d’octubre,
amb la participació de 13
restaurants de la província de
Lleida: 2 d’Agramunt, 4 de
Tàrrega, 2 de Balaguer i 1 de
Cervera, Os de Balaguer, Lleida, Ponts i Montsonís, que
incorporaran a la seva oferta
culinària un plat amb els dos
productes protagonistes de la
Fira. Aquest any hi ha la novetat que els participants a la
Ruta Gastronòmica participaran en el sorteig d’un sopar
per a dues persones al restaurant escollit.
[OCTUBRE 2019]
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▼

JOSEP ROVIRA

XXXI Fira del Torró
i la Xocolata a la Pedra

5

4) En la inauguració, com ja és
habitual, es trencà una tauleta del
torró agramuntí en lloc de tallar
una cinta.
5) Joan Talarn a la carpa de la cuita
elaborant una tauleta de torró.
6) L’endemà fou Laura Borràs,
diputada al Congrés, qui va visitar la
Fira i també va passar per la carpa
de la cuita.
7) Inauguració de la nova botiga de
Torrons Virginias a la plaça del Pou.

JOSEP ROVIRA

8) Visita a la botiga de Torrons Roig
de la plaça de l’Església.

6

5

sió 668

Inauguració
La inauguració va anar a
càrrec de l’Il·lm. Sr. Joan
Talarn, President de la Diputació de Lleida. El president
va arribar a les 11 del matí a
l’Ajuntament on va ser rebut
per les autoritats. Després de
signar el Llibre d’Honor a la
sala de plens, les autoritats
es desplaçaren a la plaça del
Torronaire. Durant el recorregut van visitar diferents establiments i botigues i van inaugurar el Taller de Virginias, el
nou obrador a la vila situat
a l’avinguda Agustí Ros. Tot

6
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4

seguit es va fer la inauguració oficial de la Fira i l’ofrena
floral dels torronaires. Van intervenir la nova directora del
certamen, Tamara Lombardo; l’alcalde, Bernat Solé, i
el president de la Diputació,
Joan Talarn.

Expositors
La Fira comptà amb 75 expositors entre els pavellons
(dolç i agroalimentari) i la
carpa multisectorial, i 115
parades al carrer que anaven
de la plaça Fondandana fins a
la plaça de l’Església.

Espais
Un any més la plaça de la
Fondandana comptà amb
l’espai de les Foodgonetes,
amb una dotzena d’aquests
vehicles, amb food trucks i
música en directe a càrrec
dels grups: Arigasoul, Flor
Lucena, Taibi, Curos, Red
cheeks trio, Gessamí Boada,
M.O.N.K, The Curlies i Pinck
Lemon. Com a novetat, l’organització programà per al dissabte a la nit un concert d’El
Petit de Cal Eril.
Com cada any al pavelló firal hi havia el pavelló del Dolç

JOSEP ROVIRA

3
3) Ofrena floral al monument del
torronaire.

JOSEP ROVIRA
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JOSEP ROVIRA

10

JOSEP ROVIRA

11

JOSEP ROVIRA

12

9) Estand de Torrons Vicens.
10) Estand de Torrons Fèlix.
11) Estand de Torrons Roig.
12) Estand de Torrons Lluch.

amb l’Aula del Gust i els estands institucionals de l’Ajuntament, el Consell Comarcal
i la Diputació, i els estants
dels torronaires, de la Fundació Privada Espai Guinovart
i de la Fundació Guillem Viladot i d’altres expositors del

8

món del dolç. Mentre que al
pavelló poliesportiu hi havia
el sector agroalimentari amb
l’Aula del Tast i els estants de
la nova firma torronera Virginias.
Una altra de les novetats de
la Fira va ser la reubicació de

la Carpa de la Cuita que fins
ara estava situada a la part
del darrere del pavelló del
Dolç. Aquest any la van situar
a l’entrada del recinte firal, al
costat de la carpa multisectorial on hi havia l’Espai Cuinetes en les edicions passades.
[OCTUBRE 2019]
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JOSEP ROVIRA

9

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

7

7
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JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

▼
13
13) Visita de Joan Talarn a la
Xocolateria Jolonch, on va marcar
les preses d’una tauleta de xocolata
a la pedra.
14) Estand d’Ametlles Vicens.
15) Àngel Jubete, propietari de
Torrons Virginias, entrevistat en
directe per Catalunya Ràdio en una
unitat mòbil desplaçada a la Fira.
16) Estand de Torrons Virginias.
17) Les autoritats a l’estand de
l’Associació Contra el Càncer.
18) A l’estand de la Creu Roja.
19) Estand del Consell Comarcal de
l’Urgell.

8

15
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Xocolata Jolonch, Grupo Consist i Virginias, al preu de dos
euros.
També a l’Aula del Tast va
tenir lloc un ampli programa
de demostracions i tastos
de productes de proximitat
al preu de 2 euros. Enguany
també es va obrir la venda de
tiquets on-line per a les sessions de l’Aula del Gust com de
l’Aula del Tast.

Aquest espai el van reubicar a
l’altre costat de vorera, continuant potenciant-hi l’espai de
Ludoteca per als més petits i
el de l’Aula del Gust on es van
fer diversos tallers gastronòmics pedagògics per a joves
i nens.
L’Aula del Gust comptà
aquest any amb la presència
dels xefs mediàtics Marc Ribas i Jordi Cruz, així com professionals de la cuina i pastisseria com Laura Martín, Zoe
Valero, Èric Ortuño i Alfredo
Machado, que van participar
en les sessions demostratives
que s’hi van celebrar amb la
col·laboració de les firmes
Vicens, Fèlix, Lluch, Roig,

Novetats
La firma Vicens va exposar
un any més dues de les seves
noves varietats que ha tret
aquest any en barra de 8 metres de llarg i un pes de 250
kg cada una: un torró de cer-

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

20) Estand de la Diputació de Lleida.
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16

vesa en la línia “Natura” d’Albert Adrià i un praliné de torró
i xocolata a la pedra, les quals
va distribuir el diumenge al
vespre gratuïtament entre el
públic. Altres novetats que ha
tret són: un torró de tiramisú
en col·laboració del xef Albert
Adrià, un torró picant en collaboració del presentador i
xef Marc Ribas, i dins de la
línia de torrons tradicionals:
el cremós d’ametlla amb festucs i sal, el cremós d’ametlla amb nous de macadàmia
i xocolata, el tou d’ametlla
amb taronja, el torró de maduixes amb nata i el cruixent
de coco.
També van presentar nove-

tats L’Agramuntina: un torró
d’avellana cruixent amb xocolata, un torró de xocolata
amb menta i un praliné amb
crocant; Torrons Àngel Lluch
recupera el torró de praliné i
treuen un praliné de galeta

21

JOSEP ROVIRA
JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

20

amb fruita de la passió; Torrons Roig, un cremós cruixent banyat amb xocolata;
Virginias presentà en format
barra els postres xocolata airejada amb ametlles salades
i mel caramel·litzada del xef

Jordi Cruz i la gamma “Fusion” formada per sis torrons,
destacant el torró de xocolata
Ruby; i Torrons Fèlix presentà
noves creacions de bombons
en format de torró seguint la
línia xocolatera.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

19

22
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22) Exposició del Centre Excursionista en un local del carrer Sió
habilitat durant la Fira.

18

JOAN PIJUAN

21) Jornada de portes obertes
a Lo Pardal.

17
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▼
23

24

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

23 i 24) Visita del president de la Diputació als estands de la Fundació Lo Pardal i de la Fundació Espai Guinovart.

25

26

JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

25 i 26) Laura Borràs, acompanyada de regidors agramuntins de Junts x Agramunt, a l’estand de la l’Ajuntament i del Consell Comarcal de l’Urgell.

27

28

27) En el recorregut per la Fira, el president de la Diputació va visitar diferents estands com aquest de Formatges Monber. 28) Estand del Celler Matallonga.

10
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JOSEP ROVIRA

Actes paral·lels

29

Durant els dies de la Fira es
van fer els habituals actes esportius: el dissabte al matí es
va celebrar la 27a edició de
la Cursa de BTT, la Transiscar, organitzada pel Club
Ciclista Agramunt amb una
participació de més de 600
inscrits. L’edició d’aquest any
comptà amb tres recorreguts
de 32 km, 60 km i 80 km. El
diumenge al matí es va fer la
30a Cursa del Torró organitzada pel Patronat d’Esports i
el Club Atlètic Escatxics amb
una curs de 5 km i de 10 km i
diverses curses infantils amb
una participació total de 329
corredors. Un any més la Cursa col·laborà amb el projecte
Stargardt Go! per a la recerca
en les malalties degeneratives
de retina.

JOSEP ROVIRA

Jornades Europees del
Patrimoni

30

Coincidint amb els dies de
la Fira es va celebrar a tot Catalunya les Jornades Europees
del Patrimoni que tenen com
a objectiu donar a conèixer la
riquesa i atractiu del nostre
patrimoni cultural atansant-lo
a la societat. L’Ajuntament i
la Fundació Privada Guillem
Viladot es van sumar a aquestes Jornades programant una
jornada de portes obertes a Lo
Pardal coincidint amb el 20è
aniversari de la mort de Guillem Viladot.

JOSEP ROVIRA

Caragolada Solidària

31
29 I 30) Espai Cuinetes. 31) La carpa de la Cuita del Torró és un dels llocs més visitats de la Fira.

En el marc de la Fira, el
diumenge al migdia la Federació de Colles de l’Aplec del
Caragol de Lleida (Fecoll) organitzà una Caragolada Solidària al Parc de la Mercè Ros.
La Fecoll va preparar 100 kg
de caragols que es van vendre
[OCTUBRE 2019]
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32

JOSEP ROVIRA

A C T UALITAT F ETS DEL MES

33

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

32 i 33) A l’Aula del Gust hi passen professionals del sector com el mediàtic Marc Ribas que va aplegar tanta gent que van haver de treure les taules per encabir-los.

34

35

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

34) L’Aula del Tast, un altre dels indrets que aplega força gent per maridar nous productes. 35) Els visitants poden gaudir dels tastets amb què obsequien els torronaires agramuntins.

36

37

36) Estand del Jovent Republicà a la plaça de l’Església. 37) Estand del CDR agramuntí al carrer de Sió davant de Cal Viladot.

12
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JOSEP ROVIRA

al preu de tres euros. En total
es van vendre més de 300 tiquets.
La iniciativa forma part
d’un seguit d’accions que la
Fecoll impulsa per donar visibilitat a una de les principals
fites gastronòmiques a Ponent, l’Aplec del Caragol. Les
convocatòries
gastronòmiques sempre es fan a benefici
d’entitats socials del territori.
En aquest cas els beneficis
aniran destinats al projecte
“Cal Carreter” del Grup Alba,
el nou espai que l’entitat habilitarà a la nostra vila com a
Centre Ocupacional gràcies a
la cessió d’aquesta casa per
part de la família Ros.

38
38) Vista general del pavelló poliesportiu.

39

40

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

39) Altra vegada les Foodgonetes van aplegar molta gent, i al vespre era molt difícil trobar-hi lloc per seure.

Un altre dels actes programats per la Fira va ser el
concert de cloenda del XIV
Festival Internacional de Música. Musiquem Lleida!, que
es va fer el diumenge a les
7 de la tarda a l’església de
Santa Maria. L’Orquestra del
Festival Musiquem Lleida, la
Coral Shalom i cantaires convidats sota la direcció de Ro-

▼

JOSEP ROVIRA

XIV Festival Internacional
de Música. Musiquem
Lleida!

41

40) Actuació estel·lar d’El Petit de cal Eril a l’espai Foodgonetes. 41) Durant la cuita del torró és tradicional que els assistents provin la Torroexperiència, tal com mostra la foto.
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JOAN PIJUAN
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42

43

JOAN PIJUAN

44

JOSEP ROVIRA

45

JOSEP ROVIRA

46

JOSEP ROVIRA

42) Sortida de la Transiscar, la famosa cursa en BTT que va aplegar més de 600 ciclistes. 43) Cursa del torró amb més de 300 atletes participants.

47

14
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44 i 45) Voluntaris de la Caragolada Solidària
de la Federació de Colles de l’Aplec del
Caragol de Lleida. Amb tres euros es podia
fer una tapa.
46) Tómbola de 4rt d’ESO.
47) Tradicional joc de Lo Catxo.

JOAN PIJUAN

48) Concert del XIV Festival Internacional de
Música. Musiquem Lleida! a l’església.
49) 19è Torronaire d’Honor que enguany va
recaure a la família Triginer.

48

50) Repartiment de les tauletes gegants
elaborades per Torrons Vicens.

bert Faltus i amb la soprano
Marga Cloquell i el pianista
Enric Prió com a solistes, van
oferir l’Adagi per a cordes de
Samuel Barber, Papallona,
escrita per a piano i orquestra pel mateix Faltus i l’estrena europea de l’oratori Isaïes
del compositor nord-americà
Stephen Anderson. L’obra va
ser estrenada el novembre del
2013 a la Universitat de Nova
Carolina. Inspirada en textos
bíblics del profeta Isaïes.

JOSEP ROVIRA
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Torronaire d’Honor

50

El diumenge a la tarda es va
fer l’acte de proclamació del
19è Torronaire d’Honor presidit pel president del Consell
Comarcal, Gerard Balcells;
l’alcalde, Bernat Solé; altres
autoritats locals i antics Torronaires d’Honor.
El títol de Torronaire d’Honor és una menció que atorguen cada any els Menestrals
Torronaires a aquelles persones o entitats que segons
ells compleixen els requisits
que comporta aquest honor.
Enguany els Menestrals van
atorgar aquesta distinció a la
Família Triginer. Un representant de la família va adreçar
unes emotives paraules al
públic assistent, dient que de
ben petit recordava els seus
avantpassats elaborant el típic torró agramuntí.
[OCTUBRE 2019]
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JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Recordant l’1-O

Públic assistent a l’acte.

Es van llegir textos i poemes que feien referència als fets de l’octubre de 2017.

Actuació del grup d’havaneres Marinada d’Agramunt.

A baix, encesa d’espelmes i
pancarta penjada pel CDR al dipòsit
del Castell.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

E

l dimarts 1 d’octubre
la Plataforma 1-O commemorà el segon aniversari del referèndum de l’1
d’octubre de 2017 amb l’organització de diferents actes
que van tenir lloc a la plaça
del Pou, com van ser una xocolatada popular, la pintada
d’una pancarta pels més petits, la lectura de textos i poemes amb referència als fets
que van succeir l’1 d’octubre
i l’enlairament de setze globus, un per cada un dels dirigents empresonats o a l’exili
i pels set membres dels CDR

empresonats aquella mateixa
setmana.
Les activitats continuaren
amb les actuacions musicals
de l’Orquestrina per la Llibertat i del grup d’havaneres
Marinada d’Agramunt que va
anar acompanyada d’una encesa d’espelmes al mig de la
plaça sobre la silueta d’una
urna amb una papereta i amb
una estrella dins l’urna que
simbolitzava llibertat i independència.
Després de l’encesa es va
llegir el manifest: ”... L’1
d’octubre vam votar inde-

pendència i dos anys després
continuem defensant i treballant tossudament, pacíficament, incansablement, perquè arribi el dia en què es faci
efectiva. Som aquí per acabar
el que vam començar, per
guanyar la independència.
Llibertat als presos polítics.
Llibertat pels exiliats. Visca
Catalunya lliure!”
L’acte finalitzà amb el cant
d’Els Segadors.
Per altra banda van aparèixer en alguns indrets de la
vila pintades i pancartes en
una acció dels CDR.
[OCTUBRE 2019]
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JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

El més petits pintant una pancarta amb el lema “Recordant l’1-O”.
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JOSEP ROVIRA

Rebuig a la sentència de l’1-O

La manifestació arribant a la plaça
de l’Església.

JOSEP ROVIRA

L’Orquestrina per la Llibertat
va cloure l’acte interpretant
Els Segadors.
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l dilluns 14 d’octubre
el Tribunal Suprem va
fer pública la sentència
del procés que condemnava
per sedició i malversació els
dirigents polítics i socials encausats, Oriol Junqueras, Raül
Romeva, Jordi Turull, Dolors
Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Jordi Cuixart i Jordi
Sànchez, a unes penes d’entre 9 i 13 anys. En saber-se la

sentència la reacció del poble
català no es va fer esperar i
milers de persones d’arreu de
Catalunya van sortir al carrer
per expressar el seu rebuig.
Agramunt va ser una de tantes poblacions catalanes que
també va sortir al carrer. La
Plataforma 1-O va convocar,
per a les 8 del vespre, una
concentració de rebuig a la
sentència a la plaça del Pou.
Centenars d’agramuntins van
respondre a la convocatòria.
Des d’aquí es va iniciar una
marxa lenta fins a la plaça de
l’Església. La desfilada anava
encapçalada per una filera de
gent de totes les edats que
portaven una pancarta amb
el rostre de cada un dels setze dirigents empresonats o a
l’exili. El recorregut pels carrers es va fer amb tota normalitat i amb crits de “Llibertat
presos polítics”. Un cop arribaren a la plaça de l’Església
els portadors de les pancartes
es van situar davant de l’Ajuntament des d’on es va llegir
tot seguit una carta conjunta

dels presos que havien feta
pública des de la presó de
Lledoners, Puig de les Basses
i Mas d’Enric, titulada “No és
justícia. És venjança”.
“A través nostre es pretén
escarmentar milions de persones que els darrers anys
han defensat pacíficament
l’exercici del dret a l’autodeteminació i s’han mobilitzat
a favor de la independència”.
“Fem una crida a sortir al
carrer i fer que la nostra veu
s’escolti arreu, de manera ferma, amb tot el coratge que
tinguem capacitat de manifestar i amb una insubornable
i incondicional adhesió als
principis i la pràctica de la
no-violència...”
I a continuació el manifest
de l’ANC. La concentració
finalitzà amb el Cant d’Els
Segadors acompanyat pels
músics de l’Orquestrina per la
Llibertat.
Per altra part, l’Ajuntament
davant d’aquesta sentència
del Tribunal Suprem va realitzar l’endemà, dimarts dia 15,
un ple extraordinari per debatre la moció de resposta a
la sentència del Tribunal Suprem i per demanar l’amnistia
per a les persones preses polítiques catalanes i en defensa
del dret d’autodeterminació.
La moció, que va ser llegida
per tots els regidors de l’Ajuntament, va ser aprovada per
unanimitat. La podeu trobar
íntegra a les pàgines 22 i 23.
El pública assistent a la
sessió plenària no va arribar
a omplir la sala de plens de
l’Ajuntament.

NO ÉS JUSTICIA, ÉS VENJANÇA

N

JOSEP ROVIRA

o s’ha fet justícia. La sentència és la trista culminació d’una instrucció que no ha respectat les garanties processals pròpies de l’estat democràtic i de dret.
Un procés judicial que no ha buscat justícia. L’Estat ha
buscat venjança i càstig. L’ús i abús de la presó preventiva, els escrits acusatoris de la Fiscalia, els informes creatius de la Guàrdia Civil i les declaracions dels
dirigents polítics espanyols anticipant decisions dels
tribunals que ens estaven processant són les evidències que demostren totes les mancances processals
d’aquesta causa contra l’independentisme. A través
nostre es pretén escarmentar
milions de persones que els darrers anys han defensat pacíﬁcament l’exercici del dret a l’autodeterminació i s’han mobilitzat
a favor de la independència.
El processament per rebellió s’ha demostrat que era premeditat amb l’únic propòsit de
segrestar la voluntat de la ciutadania expressada a les urnes.
L’amordassament de la veu de
milions de catalans i catalanes a
través de la suspensió dels seus
representants escollits a les urnes és d’una gravetat sense matisos en termes democràtics.
Tenim l’orgull d’haver impulsat i organitzat el referèndum
d’autodeterminació. I convidem
tota la ciutadania de Catalunya a sentir-se orgullosa
pel seu comportament l’1 d’octubre i per la dignitat
mostrada aquella jornada i els dies posteriors.
Mantenim intacte el convenciment que la decisió sobre el nostre futur col·lectiu pertany només a la ciutadania d’aquest país. La nostra voluntat d’impulsar
una Catalunya justa i lliure és indestriable a la nostra
convicció democràtica i pacíﬁca. Per això, des de la
presó de Lledoners, Puig de les Basses i Mas d’Enric,
renovem públicament el nostre compromís amb la democràcia per seguir defensant amb plena convicció i
determinació el futur del nostre país. La nostra aposta
passa perquè Catalunya esdevingui un estat independent en forma de República. Però abans que independentistes som demòcrates i per això mai no renunciarem que siguin les dones i els homes de Catalunya
les que s’expressin lliurement a les urnes per decidir el
futur polític del país.

El contenciós polític que vivim no és pas nou, ve de
lluny i som conscients que nosaltres som un esglaó més
en el llarg camí cap a la llibertat del nostre país. Volem
retre homenatge a tants homes i tantes dones que en
condicions molt pitjors que les nostres han donat el
millor del que tenien per defensar la mateixa causa que
avui nosaltres representem, una causa que no és altre
que la de la llibertat de Catalunya. Especialment recordem i honorem al president Lluís Companys, jutjat i
condemnat per rebel·lió l’any 1934 per l’equivalent al
Tribunal Suprem de l’època i assassinat el 15 d’octubre de 1940, demà farà 79 anys,
per decisió d’un altre Tribunal
Espanyol.
La sentència que ens condemna injustament a 100 anys de
presó per defensar pacíﬁcament
el dret a l’autodeterminació no
és obstacle, ans el contrari, per
expressar de nou el nostre compromís amb el diàleg i a renovar
novament l’aposta per trobar
mitjançant vies democràtiques
una solució al conﬂicte.
Encoratgem la ciutadania a
perseverar en la dignitat mostrada aquests darrers anys, a no
perdre la capacitat d’indignar-se
i rebel·lar-se contra decisions
injustes i sobretot a mantenir
l’esperança de conquerir un futur de justícia i llibertat mitjançant l’exercici efectiu
del dret a l’autodeterminació.
Fem una crida a sortir al carrer i fer que la nostra veu
s’escolti arreu, de manera ferma, amb tot el coratge que
tinguem capacitat de manifestar i amb una insubornable i incondicional adhesió als principis i la pràctica de
la no-violència. Evitem provocacions i desautoritzem
per la via dels fets aquells que volen confondre’ns i barrejar-nos en les pràctiques d’una violència que mai no
hem avalat ni avalarem.
Des de la fortalesa que ens dóna el suport rebut de
tantes persones i amb l’agraïment cap a tota la bona
gent que anhela un futur més pròsper i una societat
més justa i lliure i amb un record especial a les nostres
famílies i amics i amigues per tanta estima i complicitat, us diem que ens en sortirem!
14 d’octubre 2019

▼

Dolors Bassa, Jordi Cuixart, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Oriol Junqueras,
Raül Romeva, Josep Rull, Jordi Sànchez, Jordi Turull

[OCTUBRE 2019]
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Manifest, 14 d’octubre 2019
ANC - Òmnium

JOSEP ROVIRA

vui, quan aviat farà dos anys de l’empresonament
dels presos polítics, hem conegut la sentència del
Judici a la democràcia i a l’autodeterminació. Una sentència dura, injusta i que només busca venjança. El Tribunal Suprem condemnant-lo a ells i elles, condemna els
drets fonamentals de totes i tots nosaltres.
Presó per reivindicar el dret a vot, presó per manifestar-se pacíﬁcament, presó per exercir la llibertat d’expressió. En deﬁnitiva, presó per exercir els drets i les
llibertats que ara han condemnat amb aquesta sentència
que és un càstig a persones innocents.
És la seva venjança al referèndum d’autodeterminació
de l’1 d’octubre. El dia que recordarem sempre. Vam sortir al carrer malgrat les amenaces i la repressió. I l’Estat espanyol va ensenyar la seva cara més fosca, amb la
brutalitat policial com a resposta a l’exercici d’un dret
humà. Dos anys després, els poders de l’Estat encara no
han condemnat la violència i es neguen a investigar-ho.
En canvi, els que ara han estat condemnats són aquells
que pacíﬁcament van fer possible que 2,3 milions de persones exercíssim lliurement el nostre dret a votar sobre
la independència del nostre país. El Tribunal Suprem ha
condemnat a aquests nou homes i dones demòcrates a
més de 99 anys i mig de presó. Més de 99 anys tancats
per defensar els drets fonamentals! Però han de saber,
que l’1 d’Octubre vam ser més de dos milions de catalanes i catalans les que vam desobeir col·lectivament, les
que vam obeir els drets fonamentals!
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Ni les amenaces, ni la repressió, ni la violència, ni els
empresonaments injustos faran desaparèixer el nostre
anhel de llibertat. La maquinària repressiva de l’Estat no
té aturador, però la nostra voluntat de seguir endavant
tampoc. El seu intent barroer de criminalitzar tot un moviment independentista, i associar-lo de manera indigna
i vergonyant amb el terrorisme, és un exemple més de la
seva desesperació. Malgrat les mentides, tothom sap que
la no-violència, el paciﬁsme i l’actitud cívica sempre han
estat la bandera d’aquest moviment.
Avui som aquí per mostrar el nostre rebuig a aquesta
sentència que és un intent d’enviar un missatge de por
a tots aquells ciutadans i ciutadanes
que opinem diferent. Però hem de dir
ben alt i ben fort, que no tenim por.
Que continuarem sortint al carrer
exigint la llibertat de tots els presos i
preses polítiques i exiliades i exiliats.
Finalment, davant d’aquest atac
sense precedents a la democràcia i
a l’autodeterminació ens cal una resposta política i institucional a l’alçada d’aquest moment històric. Ens cal
més unió que mai. Perquè hem de seguir demostrant que hem estat, som
i serem una societat pacíﬁca. Davant
d’aquells que ens volen violents, serenor i tranquil·litat. No caurem en provocacions. Seguirem ﬁns a la plena
llibertat!

JOAN PIJUAN

Hi van haver concentracions al matí i a la tarda a la plaça del Pou, amb
recorreguts fins a la plaça de l’Església on es van llegir sengles manifestos.

Vaga general

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

E

ls sindicats independentistes Intersindical
- CSC i la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC)
van convocar el divendres
18 d’octubre una vaga general a Catalunya amb el
lema “Pels drets i les llibertats”. La convocatòria va
coincidir en el marc de les
mobilitzacions com a resposta a la sentència contra
el procés.
A casa nostra el seguiment a la vaga es va notar
sobretot en els comerços
que van romandre tancats,
així com els serveis municipals. Pel que fa als centres
educatius, tant l’Escola Macià-Companys com el Collegi Mare de Déu del Socors, la Llar d’Infants l’Era,
la residència geriàtrica Mas
Vell i el CAP van fixar serveis mínims.
En solidaritat amb la vaga
general es van convocar
dues concentracions: una a
dos quarts de 12 del migdia,

que va tenir una participació de més d’un centenar de
persones, i una altra a les 5
de la tarda, que va ser més
nombrosa, amb més de 200
persones reunides. Les dues
concentracions van tenir
lloc a la plaça del Pou des
d’on es va iniciar una marxa
pels carrers fins a la plaça
de l’Església amb proclames com “Llibertat presos
polítics”, “Independència”
i “Contra la sentència. Independència”. Un cop a la
plaça es van llegir diversos
poemes i el manifest fet per
la Intersindical - CSC en el
qual reclamen la derogació
de les reformes laborals i la
recuperació de tots els drets
laborals perduts, un salari
mínim de 1.200 euros, més
recursos per a la inspecció
de treball, igualtat de gènere i la recuperació del poder
adquisitiu de salaris i pensions, entre altres. Les concentracions van acabar amb
l’himne nacional.
[OCTUBRE 2019]
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MOCIÓ DE RESPOSTA A LA SENTÈNCIA DEL TRIBUNAL
SUPREM I PER DEMANAR L’AMNISTIA PER A LES PERSONES
PRESES POLÍTIQUES CATALANES I EN DEFENSA DEL DRET
D’AUTODETERMINACIÓ

D

eﬁnitivament, la democràcia a l’Estat espanyol mostra símptomes inequívocs d’estar tocada de mort.
Oriol Junqueras, Carme Forcadell, Jordi Sànchez, Jordi
Cuixart, Jordi Turull, Raül Romeva, Josep Rull, Quim
Forn i Dolors Bassa han estat condemnats amb penes de
presó. I Meritxell Borràs, Carles Mundó i Santi Vila han
estat condemnats per desobediència amb multes econòmiques i inhabilitació. Aquest ha estat un judici polític
que mai no s’hagués hagut de produir. Tornem a dir alt i
clar que en democràcia votar no és cap delicte. Les idees
no es jutgen. I és per això que reclamem la llibertat de
totes les persones preses i exiliades polítiques, perquè
no han comès cap delicte.
Vivim amb tristor i profunda indignació la sentència,
que suposa una vulneració dels drets polítics individuals de les persones condemnades, de les preses i exiliades polítiques, i una retallada dels drets i llibertats
col·lectives. El judici i la sentència ens han conduït a un
estat d’absoluta excepcionalitat. Vivim moments molt
greus, moments en què es posa de manifest que l’aparell
de l’Estat espanyol actua intentant abolir la pluralitat
política, vulnera la legitimitat del poble de Catalunya a
decidir el seu futur lliurement, agredeix el dret que tenim a transformar la societat a través de la independència. I, al mateix temps, avui tornem a constatar que les
forces polítiques de l’Estat són incapaces de fer ús del
diàleg com a instrument de resolució del conﬂicte.
Aquesta sentència no ens atura. Al contrari, ens enforteix com a moviment per debilitar el règim del 78. I és
que, una vegada més, reivindiquem el dret a l’autodeterminació, el dret a treballar pacíﬁcament per esdevenir
República Catalana, lliure, neta, justa i que treballi per
garantir la igualtat d’oportunitats entre tota la ciutadania catalana. Cap sentència ens aturarà. Plantem cara
a la voluntat repressora de l’Estat espanyol, i ho fem
mobilitzant-nos, reclamant diàleg, reivindicant la via
política i democràtica de resolució del conﬂicte. Demanem l’amnistia per a totes les persones condemnades i
perseguides.
Reprovem l’actitud sostinguda de l’Estat espanyol,
que ha dimitit de la seva responsabilitat de fer front i
donar resposta a les demandes de la ciutadania, per via
dialogada i pacíﬁca. Convé recordar, per exemple, que,
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el maig d’aquest any 2019, el grup de treball sobre detencions arbitràries de Nacions Unides va fer pública
una resolució que instava l’Estat espanyol a deixar en
llibertat de forma immediata l’Oriol Junqueras, en Jordi Cuixart i en Jordi Sánchez, que es trobaven a presó
preventiva.
L’incompliment d’aquesta resolució va ser una mostra
més que l’Estat actua desoint qualsevol resolució, tractat internacional (com la Carta de les Nacions Unides i
el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics que recullen el dret a l’autodeterminació) o totes les manifestacions pacíﬁques del poble de Catalunya a favor de la
independència i la República Catalana. I aquesta actitud
és molt greu. Per això la denunciem, perquè, malauradament, ens recorda etapes autoritàries en què no hi havia
garantits els drets polítics ni les llibertats de la major
part de la ciutadania.
Reivindiquem justícia, i ens disposem a liderar de nou
la lluita antirepressiva, democràtica, pacíﬁca i a favor
dels drets i les llibertats. La situació d’excepcionalitat
que estem vivint, agreujada especialment per la conﬁrmació de la sentència, afecta tothom, afecta la quotidianitat dels pobles i ciutats del nostre país i de totes les
persones que hi vivim.
I, per tant, és per tots els motius exposats anteriorment que el ple adopta els següents acords:
PRIMER. Manifestar el rebuig a la sentència condemnatòria emesa pel Tribunal Suprem en relació al judici de
l’1 d’octubre i la causa independentista, constatant que
representa una regressió dels drets i les llibertats de la
ciutadania de Catalunya.
SEGON. Reclamar la llibertat immediata de tots els
presos i preses polítiques i exigir l’amnistia de tots ells
i elles, i de tots els exiliats i exiliades, com a reconeixement de l’absència de cap delicte vinculat a la celebració del referèndum de l’1 d’Octubre i a qualsevol altra
acció política celebrada durant els dies previs i posteriors a aquesta data.
TERCER. Mostrar el compromís amb el dret a l’autodeterminació, dret polític fonamental recollit en tractats internacionals com la Carta de les Nacions Unides i

el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics, signats
també per l’Estat espanyol, i reivindicar-lo com a dret en
virtut del qual resoldre el conﬂicte polític existent, per
via democràtica i pacíﬁca.

lluites compartides i pacíﬁques a favor dels drets i les
llibertats. I comprometre’ns a participar en l’acte convocat pel President de la Generalitat el dia 26 d’octubre al
Palau de la Generalitat.

QUART. Reaﬁrmar-nos en el caràcter pacíﬁc i no violent del moviment independentista català. Condemnar
tots els intents de criminalització del moviment independentista que les seves diferents institucions, òrgans, poders i alguns mitjans de comunicació volen construir.

VUITÈ. Expressar la més ferma voluntat de seguir treballant, dia rere dia, per garantir els drets i les llibertats
de tota la ciutadania d’Agramunt, la defensa del diàleg
i dels principis democràtics i la pluralitat política, així
com el respecte a la separació de poders, imprescindible
en qualsevol estat de dret.

CINQUÈ. Exigir al govern de l’Estat espanyol que
respecti la legitimitat de les persones escollides democràticament a les diferents institucions catalanes, així
com les decisions i acords que se’n derivin, com a màxima expressió de la sobirania popular.
SISÈ. Comprometre’ns a treballar conjuntament amb
el Parlament de Catalunya, del Govern de la Generalitat de Catalunya i convocar-nos a participar, com a representants legítims de la ciutadania, en una assemblea
d’electes a favor dels drets polítics i la llibertat.
SETÈ. Mostrar l’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt
a totes les mobilitzacions de rebuig a la sentència del
Tribunal Suprem, tant a nivell nacional com internacional, i convidar la ciutadania a participar en totes les

NOVÈ. Fer avinent la situació de repressió política
i de vulneració de drets fonamentals que estem vivint
com a ciutadania i com a país als municipis agermanats.
DESÈ. Fer arribar aquest acord a la Presidència del
Parlament de Catalunya, a la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés de Diputats, a la Presidència del Govern de l’estat, a la Presidència del Parlament Europeu, a l’Associació Catalana de
Municipis i a l’Associació de Municipis per la Independència. I donar a conèixer el contingut d’aquesta moció
a la ciutadania del municipi pels mitjans que es creguin
oportuns.
Agramunt, 15 d’octubre de 2019
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David Sancho i Ferran Dalmau
durant la presentació del llibre.

Organitzat pel CDR d’Agramunt i Comarca, el divendres
20 de setembre va tenir lloc
al Centre Cívic d’Agramunt la
presentació del llibre “Fills de
la vuitena” de Ferran Dalmau
i David Sancho, que repassa
els darrers cinquanta anys de
l’esquerra
independentista
a l’Aran, el Pirineu i Ponent.
Publicat per Pagès Editors,
l’obra vol servir per explicar
a les noves generacions independentistes que el movi-

JOAN PIJUAN

Molta gent va acudir a visitar les
instal·lacions del complex Kipps.

Presentació llibre
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ment no va néixer al 2010,
sinó que té unes arrels profundes que ells prenen com
a punt de partida el 1969,
any de naixement del Partit
Socialista d’Alliberament Nacional (PSAN).
El llibre sorgeix amb la intenció de posar a l’abast de
la societat el “llegat polític”
recopilat al Fons de Documentació de l’Esquerra Independentista de Ponent, una
iniciativa impulsada per ambdós autors ara fa tres anys.
Dalmau explicà que l’independentisme a Ponent s’ha
caracteritzat per tenir una
“continuïtat històrica” durant 50 anys amb presència
d’organitzacions d’una forma
constant, al contrari de molts
altres llocs dels Països Catalans. Aquestes organitzacions
han anat evolucionant amb
els anys fins arribar a l’actualitat a configurar partits com
la CUP o Poble Lliure.
El llibre comença destacant
figures “pioneres” del moviment de Ponent com Joan Culleré o Pere Terrado, el primer
militant del PSAN a Lleida.

El recorregut històric acaba
al 2012, amb la primera intervenció de la diputada de
la CUP, Mireia Boya, al Parlament, la primera diputada independentista de la Val d’Aran.
El títol Fills de la vuitena
fa referència al que es coneix
com a l’antiga “regió vuitena”
del Front Nacional Català,
considerada com una de les
regions més estructurades i
amb més militància del front
durant la dictadura. Els autors volen destacar així que
l’independentisme a Ponent
té la seva trajectòria i singularitat amb noms propis com
Maria Mercè Marçal o Manuel
de Pedrolo.

50 anys
de la Discoteca Kipps
La Discoteca Kipps va celebrar el dissabte 21 de setembre una gran festa-concert per
commemorar el 50è aniversari de la seva inauguració. La
festa tenia un doble objectiu:
per una banda que les persones que van viure l’època del
Kipps la poguessin recordar i

JOAN PIJUAN
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David Jorba va parlar de la felicitat
al Centre Cívic.

Dia Mundial
de l’Alzheimer
Amb motiu del dia Mundial
de l’Alzheimer, 21 de setembre, l’Associació de Familiars
de Maltats d’Alzheimer de Tàrrega i Comarca va organitzar diversos actes a la Vila per commemorar-lo. El dissabte 21 va
habilitar un punt d’informació
i mesa petitòria durant tot el
dia a la plaça de l’Església i el
dilluns 23 va oferir al Centre
Cívic la conferència “La felicitat, un assumpte molt seriós”
a càrrec del coach-formador
David Jorba.

▼

A la dreta, punt d’informació a la
plaça de l’Església.

per l’altra, que les generacions actuals coneguessin com
era el temps d’oci dels seus
pares.
En principi la festa s’havia
de celebrar a l’avinguda Catalunya, just al costat de l’entrada de la discoteca, però la
previsió de mal temps va fer
que la traslladessin al pavelló
firal, on s’organitzà un concert de La Glamour Band,
una banda de versions especialitzada en la música dels
anys 70, 80 i 90, que va acabar amb una sessió de DJ. La
festa-concert també comptà
amb servei de barra i sopar.
Durant la jornada hi va haver portes obertes a les installacions de Kipps. Centenars

Jorba va definir la felicitat
com un equilibri entre allò
que som, el que tenim i el
que volem, i va afirmar que
com més felicitat i benestar
tinguem durant el dia, millor
podrem gestionar les grans
dificultats que ens trobem.
També va afirmar que les persones que han de conviure
amb una situació difícil com
pot ser una malaltia d’Alzheimer, és important trobar espais de calma per poder-se
regenerar i poder donar el
millor de si mateix. Va exposar diversos consells que ens
poden ajudar a ser feliços,
com són: descansar bé per a
regenerar-nos, fer exercici físic aeròbic i mental, esmorzar
bé, ser agraïts, relaxar-nos,
afrontar-nos als reptes diaris,
sempre saludar i ser amables
amb els altres, bon humor,
mantenir una postura oberta,
alimentació equilibrada, escoltar música, etc.
“Transformem-nos,
busquem activitats diàries que
ens ajudin a fer aquesta
transformació per poder ser
més feliços. La felicitat o el
benestar té un impacte molt
important. No serem feliços
si no volem. Si decidim ser-

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Els visitants van gaudir contemplant les imatges i publicacions
que hi havia exposades.

de persones van poder visitar
la cafeteria i el restaurant,
que es conserven amb molt
bon estat, així com la discoteca on s’aprecien els efectes
de l’incendi que va patir l’any
1981. Els assistents van poder gaudir de projeccions
d’imatges antigues en grans
pantalles i d’una exposició de
cartells i fotografies.
La Discoteca KIPPS va
obrir les seves portes el 13 de
setembre de 1969, convertint-se en la primera sala de
festes de Lleida, i va funcionar fins al 1981, quan es va
incendiar de manera fortuïta.
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Després de les actuacions
celebrades al Foment Parroquial a
benefici de Càritas, el Cor Parroquial va lliurar a mossèn Uriel un
obsequi de record.
En acabar, se’l va acomiadar
interpretant una última cançó.

ho, estem en el camí per començar a ser-ho, encara que
les circumstàncies que ens
envoltin no sempre ens predisposin a ser-ho”, destacà
Jorba.

Vetllada solidària i
d’acomiadament

JOAN PIJUAN

Mitja dotzena de globus van volar
pel cel d’Agramunt.

El diumenge 22 de setembre es va realitzar al Foment
Parroquial un acte benèfic
a favor de Càritas en el qual
mossèn Uriel es va acomiadar
com a rector de la Parròquia
d’Agramunt. El públic assis-
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tent no va acabar d’omplir
del tot la sala. La vetllada
comptà amb l’actuació musical de Sònia Gesé i Dolors
Ginestà que interpretaren una
desena de cançons, el sorteig
de catorze lots de productes
entre tots els assistents i per
últim l’escenificació del sainet “Deixa’m el marit” –on
també actuava Mn. Uriel–
amb el següent repartiment:
Actors: Maria, Dolors Ginestà;
Carme, Antonieta Canosa; Albert, José Uriel Álvarez; Isabel, Mª Dolors Arriasol; Tia
Amàlia, Roser Feixa; Pepa,
Josefina Arriasol; Sra. Rita,
Teresa Carulla. Apuntadores:
Esperança Llovera i Dolors
Enrich Murt. Col·laborador:
David Cuesta. Il·luminació:
Jaume Vilalta. Direcció: Antonieta Canosa.
Un cop acabada la representació teatral el Cor Parroquial
va lliurar a Mn. Uriel un plat
de ceràmica signat per tots
els membres com a record i
a continuació li cantaren una
última cançó de comiat.
Mossèn Uriel s’acomiadà personalment de tots els

assistents a la porta del Foment, mentre anaven sortint.
El dimecres 25 al vespre
oficià la seva darrera missa
com a rector de la parròquia
d’Agramunt, des de feia sis
anys, abans de marxar cap a
la seva nova parròquia.
El dissabte 28 ja va oficiar
la missa vespertina el nou rector de la nostra parròquia nomenat per l’Arquebisbe-Bisbe
d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives, Mn. Jaume Mayoral, que
fins al moment era el rector
de la Parròquia de Santa Maria de Ponts.

Globus aerostàtics
Del 27 al 29 de setembre
es van veure volar pel terme
d’Agramunt una mitja dotzena de globus aerostàtics que
disputaven una de les proves
del Campionat de Catalunya
d’Aerostació. Durant els tres
dies de competició els pilots
van realitzar vols de matí i tarda. Les proves consistien en
llençar uns testimonis, uns
sacs de 100 grams de pes, a
unes grans dianes dibuixades
al terra.

A la dreta, la centenària homenatjada posant amb la seva família i
les autoritats.

JOAN PIJUAN

ment de Treball, Afers Socials
i Famílies de la Generalitat, el
Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Agramunt li van retre
un reconeixement al seu domicili. L’alcalde, Bernat Solé, li
va lliurar la Medalla Centenària
de la Generalitat que concedeix a totes les persones residents a Catalunya que compleixen 100 anys de vida, i el
regidor de Noves Tecnologies,
Joan Pijuan, un ram de flors
en nom de tota la vila d’Agramunt. Per la seva part, la consellera d’Acció Social, Ciutadania i Igualtat de l’Urgell, Sílvia
Fernàndez, li va fer entrega
d’una placa commemorativa
d’aquesta efemèrides. La Rosario és natural de Monzón,
província d’Osca, i fa 50 anys
que resideix a Agramunt.

Atrapacontes
La Biblioteca Municipal
Guillem Viladot va reprendre
el dissabte 5 d’octubre les
sessions del cicle Atrapacontes, que es fan el primer
dissabte de mes, amb el conte “L’arbre vell” explicat per
l’Associació El Saüc, una
associació per la infància,
l’educació viva i la natura que
estan impulsant un projecte
d’Escola Bosc a Montgai i un
espai de jocs a Butsènit.

Centenària

Cicle de xerrades
del Consell Comarcal

JOAN PIJUAN

Xerrada a l’Espai Cívic organitzada
pel Consell Comarcal de l’Urgell.

L’agramuntina Rosario Dieste Garcés va complir el divendres 4 d’octubre cent anys de
vida. L’endemà, el Departa-

El Consell Comarcal de
l’Urgell ha programat per als
mesos d’octubre i novembre
dues xerrades adreçades a famílies amb fills menors d’edat
que es faran a les poblacions
d’Agramunt, Bellpuig, Tàrrega i la Fuliola. Unes xerrades
que s’emmarquen en el Contracte Programa 2016-2019
del Departament de Treball,
Afers Socials i Famílies a tra-

vés del qual el Consell Comarcal duu a terme el servei d’intervenció socioeducativa no
residencial (SIS) per a infants
i adolescents de 0 a 18 anys,
i les seves respectives famílies. La finalitat del servei és
proporcionar un treball individual, grupal i comunitari amb
les famílies amb l’objectiu
d’oferir un suport més proper
a les necessitats detectades
al territori.
La primera de les xerrades
a la nostra vila va tenir lloc el
dimarts 8 d’octubre a l’Espai
Cívic a càrrec de la Fundació
Verge Blanca que va oferir la
xerrada “Com educar en positiu als nostres fills” a càrrec
de l’educadora social Anna
Peregrino.
Peregrino va destacar primerament que ser pare o mare
és molt complicat perquè els
fills no neixen amb un manual sota el braç que ajudi a ser
pare o mare. Hi ha molts factors que influencien en la tasca de ser pare o mare. Durant
la xerrada va exposar unes
bones pràctiques que poden
ajudar a ser pares efectius,
com poden ser per exemple:
tenir vincles efectius càlids,
tenir un entorn estructurat
amb unes normes adaptades
a l’edat dels fills, valorar po[OCTUBRE 2019]
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Atrapacontes a la Biblioteca
Municipal a càrrec de l’Associació
El Saüc.
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Trobada Provincial de
Voluntariat de la Creu
Roja
Agramunt va acollir el dissabte 19 d’octubre la 23a Tro-

JOAN PIJUAN

Nombrosos establiments
comercials i empreses es van
sumar a la campanya impulsada
per AECC - Catalunya Contra el
Càncer a Lleida.

sitivament l’esforç del nen en
l’aprenentatge dels estudis,
educar sense violència, planificar temps d’oci de qualitat
amb família, entre altres.
La segona es farà el dimarts
dia 22 també al Centre Cívic
a càrrec del Servei del Dol de
Ponent que oferirà la xerrada
“Com acompanyar als nostres
fills en un procés de dol”.

JOAN PIJUAN
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bada Provincial de Voluntariat
de Lleida de la Creu Roja, una
trobada anual que aquest any
s’ha fet a la nostra vila coincidint amb el 45è aniversari
de la creació de l’Assemblea
Local de Creu Roja.
La trobada aplegà un total
de 160 voluntaris d’aquesta
institució. Durant el matí els
voluntaris van realitzar activitats com ara visites a l’Espai Guinovart, a l’església de
Santa Maria, a Lo Pardal, el
Parc de Riella, a la Cisterna
del Convent, al Pou de Gel, al
Museu del Torró i la Xocolata
i al Pilar d’Almenara, a més

JOAN PIJUAN

Foto de família dels voluntaris
participants a la Trobada de la
Creu Roja amb les autoritats.

de diversos tallers. Després
la jornada continuà al pavelló
firal amb l’actuació dels Tabalers de l’Espetec i l’acte institucional que va comptar amb
la presència del president de
Creu Roja Agramunt, Gil Solanes; l’alcalde, Bernat Solé;
la diputada de la diputació de
Lleida, Mercè Carulla; el president del Consell Comarcal,
Gerard Balcells; la presidenta provincial de Creu Roja a
Lleida, Dolors Curià, i el president de Creu Roja Catalunya, Josep Quitet, els quals
van coincidir en agrair la tasca altruista dels voluntaris.
A continuació es va celebrar
un dinar de germanor seguit
d’una rifa de productes cedits
per comerços i empreses de
la vila. La jornada finalitzà
amb una visita pel nucli antic
de la vila.
L’objectiu d’aquesta Trobada anual és reconèixer la tasca solidària que duen a terme
els voluntaris i les voluntàries
de la Creu Roja a Lleida.

Dia Mundial contra el
Càncer de Mama
Amb motiu del Dia Mundial contra el Càncer de Mama,
19 d’octubre, mig centenar

Portada del conte il·lustrat per la
nostra companya de Sió, Serafina
Balasch.
A la dreta, les dues autores de la
publicació signant exemplars el
dia de la presentació a la població de Sant Cebrià de Vallalba.

Grup de Dones de Preixens commemorant la Diada Nacional de
Catalunya a la seva població.

d’establiments comercials i
empreses de la vila es van sumar a la campanya impulsada
per AECC - Catalunya Contra
el Càncer a Lleida, “Amb tu,
donem la cara”, decorant els
seus aparadors de rosa –símbol de la lluita contra aquesta
malaltia– en suport als pacients i familiars de càncer de
mama.
L’objectiu d’aquesta celebració és conscienciar la població de la importància de
la investigació i el diagnòstic
precoç del càncer de mama
per guanyar la lluita contra
aquesta malaltia que esdevé

el tumor més freqüent en dones arreu del món.

Serafina Balasch
il·lustra un nou conte
La nostra col·laboradora
Serafina Balasch Puig ha estat l’encarregada d’il·lustrar
el conte L’àvia Quimeta i les
maduixes d’en Cebrià editat
a la població de Sant Cebrià
de Vallalba. El treball és fruit
d’un projecte de col·laboració
entre diverses persones arrelades a aquest municipi de
la comarca del Maresme. El
projecte va néixer fa quatre
anys a l’escola bressol muni-

cipal “El Rial”. “S’hi va portar a terme una iniciativa que
consistia en la invenció d’un
conte vinculat a fets propis
del municipi, el cultiu de la
maduixa i la recuperació del
paisatge històric on ara està
ubicada l’escola. L’objectiu
era compartir un espai amb
les famílies i fer ús de la narració oral per transmetre valors culturals i socials. Parallelament es van crear uns
capgrossos que eren els protagonistes del conte i que ja
han participat en la cercavila
de la Festa Major del poble”,
segons consta en el pròleg.
El vincle de la Serafina amb
aquesta població ve donat
pel fet que l’autora del text,
Marta Berrocal, va ser companya seva a la facultat on van
establir una gran amistat que
encara perdura. I va ser la
pròpia Marta qui va proposar
als promotors de la publicació
que l’artista agramuntina en
fos la il·lustradora, com així
ha estat.

FONT: DONES PREIXENS

Dones de Preixens
L’Associació de Dones de
Preixens va celebrar un any
més la Diada de l’Onze de Setembre amb actes reivindicatius. Una bona colla posen davant del local social amb una
gran senyera al darrere. ■
[OCTUBRE 2019]
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Entrevista a Francesc Mauri
món de la geografia o del món
de la física.
– Quins estudis has fet tu?
– Jo he estudiat geografia.

Fullejant un exemplar de la nostra
revista.

A

Amb dotze o tretze
anys el temps
era una cosa que
m’agradava molt,
però no pensava
que m’hi dedicaria
professionalment.
Jo pensava que
seria metge, químic o arquitecte,
una professió més
convencional.
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profitant l’estada a
Agramunt d’en Francesc Mauri, l’home del
temps de TV3 i Catalunya
Ràdio, per impartir la classe
inaugural del curs als alumnes de l’Aula d’Extensió Universitària, ens ha concedit a
la revista Sió la següent entrevista.
– Quins estudis s’han de fer
per ser meteoròleg?
– Per explicar el temps a
la tele hi ha molts tipus de
persones que fem d’homes
i dones del temps. Algunes
televisions han triat periodistes i en algunes èpoques i
en alguns indrets s’han triat
models publicitaris per fer el
temps, això depèn del tipus
de televisió. En el cas de TV3
i a moltes de les televisions
que hi ha a Espanya els que
presenten el temps som del

– Com se’t va despertar l’interès per la meteorologia?
– És una cosa que porto
a dins des de sempre. Amb
dotze o tretze anys el temps
era una cosa que m’agradava
molt, però no pensava que
m’hi dedicaria professionalment. Jo pensava que seria
metge, químic o arquitecte,
una professió més convencional. A partir de l’interès
per la meteorologia hi hagué
una guspira i al final una sèrie
de casualitats em portaren a
fer una substitució l’estiu de
1985 a Catalunya Ràdio. I
allà començà la història.
– A quins mitjans has treballat?
– He treballat a Catalunya
Ràdio, a La Vanguardia, el
Grup Flaix de ràdio. També he
treballat a la revista El Temps
del País Valencià, a TV3; en
la majoria d’aquests mitjans
va ser a finals dels anys vuitanta o a principis dels noranta. També ho he fet en altres
ràdios més locals com Ràdio
Costa Brava, Ràdio Ripoll,
Ràdio Olot, Tarragona Ràdio...
i en alguns mitjans escrits.
– Actualment on treballes?
– Ara estic a TV3 i Catalunya Ràdio amb les cròniques
diàries del temps. En el cas
de Catalunya Ràdio aquest
novembre fa vuit anys del

”MeteoMauri” al que s’hi ha
afegit el “Green MeteoMauri”
centrat exclusivament amb
sostenibilitat i eficiència.
– Per què creus que els espais del temps són tan seguits
per la gent?
– Crec que els éssers humans portem una empremta
molt llunyana que ens inclina
a conèixer el futur. La meteorologia al final ens influencia
ens molts aspectes en la vida
quotidiana, de la vida professional, actualment en el tema
de l’oci, i aquesta empremta la portem. A partir d’aquí
presentem l’espai del temps
d’una forma propera i directa,
en què l’espectador es troba
amb una comoditat més gran
que en els informatius més
secs; això ha ajudat a aquest
interès.
– Ara que les previsions del
temps ens arribem a totes hores, sense demanar-les i de
forma instantània al mòbil. Què
aporteu els homes del temps
en les vostres previsions com a
valor afegits?
– El telèfon el que et fa és
el següent: ara ens trobem a
Agramunt i el que fa és triangular les dades dels aeroports
més propers, per tant t’està
triangulant Barcelona, Reus
i Saragossa i a partir d’aquí
en funció del que diuen els
models i la cota on et trobes,
et dona una aproximació del
temps i la temperatura que fa.
Aquestes prediccions, a vegades no, però sovint es desvien
de la realitat. I el pronòstic

Ramon Bernaus, Francesc Mauri i
Anna Santacreu posant amb la revista del passat mes de gener, on
es publica el resum meteorològic
de l’any anterior.

La meteorologia al
final ens influencia
ens molts aspectes en la vida
quotidiana, de la
vida professional,
actualment en el
tema de l’oci, i
aquesta empremta
la portem.

Nosaltres tenim
una feina que evidentment implica
errors i, per tant,
relativament sovint a vint-i-quatre
hores vista tenim
vuitanta-cinc
encerts i quinze
errors de cada
cent pronòstics.

que fan servir és d’allà on traiem nosaltres els pronòstics,
i els models automàticament
els fa el telèfon. Però allà on
hi hagi una persona a sobre
per llimar alguns cantells
amb massa aresta, millor.
– Les prediccions del temps
que fas a TV3 t’han portat algun
problema?
– Fa molts anys que ho fem
i n’hi ha hagut algunes quantes. Generalment a la feina
pels encerts i el dia a dia et
feliciten com en la majoria
de feines; en canvi, si la pífies t’ho fan arribar. Nosaltres
tenim una feina que evidentment implica errors i, per
tant, relativament sovint a
vint-i-quatre hores vista tenim
vuitanta-cinc encerts i quinze
errors de cada cent pronòstics
i si alguns d’aquest errors enganxen algun dia clau hi pot
haver problemes.
– Recordes alguna anècdota
en aquest sentit?
– Recordo que en una localitat pirinenca havíem anunciat una forta nevada a la tarda
d’un dissabte. Eren les dues
del migdia, sona el telèfon,
despenjo i em diuen: “mira
soc la presidenta del gremi

de botiguers (de la localitat
pirinenca) i aquí no hem vist
ni un floc de neu”. Jo li vaig
contestar: “però estava anunciat per a la tarda”. Ella va
continuar: “però són les dues
del migdia i fa un sol que enamora i els francesos han dit
que farà sol”. Vaig continuar:
“No em diguis això ja que els
francesos no poden haver dit
que fa sol, doncs a la banda
de França ja està nevant, el
que passa és que tu estàs en
una vall i veus el cel blau”.
“No, no, no, segur que no sortirà bé”, em va contestar ella.
D’acord, li vaig dir jo: “Tu em
truques demà, t’esperes que
s’acabi la tarda i el dia i ja
veurem”. “És que ha fet un
matí de sol”, va insistir. “Ja
ho havíem dit que aguantaria
al matí i la nevada seria a la
tarda”, li vaig contestar. Ella
va continuar: “Jo, després
d’haver trucat, estic convençuda que teniu comissions
dels grans centres comercials
de la ciutat perquè la gent es
quedi el cap de setmana a la
ciutat i gasti als grans centres
comercials”. Jo li vaig dir:
“Mira, la vida és molt més
senzilla que tot això i ja et puc
dir que d’això no hi ha res”.
Aquella mateixa tarda-vespre
en aquella població van caure
quaranta centímetres de neu.
La persona en qüestió l’endemà no va trucar.
– El temps tan desgavellat
que vivim ara, creus que té alguna relació amb el canvi climàtic?
– Segur, segur, segur. El
que no sabem és la part de
responsabilitat que té l’un i té
l’altre, però que té a veure, sí.
– Has escrit algun llibre re-

lacionat amb el temps i amb el
clima?
– El darrer ha estat Stop al
canvi climàtic. Què hi podem
fer nosaltres i com podem ser
més sostenibles i va de tot
això.
– Coneixem el teu compromís
amb el medi ambient i el futur
del planeta. Dona’ns alguns
consells pràctics de com hem
d’actuar en matèria climàtica.
– El primer és practicar un
consum responsable i triar
segons quins productes al
supermercat. Pel que fa a la
mobilitat, anar pensant ja en
cotxes híbrids de gas o elèctrics integrals. Crec que amb
algun híbrid que s’anuncia
convencional, per trajectes per carretera sempre vas
amb benzina i, per tant, no
suposa realment cap estalvi
mediambiental. Dins d’una
ciutat, sí, però per carretera,
no. Aquí a Agramunt el que
necessites és o cremar gas
o fer servir l’electricitat per
ser sostenibles i per tant els
vehicles serien aquests. Després, per exemple, pagar la
factura de l’electricitat de
casa, la comercialitzadora, a
una companyia que ens pugui
servir energia renovable, això
obliga els fabricants de quilovats a fer-los d’una forma
neta.
Moltes gràcies per la teva
amabilitat contestant les nostres preguntes de forma planera
i entenedora que fa que el teu
missatge de persona compromesa amb el temps i amb el
medi ambient arribi als nostres
lectors.
Anna Santacreu
Ramon Bernaus
[OCTUBRE 2019]
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Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Inauguració del curs 2019-2020
Es presentà com
a novetat d’aquest
curs la intenció
d’organitzar unes
classes a part de
l’Aula, impartides
per professorat
especialitzat i
tractant temes
monogràfics, de
les quals s’informarà amb tot
detall el dia de
l’Assemblea General.

ANNA MARTÍN

Francesc Mauri durant la seva
classe inaugural al Casal.
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E

l dimecres 2 d’octubre,
a les 5 de la tarda, va
tenir lloc a la Sala del
Teatre del Casal Agramuntí la
inauguració del curs acadèmic de l’AEUA. Va comptar
amb la presència del delegat del rector del Campus
Universitari Igualada-UdL, el
Sr. Ferran Badia i de l’alcalde d’Agramunt, el Sr. Bernat
Solé.
La presidenta de l’Aula,
després de donar la benvinguda i d’agrair l’assistència al
nombrós grup d’alumnes presents (218 matriculats), i als
representats institucionals,
demanà un minut de silenci
en record del nostre company
i membre sortint de la Junta
Directiva, el Sr. Pere Figuera.

Tot seguit manifestà l’agraïment a les institucions i entitats per la seva col·laboració
amb l’Aula.
A continuació, tal i com
consta als Estatuts de Constitució de l’Aula d’Agramunt,
comentà la renovació d’una
part dels membres que formen la Junta Directiva, que
ara queda constituïda per
les següents persones: presidenta, Anna Martín; vicepresident, Pep Queralt; tresorer,
Josep Pla; secretari, Ramon
Bernaus; vocals, M. Pilar Clavera i Dolors Valls. Finalment
va fer palès el reconeixement
a la tasca realitzada pels
membres sortints: Josep M.
Lluc (tresorer) i Pere Figuera
(vocal).
Seguidament presentà com
a novetat d’aquest curs la
intenció d’organitzar unes
classes a part de l’Aula, impartides per professorat especialitzat i tractant temes
monogràfics, de les quals
s’informarà amb tot detall el
dia de l’Assemblea General.
També informà de la sortida
al territori que realitzarem el
24 d’octubre: “El Pallars des
del patrimoni”.
L’acte institucional va acabar amb els parlaments de
les autoritats presents, que
van valorar molt positivament
el creixement dels alumnes
matriculats, tot remarcant
que les aules tenen una funció social provada, fomenten l’esperit crític, hi ha una
transmissió de coneixements
que cohesiona la societat i
l’anima a participar en activitats col·lectives. Finalment

van manifestar el suport de la
UdL i l’Ajuntament en tots els
aspectes de l’Aula. Finalment
la presidenta va presentar
el ponent que va impartir la
classe inaugural.
Francesc Mauri. Llicenciat
en geografia i especialista en
climatologia per la Universitat
de Barcelona. Va començar
a treballar com a meteoròleg
a Catalunya Ràdio (1985) i
també a TV3 (1988). Durant
els 34 anys de professió ha
treballat en diversos mitjans
entre els quals destaca el
Grup Flaix i La Vanguardia.
Actualment presenta la informació del temps al Telenotícies Vespre de TV3, a Catalunya Ràdio i a Catalunya Informació. Autor i coautor de quatre llibres sobre meteorologia.
Ha impartit més de cinc-centes xerrades sobre el temps i
el clima a Catalunya, les Illes,
València i Aragó. El 8 de març
del 2010 era membre de
l’equip premiat amb l’Ondas,
per la cobertura informativa
del temporal de neu. El 2014
va rebre el premi al millor
professional de ràdio a Catalunya. És membre del Consell
Assessor del Servei Meteorològic de Catalunya.
Inicià la classe parlant de
l’emergència climàtica i de
l’imminent canvi climàtic.
Per entendre els factors causants de les inundacions a
Catalunya ens va parlar de
com actua el clima mediterrani i les seves característiques
específiques que el fan un
clima únic a nivell mundial.
Ens parlà de les llevantades,
aires frescos provinents del

el canvi climàtic. El torn de
paraules fou del màxim interès amb moltes preguntes per
part dels alumnes.

ANNA MARTÍN

Nota de condol

Aspecte de la sala durant la conferència del reconegut meteoròleg.

Per entendre els
factors causants
de les inundacions
a Catalunya, Francesc Mauri ens
va parlar de com
actua el clima
mediterrani i les
seves característiques específiques
que el fan un
clima únic a nivell
mundial.

mar que sovint formen els núvols que acaben provocant els
grans aiguats. Mostrà gràfics
on es constata que els mesos
amb la pluviometria més alta
al nostre país són agost, setembre, octubre i novembre.
També mostrà dades comparatives dels cabals dels rius
que baixen del Pirineu i que
van provocar les inundacions
del 2008. Ens explicà que a
la costa són les tempestes locals i sobtades les que provoquen el ràpid desbordament
de les rieres. A l’interior el cas
és diferent ja que plou molt
només a la capçalera dels
rius, en el nostre cas a la Pa-

nadella, i la crescuda del cabal d’aigua baixa lenta arrossegant els llots i la brossa que
es troba a la seva llera: són
les rubinades. Aquí de tant en
tant passa al Sió, l’Ondara i el
Corb; essent molt conegudes
la rubinada de Santa Tecla de
1874 o la del 3 de novembre
del 2015. Per sort, va dir, a
la nostra societat creix la cultura de la percepció del risc
i va insistir en la necessitat
de prendre mesures com la
prohibició de construir a la
vora dels rius. Acabà la intervenció remarcant la necessitat d’adaptar-nos a les noves
condicions que va produint

La junta de l’Aula d’Agramunt, en nom de tot l’alumnat, volem manifestar el
condol a la família i amics
del nostre company de junta durant aquests cinc anys,
Pere Figuera Casan, que ens
va deixar de forma inesperada
el dimarts 17 de setembre. El
seu treball i la seva dedicació
han fet possible també l’èxit
de l’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt. Et trobarem
a faltar.
Properes activitats:
Dimecres 6 de novembre.
Classe a càrrec de Francesc
Bailón, antropòleg. “L’expedició de Sir John Franklin. La
gran tragèdia de l’exploració
àrtica”.
Dimecres 20 de novembre.
Classe a càrrec de Ramon
Morell i Rossell, llicenciat en
ciències econòmiques, i professor de la UdL. “Les pensions malaltes o mortes”.
La Junta Directiva

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Protectors:

MAS BLANCH I JOVÉ

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH,

S.L.

EXPOSICIÓ A L'ESPAI
Guinovart El cos fragmentat
21 Juliol | 10 Novembre 2019

Sr. Joan Uriach Marsal

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI
Obres del certamen Miró&Art III
Guinovart com a inspiració
7 Setembre | 3 Novembre 2019

Fes-te Amic de l'Espai per només 30€ l'Any
El vostre suport és clau per preservar l'obra de Guinovart

HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14H
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PLAÇA DEL MERCAT, S/N · 25310 AGRAMUNT
WWW.ESPAIGUINOVART.CAT
TEL. 973 39 09 04

aecc

E N TITATS AEC C - C ATALUNYA CONT R A EL CÀNCER

Catalunya contra el Càncer
Lleida

Junta Local d’Agramunt

L’AECC Lleida augmenta els horaris
i el nombre d’activitats gratuïtes

L

’AECC - Catalunya Contra el Càncer de Lleida inicia
aquest octubre el curs amb grans novetats i una programació plena d’activitats gratuïtes per a persones
que han patit o estan passant per un procés oncològic.
L’objectiu de les diferents activitats és fomentar la salut,
el suport emocional i l’exercici físic de persones amb càncer.
Enguany, l’Associació ha volgut ampliar la cartellera d’activitats oferint classes d’exercici físic durant tot l’any. D’altra
banda, Cervera i Balaguer s’estrenen amb les classes de ioga
i a Tàrrega amplien les classes de fisioteràpia aquàtica a tot
l’any.
Cal destacar que totes aquestes activitats són gratuïtes i es
duen a terme en diferents horaris de matí o tarda, segons el
municipi en el qual es desenvolupi.
Els diferents serveis de l’AECC de Lleida
Els serveis que presta l’AECC de Lleida arreu del territori
varien en funció de la localitat. A continuació us destaquem
les activitats que s’ofereixen a la comarca de l’Urgell i les
comarques properes a Agramunt.

- La Segarra: Fisioteràpia aquàtica i individual, ioga, atenció social, grup d’exercici físic i atenció psicològica individual.
- L’Urgell: Fisioteràpia aquàtica i individual, atenció social,
ioga, grup d’exercici físic i atenció psicològica individual.
- La Noguera: Fisioteràpia aquàtica i individual, atenció
psicològica individual, atenció social, grup d’exercici físic
i ioga.
Per inscriure’s a les activitats, es poden dirigir al telèfon de
618 42 18 07 o aida.angles@aecc.es
Compromís amb el territori
Un any més, l’AECC Lleida es compromet a donar servei
a tot el territori lleidatà amb activitats, conferències, suport
psicològic, servei de fisioteràpia, servei d’atenció social,
préstec de material ortopèdic, etc. totalment gratuïtes per a
persones que han patit o pateixen càncer i familiars.
Per a més informació: AECC Lleida
Tel. 973 23 81 48 (Atenció 24 hores)

ESPAI CÍVIC AGRAMUNT
ACTIVITAT
- Dimecres 30 d’octubre - 18.00 h: Taller de cuina
infantil Fem panellets
De 4 a 12 anys – Gratuït – Places limitades – Inscripcions a l’Espai Cívic

EXPOSICIONS*
- Del 16 d’octubre al 7 de novembre: Comerç just i
cafè - IL·LUSIONS i ALTERNATIVA 3
Què és el comerç just? Quins són els seus valors i
objectius? Vine i descobreix com es transforma un acte
quotidià, com prendre cafè, en una acció poderosa per
la creació d’un món més sostenible, amb un futur millor.

- Del 9 de novembre al 9 de desembre: El llenguatge
de les emocions. Imatges que parlen d’Anna Pla – ANNA
PLA
Una exposició formada per fotografies i textos que
l’autora crea a partir de les seves vivències personals
per fer front a la malaltia del càncer, un treball que ha
convertit en llibre.
Inauguració: 9 de novembre, a les 12.00 h
*Les exposicions romandran obertes en horari de l’Espai Cívic

ESPAI CÍVIC AGRAMUNT: C. Ensenyament, 17 - 973 390 057 - eca@agramunt.cat
Horari: de dilluns a divendres de 15.00 h a 22.00 h i dissabtes d’11.00 h a 13.30 h
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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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OP IN IÓ LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

Fake Justice

Quan la Justícia
d’un Estat es posa
al costat del Govern
en comptes de ser
imparcial, la separació de poders
esdevé una fake,
una mentida. És el
pitjor que hi pot haver; perquè llavors
la Justícia esdevé
injusta.

El Govern de l’Estat,
negant-se a parlar
de res i amb la reacció d’augmentar
la repressió mitjançant l’enviament
de més policies i
guàrdies civils, va
per mal camí.

a sentència del Tribunal
Suprem als presos polítics passarà a la història
com una farsa i una venjança de l’Estat. Un Estat que
es diu democràtic, però que,
de facto, no accepta la dissidència ni la llibertat d’opinió.
Quan la Justícia d’un Estat es
posa al costat del Govern en
comptes de ser imparcial, la
separació de poders esdevé
una fake, una mentida. És el
pitjor que hi pot haver; perquè llavors la Justícia esdevé
injusta. Un oxímoron explosiu. La imatge de la justícia
que serva unes balances amb
el ulls embenats, és una quimera.
Els presos polítics porten
dos anys en presó preventiva
perquè se’ls atribuïa un delicte de rebel·lió. Ara resulta que
el Tribunal Suprem, segons la
sentència, accepta que no hi
va haver rebel·lió, però llavors construeix els arguments
suficients a partir d’un relat
fals per aplicar-los el delicte
de sedició recolzant-se en el
qualificatiu que van introduir

L

els que van preparar la denúncia d’haver comès actes “tumultuosos”. Amb això ja en
tenen prou com per condemnar-los a 100 anys de presó i
d’inhabilitar-los per una colla
d’anys. Primer els van detenir i empresonar, després van
buscar la manera d’aplicar-los
una forta condemna fent encaixar els fets a conveniència,
ni que fos manipulant la història i reinterpretant-la.
Que la sentència és una
venjança molt bèstia es veu
només sospesant fredament
el que van fer i les penes tan
dures que els han imposat.
Hi ha una desproporció tan
gran que només cap al cap a
aquells que defensen la sacrosanta unitat de la pàtria. En
aquest sentit només faltaven
les declaracions dels partits
constitucionalistes demanant
que no se’ls apliqui mai cap
mena d’indult o amnistia. Ganes de venjança i escarment!
La instrucció del sumari i
el judici van estar plens d’irregularitats denunciades per
la defensa i altres jutges i observadors experts en lleis. El
fet de portar el cas al Tribunal
Suprem de Madrid, quan corresponia al Tribunal Superior
de Justícia de Catalunya, així
com el refús de molts testimonis de la defensa, el no voler contrastar les declaracions
amb les imatges visuals dels
fets que es relataven, i un
llarguíssim etc., demostren
que les coses no es van fer
amb imparcialitat.
Condemnant els nostres representants polítics i socials
per uns fets als quals nosal-

tres també vam participar,
també ens condemnen a nosaltres. Molts vam anar a votar
l’1 d’octubre de 2017. De
manera que som culpables
per haver votat per una república independent d’Espanya;
som culpables de no voler ser
espanyols. Ens acusen de voler desconnectar d’Espanya;
però són ells que ja fa anys
han desconnectat de Catalunya.
El Govern de l’Estat, negant-se a parlar de res i amb
la reacció d’augmentar la
repressió mitjançant l’enviament de més policies i guàrdies civils, va per mal camí.
Pedro Sánchez, en la declaració de després de la sentència, va dir que l’independentisme havia fracassat, que es
passava a una nova situació.
Però no és pas veritat. Amb
les seves declaracions i amb
l’actuació del govern central
en funcions l’únic que han fet
és que cada cop hi hagi més
independentistes.
Quanta
gent diu que no està a favor
de la independència de Catalunya però que troben que la
condemna als presos polítics
és una barbaritat!
El desprestigi democràtic d’Espanya preocupa a la
Moncloa. Per això han endegat campanyes a l’exterior per
fer saber que Espanya és una
democràcia avançada. Ho
prediquen perquè veuen que
la marca cada vegada va més
pel pedregar. Volen tapar els
forats de l’estrip, però la mateixa acció de fer-ho els delata: “dime de qué presumes i
te diré de que careces”. ■
[OCTUBRE 2019]
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BAR RESTAURANT CASA MARTA
SERVEI A DOMICILI
Horari de dimarts a diumenge: 12 a 16 h i 20 a 24 h

Tels. 973 39 10 34 / 695 70 95 86 / 692 20 23 52
Av. de Catalunya, 19 local (al costat de la gasolinera CEPSA) · Agramunt
Comanda mínima 12€
Comanda superior a 12€ regal d’una llauna de refresc
Comanda superior a 20€ regal d’una tapa de braves gratis
Pregunta pel nostre menú diari
Pots pagar la teva comanda amb targeta

Si ets al·lèrgic a algun aliment avisa al cambrer. Gràcies
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O P IN IÓ ES C UDELLA BAR R EJADA

per ANTONI PONSA

Una entitat pròpia
Cada casa de
pagès formava
una identitat
pròpia capaç
d’afrontar
una possible
emergència
de qualsevol
tipus, tant si
provenia de la
inclemència
del temps,
com si era
causa d’algun
altre factor
imprevist.

C

ada casa de pagès formava una identitat pròpia capaç d’afrontar una
possible emergència de qualsevol tipus, tant si provenia de
la inclemència del temps, com
si era causa d’algun altre factor
imprevist. A més, sempre es podia confiar en l’ajut incondicional de tot el veïnat.
Per tant, les provisions eren
indispensables. El llenyer era
ple a vessar, El bestiar tenia força menjar en reserva. Els porcs
disposaven de prou remolatxes,
de patates no aptes per a la
cuina, naps, cols, carabasses,
coco, rullols, o sigui el residu de
l’oliva després de l’extracció de
l’oli, i un llarg etcètera.
Els glans eren abundants en
la majoria de zones de muntanya, en canvi, les alzines escassejaven d’allò més, i n’hi havia
d’algunes espècies que s’aprofitaven per a consum humà perquè el gust era tan bo com el de
les castanyes, crues o torrades,
era igual. D’alguns d’aquells
productes se’n feien calderades,
les quals, després de bullides,
s’amanien amb segó o farina integral de qualsevol cereal. Si a

tot això hi afegim la quantitat de
glans que s’anaven arreplegant
durant els hiverns de bona collita, amb els corresponents freds
i constipats que també s’hi anaven agafant, es pot entendre
millor l’augment de les reserves alimentàries de les quals es
disposava per a aquestes brutes
bestioles que ens fan gaudir a
les taules casolanes i dels restaurants.
Les gallines compartien el
mateix menú que els porcs, llevat d’alguna petita variació.
Diguem, també, que els porcs
en ple hivern es feien sortir del
corral per anar a pasturar al defora en camps de trepadella o
a les rouredes a furgar amb el
musell entre la fullaraca que ho
cobria tot, on hi trobaven glans
i altres elements que els venien
de gust, com baies, arrels tendres i diverses cuques. I si en
aquells voltants hi havia algun
rierol o aiguamoll, millor que
millor, bevien i es rebolcaven al
fang i, tot seguit, anaven a gratar-se a la soca d’un arbre. Així
és com exterminaven els possibles paràsits del seu cos, igual
que ho fan els seus parents

porcs senglars.
Encara que el porc sembli un
animal lent i feixuc, no ho és
tant com sembla, perquè quan
li convé posa marxa llarga i és
difícil poder-lo atrapar, sobretot
quan és costa amunt. Baixant
perd molta rapidesa. El motiu és
perquè, igual que altres quadrúpedes, té les potes davanteres
més curtes que les del darrere, i
és segur que corrent avall farien
tombarelles.
Com he dit, els glans eren
abundants en la majoria de zones de muntanya. En canvi, les
alzines escassejaven d’allò més,
i n’hi havia d’algunes espècies
que s’aprofitaven per a consum
humà perquè el seu sabor era
tan bo com el de les castanyes,
crues o torrades, era igual.
Això em recorda que prop del
pati de l’escola hi havia un arbre majestuós que feia respecte
i que, quan era l’hora de madurar, el seu entorn es cobria amb
una ingent capa del miraculós
fruit, moment que aprofitàvem
els escolars per torrar-ne a l’estufa del col·legi, amb l’aprovació, és clar, del mestre de
torn. ■
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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

O P IN IÓ ELS LEC TO RS ESCR IUEN

FOTOGRAFIA JOSEFINA

En fem 60!

Llista d’assistents, d’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1. Àngel Mateu
2. Enric Escolà
3. Ricard Batalla
4. Josep M. Caballol
5. Josep M. Solé
6. Jaume Caballer
7. Eduardo Pérez
8. Miquel Ramon
9. Ernest Costafreda
10. Pepita Verdejo
11. Paquita Parra
12. Remei Cinca
13. Ricard Bertran
14. Santos Garcia
15. Ovidi Noguera
16. Margarita Martí
17. Hermínia Viladrich
18. Mercè Espinosa
19. Eulàlia Ingla
20. Lolita Rodríguez
21. Agnès Pedrós
22. Isabel Felip
23. Joan Farré

24. Damià Miró
25. Anna M. Llagunes
26. Anna Suárez
27. Magda Brils
28. Pepita Pont
29. Dolors Muro
30. Josefina Rovira
31. Lourdes Mosella
32. Carme Márquez
33. Soledat Solanes
34. Pilar Solanes
35. Dolors Galera
36. Maria Vázquez
37. Carme Vicens
38. Alba Villalta
39. Anna Campabadal
40. M. Àngels Bernaus
41. Marta Raventós
* També va assistir al sopar Pilar Bovet, però no
hi era al moment de fer la
foto.

E

l dissabte 5 d’octubre vam celebrar la festa de les persones
nascudes al 1959, és a dir, les que durant aquest any hem
fet seixanta anys.
Va ser una trobada entranyable i divertida. Els moments entranyables van ser, sobretot, el moment de recolliment recordant els
que ens han deixat, la mateixa il·lusió de retrobar-nos, especialment amb aquells que feia anys que havíem perdut el contacte,
les converses entre els amics i coneguts rememorant anècdotes
i fets de la infantesa i joventut... I la diversió la vam gaudir amb
l’arribada del pastís ple de llum rebut amb una encesa de bengales per part de tots els presents, el repartiment de detalls, la
música de la nostra època ballant... i sobretot gaudint tots junts
de cada instant de la trobada.
El sentiment general va ser que el que ens uneix, més que
l’edat, són les experiències viscudes en un entorn que, per lluny
que ens hagi portat la vida, ha estat l’escenari principal de la
nostra existència i que sempre durem al cor, és el nostre poble,
Agramunt.
En el moment del comiat, gairebé tots els presents van manifestar la voluntat de repetir la trobada en un futur proper. Esperem que sigui així. Moltes gràcies a tots/es i PER MOLTS ANYS!
La comissió “En fem 60!”
[OCTUBRE 2019]
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Cal aclarir-ho
A

l Sió del mes passat he vist l’esquela de l’onzè aniversari de la mort de
Ramon Creus Boncompte. Un bon i
recordat amic. El que m’ha sorprès és
l’escrit que s’inclou, més emotiu que
meditat.
Reproduint part d’aquest text es pot
comprendre el que es diu: En Ramon
Creus va ser un dels fundadors de la
revista Sió juntament amb el Sr. Lluís

Pons de ca la Colometa; mossèn Sala,
rector d’Agramunt, i el Sr. Simó, president de la casa Canal d’Urgell. Aquests
quatre senyors van començar la història de la revista Sió.
La realitat. Els fundadors de Sió
(març 1964) foren set persones: J.
Simó, J. B. Bosch, A. Pagès, G. Viladot, Ll. Pons, R. Creus i J. Cots. I el
nom de mossèn Sala no consta enlloc.

NOTÍCIES
BIBLIOTECA

Es poden consultar aquestes dades als
“Recordatori de Sió” que s’han anat
publicant.
No es pot jugar amb la història, encara que sigui la petita història del Sió,
d’Agramunt. La memòria pot ser traïdora quan s’ha d’escriure dates, fets. Cal
rigor per evitar malentesos.
Jaume Cots

Divendres 15 de novembre, a les 20.00 h
ESPECTACLE: Cròniques de Teresa Pàmies
Actriu: Tilda Espluga

Direcció: Anna Güell

Dissabte 2 de novembre,
a les 11.30h
“Atrapacontes” a càrrec del
Club Futbol Sala Agramunt
En motiu de la commemoració del centenari del naixement de l’escriptora balaguerina, Teresa Pàmies

Del 12 al 20 de novembre
EXPOSICIÓ
Tot és en els llibres:
Teresa Pàmies
“Tot és en els llibres”, acostumava a dir Teresa Pàmies; i és ben cert que tota la seva trajectòria vital
es troba recollida en la cinquantena d’obres que va
escriure.
“Tot és en els llibres” també pot
voler dir que tot allò que compta, tot allò que importa, el que
val la pena pensar, fins on podem concloure, ho podem trobar
en els llibres.
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Un viatge a través de la vida, el pensament i els fets
d’aquesta dona pionera, valenta i imprescindible per entendre la nostra història contemporània. Lectura dramatitzada a partir de notes biogràfiques i textos de Teresa
Pàmies, a càrrec de Q-ars Teatre.

Divendres 22 de novembre, a les 20.00 h
Presentació del llibre

Joan Salvat-Papasseit.
L’incendiari de mots
Cartes inèdites, articles
i poemes esparsos
de Ferran Aisa i Mei Vidal
La presentació anirà a càrrec
dels autors i de Joan Puig
Lloc: Sala de conferències

O P IN IÓ ELS LEC TO RS ESCR IUEN

Jaume d’Agramunt, un metge
medieval
F

a uns anys i en raó a una invitació
que em vàrem fer des de la Universitat de Lleida, per donar una conferència d’un tema mèdic, de la meva
especialitat, vaig tenir coneixement
que la Biblioteca de la Facultat de Medicina porta el nom d’en Jaume d’Agramunt, en homenatge a aquest metge
del segle XIV que va ser l’autor d’un
dels llibres més importants de tota la
medicina catalana, durant l’edat mitjana. El llibre es titula “Regiment de
preservació de pestilència” i tracta de
la prevenció de la pesta negra, molt habitual en aquells temps i causa d’una
elevada mortalitat.
Hem de reconèixer que al revisar la
bibliografia que hi ha referent a aquest
metge hi ha dubtes que vertaderament
fos fill d’Agramunt. Ell sempre es va
definir com a lleidatà, però d’una forma general, donat que va viure pràcticament tota la seva vida a la ciutat de
Lleida on va rebre la seva educació i
formació en arts i medicina fins arribar
a ser Professor de l’Estudi General de
Lleida; per això refereix que es trobava més vinculat a la ciutat que possiblement al poble on havia nascut. Hi
ha investigadors que consideren que
el seu origen l’hem de buscar al sud

de França a la província del llinatge
llenguadocià Aigramont, on sí que és
cert que va passar llargues temporades
estudiant la pesta. En aquesta regió
estava molt estesa aquesta epidèmia i
sembla que és el lloc on es va centrar
per estudiar l’evolució de la malaltia i
va adquirir l’experiència suficient per
escriure el llibre.
Sigui quin sigui el seu origen, el
cert és que és conegut com a Jaume
d’Agramunt i el seu llibre es considera
com el més important escrit en la edat
mitjana sobre temes de medicina a Catalunya i es referencia en molts tractats espanyols i internacionals, donat
que és el primer llibre que considera la
prevenció com una activitat mèdica. El
text es dirigeix a la gent del poble donant instruccions per evitar el contagi
i la transmissió de la pesta i no és en
absolut un llibre dedicat a l’estudi de
les diferents formes de tractament que
s’utilitzaven en aquell temps.
Actualment es disposa sols d’una
sola còpia que es guarda a l’arxiu parroquial de Verdú i pels estudis que
s’han fet recentment sembla que procedeix del segle XIV. Ha estat durant
molts segles totalment desconegut fins
que estudis d’Enric Arderiu i Joan Veny

en el segle passat van permetre no sols
que es conegués la seva existència,
sinó que fos una de les obres escrites
de més prestigi que es mostrés en el
III Congrés d’Història de la Medicina
Catalana, celebrat a Lleida el 1981.
Per les dades que es disposen, en
Jaume d’Agramunt va morir jove, poc
temps després d’acabar el llibre, i sembla ser que afectat per la pesta que ell
tan bé coneixia; en concret es fixa el
seu traspàs el juliol de 1349 a la ciutat
de Lleida, però es desconeix el lloc del
seu enterrament. Esperem que treballs
de recerca més recents ens donin més
dades de Jaume d’Agramunt.
Josep Mª Laïlla i Vicens
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació
aparells
neteja
impresos
pastisseria
indústria

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

cash…

>amm.cat

mobiliari

Tu poses
la imaginació…

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

Elaboració Artesanal

Formatges Monber

Distribuïdors:

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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E N T R EVISTA A N TO N I H U G U ET

per JOAN PUIG

El món del col·leccionisme
pot dir que tota la vida l’he fet
aquí i em sento una catalana
més.
– Teniu fills?
– A l’any 81 vam tenir un
nen, el Santi. Ara ja fa la seva
vida, és casat i viu a Linyola.

Antoni Huguet l’any 1975.

F

a uns dies vaig contactar
amb Antoni Huguet Brito perquè li volia demanar que col·laborés amb l’edició de postals que hem iniciat
aquest mateix mes a Sió. De
seguida em va ensenyar una
colla de materials, no només
postals, que ell guarda curosament i ordenada. Així vaig
descobrir la seva atracció pel
col·leccionisme.
– On vas néixer?
– A Montfalcó, a la casa
dels avis el 1955. Però vam
venir a viure a Agramunt, al
carrer Sant Joan, al cap de
pocs anys perquè el pare va
trobar feina a cal Martorell.
– Però no sempre has viscut
al carrer Sant Joan.
– No. Quan em vaig casar

amb l’Engràcia Salas Vallecillos, l’any 79, vam anar a viure a cal Casalons durant uns
cinc anys, fins que ens vam
traslladar a la casa actual.
– De jove ja et vas posar a
treballar; on?
– Primer vaig estar dos anys
a cal Martorell, després dos
més a la fàbrica de mitjons
que hi havia a cal Mundí. El
1974 vaig entrar a treballar
a la Consist d’on ja no m’he
mogut. Fa poc vaig fer 64
anys; i ara estic pre-jubilat.
– Aprofitant que ets aquí, Engràcia, em pots dir si ets agramuntina com ell?
– Jo vaig néixer a Granada,
però amb 9 mesos vam venir
a viure a Puigverd i més tard
vam fer cap a Agramunt. Es

– Encara en col·lecciones?
– No. Ara això ho tinc parat,
però les conservo. Tinc monedes i bitllets de quasi tot el
món. Des que va sortir l’euro
només compro les sèries dels
euros que s’emeten cada any
a Espanya.
– I, si les compres així, valen
més?
– Sí, dos o tres euros més;
però d’aquesta manera les peces són totalment noves.
– Jo he vingut perquè et conec com a col·leccionista de
postals. L’afició per les postals
quan et va agafar?
– Un dia vaig anar a Barcelona a la plaça Reial i vaig
veure una postal d’Agramunt.
I així he pogut fer una collecció de postals d’Agramunt
[OCTUBRE 2019]
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Amb la seva esposa Engràcia al
garatge de casa. Les parets estan
plenes de records emmarcats
viscuts amb les bicicletes.

– Antoni, quan se’t desperta
l’atracció pel col·leccionisme?
– Es pot dir que tota la vida
he col·leccionat coses. Vaig
començar per la numismàtica
perquè quan em pagaven a cal
Martorell als 14 anys, cobrava 400 pessetes setmanals i,
com que me les donaven amb
monedes de plata del Franco,
jo vaig començar a guardar-ne
algunes. I a partir d’això vaig
fer col·lecció de monedes i
bitllets de tot el món.
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▼
Dues imatges de l’Antoni treballant
a Consist. La de l’esquerra és del
1979. I a la dreta amb els cabells
aixecats a causa de l’electricitat
estàtica.

A baix, el matrimoni amb el fill petit.
Any 1982.
A la dreta, celebració dels 25 anys
de casats.
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molt interessant que m’ha
costat un sacrifici, perquè és
molt valorada. I també conservo altres coses antigues relacionades amb el meu poble.
– Aquestes altres coses són
papers?
– Sí, sobretot, com programes de cinema, cartes
d’abans de la guerra, programes de Festes Majors, embolcalls de xocolata, cromos,
i coses així. Tot el que veig
d’Agramunt, si puc, ve cap a
casa.
– Quantes
d’Agramunt?

postals

tens

– Dues-centes vint-i-cinc.
– Tens idea del que t’han arribat a costar?
– No ho tinc comptabilitzat.
Però el preu de cadascuna va
de 3 euros a 150.
– D’alguna n’has pagat fins a
150 euros?
– Sí, perquè l’he hagut de
comprar per subhasta i si hi
ha diversos que la volem, el
cost es dispara i se l’emporta
el que n’ofereix més. Si una
peça sé que és exclusiva, faig
un sacrifici i en pago el que
calgui.

– I dels papers antics que
guardes, n’hi ha algun que et
faci especialment content?
– Sí; papers de fa 50 anys
o més de persones que ja no
hi són, com una recepta del
metge Ramírez, feta i firmada
per ell mateix.
– Què me’n dius de l’afició
per la bicicleta?
– Un cop vaig deixar de
fumar, vaig començar a fer
bicicleta, cap al 1985, i des
de llavors ja no he parat més.
A part de les sortides amb el
Club Ciclista d’Agramunt, he
fet els principals camins de
Santiago; he recorregut Es-

maris on guardar-ho.
– I què més?
– Tinc una col·lecció de
cristalleria relacionada amb
la cervesa nacional; i també
d’ampolles de cervesa, sobretot, i refrescos d’Espanya.
Tinc peces dels anys 50 o 60
que es poden considerar força
velles. També en tinc d’avui
en dia.

panya de punta a punta i, a
part del que vaig fer amb el
meu fill des d’Agramunt fins
a Santiago amb bicicleta el
1986, la resta de camins els
he fet sempre sol.
– Però sol del tot?
– Jo i la bicicleta; encara
que la meva esposa i el fill,
quan era petit, sempre van
venir amb el cotxe. Així no era
tan dur, perquè ells portaven
l’equipatge.
– Del Camí de Sant Jaume
també has col·leccionat coses?
– Sí les targetes del pelegrí degudament segellades.
Les tinc emmarcades i amb

En la boda del fill. Maig de 2011.

els itineraris marcats en un
mapa. En tinc unes dotze.
– El pelegrinatge també l’heu
fet els dos, a part del primer?
– Al primer érem quatre
–em contesta l’Engràcia: La
meva mare, el fill i jo. Que
anàvem amb el cotxe. Després, la mare venia amb avió
fins a Santiago i el fill, en començar a treballar, ja no va
poder venir. Fins als últims
deu anys en què jo portava
sola el cotxe i ell pedalava.
– Se’t feia avorrit anar sol?
– No, sempre m’ha agradat
el contacte amb la natura i el
fet de poder dir “quina pau
sento”. Estava content d’arribar a Santiago i sentir que
havia aconseguit l’objectiu.
– Encara hi vas a Santiago?
– No, vaig acabar fa dos
anys.
– Col·lecciones més coses?
– Tinc una col·lecció de xapes de cervesa i refrescos de
tot el món. Tinc unes 26.500
xapes; més de 15.000 són de
cervesa.
– Com les guardes?
– Jo mateix m’he fet uns ar-

– Tu tens un pressupost al
mes per les coses que collecciones?
– No. Me’l faig jo el pressupost. La meva dona em diu:
“Mentre no et passis, fes el
que et sembli”. Hi ha mesos
que no he gastat ni un cèntim, i mesos que m’hauré gastat 200 euros. El límit me’l
poso jo mateix.
– Ni que sigui una postal?
– No, si trobo una postal
que no tinc, encara que valgui
200 euros, la compraré. Això
està clar. El que passa és que
no en trobo, perquè se n’ha
perdut moltes.
– Perquè no se’t passi cap
cosa de les que col·lecciones,
cada dia et connectes a Internet?
– Sí, sí, cada dia. Tinc una
alerta que m’avisa si surt algun producte d’Agramunt. Si
el que ofereixen és a compra
[OCTUBRE 2019]
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Amb el fill després d’haver passat
pel túnel de Montclar amb bicicleta.
Març de 2002.

– Com les aconsegueixes?
– A part de canviar-ne amb
altres col·leccionistes com
jo, quan visito algun poble o
ciutat, miro els mercats i, si
mòdicament es pot comprar,
ho faig. Sempre compro peces antigues. Per Internet
també he comprat gots i ampolles. És una col·lecció que
no s’acaba mai.
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– També t’he vist al garatge
un cotxe antic.
– Sí, m’agraden les motos i
cotxes clàssics. Tinc un Volkswagen escarabat del 74 i he
comprat una moto de la meva
joventut que l’estic restaurant. M’agraden les concentracions de cotxes clàssics.
El meu fill també té un altre
escarabat com jo.

Una sortida amb el Club Ciclista
Agramunt.

La bicicleta és una de les seves
grans passions. Agost de 2008.

directa, m’agrada més, perquè amb subhasta es pot arribar a disparar el preu.
– Si una postal és circulada i

amb segell té més valor?
– Si és autèntica, per mi sí.
– Que es venen falsificacions?
– Sí. Però quan és una còpia, jo ho sé veure, es nota.
Amb els bitllets també passa.
– T’hi has trobat alguna vegada?
– Sí, només en una ocasió.
Encara que per Internet es
pot tornar al venedor.
– Els bitllets que es van editar durant la guerra a Agramunt
també els tens tots?
– Sí, també. I els segells
de l’Ajuntament d’Agramunt,
també.
– Què col·lecciones més?
– Tinc una col·lecció d’objectes antics i medievals,
que havia localitzat amb un
detector de metalls, però ara
ja no el faig anar perquè es
va prohibir; o sigui que tinc la
col·lecció estancada. Ara no
es pot buscar.
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– Tot el que tens, com ho
guardes.
– Ho tinc tot col·lapsat. La
dona algun dia em fotrà fora,
perquè no hi cabem. Les copes de beure ja no les podem
ni guardar. A poc a poc jo mateix em vaig limitant com les
xapes que quasi no en compro de països estrangers.
– Els caps de setmana els
aprofites per anar a fires de
vell?
– Sí. Segueixo totes les fires
de col·leccionisme de Catalunya. Me’n vaig a Tarragona,
Girona, Manresa, Igualada...
fins a Saragossa.
– Tens un calendari de les
fires?
– Sí. Perquè a més a més
faig sortides amb cotxe, moto
o bicicleta amb la companyia
del meu fill. Tots dos anem a
les concentracions de cotxes
clàssics a Holanda, Suïssa,
Itàlia, França amb la companyia de les corresponents mullers. Amb la moto també en
tenim dues d’iguals i fem les
sortides plegats.
– Altres coses?
– Ah, també guardo coses
de la meva joventut i de casa:
llums d’oli, rellotges, aparells
electrodomèstics, carteres, telèfons...

que recullen grups de postals
i fotografies antigues seguint
un mateix tema. Espero algun
dia poder oferir al poble una
exposició perquè la gent les
vegi.

Fent ciclisme amb el fill.
Any 1993.

– Les postals com les guardes?
– Primer les tenia en un
àlbum, però no em lluïen. A

mi m’agradaria poder fer una
exposició a Agramunt perquè
es poguessin veure. Per això
les he emmarcat en quadres

Acabem l’entrevista aquí.
Després l’Antoni m’ensenya
com guarda moltes de les coses que té, com en fa un inventari exhaustiu a l’ordinador i
la manera com posa les xapes
repetides a la venda o intercanvi amb altres col·leccionistes.
Em diu que molts dies no surt
de casa perquè es passa totes
les hores “enganxat” a la seva
afició. Quan troba una peça
que no té esdevé l’home més
feliç del món. I és que això del
col·leccionisme és ben bé un
món! ■

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
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Carla Robredo Alonso
Advocada

C/ Sant Pere Claver, 16
Telèfon 973 501 644
Tàrrega

Dret Penal
Dret Civil
Família
Herències
Contractes
Dret bancari
Danys
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Dret
Administratiu

Dret Laboral

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

FONT: ESC. MACIÀ-COMPANYS

Teachers for Future

L

FONT: ESC. MACIÀ-COMPANYS

Remarcar que el
nostre centre és
escola verda i com
a tal fa molt de
temps que treballem de manera interdisciplinària per
aconseguir un món
més sostenible.

’Escola
Macià-Companys va celebrar la Setmana pel clima del 20
al 27 setembre, sumant-se
així a les reivindicacions liderades per l’adolescent Greta Thunberg i que han donat
lloc al moviment Friday’s for
Future, al que han recolzat
diferents col·lectius ambientalistes com Teachers for Future, al qual l’Escola MaciàCompanys s’ha adherit.
En primer lloc remarcar
que el nostre centre és escola verda i com a tal fa molt
de temps que treballem de
manera interdisciplinària per
aconseguir un món més sostenible. Conscients amb el

tema mediambiental i amb la
convicció que podem aconseguir un món millor, aquesta
setmana l’hem dedicat especialment a lluitar pel clima
realitzant diferents accions.
La primera acció va produir-se el divendres dia 20,
quan els alumnes de 6è van
passar per totes les classes
de l’escola a explicar qui era
la Greta Thunberg, tot el moviment que havia creat i que
havia donat lloc a la Setmana
pel Clima que realitzaríem.
Els alumnes realitzaven la
seva exposició després d’haver fet un treball intens sobre
el tema el darrer trimestre del
curs passat i que ara havien
plasmat en una cartolina per
deixar a les classes juntament
amb un cartell on es concretaven les accions a realitzar la
següent setmana.
Dilluns dia 23, a l’entrar
del esbarjo es va llegir un petit parlament i en acabar es va
fer un minut de silenci per la
Mare Terra.
Dimarts dia 24, tothom va
venir a l’escola amb una peça
de roba verda. El verd és el

color dels arbres, de les plantes i de la natura en general.
Però el verd és també el color
de l’esperança, de l’esperança per un món millor.
Dimecres dia 25, vam visionar uns curtmetratges
proposats per Teachers for
Future, relacionats amb el
canvi climàtic, l’eliminació
dels plàstics, la importància
del reciclatge i sobretot de la
consciència ecològica en tots
els àmbits de la nostra vida.
Dijous dia 26, amb tota la
informació recopilada al llarg
de la setmana, el debat i la
reflexió realitzada a partir dels
curtmetratges, estàvem ja a
punt per realitzar les pancartes que duríem a la manifestació del dia següent.
Divendres dia 27, vam culminar la Setmana pel Clima
amb la gran Manifestació, encapçalada pel comitè mediambiental de l’escola, format per
dos alumnes d’educació infantil i un alumne de cada classe
d’educació primària, darrere el
lema: “Nosaltres som el canvi”. Seguia al comitè mediambiental, la resta d’alumnat i
professorat del centre amb les
pancartes realitzades i amb la
música de fons “Do it now”.
L’acte va concloure amb la
cantada de tot l’alumnat del
centre de la cançó “Do it now”
proposada pel moviment Sing
for the Future, amb català,
castellà i anglès.
La Setmana va finalitzar,
però des de L’Escola MaciàCompanys seguirem educant
per un món millor!
Comissió d’Escoles Verdes
[OCTUBRE 2019]
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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Nou curs, nous reptes
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F

a unes setmanes que vàrem engegar
un nou curs plens d’il·lusions i nous
reptes. Alguns d’ells, com el que us
presentarem tot seguit, en són un exemple.
A l’educació infantil cal destacar la creació
de l’activitat extraescolar de ludoteca, que
funcionarà de dilluns a divendres de 17 h
a 18.30 h. Així mateix, els alumnes de P5
s’iniciaran a la robòtica a l’aula, matèria
que els servirà per desenvolupar diversos
aspectes com ara el raonament matemàtic,
l’expressió oral i la percepció espacial, entre
d’altres.
Una altra de les novetats d’enguany és la
participació en el projecte europeu e-Twinning, una iniciativa que té com a finalitat
reforçar l’expressió oral en anglès mentre es
descobreixen noves cultures. Es tracta d’un
agermanament entre escoles europees essent les noves tecnologies l’element d’enllaç
entre els seus participants. Aquest projecte
compta amb participants d’una trentena de
països com ara Alemanya, Bèlgica, Croàcia
o Dinamarca.
Finalment, les activitats extraescolars que
s’han iniciat aquest mes d’octubre són: ioga,
escacs, creativitat, anglès (mètode Kids
& Us) i anglès per viatjar. Aquesta darrera
activitat va dirigida a aquelles famílies que
desitgin ampliar o refrescar aspectes bàsics
de la comunicació oral en aquesta llengua.
Col·legi Mare de Déu del Socors
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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

MÚSICA Ò P ERA EN C ATAL À

Canigó

L’acció es desenvolupa al costat de
l’ermita de Sant Martí
del Canigó. El text
segueix el to èpic que
el caracteritza en el
seu intent de construir les bases de
Catalunya.

C

anigó és una òpera en
tres actes inspirada en
el poema del mateix
títol de Jacint Verdaguer i
adaptada per Josep Carner
amb música d’Antoni Massana.
Antoni Massana (18901966) va estudiar a Barcelona amb Granados i Marshall
entre els més coneguts, i
amplià estudis amb Morera,
Pedrell i Otaño. Als 21 anys
entrà a l’orde dels Jesuïtes.
Durant la Guerra Civil va
viure a Roma on es llicencià
en música gregoriana, i més
tard va completar els seus
estudis a Munich, després
va viatjar per Amèrica Llatina on donà a conèixer la
seva obra juntament amb el
seu treball pastoral, fins al
1953 que retorna a Raïmat,
continuant la seva tasca tant
musical com pastoral. Era
un admirador de Wagner, R.
Strauss, Debussy i Honegger.
Alimentà una estètica pròxima als estils més moderns
amb òperes com Nuredduna
i Canigó (Premi Nacional de
Música). Deixà una produc-

ció variada i extensa, des de
cants Lírics i religiosos fins
a grans Oratoris, sarsueles,
passant per peces de concert, i tres òperes.
L’acció de Canigó es desenvolupa al costat de l’ermita de Sant Martí del Canigó. El text segueix el to
èpic que el caracteritza en
el seu intent de construir les
bases de Catalunya. Se succeeixen els fets impulsats
pels esdeveniments amb els
personatges Gentil, Griselda,
Tallaferro, el bisbe Oliva i
Flordeneu. L’any 1953 es va
estrenar al Liceu. L’obra es
va enregistrar posteriorment
en disc, i va ser molt elogiada pel públic i la crítica del
moment, en part gràcies als
seus valors religiosos i també al seu inherent nacionalisme.
La història de Canigó es
desenvolupa cap a l’any
1.000, quan Gentil, fill de
Tallaferro, enamorat de la
pastora Griselda, es dirigeix
a lluitar contra la invasió
dels moros al Rosselló acompanyat del seu oncle Guifré.

En el Canigó, apareixen les
fades amb la seva reina Flordeneu que s’enamora i encisa Gentil, fet que provoca
que els cristians siguin derrotats. Guifré acusa el seu
nebot de deserció i el mata.
Els cristians reorganitzats
acaben vencent. Després es
descobreix la mort de Gentil,
i els dos germans Tallaferro
i Guifré s’enfronten. L’abat
Oliva aconsegueix imposar la
pau, i funden un monestir sobre la tomba de Gentil. Més
tard moren Guifré, Tallaferro
i Oliba, i els Monjos pugen al
Canigó on planten una creu,
i les fades acaben fugint. El
poema s’acaba amb un epíleg que consisteix en un diàleg entre els campanars de
Sant Miquel de Cuixà i Sant
Martí del Canigó.
Convidem els lectors a escoltar d’aquesta òpera catalana la Suite per a orquestra
(preludi), El matí ja s’esparpella, Amor, amor on me pujaràs?, Oh, mon gentil i els
Cors de l’últim acte.

eterinari
ri v
to

Montserrat Cots

HORARI:
Dimarts de 10h a 13h i de 16h a 19h
Dijous de 10h a 13h

cons
ul

La història de Canigó
es desenvolupa cap
a l’any 1.000, quan
Gentil, fill de Tallaferro, enamorat de
La pastora Griselda,
es dirigeix a lluitar
contra la invasió dels
moros al Rosselló
acompanyat del seu
oncle Guifré.

agro-urgell, s.l.
consultori veterinari

Alimentació, joguines
i tot tipus d’accessoris

ISABEL MORROS SANOU
Veterinària
Av. Marià Jolonch, 13 - Tel. 973 39 07 06 - Mòbil 628 34 96 09
veterinari@agrourgell.com - 25310 AGRAMUNT (Lleida)
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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)

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 AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Resultats i classiﬁcacions

R. Mendoza

E

l divendres 20 de setembre es va
fer la presentació dels equips del
club i l’escola de futbol. Enguany tenim
10 equips que portaran els colors de
l’Agramunt per la província de Lleida.

Tercera Catalana
Jornada 2 a 5

Agramunt G. Gatell 5 - Bellcairenc 0
Solsona 3 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 3 - Ponts 0
Tornabous 2 - Agramunt G. Gatell 2
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

7

PJ PG PE PP GF GC

5

2

1

2 10 7

E

l futbol base va començar el campionat el dia 12 d’octubre, amb uns
resultats força bons.

Juvenil
Tàrrega 1 - Agramunt G. Gatell 21
Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0

0

2

Equip Benjamí A. Jugadors: M. Bobet, S. Farreny, A. Vorniciu, U. Garrido, M. Gutiérrez, D. Farré, M. Nakihil, K. Belison, D.
Serrano, S. Meza, P. Albareda, J. Funes.
Equip tècnic. Entrenador: Ferran Isla. Delegat: Joel Ibáñez.

Bon inici de l’infantil amb victòria
fora de casa.

Jornada 1

Classificació

R. MENDOZA

Els partits de casa se solventen amb
certa comoditat, però a fora han de ser
més eficaços.

1

Aleví A

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0

0

6

2

Aleví B

Agramunt G. Gatell 2 - Bellpuig 0
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

1

1

0

0

2

0

Infantil
Jornada 1

Bellpuig 2 - Agramunt G. Gatell 5
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

Classificació

Punts

0

1

0

0

1

3

6

Van començar dominant a la primera
part, però Les Garrigues va reaccionar
fent una gran segona part i guanyant
el partit.

Benjamí A
Jornada 1

1

Agramunt G. Gatell 3 - Mollerussa 9

0

0

5

2

1

0

0

1

3

9

Ivars d’Urgell 7 - Agramunt G. Gatell 0
Classificació

Punts

0

PJ PG PE PP GF GC

1

0

0

1

0

7

PJ PG PE PP GF GC

PJ PG PE PP GF GC

1

PJ PG PE PP GF GC

Contundenta derrota. L’Ivars no va
donar cap opció d’anivellar el partit.

Agramunt G. Gatell 3 - Mollerussa 9
Agramunt G. Gatell

El cadet comença la temporada amb
una treballada i merescuda victòria.

0

Benjamí B

Agramunt G. Gatell

Jornada 1

PJ PG PE PP GF GC

Punts

Jornada 1

Important victòria al camp del Tàrrega.

Cadet
Jornada 1

Agramunt G. Gatell

Els benjamins han començat amb
derrota davant un rival que va ser molt
superior.

Jornada 1

Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 6
El juvenil va acabar fent una bona
temporada i comença d’igual manera
guanyant el sempre difícil rival com és
el Tàrrega.

Classificació

Prebenjamí
Jornada 1

Pardinyes 1 - Agramunt G. Gatell 12
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

1

1

0

0 12 1

Còmoda victòria dominant el partit
des del primer minut. Comencem líders. ■
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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)

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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E S PO RTS FU TB O L SALA

Comencem la temporada!

E

l dissabte 28 de setembre vam
organitzar el tercer torneig
prebenjamí, benjamí i aleví
amb un gran èxit de participació. La
jornada va començar a les nou del
matí i es va allargar fins les sis de la
tarda quan van concloure les finals
de les tres competicions. Pel que fa
als resultats dels equips que representaven el club, en les tres categories un dels equips d’Agramunt va
disputar la final. Els equips benjamí
i aleví van quedar en segona posició
mentre que els prebenjamins es van
proclamar campions.
La setmana següent del torneig
organitzat pel club van començar
les competicions de totes les categories. Com cada any, els objectius

assolit un molt bon nivell durant la
pretemporada i mostra un joc dinàmic i vistós. Esperem que vingueu
a gaudir de l’equip durant tot l’any
al pavelló.
De la mateixa manera que el sènior masculí, el femení també ha
iniciat la seva competició; en aquest
cas en la Primera Divisió al grup de
Lleida i Tarragona. Després de dues
jornades, els resultats aconseguits
han estat una ajustada derrota davant l’Amposta i un empat enfront
el Vandellós. Convé recordar que
el sènior femení encara es troba
en fase de preparació i que a poc
a poc l’equip s’està conjuntant; així
doncs, esperem que la primera victòria arribi ben aviat.

principals són que els jugadors i jugadores s’impregnin dels valors de
l’esport, practiquin una activitat saludable i aprenguin alguns conceptes tant tècnics com tàctics específics del futbol sala, sense oblidar el
desenvolupament integral motriu i
emocional.
A diferència dels equips de l’escola, l’equip sènior ja ha disputat
alguns partits de la Divisió d’Honor.
A dia d’avui els resultat són els següents:
CFS Tortosa Germans Gelida 1
CFS Agramunt Torrons Vicens 5
Amposta FS 5
CFS Agramunt Torrons Vicens 4
Pel que s’ha pogut comprovar en
aquests primers partits, l’equip ha

FONT: FUTBOL SALA
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Indignació

Equip infantil.

Equip prebenjamí.

No volem acabar l’escrit d’aquest
mes sense mostrar la nostra indignació i disconformitat amb la sentència publicada el dia 14 d’octubre
pel Tribunal Suprem que suposa,
en el nostre parer, un retrocés en
els drets i llibertats de tots els ciutadans i ciutadanes. Així doncs,
aprofitem aquestes humils línies
per fer arribar el nostre escalf a totes les famílies dels afectats i afectades. ■
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Inici de temporada
amb la màxima ambició i motivació

T

ots els inicis de competició són
complexos però amb il·lusió,
constància, treball i, sobretot,
intensitat dins la pista de joc, els
equips del BAC assoliran progressar
tècnicament i tàcticament i fer sentir
molt orgullós a tothom del seu esforç
i lluita dins la pista de joc. Com tota
competició, res no és fàcil i al llarg de
la temporada de ben segur que sortiran
nombrosos obstacles i dificultats que
hauran de vèncer els equips per assolir
les fites marcades a l’inici de temporada. Però també som sabedors que
a perseverança, treball i esforç pocs

equips assoliran guanyar-los, doncs
l’actitud proactiva i la millora contínua
són l’esperit de ser del nostre club.
Cada equip té una fita diferent i
aquesta està vinculada a la composició, qualitat, talent i exigència de les
plantilles, que intentaran millorar els
registres de la temporada anterior.
Anem a copsar quins han estat els objectius i resultats dels equips en el darrer mes de competició:
Mini Femení: Té com a objectiu
principal consolidar els aprenentatges
ofensius i defensius de la temporada

anterior: pressionant la pilota i entorpint al màxim l’avenç de l’equip rival
així com progressar en els diferents tipus de bot i formes de finalització cara
cistella. Totes les jugadores tindran
molts minuts per seguir avançant i recollir els fruits del treball de les darreres temporades. I pel que s’ha vist fins
ara, estem en la bona línia després del
triomf a la pista del CB Seròs (37-61),
i més que el resultat és la percepció
que les noies han guanyat en confiança, decisió individual i determinació
per escollir sempre la millor opció per
trobar situacions d’avantatge. Equip

(VSHFLDOLVWHVHQ
0HGLFLQD)DPtOLD*LQHFRORJLD7UDXPDWRORJLD
5DLJ;2IWDOPRORJLD'LHWLVWD
5HY(VSRUWLYD3HUPtVDUPHV5HY&DUQHW

7HUjSLDItVLFD
)LVLRWHUjSLD7HUjSLD,QGLED2VWHRSDWLD
2QHVGH;RF31,*LPQjVWLFD
'LOOXQV([WUDFFLRQVGHVDQJ
ŶŐĞů'ƵŝŵĞƌăϯ͕ŐƌĂŵƵŶƚ
ϵϳϯϯϵϮϭϬϯ
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ŵĞĚŝĐĨĂŵŝůŝĂ͘ĐŽŵ
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sobre el que pivota el seu joc alegre i
vistós i en el que tots aporten el seu
gra de sorra. Les victòries a la pista del
CB Sedis (29-47) i davant el CB Torà
(63-13) demostren que si tots els nois
fan un pas endavant assoliran millorar
els seus registres i ser millors jugadors
de basquetbol. Així doncs fora pors i
nervis que minven el rendiment, ja heu
vist que tot depèn del vostre esforç i
rauxa interior, que és molta!

Si algú vol vèncer l’Infantil Femení A del BAC, haurà de treballar de valent! Talent i rauxa en estat pur!

amb gran potencial i que pot ser una
de les revelacions de la temporada!
Infantil Femení A: Després de la reeixida temporada anterior en què es van
proclamar subcampiones territorials,
enguany les noies tenen un repte més
difícil per endavant: seguir progressant
tècnicament, no caure en l’autocomplaença d’allò assolit i que l’èxit passat
serveixi de motivació per creure cadascuna en les seves possibilitats i treure
novament el millor de si mateixes.
I pel que fa a l’inici de temporada,
podem dir que ha estat molt engrescador assolint tres victòries davant rivals
com el CB Tremp (16-66), el CENG Artesa de Segre (75-46) i el CB Balaguer
Grana (70-60), posant de manifest el
gran nivell físic i la capacitat de resiliència del grup, un dels seus grans
avantatges. De ben segur que si segueixen treballant dur, amb criteri i rigor,
encara arribaran més lluny!
Infantil Femení B: Molt bon inici de
temporada de les noies que estan suplint el handicap de ser poc efectius
amb l’entrega, la superació i l’esforç
fins a la botzina final, fet que va fer
que comptin per victòries els seus

compromisos i hagin donat una imatge
d’equip treballat, seriós i contundent a
l’hora de finalitzar de cara a cistella.
Únicament falta millorar per posar un
mica de pausa i poder controlar així millor el timing dels partits, fet que segur
s’anirà millorant en els propers partits.
Els triomfs davant el CENG Artesa de
Segre (61-41) i el CB Balaguer (5856) han de reforçar la moral del grup
i fer veure al col·lectiu que una bona
contemporització dels partits és essencial per a tenir el control dels mateixos,
i marcar el camí a seguir... lluita fins
l’extenuació cada pilota i cada encontre fins la botzina final. S’assolirà l’objectiu, sortiran reeixides, no en tenim
cap mena de dubte!
Infantil Masculí: Temporada que ha
de ser de consolidació definitiva d’allò
treballat en l’anterior i de superació
quant al rendiment ofert fins al moment. Si una cosa té aquest grup com
ja ha anat demostrant amb els diversos salts de categoria és que sempre
ha superat totes les vicissituds com
el que són, una autèntica pinya dins
i fora la pista de joc. Han fet de la
solidaritat defensiva i el joc col·lectiu
grupal en atac el seu eix vertebrador,

Sènior Masculí: Després de caure
eliminats en quarts de final la temporada passada, els agramuntins tenen
com a objectiu mirar de classificar-s’hi
enguany anant partit a partit, intentar
assolir una bona ratxa de partits guanyats i fent-se el màxim d’inexpugnables a casa demostrant la seva major
veterania, saber fer i experiència dels
nombrosos anys en què els nois juguen
junts. No ha d’existir pressió per assolir
un objectiu, però que tampoc no es defugi d’aquest objectiu, convertint-se en
l’incentiu grupal que doni la màxima
motivació.
Fins al moment, molt meritòria la
trajectòria dels nois, assolint una victòria en la visita a la sempre complicada
pista de Bellpuig (41-49) i competint
fins al final a Torà (69-62) i a casa davant un notable rival amb major encert
en el tir, el CB Sícoris Blanc (64-70),
demostrant en tot moment que poden
perdre, poden guanyar però sempre demostraran el màxim d’orgull i de sentiment de pertinença al nostre col·lectiu!
Per acabar ens agradaria destacar
la importància que tenen pel club tots
els entrenadors i ajudants dels equips,
que són els que fan possible la gestió
del dia a dia dels diferents grups i que
vetllen per la formació tant esportiva
com en valors de tots els integrants del
BAC... Gràcies, doncs, al Sisco Farràs,
Miquel Àngel Palou, Javi Salat, Àurea
Setó, Mere Farreny, Marta Canes, Jordi
Capitan, Salvador Coma i Judit Repilado... amb vosaltres ho farem possible,
més i millor en el dia a dia del Bàsquet
Agramunt Club! ■
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Plaça del mercat s/n

Bar - Restaurant

678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me

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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

C R I E M Q U A L I TAT
La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
CENTRAL
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AGRAMUNT
CENTRES PRODUCCIÓ / DISTRIBUCIÓ

AGRAMUNT LLEIDA EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA JABUGO HUELVA CORESES ZAMORA EL BERCIAL TOLEDO
BOTIGUES

AGRAMUNT LLEIDA SARRIÀ BARCELONA TÀRREGA LLEIDA EL BARCO DE ÁVILA ÁVILA BOSSOST LLEIDA

www.elporquero.com
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E S P ORTS C LU B HA N DB OL AGR AMUNT

Comencen les competicions oﬁcials
Jaume Espinal

U

na temporada més tornem a l’acció, després d’una pretemporada amb molts partits amistosos per tal d’aconseguir una bona posta a punt. Ara sí, ja podem donar per
inaugurada la temporada 2019/2020.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B

05/10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 25 HANDBOL CARDEDEU B

FONT: CHA

Inici complicat dels nois, contra un altre dels equips descendits aquesta temporada. Amb l’equip encara no al cent
per cent, doncs tenia baixes importants, els joves jugadors
donaren la cara en tot moment, i només la veterania dels
visitants els permeté aconseguir la victòria en els últims instants del partit.
29

Sènior Femení 2ª Catalana grup A

Equip Sènior Femení.

Bon inici de les noies sèniors, contra un dels rivals assequibles de la categoria, l’equip va demostrar bones sensacions i es va imposar clarament. Un encontre que va servir
per continuar conjuntant l’equip de cara a compromisos més
exigents.

infantils en comptar amb alguna jugadora de categoria superior, sinó que ho hauran de fer en categoria cadet. Tot i el
complicat repte, bona imatge la que oferiren en el seu debut
en la categoria.

05/10 TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 28 CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET 9

05/10 HANDBOL SANT QUIRZE 26

Cadet Masculí 2ª Catalana grup C

Equips de base

Bon inici del Cadet Masculí, en la seva visita a Balsareny.
Continua la bona ratxa de la temporada passada, en un partit
contra un rival sempre complicat, aconseguiren endur-se els
dos punts cap a casa.

També han començat els més menuts. En aquest cas,
però, només els entrenaments, a l’espera que s’iniciïn les
trobades de mini handbol de cada temporada.

05/10 CH BALSARENY 23

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

26

Cadet Femení 1ª Catalana grup C
S’han complicat les coses per a les menudes del club, per
un canvi de normativa no podran seguir competint com a

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

Vítor M. Cabral
Tel. 672 684 719
secretaria@revistasio.cat

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

21

Nova junta directiva
Com ja vàrem avançar, hem renovat la junta directiva un
cop acabat el mandat de l’anterior. Presentada ja als estaments oficials la documentació pertinent, només falta la
confirmació de la inscripció.
La nova junta està formada per: Òscar Ginestà (president),
Vicenç Carbó (vicepresident), Jaume Espinal (secretari), Sílvia Bernaus (tresorera), Nayra Figueres (vocal), Joan Fernández (vocal), Eduard Areny (vocal).
Molta sort i molts èxits a tots ells en aquesta nova etapa.
Si vols provar què és això de l’handbol, tenim promocions
interessants perquè puguis fer-ne un tastet sense cap compromís. Per als que volen iniciar-se en el nostre esport es
poden informar al nostre web www.handbolagramunt.org, o
passar algun dilluns, dimecres o divendres pel pavelló ja que
algun equip hi estarà 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 ■
[OCTUBRE 2019]

sió 668

63

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS JUN TS X A G R AMUNT

Un conte inacabat
Pel mateix llogarret hi passava
un petit riu de
clima mediterrani
on les rovinades
podrien causar
alguna desgràcia no desitjada.
Com és evident,
al llit del riu
van començar
a néixer herbes
aquàtiques, llot
estancat per les
voreres i una fauna cada vegada
més intensa...

A

quest mes ens ve molt
de gust fer el nostre article en forma de conte. Un conte inacabat perquè
cada lector posi el final imaginari que cregui convenient
o estimi millor segons el seu
criteri.
Hi havia una vegada un poble de la depressió central,
en què al començament de
l’estiu alguns patis i terrenys
privats no mostraven el seu
millor aspecte. Estaven plens
de vegetació sense control i
dins d’aquesta flora de males
herbes hi havia una fauna autòctona que estava molt ben
adaptada al medi. Insectes en
general, mamífers rosegadors,
bacteris, fongs… i fins hi tot
més d’un ja hi tirava brossa per
no haver d’anar al contenidor
adequat. Això provocava malestar en les llars dels voltants
doncs havien de conviure enmig de picades i males olors,
entre altres. L’Ajuntament, per
resoldre el problema, va enviar
comunicats als responsables
dels terrenys perquè els netegessin, doncs es produïa una
situació d’insalubritat. Men-

Calçats Mary
des de l’any 2000

cionar que molts van actuar
ràpidament, altres no tant i a
alguns els calia més d’un avís.
Continuant amb aquesta
narració, pel mateix llogarret hi passava un petit riu de
clima mediterrani on les rovinades podrien causar alguna
desgràcia no desitjada. Com
és evident, al llit del riu van
començar a néixer herbes
aquàtiques, llot estancat per
les voreres i una fauna cada
vegada més intensa com: insectes, petits rosegadors, bacteris, fongs, crancs, peixets
i males olors degut a la descomposició de la flora i fauna.
Les llars de les rodalies van
començar a notar els inconvenients de tenir un espai en
estat salvatge al costat. Picades i males olors, entre altres,
eren freqüents i de forma habitual. La gent es va queixar,
però ara la responsabilitat era
de l’Ajuntament. La resposta immediata va ser que cal
preservar la flora i fauna dels
rius quan passen pels pobles
i, per tant, no es poden posar
màquines a netejar la llera del
riu. Quina barbaritat! Això és

tercermundista! –comentaven
les autoritats.
Passats els mesos el problema va anar minvant. El pas del
temps amb la propera estació
hivernal va fer que la flora i la
fauna entressin en un estat de
letargia i quietud dels processos biològics. Semblava que
tot tornava a la normalitat i la
convivència amb els humans
es feia més suportable.
Però el temps no s’atura i
tornava a venir el despertar
de les cèl·lules. Amb les primeres alçades de temperatura
la gent tornava a tenir els mateixos problemes i el malestar
es feia evident. Fins que van
trobar la solució que no era altra que…
Nosaltres esperem que la
gent d’aquest llogarret del
conte no defalleixi i intenti
solucionar els problemes amb
la millor entesa possible. Com
aquest poble, la gent del nostre país tampoc no pot abaixar
els braços davant sentències
unilaterals. Estiguem preparats per l’avenir.
Que tingueu una bona tardor. ■

4XHYLXUHV
L’Estoneta

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

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27
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Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468

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

Sentència a un país

O

riol Junqueras (13 anys de presó i
d’inhabilitació). Raül Romeva, Jordi
Turull i Dolors Bassa (12 anys de
presó i d’inhabilitació). Carme Forcadell
i Quim Forn (11 anys i 6 mesos de presó
i d’inhabilitació). Josep Rull (10 anys i
6 mesos de presó i inhabilitació). Jordi
Cuixart i Jordi Sànchez (9 anys de presó i
d’inhabilitació). Carles Mundó, Meritxell
Borràs i Santi Vila (1 any i 8 mesos d’inhabilitació i 60.000€ de multa).
Aquesta és la manera com l’Estat espanyol ha tancat la carpeta de Catalu-

nya. Aquesta és la manera com l’Estat
espanyol ha escapçat govern, partits i
entitats independentistes. Aquesta és
la manera com l’Estat espanyol ha demostrat que és incapaç de resoldre un
problema merament polític.
Era dilluns, a primera hora, quan
coneixíem a través dels mitjans de
comunicació la sentència del tribunal
suprem al macrojudici del procés. Feia
dies que ja s’especulava per on podien
anar els trets però el document gairebé
filtrat dies abans donava el toc final.
Durant aquests darrers mesos ens hem
avesat a un llenguatge judicial que mai
havia traspassat les denses xarxes d’un
sistema opac, lent i, en aquest cas,
demostradament arbitrari. De poc han
servit les argumentacions dels presos
i preses o dels seus equips d’advocats quan la sentència ja estava escrita abans de ser asseguts al banc dels
acusats. Una sentència que respon indubtablement a un judici a una causa,
a una voluntat popular i a una manera
d’entendre un país.
Les reaccions, altre cop, han estat
massives, unitàries i exemplars, més
enllà dels incidents violents i alhora
puntuals que hi hagin pogut haver. Des
d’aquí els condemnem de la mateixa
manera que tornem a reivindicar el caràcter pacífic de tota la gent que durant

tots aquests anys hem omplert carrers i
places per exigir els drets i les llibertats
inherents en qualsevol societat plenament democràtica.
Venen temps complexos, temps en
els quals caldrà gestionar les emocions
i els sentiments que ens genera a tots
aquesta situació. També seran temps
per explicar-nos bé i de saber on som.
De definir una estratègia conjunta que
abraci la major part de catalans partidaris del dret a decidir. I seran temps
per seguir treballant des de tots els espais possibles, des de les entitats, des
de les institucions i des de la proximitat personal. Els presos i les preses ens
recorden cada dia que som on som perquè el país ho ha volgut així. Valents,
ferms, determinats i tossudament alçats ens diuen que són part del preu
a pagar d’un procés que tard o d’hora
assolirà l’objectiu.
I és precisament per tot això que cal
estar a l’alçada del moment, deixant
enrere retrets i trobant consensos per
seguir avançant. Mirant d’escoltar i entendre a tothom per ser cada cop més.
Per això, avui més que mai, fem nostres les paraules de l’Oriol Junqueras:
“Som la generació que hem nascut per
guanyar. Som la llavor de totes les victòries. No en tingueu cap dubte, tornarem i
guanyarem”. ■

[OCTUBRE 2019]

sió 668

65

L 'A JU N TAMEN T
I N F O RMA

ticipants a la trobada van ser rebuts per
l’equip de govern i van visitar l’Església
de Santa Maria, el refugi antiaeri i l’Espai
Guinovart.
CAP DE SETMANA IBÈRIC

FONT: AJUNTAMENT

La Necròpolis d’Almenara va ser el jaciment ibèric que va
formar part de la programació d’activitats del 19è Cap de
Setmana que va tenir lloc el primer cap de setmana d’octubre. Durant tot aquest cap de setmana, l’equip d’arqueòlegs
que va dur a terme les campanyes d’excavacions a l’estiu
van explicar l’origen, l’estructura, els tipus d’enterraments,
la datació del jaciment i les darreres troballes de l’última
campanya.

ENTRADA SOLIDÀRIA A LES PISCINES

FONT: AJUNTAMENT

La regidoria d’Esports de l’Ajuntament d’Agramunt ha fet
entrega de 817€ a l’Associació Melfa que és l’entitat que
desenvolupa projectes i accions pel poble sahrauí a la zona
de la Segarra, l’Urgell i el Solsonès.
Els diners es van recollir durant les activitats amb inflables
que es van fer a les piscines municipals. Des de l’Ajuntament es va decidir fer pagar una entrada simbòlica i solidària
d’1€ per usuari per poder gaudir de l’activitat.
TROBADA DIOCESANA A AGRAMUNT

Agramunt va acollir el dimarts 8 d’octubre la 14a Trobada
diocesana de Vida Creixent que va reunir unes 110 persones
de la diòcesis d’Urgell. A la trobada hi van participar Mons.
Joan-Enric Vives, Arquebisbe d’Urgell, Mn. Uriel i Jaume
Mayoral, conciliaris, mossens de la diòcesis i els membres
de Vida Creixent. Durant la seva estada a Agramunt els par-

PEDALADA DINS LA SETMANA DE LA MOBILITAT

FONT: AJUNTAMENT

Per promoure la Setmana de la Mobilitat des de l’Ajuntament es va organitzar una pedalada el divendres 20 de
setembre.

FONT: AJUNTAMENT

CAL CARRETER, NOU ESPAI DEL GRUP ALBA A AGRAMUNT
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La casa centenària de Cal Carreter d’Agramunt esdevindrà
un nou espai d’activitats i de serveis a les persones gràcies
a la seva cessió per part de la família Ros al Grup Alba.
D’aquesta manera, la família Ros i el Grup Alba de Tàrrega
han establert un acord perquè la casa tingui un ús social i

FONT: AJUNTAMENT

per això s’hi farà l’activitat de fusteria que fins ara s’estava
realitzant a Tàrrega. Per la seva part, l’Ajuntament d’Agramunt també firmarà un conveni amb el Grup Alba per collaborar en la sostenibilitat del projecte i facilitar el suport
necessari per fomentar la màxima inclusió i l’ús d’espais
municipals.
Actualment hi ha 44 persones d’Agramunt que són ateses
en diferents serveis del Grup Alba. Està previst que l’inici de
l’activitat a la casa es faci el proper mes de gener del 2020,
tot i així es preveu començar un procés d’adaptació amb
un primer grup de persones que puguin fer ús dels serveis
d’equipaments municipals d’Agramunt i iniciant activitats
comunitàries.
SUBVENCIONS
- Es concedí un ajut econòmic per un import de 484€ a l’Unió
de Botiguers i Industrials d’Agramunt per donar suport a les activitats d’estiu per a la festa de l’escuma.
- Es concedí un ajut econòmic per un import de 500€ a l’Associació Cultural Club de Diables i Espectacles de foc l’Espetec per
donar suport a les activitats en motiu de la celebració dels 35 anys.

CONTRACTES MENORS

Es van aprovar els següents contractes menors:
- Contractació de 10 gandules per a les piscines municipals, que s’adjudicà a l’empresa CASA DELFÍN, SA per un
import de 1.130€, sense IVA.
- Adquisició de vestuari d’uniforme d’hivern per a la Po-

licia Local, que s’adjudicà a l’empresa INSIGNIA UNIFORMES, SL, per un import de 1.067,20€ sense IVA.
- Treballs d’arranjament de camins dins el terme municipal d’Agramunt, concretament del camí dels Salats i de la
Canosa, que s’adjudicà a l’empresa M. Y. J. GRUAS, SA per
un import de 5.550,67€, sense IVA. I el condicionament
de la baixada dels torrents del camí dels Salats i de la Canosa que s’adjudicà a la mateixa empresa per un import de
1.988€, sense IVA.
- Treballs d’obra de passos elevats i fresat i reposició del
ferm de vials públics que s’adjudicà a l’empresa ARNÓ INFRAESTRUCTURAS, SLU, per un import de 10.077,50€,
sense IVA.
- Subministrament d’equipament informàtic pel canvi de
bateries del SAI núm. 2 del servidor de la centraleta informàtica de l’Ajuntament, equipament informàtic per efectuar
còpies de seguretat informàtica externes de l’Ajuntament
que s’adjudicà al Sr. JACINTO RAMÓN MILLAT, per un import de 545,12€, sense IVA.
- Treballs d’enderroc de parets al pati confront de l’Av.
Jaume Mestres a zona d’aparcament del Corriol dels Hortets,
que s’adjudicà a l’empresa EXCAVACIONS I SERVEIS HUGUET MONZÓN, SL per un import de 5.850€, sense IVA.
- La prestació dels serveis del grup musical La Glamour
Band en motiu del 50è aniversari de la discoteca i complex
KIPPS, que s’adjudicà a l’empresa ARTS MANAGERS,SL
que un import de 3.200€ (més IVA).
- Treballs d’arranjament de camins de Montclar, que
s’adjudicà al Sr. Josep M. Porta Castellà per un import de
862,40€, sense IVA.
- Treballs per al tractament fitosanitari contra la plaga del
pi durant la campanya 2019-2020 que s’adjudicà a l’empresa ALEMANY FITOSANITARIS, SLU per un import de
910€, sense IVA.
- Treballs d’arranjament de voreres dels vials públics del
nucli agregat de la Donzell, que s’adjudicà al Sr. JOAN CARALPS GIMÉNEZ, per un import de 4.117,08€, sense IVA.
- Treballs de revestiment de tres parets de les aules de
l’edifici de l’EMMA que s’adjudicà al Sr. RAMON PUIGPINÓS ARIACA, per un import de 1.440€, sense IVA.
- Adquisició de senyals d’alumini per la zona de vials públics de la nova cruïlla a l’Av. Jaume Mestres, que s’adjudicà
a l’empresa SERVEIS VIALS DEL VALLÈS, SL, per un import
de 1.024,33€, sense IVA.
- Adquisició d’una màquina hidronetejadora per a les tasques de neteja de vials públics dels serveis municipals de
l’Ajuntament, que s’adjudicà a l’empresa FERRETERIA FIRAL, SL, per un import de 1.379€, sense IVA.
- Subministrament d’equipament informàtic per al Centre
Cívic, que s’adjudicà a l’empresa DIGITAL TORUTH, SL: un
ordinador per un import de 500€, sense IVA i antenes repetidores wifi1 per un import de 301,44€, sense IVA. ■
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

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

600 446 600 - 973 390 331
lotaxiagramunt@hotmail.com
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A L M A N AC

Les fases de la lluna:

NOVEMBRE 2019
Mes de 30 dies, onzè del nostre calendari. Som en plena tardor, els dies s’escurcen i
comença a refrescar el temps, tot i el canvi
climàtic. El dia 1 el sol surt a les 7h 23m, i
es pon a les 17h 47m. El dia 30 el sol surt a
les 7h 57m, i es pon a les 17h 23m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
SAGITARI.
El dia 11 de novembre es produeix el trànsit del planeta Mercuri sobre el disc solar i
serà visible a les nostres latituds.

Demografia

Quart creixent

el dia 4, a les 11:23 h

Lluna plena

el dia 12, a les 14:34 h

Quart minvant

el dia 19, a les 22:11 h

Lluna nova

el dia 26, a les 16:04 h

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
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DEFUNCIONS
Encarnació González Rodríguez 88 anys, dia 12-8
Antònia Vilalta Huguet
92 anys, dia 7
Rosario Escolà Pijuan
91 anys, dia 7
Josep Lecha Reixachs
99 anys, dia 11
Antoni Mirasó Farràs
85 anys, dia 14
Pere Figuera Casan
78 anys, dia 17
Isabel Flotats Baqué
102 anys, dia 23
Montserrat Cases Martí
90 anys, dia 29
Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

Aquest mes marca el període de trànsit entre
la tardor i l’hivern. A mitjans de mes la temperatura s’abonança, després de les primeres fredorades, i es produeix l’Estiuet de Sant Martí, que
s’escau cap a mitja tardor.
Dia 1: Festa de Tots Sants. Són propis
d’aquestes dates dos menjars especials: les
castanyes torrades i els panellets.
Novembre de 1163: Carta de Població d’Agramunt. Segons J. Puig i Ball, un dels documents
més interessants que es trobaven a l’Arxiu de
l’Ajuntament d’Agramunt, l’any 1935, era el
que amb el núm. 350 es trobava a l’apèndix
de “La Marca Hispánica” amb el títol de Charta populationis Acrimontis (actualment aquests

29,5

NAIXEMENTS
Baraa Baqtit Azariouch
Gael Fernández Gutiérrez
Sònia Villalba Trepat
Assil Bouchatab
Lucas Meza Hurtado
Aritz Sementé Fedorov

documents no s’han perdut i es troben a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó). Aquest document era la
Carta de Població i Franqueses d’Agramunt.
Era signada pel comte Ermengol VII d’Urgell, la
comtessa, Dolça i el seu fill, Ermengol; amb el
consell i voluntat de Pere i Guillem de Puigverd
i de Guillem i Arnau de Ponts, al novembre de
1163. Els comtes d’Urgell donaven tot el terme als habitants d’Agramunt, els convertien en
homes lliures eximint-los de molts impostos i
privilegis senyorials, amb una administració de
justícia regida per la Cúria comtal.
Aquests privilegis van determinar un canvi
notable en la vida d’Agramunt, fomentant el comerç, la indústria i l’arribada de nova població,
que la convertirien aviat en una de les viles més
importants del comtat d’Urgell. Un fet que ho
demostra és el gran eixample urbanístic que va
fer Agramunt cap a la part de llevant (la vila
nova), on es va començar a construir en aquesta
època, a ran de muralles, el magnífic temple de
Santa Maria.
Ramon Bernaus i Santacreu

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

°C

(Mes de setembre de 2019)

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE
Dia 10.........................................
Dia 11.............................(plugim)
Dia 13.........................................
Dia 14.........................................
Dia 20.........................................

2,5 l./m2
0,5 l./m2
1,0 l./m2
1,5 l./m2
4,0 l./m2

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

9,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE SETEMBRE
Màxima del mes ......................... 32,4°, dia 17
Mínima del mes ............................. 8,2°, dia 6
Oscil·lació extrema mensual .................... 24,2°
Mitjana de les màximes .......................... 28,5°
Mitjana de les mínimes ........................... 13,9°
Mitjana de les mitjanes ............................21,2°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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El nostre raig de llum,
la nostra guia
il·luminant els camins
de la nostra vida.
Fins ara i sempre

Pere Figuera Casan
15.12.1940 - 17.9.2019

La família agraeix les mostres de condol
rebudes en tot moment.
Agramunt, setembre 2019
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Detall d’un dels dibuixos que
il·lustren el conte “Un menjar
celestial” que narra la llegenda
dels torrons d’Agramunt.
D’aquest conte se’n van fer unes
representacions teatrals molt
reeixides aproﬁtant la Fira del Torró i
la Xocolata a la Pedra.
La imatge de dalt és l’original,
mentre que a la de sota s’han fet set
modiﬁcacions. A veure si les trobeu!

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.

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

L L N U Ç Ç C C U F O X U K L

U I I C J E R W G Q N V K J D

Busqueu les paraules corresponents:
BAGUL, CANDELERA, CIRIS, COFRE,
COGITACIO, COGNICIO, COGNOM,
GUARDAR, MEDITACIO, NATURA, NOM

SUDOKU

N E L O I C I N G O C C H T V

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:
M O N G O C M E M N U H Ç E S

❚ Coordina Rosa Maria Sera

9

Solució a les
7 diferències:

4

8

T G E Ç M L J U W D E K F T G
B A S A C O G I T A C I O R I

2

6

3

6
8
6
7

2

5

6

4

7

9

3

1

8

3

4

2

5

3
4
5
1
2
8
6
9
7

4
7
3
9
6
1
5
2
8

5
2
1
3
8
4
7
6
9

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

2
3
4
8
1
7
9
5
6

7
5
9
4
3
6
2
8
1

N E L O I C I N G O C C H T V

Solució al
SUDOKU:
1

R A D R A U G X G Z A V N H Z

9

9

2

8

9

M O N G O C M E M N U H Ç E S

8

4

7

U I I C J E R W G Q N V K J D

K X F A S U R M D X X E Q Z M

7
9

C B R C R T J A K L Y E C C U

D K Ç I T F M E D I T A C I O

1

7

H U V O C Y W F B Ç K E H W A

G D R M O U L R Y Ç B A W Z K

6

7

3

1

9

4
9

8

3

5
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SEGON ANIVERSARI

Esteve Llagunes Serra
Que morí el dia 26 d’octubre de 2017,
a l’edat de 93 anys.
El teu record està present cada dia entre nosaltres.
Sempre t’estimarem.

Agramunt, octubre de 2019.

Vella olivera
Robusta i ferma olivera
de fullatge platejat,
des de fa segles oneges
vora d’un marge espadat.
Tu n’ets l’àvia de la terra,
ancorada enmig del temps,
saps de tempestes i gebres
pentinant-te els quatre vents.

DOTZÈ ANIVERSARI

Joan Vilalta Ripoll
Que morí el dia 28 d’octubre de 2007,
a l’edat de 52 anys.
Mai no t’oblidarem,
et portem dins del cor.

Butsènit d’Urgell, octubre de 2019.
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Testimoni ets que la vida
reneix sempre i mai no es mor:
Si les branques són molt velles
dels seus fruits brollen rius d’or.
Rosa Bernat Llagunes

L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

Perdiu roja
(Alectoris rufa)
Una espècie que ens
acompanya tot l’any.
Fa vida a terra i la
major part de l’any
viu en grup. Es coneix
també pel seu cant.
A la foto apareixen dos
exemplars adults (un
a la dreta i l’altre al
fons) i un de jove
(a l’esquerra).

L A C A L AIS ERA

ROBERT PENELLA

Foto feta a la
Masia Isidori, 3 de
setembre de 2019.

per SERAFINA BALASCH
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Aniversari de

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

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fills, Esther i Josep
Maria; fill polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme;
germans polítics, nebots, cosins i família tota us preguen un record i
una oració.
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quest mes a la secció de l’Àlbum publiquem aquestes dues imatges corresponents a colles d’amics i amigues
fetes durant els anys quaranta del segle passat al camp de futbol. A la de dalt no hem pogut identificar la
persona del mig, els altres dos són Salvador Cuñat i Josep Rovira. La de baix és de l’any 1948 i les noies, d’esquerra
a dreta, són: Pepita Pla, Pepita Capdevila, Magda Lluelles i Cecília Bertran.
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FOTO: JOAN PUIG

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

La imatge d’ahir és de mitjans de 1980, per tant entre una i l’altra han passat gairebé quaranta anys. Es pot veure com al tram del riu
Sió només hi ha arbres a una banda, en canvi actualment també n’hi ha al costat esquerre. Encara no s’havia començat a construir
el polígon industrial, amb la qual cosa s’aprecia completament el “silo” per emmagatzemar-hi el cereal. Al seu darrere també es
pot veure la silueta de la veïna població de Puigverd i, més a la dreta, les anomenades granges del Galceran. Al cap de poc temps
de fer la foto ja es va començar a gestionar la construcció del primer polígon industrial que, amb els successius, han anat canviant
radicalment tot aquest indret.

