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PORTADA:
Un grup de joves agramuntins van
organitzar una sortida en bicicleta fins
a Lledoners amb el lema “Pedals per
la llibertat”. Durant el recorregut se
n’hi van anar afegint molts més d’altres
indrets fins arribar gairebé als tres-cents,
a més dels acompanyants. En arribar a
l’esplanada propera al centre penitenciari
es van entonar consignes tot saludant
els presos polítics, alguns dels quals van
correspondre la salutació des de la seva
cel·la. Tot molt commovedor.
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Editorial
Sit and talk

E

l diumenge 10 d’octubre hi va
haver eleccions generals a l’estat
espanyol. Foren les segones d’aquest
2019, i les quartes en poc temps.
Tota una anormalitat democràtica. És
el símptoma que alguna cosa no funciona. Primer va
ser el PP i ara
el PSOE que
no aconsegueixen formar un
govern estable
i, com que fins
ara no han entès el sistema
dels
pactes,
s’han vist obligats a recórrer a
les urnes.
En aquesta
ocasió ha estat Pedro Sánchez qui va
calcular, cregut i mal aconsellat, que
era millor repetir eleccions perquè les
enquestes li auguraven un augment
important d’escons. El resultat, però,
no ha estat així i es pot dir clarament

que ha fet un pa com unes hòsties. Ha
sortit del foc per caure a les brases. La
nova situació al Parlament espanyol,
que ha suposat l’augment de VOX i el
PP per la caiguda lliure de Ciutadans,
és més complexa que abans. De les

tres possibles sortides: un govern de
Pedro Sánchez en solitari, un govern
amb el PP o un pacte amb Podem i
altres partits d’esquerra, sembla que
escollirà aquesta darrera, tot i que l’actual president en funcions continua ne-

gant-se a dialogar amb els sobiranistes
catalans.
La veritat és que el panorama a nivell espanyol és molt magre, sobretot
perquè el PSOE, escorat a la dreta, fa
temps que va tancar la porta a parlar
amb els independentistes.
Amb un pacte
amb Pablo Iglesias, potser canviaran les coses
i serà possible
allò que fa anys
molts
demanem: “seieu i
parleu”. Perquè
la política l’han
de fer els polítics. Parlar de
tot sense restriccions, negociar i arribar
a acords és el que ara toca. Esperem
que el nou govern sigui capaç de ferho.
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JOAN PIJUAN

Foto de grup dels ciclistes amb la
presó de Lledoners al seu darrere.

JOAN PUIG

Sortida de la plaça de la Fondandana.

U

n col·lectiu de joves
agramuntins va organitzar una anada amb
bicicleta fins a la presó de
Lledoners on hi ha els presos

polítics catalans. Unes tres
setmanes abans van començar a preparar-ho i a difondre la idea a clubs ciclistes
d’Agramunt i rodalies. La idea

es materialitzà el dissabte, 9
de novembre, i va ser tot un
èxit. Dels vint-i-cinc o trenta
joves que en principi ho van
moure, van acabar sent prop
de tres-cents ciclistes que van
prendre part en l’acció que
ells batejaren com “Pedals
per la llibertat”. Van sortir a
les vuit tocades del matí des
de la plaça Fondandana i, seguint carreteres i camins secundaris, van passar per Sant
Ramon, Calaf (on hi hagué
punts d’avituallament) i Sant
Joan de Vilatorrada. En cada
tram del trajecte se’ls anaren
afegint ciclistes d’altres poblacions. A més d’Agramunt,
hi participà gent d’Artesa de
Segre, les Borges Blanques,
Albatàrrec, Bell-lloc, Arbeca,
Barbens, Barcelona, Bellver
d’Ossó, Boldú, Bovera, Calaf,
Castellnou d’Ossó, Castellse[NOVEMBRE 2019]
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D’esquerra a dreta i de dalt
a baix:
Avituallament a Calaf.
Arribada dels ciclistes a
l’esplanada de Lledoners.
Jordi Pesarrodona fent
d’speaker. Al seu davant i damunt la taula, els obsequis per
als presos que més endavant
es lliuraran als seus familiars.
Taules parades preparades per
al dinar. Al fons, les furgonetes
amb el càtering.

6

sió 669

[NOVEMBRE 2019]

rà, el Palau d’Anglesola, els
Omells de na Gaia, Fondarella,
Golmés, Guissona, Juneda, la
Fuliola, la Guàrdia d’Urgell,
la Llacuna, la Seu d’Urgell,
Lleida, Malgrat de Mar, Manresa, Miralcamp, Mollerussa,
Montclar, Palafolls, Ponts,
Puiggròs, Puigverd de Lleida,
Pujalt, Rocafort de Vallbona,
Sant Ramon, Tiana, Tordera,
Torregrossa, Tàrrega, Vallfogona de Balaguer i Vilagrassa,
entre altres. Alguns ciclistes
no es van apuntar i, tal com
hem dit, van anar apareixent

durant el recorregut per donar
suport a la iniciativa, especialment de les poblacions del Bages i província de Barcelona.
Tots junts arribaren a l’esplanada pròxima a la presó de
Lledoners entonant consignes
com “llibertat presos polítics”,
“independència” i “no esteu
sols”. Després, la majoria es
van quedar a dinar allà mateix, encara que en un principi s’havia previst fer-ho en un
local municipal, la sessió del
qual fou prohibida per la Junta
Electoral Central adduint que

es tractava del dia reflexió de
les eleccions generals. Els organitzadors portaven lots de
torrons per a les famílies de
cadascun del presos, ja que a
ells no se’ls pot fer arribar cap
tipus de menjar; però, en no
poder lliurar-los-els, van decidir que ho faran en una altra
ocasió abans de les festes nadalenques. La logística i tota
l’activitat en si mateixa va ser
un èxit que demostra la capacitat d’organització del nostre
jovent i el seu compromís polític.

JOAN PUIG

Llevantada
El temporal de pluja que
va afectar part de Catalunya
els dies 22 i 23 d’octubre i
que va causar danys importants a comarques de Tarragona, les Garrigues i el Pla
d’Urgell, també va arribar al
nostre municipi amb no tan-

ta intensitat, però déu-n’hido! La precipitació recollida
va ser de 92 litres per metre
quadrat. La tempesta, que va
anar acompanyada de fortes
ratxes de vent, va provocar
durant tota la nit del dimarts
talls de llum a la via pública.
Per altra part, l’aigua acu-

mulada a la capçalera del riu
Sió va provocar l’augment del
seu cabal. Malgrat que en alguns trams el riu es va desbordar i va negar camps de
cultiu, no va acabar de sortir
de la llera del riu al seu pas
per la vila, no obstant, davant
de la seva crescuda, el dime[NOVEMBRE 2019]
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JOAN PUIG

JOAN PUIG
JOAN PUIG
JOAN PIJUAN

Diverses imatges de la llevantada
on es veu l’augment del cabal del
riu Sió que va provocar que alguns
camps propers s’inundessin.
Com es pot veure, la zona del Pont
de Ferro va quedar negada d’aigua.
I el fort vent va trencar branques
dels arbres i també en va arrencar
algun de soca-rel.
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▼
Xerrada a l’Espai Cívic sobre
“Comerç just i cafè”.

JOSEP ROVIRA

Foto de grup dels que es van
desplaçar a Barcelona per assistir
a la manifestació com a protesta
per la sentència al procés.
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cres es va activar l’alerta pel
possible desbordament i es
van suspendre les activitats
a l’Espai Cívic i de l’Escola
Municipal de Música i es van
tallar alguns accessos a la
llera del riu com a mesura de
precaució.
La tempesta també va afectar altres pobles del municipi
d’Agramunt. A la Donzell va
provocar un esllavissament de

pedres a l’entrada de la població, la caiguda d’un arbre
en un camí municipal a Montclar i un breu tall de llum a
les Puelles.

Xerrada i exposició
“Comerç just i cafè”
El divendres 25 d’octubre
va tenir lloc a l’Espai Cívic la
xerrada “Comerç just i cafè”
a càrrec de Joan Obiols d’Il-

lusions Alternativa Global,
Susanna Samper de l’Associació Alba, Laura Pérez d’Alternativa 3 i de Xavier Secanell,
regidor de Medi Ambient de
l’Ajuntament, els quals van
explicar què és el comerç just
i com el fet de prendre un cafè
es pot convertir en una acció
per fer el món més sostenible.
Per altra part, del 17 d’octubre fins al 7 de novembre
es va poder veure a l’Espai
Cívic l’exposició “Comerç just
i cafè”, una exposició d’Alternativa 3 que a través de 10
plafons, en format roll up,
explica el procés d’elaboració
del cafè des de la seva producció fins al seu consum.
El seu objectiu és donar a
conèixer els principis del comerç just i, al mateix temps,
fomentar una consciència
responsable sobre el consum.

Manifestació
a Barcelona
L’Assemblea Nacional Catalana i Òmnium Cultural van

ALBERT MALET
JOAN PIJUAN

Dues imatges de pares i infants
elaborant els panellets.

Comiat de l’Orquestrina
L’Orquestrina per la Llibertat va fer el diumenge 27
d’octubre la seva darrera actuació a la plaça de l’Església. Durant més de dos anys
seguits, dissabtes i diumenges es va reunir a la plaça de
l’Església o del Mercadal i va
tocar “El cant dels ocells” i
“Els segadors”, el qual solia
ser cantant a la vegada pel
públic assistent. L’Orquestrina va néixer per la pròpia
voluntat d’un grup d’alumnes de l’Escola Municipal de
Música d’Agramunt. Han fet
més de dues-centes tocades
d’entre les que destaquen
una a l’esplanada de la pre-

Taller infantil de cuina
a l’Espai Cívic
El dimecres 30 d’octubre
l’Espai Cívic va inaugurar l’Espai Cuina amb l’organització
d’un taller infantil d’elaboració de panellets. El taller va
anar a càrrec de l’Anna Guixé
i la Josefina Esteve, membres
de l’Associació de Dones l’Esbarjo, i va comptar amb la
participació d’un grup de 25

▼

L’Orquestrina va
néixer per la pròpia voluntat d’un
grup d’alumnes de
l’Escola Municipal
de Música d’Agramunt i han fet més
de dues-centes
tocades.

convocar el dissabte 26 d’octubre, a les 5 de la tarda, una
altra manifestació al carrer de
la Marina de Barcelona. Amb
el lema ‘Mobilitzem-nos per
la llibertat’, la marxa va denunciar la repressió de l’Estat
espanyol poc després d’haver-se fet pública la sentència contra el procés. Un grup
d’agramuntins van omplir un
autocar, organitzat per l’ANC
local, per desplaçar-se a la
ciutat comtal i donar suport
a aquesta manifestació que
altra vegada va ser molt nombrosa. En ser dissabte, més
gent de l’habitual hi va anar
amb vehicles particulars per
poder-hi així passar tot el dia.

JOAN PIJUAN

Integrants de l’Orquestrina per la
Llibertat en la seva darrera actuació a la plaça de l’Església.

só de Lledoners, una altra
abans d’un sopar groc a la
plaça de l’Església i diverses
en concentracions de reivindicació i protesta organitzades per entitats de la nostra
vila. Amb l’actuació, els joves
músics, sempre acompanyats
per familiars, volien mostrar
el seu desacord amb l’empresonament de presos polítics
i l’existència d’exiliats. Els
components de l’orquestrina
eren una quinzena, si bé no
sempre podien ser-hi tots.
Això havia fet que en els últims temps el grup de músics
fos més reduït. El dia de la
darrera actuació s’anuncià
per les xarxes i els pares prepararen coca amb xocolata
per celebrar l’esdeveniment.

[NOVEMBRE 2019]
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JOAN PIJUAN

Espectacle al Casal per commemorar el centenari del naixement
de Teresa Pàmies, organitzat per
Òmnium Segarra-Urgell.
A la dreta, vista del cementiri
municipal el dia de Tots Sants.

Els nens i nenes participant en el
taller organitzat després del conte.

infants. Després d’explicar
als nens els ingredients i els
passos que s’han de seguir
per fer panellets, els nens i
les seves famílies van elaborar els panellets tradicionals
d’ametlla, però també en van
fer de coco, i els van decorar
al seu gust. Un cop fets, els
nens se’ls van emportar cap a
casa.

Òmnium Segarra-Urgell
Òmnium Segarra-Urgell organitzà el divendres 1 de novembre al Casal Agramuntí la
representació de l’espectacle
“La llibertat irrenunciable:
viure i escriure”, una lectura
dramatitzada a càrrec d’Enric
Arquimbau, Fina Rius i Aina
Ripoll, amb acompanyament
d’audiovisual, per commemo-

rar el centenari del naixement
de l’escriptora de Balaguer
Teresa Pàmies.
La proposta vol ser un retrat
acurat de la personalitat de
Teresa Pàmies: des del punt
de vista ciutadà i social, de
dona compromesa amb el seu
temps i amb els valors republicans d’igualtat, llibertat
i justícia, i amb plena consciència de pertinença al territori que la va veure néixer.

Tots Sants
Com cada any el cementiri
es va veure molt concorregut
de visitants per la Diada de
Tots Sants. També els dies
abans s’hi van veure molts
familiars preparant tombes
i nínxols per a la jornada en
què tradicionalment es recorda els difunts. La diada se
celebrà amb els tradicionals
panellets i castanyes.

Atrapacontes

JOAN PIJUAN

El dissabte 2 de novembre
es va realitzar a la Biblioteca Municipal Guillem Viladot
una nova sessió del cicle Atrapacontes que va anar a càrrec
del propi equip de la Biblioteca. Van explicar el conte “La

10
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JOSEP ROVIRA

Presentació del Torró Solidari a
l’auditori de la Pedrera.
D’esquerra a dreta: Xavi Bundó,
presentador del programa “Via
lliure” de RAC1; Natàlia Tintoré,
del departament de captació de
fons de Sant Joan de Déu; Àngel
Velasco, gerent de Torrons Vicens,
i Quim Masferrer, flamant padrí
d’aquest Torró Solidari.

Jornada de donació de sang
a l’Espai Cívic.

castanyera”. Després els nens
van participar en un taller en
el qual van fer servir castanyes.

Torró Solidari
Per cinquè any consecutiu,
RAC1 i Torrons Vicens van
presentar una nova edició del
seu Torró Solidari. D’aquestes
cinc edicions, tres s’havien
presentat en directe a casa
nostra, concretament a la
sala teatre del Casal en tres
programes diferents de la coneguda emissora. Enguany,

però, va tenir lloc el dia 3
de novembre a l’emblemàtic
auditori de la Pedrera que
es va omplir de gom a gom.
Es va fer dins del programa
“Via lliure” presentat per Xavi
Bundó, i que estava acompanyat de Quim Masferrer, el
primer padrí d’aquest Torró
Solidari, una de les novetats
d’aquest any; Àngel Velasco,
gerent de Torrons Vicens; Natàlia Tintoré, del departament
de captació de fons de l’Hospital Sant Joan de Déu, i del
Sr. Marcel·lí, personatge en-

tranyable del “Versió RAC1”.
Fou un programa molt especial en el qual es parlà a bastament d’aquesta iniciativa tan
dolça que porta recollits prop
de 700.000 euros en quatre
edicions anteriors per a la investigació de malalties minoritàries infantils de l’Hospital
Sant Joan de Déu. Recordem
que hi ha dues especialitats
de Torró Solidari i que els
beneficis de la seva venda
van destinats íntegrament
a la investigació d’aquestes
malalties. Enguany també
se’n podran adquirir a algunes comissaries dels Mossos
d’Esquadra, una altra de les
novetats, que s’han volgut adherir a la iniciativa, atès que
alguns dels agents tenen fills
que pateixen aquesta problemàtica. Tres d’aquests agents
també van ser entrevistats en
directe en el programa per
donar a conèixer les seves vivències personals i d’aquesta
manera intentar captar la solidaritat del públic en general.

Donació de sang
El dijous 7 de novembre
va tenir lloc al Centre Cívic
una nova jornada de donació
de sang a càrrec d’un equip
mòbil d’hematologia del Banc
de Sang i Teixits de Lleida. La
jornada es va fer de 5 a 9 del
vespre i va finalitzar amb 67
donacions i 14 oferiments. El
personal mèdic es va mostrar
molt satisfet de la bona resposta de la gent.

El divendres 8 de novembre
la família Ros va signar amb
el Grup Alba de Tàrrega el
conveni de cessió de l’edifici
de Cal Carreter.
[NOVEMBRE 2019]
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Signatura conveni
Cal Carreter
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quedar aquí i puguin fer l’activitat terapèutica, que serà la
fusteria, però també fer una
vida comunitària i participar
de la vida social i cultural de
la vila. A més a més donarà
resposta a la necessitat d’habitatge que té el Grup Alba,
de moment amb estades temporals, però a la llarga que hi
puguin conviure un grup de 5
o 6 persones.
Per la seva part, Thaïs Sánchez, expressà la satisfacció de la família Ros perquè
“avui hem signat un conveni
que fa un any que cerquem”,
ja que amb la signatura
d’aquest conveni s’ha complert la voluntat de la família
que era que “aquesta casa
tingués una segona vida amb
un projecte social i comunitari a benefici de la ciutadania
d’Agramunt”.

Moment de la signatura del conveni de cessió de Cal Carreter.

Maite Trepat, directora del
Grup Alba, explicà que aquesta cessió permetrà que el grup
de persones del centre ocupacional d’Agramunt es puguin

Actes Tsunami
Democràtic
La vigília de les eleccions es
van realitzar a la vila diferents
accions seguint la crida del
Tsunami Democràtic a desobeir la Junta Electoral Central
durant la jornada de reflexió
del 9 de novembre. Al matí
es va animar a participar a
la sortida cicloturista “Pedalada per la Llibertat” que es
va fer a Lledoners. A la tarda
es van fer diferents accions a
la plaça del Pou: una xocolatada popular, música i balls

JOAN PIJUAN

A baix, posant davant la façana
de l’edifici.

Durant l’acte de signatura
del conveni, l’alcalde Bernat
Solé explicà que l’Ajuntament
incorporarà als pressupostos
una partida anual de 5.300
euros per a dotar de recursos
aquest projecte.
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Xocolatada i pancarta penjada a la plaça del Pou.
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Música i balls al mig de la plaça.
A la dreta, crema simbòlica de
símbols borbònics.
A baix, grup de persones que
durant uns minuts van tallar
la C-14 al control.

Durant una setmana la nostra
vila va acollir el Bus de la Salut
al costat del CAP.

tradicionals amb acordió diatònic i es ballà una sardana.
A continuació es va fer una
cercavila per l’avinguda Marià Jolonch fins a la carretera
C-14, a l’inici de la qual es
va fer una crema de cartells

amb la figura del monarca al
mig de la calçada. Durant tot
el recorregut els participants
van ocupar tota l’amplada del
carrer no deixant passar els
cotxes. Quan van arribar a la
C-14 van tallar el trànsit de la
carretera durant uns minuts
i després van tornar cap a la
plaça del Pou on l’acte es va
donar per acabat.

JOAN PIJUAN

El Bus de la Salut
Del 4 al 12 de novembre
s’estacionà al costat del CAP
el Bus de Salut, un projecte
mèdic que permetrà conèixer
l’estat de salut de les artèries i la detecció de possible
malaltia renal oculta en una
mostra de 8.400 persones
lleidatanes durant tres anys.

Exposició d’Anna Pla
a l’Espai Cívic
El dissabte 9 de novembre
va tenir lloc a l’Espai Cívic la
inauguració de l’exposició “El
llenguatge de les emocions.
Imatges que parlen” d’Anna
Pla, la qual es va poder veure
fins al 9 de desembre.
L’acte d’inauguració comptà amb la presència de l’autora, la guissonenca Anna
Pla, l’alcalde Bernat Solé i
membres de la junta local de
l’Associació Catalana Contra
el Càncer.
L’exposició és una mostra de 22 fotografies i textos
que tenen com a fil conductor el càncer, és un recull de
petites històries, anècdotes,
emocions i sentiments, en
[NOVEMBRE 2019]
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L’objectiu d’aquest projecte
és modificar els hàbits pocs
saludables i alhora conscienciar la població sobre la
importància de la prevenció
de les malalties cardiovasculars i renals, així com els
seus factors de risc. Les proves que s’hi ha fet han estat
adreçades a la població que
presenta més risc de patir
una malaltia cardiovascular
o renal, com són homes entre
45 i 65 anys, dones entre 50
i 70 anys o persones ja diagnosticades amb hipertensió
arterial, dislipèmia o obesitat.
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Anna Pla durant l’acte de presentació.
La guissonenca exposà a l’Espai
Cívic la mostra “El llenguatge de
les emocions”.

Xerrada del JARC

JOAN PIJUAN

El tècnic del JARC, Jaume Salla,
parlà sobre la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions
ramaderes.

què Anna Pla aboca les seves
vivències personals per fer
front a aquesta malaltia. Un
treball que a més ha convertit
en llibre.
Anna Pla precisà que amb
aquesta exposició ha volgut
explicar les emocions que es
viuen durant aquest procés
oncològic, unes emocions
que qualsevol persona pot
viure en qualsevol moment de
la seva vida.
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El dilluns 11 de novembre
el JARC (Joves Agricultors i
Ramaders de Catalunya) va
organitzar una xerrada a l’Espai Cívic adreçada a agricultors i ramaders per explicar
les novetats en fertilització
nitrogenada. La xerrada va
anar a càrrec de Jaume Salla,
tècnic del JARC.
Salla explicà el nou Decret
153/2019 que té per objecte regular la gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions ramaderes i altres
fertilitzants nitrogenats, així
com l’establiment de mesures
dirigides a reduir i prevenir la
contaminació causada o provocada pels nitrats d’origen
agrari, i l’aprovació del programa d’actuació aplicable a
les zones vulnerables designades a Catalunya.
En aquest Decret s’hi detallen, entre altres, les quantitats màximes de N que es poden aportar, els moments en
què no es poden aplicar dejeccions, segons els cultius,

els mètodes d’aplicació i els
equips que es poden utilitzar,
les distàncies a respectar sobre nuclis habitats i altres infraestructures, les concentracions de nutrients màximes
en el terreny, la necessitat
d’assessorament en fertilització de les explotacions agrícoles i la documentació sobre la
planificació i declaracions de
fertilitzants en les parcel·les.

La Biblioteca
amb l’Any Pàmies
Aquest any la Generalitat
de Catalunya commemora el
centenari del naixement de
l’escriptora Teresa Pàmies. La
Biblioteca Municipal Guillem
Viladot s’ha sumat a aquesta
celebració amb l’organització
de diversos actes.
El primer va ser una exposició. Del 12 al 20 de novembre la Biblioteca va acollir
l’exposició itinerant “Tot és
en els llibres”, una mostra de
petit format produïda per la
Institució de les Lletres Ca-

talanes, amb la col·laboració
del Servei de Biblioteques de
la Generalitat de Catalunya,
l’Institut Català de les Dones

▼

JOAN PIJUAN

Tilda Espluga de Q-ars Teatre
durant la lectura dramatitzada
“Cròniques de Teresa Pàmies”.
A sota, exposició “Teresa Pàmies.
Tot és en els llibres”.

i el Departament d’Educació,
que ens presenta un recorregut per la trajectòria vital de
Teresa Pàmies a través dels
seus llibres.
El segon dels actes va tenir
lloc el divendres dia 15. La Biblioteca va acollir l’espectacle
de Q-ars Teatre “Cròniques de
Teresa Pàmies”, interpretat
per Tilda Espluga, una lectura
dramatitzada a partir de notes biogràfiques i textos de la
mateixa Teresa Pàmies, que
ens mostra una visió àmplia
de la vida, el pensament i els
fets d’aquesta dona pionera,
valenta i imprescindible per
entendre la nostra història
contemporània.

La Fundació Privada Guillem Viladot i l’Editorial Fonoll de Juneda van fer el
dissabte 16 de novembre a
Lo Pardal, la segona presentació de la reedició del llibre
“La Cendra” de Guillem Viladot que s’ha fet amb motiu
del 20è aniversari de la seva
mort. L’acte comptà amb la
presència de l’alcalde, Bernat
Solé; el director de la Fundació Privada Guillem Viladot,
Pau Minguet; el curador i prologuista, Joan Puig; i de l’editor, Josep Gelonch.
Durant l’acte Bernat Solé
destacà la importància de la
presentació d’aquest llibre
perquè a part de commemorar aquest 20è aniversari,
“posem en valor una de les
facetes menys conegudes de
Viladot, com és la literatura
viladotiana”. Pau Minguet assenyalà que “la repressió que
es va viure durant la guerra
i viscuda en el món rural, es
reivindica en el llibre, però
no només el reivindica sinó
que també explica les seves
misèries i problemes, i ens

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Presentació de la
reedició La Cendra
de Guillem Viladot

Presentació de La cendra. A la dreta, Pau Minguet, Bernat Solé, Josep Gelonch i el company Joan Puig amb un exemplar a les mans.
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El quatre emprenedors agramuntins que s’han engrescat per revitalitzar el bar del Casal.

Un dels eixos que
volen potenciar,
és fer del Casal un
espai on grans i
petits se sentin com
a casa; planificant
activitats de tota
mena i que puguin
donar resposta a les
diferents inquietuds.

fa reflexionar sobre aquest
temps”. Per la seva part Josep Gelonch ressaltà que un
element important d’aquesta
voluntat de reeditar La Cendra, és que a nivell editorial
“ens hem proposat recuperar altres autors ponentins
que, com Viladot, creiem
que han estat injustament
oblidats”. També va puntualitzar que un altre motiu és
“la voluntat d’invitar a llegir,
a redescobrir, a reconèixer,
a recordar, perquè tant per
aquells lectors que coneixen
Viladot com al nous lectors,
és una oportunitat, una porta
oberta per arribar a l’univers

literari de Guillem Viladot”.
Finalment Joan Puig destacà que aquesta novel·la
és totalment diferent a les
altres de Viladot. “Aquesta
novel·la té un rerefons que
és real. Es podria dir que
aquesta novel·la és amb
bona part autobiogràfica i
amb bona part històrica, perquè les coses que hi surten,
encara que sempre a partir
dels ulls d’un personatge
de ficció, és real. La majoria
dels personatges que hi surten tenen el seu referent real
amb el que va passar a la
Guerra Civil a Agramunt i els
fets que s’hi narren en bona
part també”.

Revitalització del bar
del Casal
Un grup d’agramuntins engega una nova etapa al bar
del Teatre-Casal Agramuntí.
Les paraules de Ohan Huizinga “Si desitgem preservar
la cultura, hem de continuar creant-la” resumeixen la
seva renovada proposta.
El nou projecte sorgeix
d’un grup de joves vinculats
al poble i que participen de
manera activa en diferents
activitats que s’organitzen a
Agramunt: concerts, tasts i

maridatges, xerrades i conferències, celebració de festes
nacionals i internacionals,
entre altres. Una de les seves il·lusions és recuperar,
per als agramuntins, el Casal
com a espai de trobada, per
compartir les estones i per
viure de primera mà la cultura del nostre país.
Aquesta pretensió connecta amb el caire de poble actiu i participatiu que defineix
Agramunt. En aquest sentit,
la seva proposta vol continuar potenciant aquesta realitat, oferint un espai on els
convilatans puguin gaudir
d’una oferta cultural i gastronòmica de qualitat. Una altra
proposta per animar i dinamitzar el poble.
Un altre dels eixos que volen potenciar, és fer del Casal
un espai on grans i petits se
sentin com a casa; planificant activitats de tota mena i
que puguin donar resposta a
les diferents inquietuds.
Pretenen, així mateix, convertir el Casal en un bressol
de cultura, en un referent
que atregui la nostra vila a
gent dels pobles de l’entorn.
Podeu trobar més informació a Facebook i a l’Instagram @locasaldagramunt. ■

ACTIVITATS BIBLIOTECA
“Atrapacontes”
a càrrec de Liliana Gil i Juliette Juanati
ens explicaran el conte “Les festes de Nadal”
Dissabte 7 de desembre, a les 11.30h

[NOVEMBRE 2019]
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Eleccions Generals

Joan Puig

DISTRIBUCIÓ DELS VOTS I PERCENTATGE A AGRAMUNT
79
C’s(3,07%)
111

(4,31%)

17 altres (0,65%)
16 nuls (0,62%)
15 en blanc
(0,58%)

928 (36,01%)

117 (4,54%)

128 (4,97%)
EN COMÚ
PODEM

137 (5,32%)

264 (10,24%)

765 (29,69%)

L

a campanya electoral
d’aquestes eleccions es
va veure reduïda a poc
més d’una setmana, ja que
feia poc que s’havien celebrat
les altres. Els actes electorals
que es van fer a Agramunt
van ser pocs i discrets, així
com l’enganxada de cartells.
El que prevalgué en l’ambient polític fou la indignació i
protesta per la sentència aplicada als líders polítics catalans empresonats. Els partits
polítics estatals van centrar
la seva campanya sobre Catalunya i els independentistes
a qui van atacar amb menyspreu i sense miraments; poc
van parlar de les qüestions
generals que afecten l’estat.

La participació al municipi
d’Agramunt, seguint la tònica
general, va baixar quasi sis
punts; va ser del 69,33%,
quan a l’abril havia estat del
76%. També a la totalitat de
la Ribera del Sió va baixar del
77,33% (abril) al 70,93%.
Dels 5.745 votants de tota
la Ribera, van votar 4.075;
394 menys que en l’anterior
vegada.
Esquerra Republicana de
Catalunya va tornar a repetir el primer lloc a la Ribera
del Sió, encara que va baixar
una mica: dels 1.824 vots
amb el 41% d’abril, va passar a 1.457 vots i el 35,75%.
A Agramunt, de 1.157 vots
(40,91%) va passar a 928
vots (36,01%). La pèrdua de
229 vots s’explica no només
per la davallada en la participació i la presentació de la
CUP, sinó també per la disconformitat d’alguns votants
envers la política del partit
republicà.
Junts per Catalunya va
quedar en segon lloc a Agramunt i a la Ribera del Sió, i
va millorar els percentatges.
De 687 vots (abril) que eren
el 24,29% al municipi agramuntí, es va passar a 765
vots (29,69%): un augment
de més de cinc punts. I a
tota la Ribera, de 1.125 vots
(25,29%) va passar ara a
1.214 vots (29,79%).
El Partit dels Socialistes
de Catalunya a la Ribera del
[NOVEMBRE 2019]
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En les eleccions generals del passat 10 de novembre encara es reforçà
més el bloc sobiranista que ara passa del 70% a la Ribera del Sió.
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Eleccions Generals - Congrés 10 de novembre de 2019 - Ribera del Sió
Agramunt
Cens
Votants
Abstenció
Esquerra Republicana
Junts per Catalunya
Partit Socialistes de Catalunya PSC-PSOE
Ciudadans
En Comú Podem
Partido Popular
Vox
Partido animalista contra ...
Partit Comunista Poble Catalunya
Recortes cero-Grupo verde
Un món més just
Izquierda en positivo
Partit Comunista dels treballadors de Catalunya
Candidatura d’Unitat Popular CUP
NULS
EN BLANC

Total
3.717
2.577
1.140
928
765
264
79
137
117
111
11
1
1
2
0
2
128
16
15

%

Puigverd

69,33
30,67

Total
172
137
35

36,01
29,69
10,24
3,07
5,32
4,54
4,31
0,43
0,04
0,04
0,08
0,00
0,08
4,97
0,62
0,58

35
44
11
3
7
11
2
0
0
0
1
0
0
22
0
1

Ossó de Sió

%
79,65
20,35

Total
159
127
32

25,55
32,12
8,03
2,19
5,11
8,03
1,46
0,00
0,00
0,00
0,73
0,00
0,00
16,06
0,00
0,73

34
46
13
4
10
8
5
0
0
0
0
0
0
5
1
1

%

Els Plans de Sió

79,87
20,13

Total
419
298
121

26,77
36,22
10,24
3,15
7,87
6,30
3,94
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,94
0,79
0,79

97
101
17
3
16
9
14
2
0
0
0
0
0
35
1
3

%

Preixens

71,12
28,88

Total
356
252
104

32,55
33,89
5,70
1,01
5,37
3,02
4,70
0,67
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
11,74
0,34
1,01

89
74
24
4
14
14
11
0
0
0
0
1
1
17
2
1

Montgai

%

%

70,79
29,21

Total
558
427
131

76,52
23,48

35,32
29,37
9,52
1,59
5,56
5,56
4,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,40
0,40
6,75
0,79
0,40

181
116
41
4
18
28
12
3
0
0
0
0
1
18
3
2

42,39
27,17
9,60
0,94
4,22
6,56
2,81
0,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,23
4,22
0,70
0,47

Eleccions Generals - Congrés - Agramunt per meses i comparació Novembre 2019 - Abril 2019

Cens
Votants
Percentatge %
Abstenció
Esquerra Republicana
Junts per Catalunya
Partit Socialistes de Catalunya PSC-PSOE
Ciudadans
En Comú Podem
Partido Popular
Vox
Partido animalista contra el maltrato animal
Partit Comunista Poble Catalunya
Recortes cero-Grupo verde
Un món més just
Izquierda en positivo
Partit Comunista dels treballadors de Catalunya
CUP
NULS
EN BLANC
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Mesa 3A Mesa 3B Mesa 4A

Mesa 4B

Nov. 2019

Mesa 1

Mesa 2

572
379
66,26
193

644
433
67,24
211

615
436
70,89
179

713
484
67,88
229

547
390
71,30
157

626
455
72,68
171

Total
3.717
2.577
69,33
1.140

30,67

128
140
27
8
15
20
12
2
0
0
0
0
0
25
0
2

148
139
35
10
20
26
24
2
0
0
0
0
1
20
7
1

172
106
56
17
26
14
22
1
0
0
1
0
0
18
0
3

196
142
37
9
31
12
20
0
0
1
1
0
1
29
4
1

118
128
54
11
15
21
20
2
1
0
0
0
0
15
1
4

166
110
55
24
30
24
13
4
0
0
0
0
0
21
4
4

928
765
264
79
137
117
111
11
1
1
2
0
2
128
16
15

36,01
29,69
10,24
3,07
5,32
4,54
4,31
0,43
0,04
0,04
0,08
0,00
0,08
4,97
0,62
0,58

%

Abril 2019
%

Total
3.721
2.828
76,00
893

24,00

1.157
687
311
197
158
115
70
24
10
1
2
2

40,90
24,28
10,99
6,96
5,59
4,07
2,47
0,85
0,35
0,04
0,07
0,07

13
19

0,46
0,67

47
41
41
54
49
45
9
11
9
2
1
1
6
7
7
13
12
12
2
4
0
5
0
2
0
4
0
0
7

38
33
32
57
48
45
14
12
12
6
5
5
10
10
9
8
7
7
5
0
0
0
0
0
0
0
1
0
4

129
124
117
106
103
94
18
16
16
3
5
3
18
14
11
14
12
11
14
4
4
2
0
1
0
2
0
0
27

103
95
90
85
77
70
21
20
20
7
6
6
14
11
11
14
14
14
7
3
1
0
0
0
0
0
0
0
12

195
186
182
126
119
116
40
36
35
7
4
4
12
11
10
32
30
29
11
8
5
1
0
0
0
2
0
1
17

105
98
93
74
67
64
24
22
22
12
12
12
25
19
17
8
7
8
8
2
2
0
0
1
0
0
0
3
12

1.716
1.579
1.507
1.349
1.226
1.142
375
367
353
126
107
101
212
158
143
238
222
211
119
50
28
13
8
8
2
11
2
9
175

77.645
70.407
65.511
53.165
47.425
43.323
28.791
27.705
26.366
8.315
6.850
6.316
16.697
13.308
11.880
16.786
15.924
14.478
7.806
3.755
2.098
977
487
201
639
297
479
8.103

Sió va quedar en tercer lloc
bastant lluny dels altres dos i
va baixar una mica. Dels 472
vots (abril) amb el 10,61%,
va passar a 395 vots (9,69%).
En quart lloc va quedar la
CUP que es presentava per
primera vegada en les eleccions generals. A la Ribera
del Sió va treure 241 vots
(5,91%). I en cinquè lloc va
quedar Comú Podem que, tot
i obtenir 14 vots menys que a
l’abril, va pujar una mica en
percentatge.

▼

1.099
1.002
952
847
763
708
249
250
239
89
74
70
127
86
78
149
140
130
72
29
16
5
8
4
2
3
1
5
96

Lleida província

Ribera del Sió

35,75
29,79
9,69
2,67
5,50
4,81
4,00
0,42
0,02
0,02
0,07
0,07
0,10
5,91
0,59
0,56

La Sentiu de Sió

1.457
1.214
395
109
224
196
163
17
1
1
3
3
4
241
24
23

Montgai

36,19
26,46
9,73
4,67
8,56
3,50
3,11
0,39
0,00
0,00
0,00
0,78
0,00
6,23
0,39
0,00

Preixens

70,93
29,07

ERC
ERC
ERC
JxCat
JxCat
JxCat
PSC-PSOE
PSC-PSOE
PSC-PSOE
Cs
Cs
Cs
En Comú Podem
En Comú Podem
En Comú Podem
PP
PP
PP
Vox
PACMA
PACMA
PCPC
Recortes cero
PUM+J
IZQP
PCTC
IZQP
PUM+J
Front Republicà

Els Plans de Sió

70,60
29,40

Sara Bailac i Ardanuy
Miquel Caminal i Cerdà
Xavier Castellana i Gamisans
Maria Teresa Rivero Segalàs
Rosalia Carnicé Farré
Francesc López Solé
Victor Orrit Ambrosio
Montserrat Parra Albà
Pasión Gador Romero Garcia
Cristina Daza Requena
Francisco de Urquia Comas
Juan Felipe Córdoba Ortega
Mª Sonia Martínez Albiñana
Blanca Rubio Aner
Lluc Capacete Gallardo
Miguel Angel Balao García
Gemma Batalla Casanovas
José Reñé Porté
Antonio Ramon López Gómez
Alba Cases Calleja
Xavier Santamaria Fumas
Francesc Xavier García i Llop
Wilwardo B. Bande Naluanga
Oscar García Montes
Luís Bautista Piguave Pilligua
Álvaro Patricio Jaque Jiménez
Yolanda Gran Peruga
Emiliano Rapaport Escardo
Carlos González Iglesias

Ossó de Sió

%

Total
5.745
4.075
1.670

JOAN PIJUAN

93
68
25
12
22
9
8
1
0
0
0
2
0
16
1
0

%

JOAN PIJUAN

Total
364
257
107

Ribera del Sió

JOAN PIJUAN

La Sentiu

Partits

Puigverd d’Agramunt

Candidats

Agramunt

Eleccions Generals al SENAT Novembre 2019

JOAN PIJUAN
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

DISTRIBUCIÓ DELS DIPUTATS A CATALUNYA

EN COMÚ
PODEM

12
(12)

13
(15)

8

(7)

7

(7)

48

D I P U TAT S

2 (1)
2 (-)
2 (1)
2 (5)

C’s

El total de diputats al Congrés de l’Estat Espanyol és de 350,
dels quals 48 corresponen a Catalunya.

El Partido Popular quedà
en sisè lloc del rànquing, tot
i augmentar lleugerament.
A la Ribera del Sió, de 179
vots (2,02%) a l’abril va passar ara a 196 vots (4,81%).
En el municipi d’Agramunt,
el PP només va treure 2 vots
més en aquesta ocasió. En
setè lloc quedà Vox, que va
passar a tota la Ribera de
100 vots (2,47%) a l’abril,
a 163 vots (4%) en aquesta
ocasió. Aquests augments
s’expliquen, com va passar
en la resta d’Espanya, per
la clatellada que va rebre
el partit de Ciutadans que
baixà de 295 vots (6,63%)

a 109 vots (2,67%) en
aquestes eleccions.
La resta de formacions
polítiques que concorrien
en les eleccions van ser purament testimonials. Després de totes aquestes xifres
es pot dir que els partits sobiranistes que ja havien pujat al mes d’abril encara pujaren lleugerament respecte
els partits unionistes tant a
Agramunt com a la Ribera
del Sió. Al mes d’abril els
partits sobiranistes (ERC,
JxCat, Front Republicà/
CUP) a Agramunt van obtenir 1.906 vots que suposaven el 67,39%, mentre

D I P U TAT S D E L L E I D A

Xavier Eritja. Sallent (1970)
Serà la quarta legislatura a Madrid com
a cap de llista d’ERC. Llicenciat en
Geografia i Història i amb postgrau en
Gestió Cultural, ha treballat més de 10
anys al CatSalut. Va presidir l’Ateneu
Popular de Ponent i Òmnium a Lleida.

Inés Granollers. Bellpuig (1970)
Repetirà per segona vegada al Congrés.
En l’anterior legislatura, va ser portaveu
adjunta del seu grup a la comissió
d’Agricultura i portaveu a la de Seguretat
Viària i Mobilitat sostenible. És cotitular
d’una empresa d’impressió digital.

Concep Cañadell. Térmens (1978)
L’alcaldessa de Térmens i expresidenta
del Consell Comarcal de la Noguera,
s’estrena al Congrés ocupant l’escó de
JxCat per Lleida que a l’abril va obtenir
Jordi Turull. És diploma en Relacions
Labortals i Empresarials.

Montse Mínguez. Lleida (1977)
L’abril passat va fer el salt a la política
estatal després d’haver estat regidora
de l’Ajuntament de Lleida des del
2003. A la Paeria va exergir diverses
responsabilitats. És llicenciada en AdE
i és professora associada a la UdL.

ELS SENADORS

Sara Bailac. Tàrrega (1986)
Es va estrenar a la Cambra Alta a l’abril.
Té una destacada trajectòria literària,
ja que és una de les principals poetes
catalanes de la seva generació. És llicenciada en Ciències Polítiques i té màsters
en Drets de les Dones i Cooperació.
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Miquel Caminal. Arfa (1952)
També serà la seva segona experiència
al Senat. El 2011 va ser candidat
d’Esquerra a l’alcaldia de la Seu
d’Urgell i actualment és regidor de
l’ajuntament de Ribera d’Urgellet. És
mestre industrial.

Xavier Castellana. Solsona (1976)
Serà la seva tercera legislatura a la
Cambra Alta. Des del 2007 és regidor
de l’Ajuntament de Riner, al Solsonès.
Va ser director de serveis de l’Agència
Catalana de la Joventut de la Generalitat. És físic de professió.

Maite Rivero. Llavorsí (1967)
És tota una veterana del Senat, que
hi serà per cinquena vegada. És
diplomada en turisme i funcionària
de la Generalitat, on va treballar al
departament de Cultura. Va regentar
un negoci familiar a Esterri d’Àneu.

La participació al
municipi d’Agramunt, seguint la
tònica general, va
baixar quasi sis
punts.

que ara en van tenir 1.821
que són el 70,67%; un augment percentual de més de
tres punts. I en tota la Ribera del Sió passà el mateix:
els sobiranistes van obtenir
a l’abril 3.059 vots que eren
el 68,76%, mentre que ara
n’han aconseguit 2.912 vots
que suposen una davallada
de 147, si bé representen el

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Actes de campanya electoral
d’Esquerra Republicana de Catalunya i de Junts per Catalunya.

71,45% del total.
Els quatre partits declaradament unionistes (PSC,
Cs, PP i VOX) a la Ribera del
Sió van obtenir el mes d’abril
693 vots (24,52%), mentre
que en aquesta ocasió n’han
tingut 571 (22,16%); o sigui
que entre tots quatre encara
han baixat més de dos punts
percentuals.

Pel que fa al Senat, tots
han disminuït en el nombre
de vots degut a la baixada de
la participació, encara que la
situació no ha canviat gaire i
el repartiment d’escons i els
candidats elegits per la circumscripció de Lleida han
estat els mateixos: tres per
a Esquerra Republicana i un
per a Junts per Catalunya. ■
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E N T ITATS AEUA

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

ANNA MARTÍN

ANNA MARTÍN

Darreres activitats

Genís Sinca amb la filla
de JB Cendrós.
A la dreta, aspecte de la Sala
del Casal.

El dijous 24
d’octubre vam
realitzar la sortida
cultural al territori: El Pallars des
del patrimoni, a
la qual vam participar un total de
49 alumnes.
La jornada la vam
cloure a Tremp
amb un tastdegustació de
productes locals
al vestíbul de
l’Ajuntament. Una
jornada molt ben
aprofitada.
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L

a primera classe va tenir lloc el dimecres 16
d’octubre a la SalaTeatre del Casal. Abans de la
presentació del conferenciant, la presidenta, en nom de
la Junta Directiva i davant de
les sentències emeses pel Tribunal Suprem sobre els presos polítics i els líders socials
catalans, va llegir la següent
declaració:
“Com a Aula d’Extensió Universitària defensem valors
universals com la llibertat
d’expressió, de reunió i l’exercici dels drets civils i polítics.
Per això, volem manifestar el
rebuig a les penes de presó
decretades per als nostres líders socials i polítics, així com
solidaritzar-nos amb el dolor
de les seves famílies. Rebutgem la criminalització de les
idees i defensem la lluita per
obtenir una democràcia plena
on hi càpiga el dret a guanyar
la nostra llibertat individual i
col·lectiva”.
Seguidament va presentar

el conferenciant, Genís Sinca,
que va parlar sobre el tema
El cavaller Floïd. El ponent
és escriptor, nascut a Manresa, premí Josep Pla 2013
amb la novel·la “Una família
exemplar”. També és autor de
diverses obres com “Vida secreta dels nostres metges” o
“La providència es diu Paco”
(biografia de Francesc Candel), entre altres.
El cavaller Floïd és la biografia apassionada i desconeguda de Joan Baptista Cendrós,
l’empresari d’èxit que va crear el popular massatge per a
després de l’afaitat, Floïd,
que va revolucionar la cosmètica masculina, guanyant una
veritable fortuna. Alhora que
com a mecenes es gastava
una quantitat ingent de diners
mirant de salvar la cultura catalana durant la postguerra i
els anys més foscos de la dictadura franquista. Comentà
el llibre i de com el va anar
gestant gràcies a les llargues
converses amb la vídua i les

filles de Joan Cendrós, la gran
quantitat de materials inèdits que li van aportar, a més
de les vivències personals
d’algun dels treballadors de
l’empresa. Gràcies al seu mecenatge, Cendrós va comprar
i retornar a Barcelona l’editorial Proa, va crear premis
literaris com “el Sant Jordi”,
i sobretot va fundar Òmnium
Cultural, una entitat cívica
social que es basa en el compromís, l’esforç i la defensa
de la llengua i la cultura catalana i que actualment té més
de cent cinquanta-mil socis.
La filla petita de JB Cendrós,
el va acompanyar en tota l’exposició, corroborant les seves
afirmacions. Finalment ens
va fer arribar una carta del
president d’Òmnium empresonat, Jordi Cuixart, adreçada
als alumnes de l’Aula d’Agramunt.
El dijous 24 d’octubre vam
realitzar la sortida cultural
al territori: El Pallars des del

FONT: AEUA
ANNA MARTÍN

Els participants de la sortida
al Pallars.

Francesc Bailón durant la seva
intervenció.

patrimoni, a la qual vam participar un total de 49 alumnes. A les 10 del matí arribàvem a Tremp i formant
dos grups, mentre uns vam
realitzar una visita guiada a
la Central Hidroelèctrica de
Talarn, l’altre grup visitaven
l’EPICENTRE de Tremp, que
és el centre d’acollida de visitants i d’informació turística del territori del Geoparc
Tremp Montsec. El dinar el
vam realitzar a l’Hotel Bertran de Salàs de Pallars. A la
tarda vam realitzar una molt
interessant visita al Centre
d’Interpretació de l’Antic
Comerç i les Botigues Museu de Salàs. La jornada la
vam cloure a Tremp amb un
tast-degustació de productes
locals al vestíbul de l’Ajuntament. Una jornada molt ben
aprofitada.

La segona classe va tenir
lloc el dimecres 6 de novembre amb el títol: L’expedició de
Sir John Franklin. La gran tragèdia de l’exploració àrtica, a càrrec del Sr. Francesc Bailón.
El ponent és llicenciat en Antropologia Cultural per la UB
i especialitzat en la cultura
inuit. Professor de la Fundació Arqueològica Clos i de les
Aules d’Extensió Universitària. Ha col·laborat en diverses
pel·lícules i documentals sobre els pobles àrtics. És guia
d’una agència que organitza
viatges culturals al Canadà,
Groenlàndia, Mongòlia i Sibèria. Autor de diversos articles
i llibres sobre la cultura inuit.
Ens va explicar de forma molt
documentada les diverses expedicions d’exploració al nord
del Canadà, per trobar el pas
marítim del Nord-Oest que

havia d’escurçar molt els viatges comercials des d’Anglaterra fins a l’Àsia; centrant-se
especialment en l’expedició
que el 1845 va realitzar Sir
John Franklin amb tres vaixells i una tripulació de 128
homes. Expedició que va fracassar, morint tots els seus
components i de la qual encara avui no se sap exactament
el que va succeir.
Properes activitats:
- Dimecres, 4 de desembre.
Classe a càrrec del Sr. Sergi
de Meià, cuiner, amb el títol:
Els cuiners i les receptes més
importants de la cuina catalana.
- Dimecres, 11 de desembre.
Classe a càrrec de la Sra. Dolors Ricard, professora de música. Preparació de l’audició
de “El Messies” de Händel.
- Diumenge, 15 de desembre.
Sortida a l’Auditori Enric Granados de Lleida per assistir a
l’audició de “El Messies” de
Händel.
- Dimecres, 18 de desembre.
Classe a càrrec del Sr. Manuel Milián Mestre, periodista i
escriptor, amb el títol: Temps
d’incertesa: la tempesta perfecta.
La Junta Directiva

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Il·lusionat amb el més nou
en tecnologia

52
per només

,30
€ /mes

en 30 mesos. Import ﬁnançat
amb un any d’assegurança: 1.569 €

A CaixaBank, t’ajudem a fer realitat les il·lusions. Ara i ﬁns al 7 de gener, ﬁnança un
Samsung Galaxy Note10+ 5G per només 52,30 € en 30 mesos sense interessos, al
0 % TAE i amb un any d’assegurança inclòs.
Informa-te’n a les oﬁcines de CaixaBank o a www.CaixaBank.cat
Promoció i venda oferta per PromoCaixa, Gran Via de Carles III, 105. 08028 Barcelona. NIF A-58481730. Vàlida ﬁns al 7-1-2020. PromoCaixa, SA, Barcelona, 2009. Preu amb assegurança, 1.569,00 €; preu sense assegurança,
1.309,00 €. Per a informació detallada sobre el Samsung Galaxy Note10+ 5G i les condicions de venda, consulta www.CompraEstrella.com. CONDICIONS DE FINANÇAMENT. Finançament sense interessos (TAE: 0 %). Sense
comissions d’obertura ni d’estudi. Finançament amb préstec, ofert per CaixaBank, SA, i ﬁnançament amb targeta, ofert per CaixaBank Payments & Consumer, EFC, EP, SAU, en exclusiva per a targetes comercialitzades
per CaixaBank que acceptin fraccionament. Finançaments subjectes a l’anàlisi de la solvència i de la capacitat de devolució del sol·licitant, en funció de les polítiques de risc de l’entitat que correspongui. El ﬁnançament es
concedeix per la totalitat del preu indicat. CONDICIONS ESPECÍFIQUES DE FINANÇAMENT. Samsung Galaxy Note10+ G5 de 256 GB amb assegurança de 12 mesos: import ﬁnançat amb assegurança, 1.569,00 € (30 quotes
de 52,30 €); import ﬁnançat sense assegurança, 1.309,00 € (29 quotes de 43,63 € i una última quota de 43,73 €). Disponible també en altres opcions i terminis de ﬁnançament diferents dels indicats. Els pots consultar a
www.CompraEstrella.com o a les oﬁcines de CaixaBank. CONDICIONS DE L’ASSEGURANÇA. Preu de l’assegurança a 12 mesos: 260,00 €. Informació subjecta a les condicions generals, particulars i especials de cada pòlissa,
com també a les condicions de subscripció. L’assegurança anual SegurCaixa Mòbil Protect només es pot ﬁnançar amb la compra d’un Samsung Galaxy Note10+ 5G. L’smartphone es pot adquirir sense la formalització de
l’assegurança. Per a més informació, consulta qualsevol oﬁcina de CaixaBank. En cas de reparació o sinistre, has de trucar al telèfon d’atenció per a sinistres de SegurCaixa Mòbil Protect: 932 758 556. La cobertura de dany
accidental no inclou avaries, fallades ni defectes relacionats amb causes internes, cobertes o no pel fabricant, com ús i desgast normal, danys externs o estètics, etcètera. Com a màxim, un sinistre de danys a l’any, amb aplicació
d’una franquícia de 50 €. Com a màxim, un robatori a l’any, amb aplicació d’una franquícia de 50 €. Lliurament d’un terminal de substitució de característiques similars. No està cobert en cas de furt. SegurCaixa Mòbil Protect
és una assegurança de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances comercialitzada per CaixaBank, SA, operador de bancassegurances exclusiu de VidaCaixa, SAU d’Assegurances i Reassegurances i autoritzat
de SegurCaixa Adeslas, SA d’Assegurances i Reassegurances, amb NIF A08663619 i domicili al carrer del Pintor Sorolla, 2-4, 46002 València, i inscrit en el Registre de Mediadors de la DGAFP amb el codi C0611A08663619.
Durada de l’assegurança: 12 mesos. NRI: 3133-2019/09681
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Recull d’imatges
seleccionades
entre les que els
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OP IN IÓ LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

La Rosa negra

E

El cas de Rosa Parks
va ser com la gota que
fa vessar el got. Fou
jutjada i condemnada
per la seva conducta
i per desobeir un encarregat oficial.

La nit dels fets, un grup
de líders afroamericans es van reunir i
van decidir respondre
amb una mesura noviolenta: els negres no
pujarien el proper dilluns als autobusos. La
resposta va ser un èxit
i el boicot del servei de
transports públics de
Montgomery per part
de la comunitat negra
va durar 381 dies.

l dijous 1 de desembre de 1955, Rosa
Parks va sortir de la
Fira de Montgomery cansada perquè s’havia passat la
tarda fent vores i planxant.
Li feia mal una espatlla i
tenia ganes d’arribar a casa
per posar-se a descansar.
La plaça Court Square on va
anar a esperar l’autobús estava decorada amb llums de
Nadal. En la pancarta d’una
botiga s’hi podia llegir el
desig “Pau a la terra, bona
voluntat per als homes”.
L’ambient prenadalenc i
de fraternitat es palpava
en aquell indret on anys
enrere s’havien subhastat
esclaus. Cap a dos quarts
de sis, la senyora Rosa va
pujar a l’autobús i va pagar
els deu centaus que valia
el bitllet. Va seure al costat
d’un home negre com ella,
a les files del mig de l’autobús. El vehicle no anava
gaire ple; quedaven molts
seients buits a la part del
davant.
Si la senyora Rosa s’hagués
fixat en el conductor, potser no hauria pujat, perquè
temps enrere havia tingut
amb ell una mala experiència. Exactament feia dotze
anys que, després de pagar,
aquell mateix conductor
havia insistit que baixés i
tornés a pujar per la porta
del darrere. Com que la senyora Parks s’hi va negar, el
conductor la fa agafar per la
màniga i la va empentar fins
que Rosa va baixar. Ella no
hi tornà a pujar.
Val a dir que a Montgo-

mery (comtat d’Alabama,
Estats Units) la llei indicava
que els seients del davant
dels autobusos eren reservats només als blancs, els
del darrere, per als negres i
els del mig podien ser per a
tots, si bé, quan un passatger blanc pujava al vehicle,
si no trobava seient, una
persona negra que estigués
asseguda havia de cedir-li el
seu. De la mateixa manera
que els negres havien d’accedir per la porta del darrere per no passar per l’espai
on seien els blancs, cosa
que implicava que pugessin per la porta del davant a
pagar el bitllet al conductor
i, a continuació, tornessin
a baixar per pujar per la
porta del darrere. Això que
sembla tan absurd i fora de
tota consideració humana,
fa només seixanta anys era
habitual, com ho era que hi
hagués en alguns edificis
ascensors diferents o fonts
públiques per a gent blanca
o gent negra. La llei avalava
la segregació racial.
Aquell dijous, 1 de desembre de 1955, l’autobús
es va anar omplint fins al
punt que el conductor va
manar que s’aixequessin
uns quants negres perquè
hi havia blancs dempeus.
Rosa es va negar a fer-ho,
encara que sí que es van
aixecar passatgers del seu
costat. El conductor, equipat amb una pistola, a qui
les ordenances donaven els
poders d’un agent de la policia, se li atansà i la comminà que s’aixequés. Rosa

li contestà que no ho faria
perquè ella havia pagat com
tothom i havia pujat abans.
El conductor telefonà a la
policia que es presentà al
lloc, se l’endugué detinguda i la tancaren a la presó.
Aquesta acció no-violenta
de resistència passiva per
part d’una persona que no
accepta una llei quan creu
que és injusta, no va ser ni
la primera ni l’única. Es pot
recordar el cas de la joveneta Colvin que també un
temps abans s’havia negat
a aixecar-se del seient de
l’autobús i anar-se’n cap
al fons, perquè una dona
blanca no es va voler seure
a la mateixa fila. Tres policies fornits la detingueren i
se l’emportaren; després la
condemnaren d’haver agredit els agents.
El cas de Rosa Parks
va ser com la gota que fa
vessar el got. Fou jutjada
i condemnada per la seva
conducta i per desobeir un
encarregat oficial. La nit
dels fets, un grup de líders
afroamericans es van reunir
i van decidir respondre amb
una mesura no-violenta: els
negres no pujarien el proper
dilluns als autobusos. La
resposta va ser un èxit i el
boicot del servei de transports públics de Montgomery per part de la comunitat negra va durar 381 dies.
El cas va provocar moltes
altres protestes arreu del
país, fins que les lleis i les
normes que permetien la
segregació racial foren abolides. ■
[NOVEMBRE 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

A pagès s’aproﬁtava tot
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.

A

la família normalment
érem diversos fills, i la
roba del més gran, després d’haver-la cosit i apedaçat,
passava al següent fins que no
es podia aprofitar de cap de les
maneres sinó per fer-ne fregalls
o, en tot cas, per anar omplint
el femer.
En acabar-se la Guerra Civil
les dificultats van créixer enormement fins a límits extrems,
la qual cosa obligà molta gent
a buscar-se la vida d’una manera desesperada dedicant-se
al contraban cap a Andorra
pujant-hi grans saques de llana carregades a coll i en horari
nocturn, a través de les muntanyes, per lliurar-se de ser
descoberts per la guàrdia civil.
Aprofitaven el retorn baixant tabac, whisky i molts altres productes per vendre’ls ací i fer-hi
suculents negocis. A Espanya
també es feia “l’estraperlo”,
mercat negre interior, comprant, venent i canviant tota
mena de productes d’ací cap
allà sense miraments cívics de
cap classe.
La postguerra va ser llarga i
dura, no només per a la gent

del camp, sinó també per a la
societat en general. Tot escassejava, motiu pel qual es va haver de racionar. Amb la cartilla
de racionament en mà s’obtenien els productes estipulats a
un preu concret; pa, llet, tabac
i molts més, però com diuen:
feta la llei, feta la trampa. Per
uns era suficient i, per tant, podien viure sense massa neguits,
en canvi d’altres no tenien tanta sort i s’ho passaven malament esperant la següent ració
amb deliri, una ració que sovint
es perdia de camí per anar a
parar qui sap on.
Com que la guerra deixà el
país sembrat de tot allò que servia per matar: bombes, fusells,
cartutxeres, etc., molta gent es
va dedicar a arreplegar-ho per
treure’n algun profit per mínim
que fos, perquè després s’ho
venia o n’aprofitava tot el que
podia servir per a la llar.
Del cuir de les cartutxeres o
morrals, els pagesos en feien
avarques, una espècie de calçat amb la sola de goma o del
mateix cuir i dues tires en forma d’ics clavades amb tatxes o
cosides amb filferro o fil d’em-

palomar, les quals limitaven
l’espai dels dits quan es portaven posades, i un taló proveït
de la corresponent sivella per
trossar-les.
També hi va haver gent que
es va dedicar a buscar metralla,
o sigui trossos de projectil, de
bombes de mà o d’aviació que
en explotar es van estendre per
tot arreu; a arreplegar cartutxos
de fusell, plens o buits, pots
metàl·lics i llaunes. Tot era bo
per vendre i es venia per pocs
cèntims, això sí. També aparegueren competidors que venien
de fora de Catalunya, la majoria
eren d’Espanya, no tants d’altres nacionalitats. Entre aquesta gent hi havia persones soles
i famílies amb pocs individus,
els quals vivien en cabanes, en
coves o en barracots que havien
construït els mateixos soldats.
Cal dir que el perill d’accidents en aquell ambient era
present i, per tant, moltes persones el van rebre en pròpia
pell. Uns van morir, altres els
va acompanyar tota la vida perquè hi van perdre una mà, una
cama o qualsevol altra part del
cos. ■
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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

OP IN IÓ ELS LEC TORS ESCR IUEN

Sopar 50 anys!

Llistat dels assistents al sopar, d’esquerra a dreta i de baix a dalt:
1. Joan Carles Núñez
2. Juanma Hernández
3. Joan Viladomat
4. Àngel Pellicer
5. Isabel Balagueró
6. Xavier Sarri
7. Eva Solans
8. Anna M. Ariza
9. Martí Cuñat
10. Josep M. Torné
11. Jaume Cortadelles
12. Maribel Moreno
13. Pas Artero
14. Àngels Hernández
15. Rosa Freixes
16. Bea Chavero
17. Calixto Suárez
18. Antonio Fernández
19. Lluís Bernaus
20. Maite Morales
21. Carme Solé
22. Cristina Sanchis
23. Montse Figuera
24. Jordina Penella
25. Cristina Cuñat

26. Marga Torres
27. Jordi Casals
28. Joan Batalla
29. Dolors Castellà
30. Ramon Font
31. Joan Granados
32. Judit París
33. Marta Tobajas
34. Juanma Serrano
35. Ramon Boncompte
36. Sisco Casan
37. Ramon Hernández
38. Pere Pijuan
39. Marta Figuera
40. Cecília Solé
41. Xavier Pedrol
42. Jordi Bosch
43. Francesc Sendrós
44. Gemma Pijuan
També van venir al sopar
i no surten a la foto:
45. Joan Riera
46. Lluís Lopez
47. Lluís Silvestre

l dissabte 26 d’octubre, el grup anomenat “Quinta
del 69” vam celebrar el nostre 50è aniversari.
L’important d’aquesta vida no és complir anys, sinó
complir els teus somnis. El pas dels anys és inevitable,
envellir és opcional.
Per això vam organitzar una gran festa, amb un bon
sopar, molt bon ambient i molt bona música amb el Dj
Àngel Pellicer, que ens va fer passar una bona vetllada
recordant les cançons del nostre temps.
I per ambientar la festa, va actuar el grup de Batucada
d’Agramunt, seguits d’uns espectaculars focs artificials
del grup de Diables l’Espetec, que va ser molt bonic i
emotiu.
També volem fer un record molt especial als companys
que malauradament ens han deixat massa aviat.
Moltes gràcies a tots els que han fet possible que
aquesta festa hagi estat molt especial.

E

Perquè 50 anys no es fan cada dia!
“QUINTA DEL 69”
[NOVEMBRE 2019]
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La mort d’un carrer
O si en Guillem aixequés el cap...
Els de la meva
generació encara vam poder
gaudir d’aquesta
vitalitat i alegria
que traspuava
el carrer Sió
que descriu en
Guillem. Sovint
hi passàvem
sense cap altre
propòsit que el
d’amarar-nos de
la exultació que
es desprenia
de cada racó.
Moltes vivències
d’infantesa hi
estan relacionades...
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“I

tineraris interiors” és un
llibre escrit per l’enyorat Guillem Viladot on,
mitjançant un conjunt de passejades nocturnes, reflexionava sobre la pròpia existència i
sobre Riella (un secret: Riella
era el nom oníric per referir-se
a Agramunt).
El capítol més entranyable
és el que dedica al seu carrer;
“El carrer del Sió”, on el defineix com a “carrer major del
poble”. Evoca com “a banda
i banda hi havia coberts on
s’hi passejaven els vilatans al
capvespre. S’hi feia política,
s’hi festejava, s’hi feien amics
nous...”. També remarca que
és on hi havia la part més important del comerç, i enumera
els tipus d’establiments que
recorda: cansaladeries, drogueries, merceries, estancs, telers
de gèneres de punt, botigues
d’espelmes i ciris, una sabateria, un cafè i un altre al que en
Guillem anomena subtilment
“cafè cantant, on unes ballarines ensenyaven generositats
privades”, una Caixa d’estalvis,

barberies, una ferreteria i una
pastisseria...
Els de la meva generació encara vam poder gaudir d’aquesta vitalitat i alegria que traspuava el carrer Sió que descriu
en Guillem. Sovint hi passàvem
sense cap altre propòsit que
el d’amarar-nos de l’exultació
que es desprenia de cada racó.
Moltes vivències d’infantesa hi
estan relacionades; com quan
els diumenges ens gastàvem la
setmanada a cal Setó, escatint
el gran enigma vital de cada
diumenge al matí en sortir de
missa: en què ens gastaríem
les cinc pessetes? Una bossa
de conguitos? Unes regalèssies?...
A la porta d’una pastisseria
hi havia una màquina dispensadora de xiclets, eren uns
xiclets de bola enormes, de
diferents colors. A vegades, la
pesseta s’encallava i llavors havíem d’entrar a dins i reclamar
el xiclet estafat. El pastisser
sortia, obria la màquina i ens
el donava. Més d’una vegada,
vam reclamar sense haver-hi

introduït la pesseta preceptiva,
fent gala de la murrieria que
ens caracteritzava a la canalla d’aquella època. Fins que
una vegada ens va descobrir
rient per sota el nas i ens va
empaitar carrer Sió avall. Els
peus ens repicaven al cul de
tant córrer, i és que en aquella
època la gent no tenia gaires
miraments a l’hora de tocar el
crostó a la mainada.
Ara, els qui hem tingut la
sort de veure (i viure) el carrer de Sió quan encara era el
“Carrer Major del Poble”, ens
envaeix un sentiment de tristor
en passar-hi i veure com ja no
hi ha rotllanes de gent “reflexionant de la pròpia existència”, de com les finestres resten closes perquè ja cada vegada hi ha més gent que se’n va
i, sobretot, de com van tancant
les botigues... ni la farmàcia,
autèntic emblema del carrer i
dels agramuntins durant tants
anys, ha pogut sobreviure.
Què ha passat? Com és que
amb escassament una generació i mitja el Carrer Sió ha per-

Molta gent de totes les edats
al carrer Sió dels anys trenta
del segle passat, quan estava
ple de vida amb nombrosos
establiments i serveis.

El que urbanísticament s’hi
ha fet facilita
el trànsit dels
vianants, segur,
però d’alguna
manera també
ha ajudat a fer
desaparèixer
aquell encant de
saber-te en un
espai protagonista de la nostra història i que
ens ha modelat
com a poble.

dut tota la vitalitat social que
sempre havia tingut?
Suposo que hi ha més d’un
motiu, segurament el fet que
ens hem acostumat a anar a
tot arreu amb el cotxe al cul,
escollint els comerços que
ens permeten aparcar ben a la
vora, n’és un. O potser és que,
cada vegada més, comprem a
través d’internet, o també que
l’oferta lúdica que ens ofereixen les noves tecnologies amb
un munt de canals de televisió,
Netflix, Instagram i tota la pesca, ha propiciat que ens tanquem en nosaltres mateixos o,
en tot cas relacionar-nos d’una
altra manera, virtualment, ara
les converses en petites rotllanes es fan a través del Twitter.
Però crec que la remodelació
que s’hi va fer fa uns anys també ha influït en la seva lenta
agonia, desposseint-la de la
seva personalitat. En Guillem,
en el mateix escrit, deia que “a
les noves generacions els hem
de facilitar els mitjans adequats perquè descobreixin les

arrels històriques i culturals
que lligades a un marc geogràfic ben concret ens han modelat com a poble” a més de
defensar que “els indrets del
poble que hagin estat protagonistes d’efemèrides entranyables s’haurien de protegir a través de la memòria col·lectiva”.
El que urbanísticament s’hi
ha fet facilita el trànsit dels
vianants, segur, però d’alguna
manera també ha ajudat a fer
desaparèixer aquell encant de
saber-te en un espai protagonista de la nostra història i que
ens ha modelat com a poble.
Potser estaria bé que, quan
es planegi la remodelació d’un
espai públic tan emblemàtic
com el que ens ocupa, fos
obligatori que els encarregats
de dissenyar el projecte es documentessin sobre la història i
el que ha suposat aquell indret
per a la vida social del poble;
fer-li llegir Viladot, Lluís Pons,
observar fotografies antigues...
i així potser podria mirar de
casar la funcionalitat amb la

conservació de la memòria collectiva.
Recordo que el meu pare explicava que, a l’enterrament de
l’avi, va sentir com uns parents
de fora vila comentaven xiuxiuejant: “Quina església més
vella que tenen, com a mínim
podrien enguixar-la i donar-hi
una mà de pintura!” Doncs
això; enguixem l’església i femli un estucat que quedi ben
modern... i encara més, la desmuntem pedra a pedra i la tornem a bastir al polígon, així hi
podríem aparcar ben a la vora.
Sens dubte el que ha passat
al carrer Sió, és el paradigma
d’un canvi d’època i potser no
cal patir-hi massa. Imagino
el cronista local del segle XXI
escrivint en els seus futurs itineraris interiors: “I en aquest
semàfor, Siri, va ser quan vaig
publicar una selfie a Instagram
amb un filtre molt xulo”... Requiescant in pace, estimat i
enyorat Guillem.
Ricard Bertran
[NOVEMBRE 2019]
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
bosses paper
bosses plàstic
hostaleria
alimentació
aparells
C/ Pol. Ind. Camí Vell de Tàrrega, 3
25310 AGRAMUNT (Lleida)
Tel. 973 392 910 - Fax 973 392 909
www.vimatcomercial.com
vimat@vimatcomercial.com

neteja
impresos
pastisseria
indústria
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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Deﬁnitivament, no tenim casal d’avis!
Amb aquest escrit demano a les
autoritats que
reflexioneu i, per
favor, que puguem
tenir al menys un
lloc propi, com el
que teníem, amb
unes taules, unes
cadires, on poder
deixar el segell del
casal d’avis i no
haver-lo de portar
a la bossa.

E

stic impressionada. He
freqüentat i freqüento diferents casals d’avis a molts
pobles. Són uns centres grans
i bonics, s’hi poden fer moltes
activitats: perruqueria, barberia, podologia, gimnàstica,
balls, jocs, informàtica, sardanes, labors, viatges, preparar sortides... I una vila com
Agramunt no en té cap.
Cal Mas Vell el van deixar
a l’Ajuntament, gràcies a una
herència, i havia de ser tot per
als avis, però van destinar,
una part, a residència i l’altra
a casal d’avis. Fins aquí res a
dir i ho podem acceptar. Però
ara les coses han canviat d’un
dia per l’altre i els avis hem
anat a parar al carrer. Ens ho
han pres tot. Cal Mas Vell ha
de ser tot residència, té més
demanda i és més rendible,
per haver-se convertit en les
golfes de moltes cases (perdoneu la duresa). I s’han passat
el testament pel forro!
Quan es va obrir el Casal
d’avis d’Agramunt, van posar
el senyor Alart (que DEP) com
a persona assalariada per cuidar-se’n; i s’hi va jubilar. Esta-

va obert matí i tarda; hi havia
diaris, un bar on podies fer
un cafè, un tallat, refrescos,
gelats, patates; podies jugar a
cartes, parxís, dòmino, cosir,
pintar... Jo he tingut la sort
d’haver viscut tot això. Trenta anys enrere, la meva mare
gaudia d’aquest espai i sempre n’explicava moltes coses.
Fa un temps ens van traslladar, provisionalment, a un
lloc on l’aparador és tot de
capgrossos i l’espai no té més
de quatre metres quadrats.
Tenia molta tristesa en veure
on havíem d’anar per agafar
tiquets. Ens havíem d’esperar a fora perquè a penes hi
cabien els de la junta. Quina
pena vaig sentir! Ens van dir
que ja ho arreglarien a l’antiga
i inundada guarderia, però jo
em pregunto: no hauria estat
més factible, primer arreglar
el lloc i després fer el trasllat
per no deixar-nos al carrer?
No hi ha ningú que se’n doni
vergonya?
Hem anat esperant les
obres de l’antiga guarderia.
Ara es diu ESPAI CÍVIC, i per
fi ja s’han acabat. I quina sor-

presa! Allà, per als avis, no hi
ha res. Per tant, ens ho han
tornat a prendre tot. Sols tenim unes hores dos dies a la
setmana. No sé si hi podran
seure tots els de la junta;
potser si ho fan per torns...
Ara hem perdut bous i esquelles!!! Sento el menyspreu a
la gent gran i desitjo que algun dia els joves d’ara sigueu
grans; així comprendreu la
necessitat de sentir-se més o
menys apreciat.
Amb aquest escrit demano
a les autoritats que reflexionin
i, per favor, que puguem tenir
almenys un lloc propi, com el
que teníem, amb unes taules,
unes cadires, on poder deixar
el segell del casal d’avis i no
haver-lo de portar a la bossa.
També sento que ningú no
hagi protestat per això, encara
que hi ha molta gent que pensa igual, però calla, perquè no
està de moda parlar i, si parles, ningú no t’escolta i si ets
vell encara menys.
Una iaia sòcia no enfadada,
però sí disgustada
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C ULTURA DE LLIBRES

A vint anys del traspàs de Viladot
La cendra de Guillem Viladot
Pròleg i edició de Joan Puig Ribera
Col·lecció Biblioteca Global, 15
Editorial Fonoll (Juneda)
Octubre de 2019. 251 pàgines. Preu: 17 euros

La cendra no va
tenir el ressò que
es mereixia, potser
perquè es publicà
enmig d’unes
circumstàncies
adverses...
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P

er tal de recordar la
mort de l’escriptor de
Riella, esdevinguda el
19 de novembre de 1999,
la Fundació Guillem Viladot
i altres entitats han organitzat una sèrie d’actes relacionats amb la seva persona i
obra. Entre aquests, destaca

l’edició i presentació de La
cendra de Guillem Viladot a
Lleida, Agramunt i altres poblacions.
Guillem Viladot publicà
La cendra el 1972. Va ser
la seva segona novel·la apareguda públicament o, segons com es miri, la primera, ja que d’ell abans només
s’havia editat Aril Avall, una
mena de conte allargassat
amb trets esperpèntics, que
li encomanà l’editorial Alfaguara per a la col·lecció La
novel·la popular. Tot i que de
La cendra se’n van fer dues

edicions més, el 1980 i el
1987, s’ha de dir que no va
tenir el ressò que es mereixia, potser perquè es publicà
enmig d’unes circumstàncies
adverses, com foren el franquisme i els primers anys de
la transició, i per tractar-se
d’un escriptor perifèric, de la
qual cosa sovint ell mateix es
lamentava.
Ara, amb la quarta edició
de La cendra, l’editorial Fonoll torna a posar d’actualitat i a l’abast del lector una
novel·la que no mereix restar
en l’oblit. A més, l’obra va in-

Portada del llibre.

Ara, amb la quarta
edició de La cendra,
l’editorial Fonoll torna
a posar d’actualitat i a
l’abast del lector una
novel·la que no mereix
restar en l’oblit. A més,
l’obra va introduïda
per un pròleg que fa
al lector unes explanacions sobre l’autor,
l’obra i la pròpia
edició.
Molts dels fets que s’hi
narren són reals, com
la instal·lació del Comitè revolucionari al
col·legi de les Monges,
la precipitació de
les campanes, els
bombardejos de
la vila, l’arribada dels
soldats deguda la proximitat del front, etc.

troduïda per un pròleg que
fa al lector unes explanacions sobre l’autor, l’obra i la
pròpia edició. En aquesta
ocasió s’ha seguit el mecanoscrit conservat a la Fundació Guillem Viladot, que
difereix sobretot de la primera edició mutilada (possiblement per la censura)
en alguns punts i, sobretot,
en el darrer capítol.
La cendra és una novella realista en bona mesura
que parteix de les pròpies
vivències de l’autor. Se situa en l’Agramunt (que mai
no anomena pel seu nom)
de la Guerra Civil i de la immediata postguerra. Molts
dels fets que s’hi narren són
reals, com la instal·lació del
Comitè revolucionari al collegi de les Monges, la precipitació de les campanes,
els bombardejos de la vila,
l’arribada dels soldats deguda la proximitat del front,
etc. Encara que l’autor els
va viure de primera mà, a la
novel·la hi són explicats a
partir de la visió d’una noieta, la Filo, que en realitat
ve a ser l’alter ego d’ell mateix. Per tal de fugir de la
història real, molts dels personatges i els llocs apareixen amb els noms canviats,
si bé un bon grapat poden
ser fàcilment identificables.
La protagonista és la narradora que explica en primera persona tant els seus
sentiments amagats com
la desorientació pròpia de
la jovenesa; també hi narra
el que li han explicat i sobretot el que veu. Així, per
exemple, un cop ha passat
la maltempsada, diu: “El
poble va agafant una fesomia més tranquil·la, si més
no els carrers són desem-

barassats i es pot transitar
bé. Les cases enderrocades
encara són una muntanya
de runes. La gent treballa,
però tot és escàs.” (p. 148).
La jove protagonista,
doncs, va desgranant, al
llarg de l’obra, tot el que veu
i tot el que sent, a la vegada
que viu immersa en els propis fantasmes de l’adolescència i joventut. Pateix de
ple la Guerra Civil. Un cop
ha passat l’enfrontament
bèl·lic, la Filo descobreix
que l’ombra que ha deixat
la conflagració és més llarga que la d’un xiprer en una
posta de sol: una postguerra
on els vencedors, de la mà
d’una església ressorgida i
venjativa, imposen la seva
voluntat sense contemplacions ni miraments de cap
tipus.
La cendra és una novel·la
molt entenedora que s’aparta, tant en la manera de ser
com de fer, de les altres que
va escriure Guillem Viladot.
Potser perquè en realitat
correspon a una vivència.
En el llenguatge, variat i
ric, no s’estalvia d’introduir-hi paraules de Ponent així
com altres que el lector jove
pot ser que ignori, perquè
els significants han esdevingut obsolets amb el pas
dels anys: calderilla (xavalla, cèntims), vencill (cordill), escassigallada (estripada com un cassigall), endogalat (subjugat, enganxat
pel dogal), cilici (estri que
es posava damunt la pell
per mortificar-se), butlla
(document eclesiàstic que
concedia privilegis a qui el
pagava), emboscat (persona
que s’amagava per no haver
d’anar a l’exèrcit), etc.
Parlant de La cendra es

fa inevitable la comparació
amb dues altres obres de
la nostra literatura situades
en el mateix context de la
Guerra Civil i protagonitzades per sengles narradores
femenines: La plaça del
Diamant de Mercè Rodoreda i Pedra de Tartera de Maria Barbal. En la primera, la
Colometa pateix en pròpia
carn els estralls en una
Barcelona atiada pels bombardejos i la fam; en la segona, és la Conxa que amb
la seva família sofreix en un
llogarret del nostre Pirineu.
De manera semblant, la
Filo viu la mala experiència
en un poble de l’Urgell, el
nostre, que esdevé mite i
exemple de molts altres que
van viure fets paral·lels. Totes tres són joves, totes tres
es troben impotents davant
d’uns fets adversos que les
castiguen i anul·len com
a persones. D’aquí que la
protagonista d’en Guillem
Viladot digui en un moment
donat que se sent cendra,
igual com la Colometa que
desesperada va a buscar
salfumant a l’adroguer o
la Conxa que creu ser una
simple pedra de tartera.
Qui no hagi llegit La cendra de Guillem Viladot, que
ho faci ara; hi trobarà una
història que ens va marcar
i que és de tots; hi trobarà
una bona novel·la; una de
les millors de l’autor agramuntí. Qui ja l’hagi llegit,
que ho torni a fer, perquè hi
descobrirà nous detalls i un
final que en la primera edició fou considerablement
esporgat.
Llegiu-la o rellegiu-la. Ben
segur que ho agraireu.
J. J. Antoni
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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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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

FONT: ESC. MACIÀ-COMPANYS

Una AMPA molt activa

Les funcions que
ofereix aquesta entitat estan al servei
de tota la comunitat educativa de la
nostra escola per
tal de millorar-ne
el funcionament,
en benefici directe
de totes les nostres
filles i fills.

L

’AMPA és una associació no lucrativa formada per mares i pares voluntaris. Aquest
any la integren onze persones. Les funcions que ofereix aquesta entitat estan al servei de tota la comunitat educativa de la nostra
escola per tal de millorar-ne el funcionament
mitjançant diverses tasques organitzatives, en
benefici directe de totes les nostres filles i fills.
Algunes de les festivitats objecte de gestió
per part de l’AMPA és l’organització de la comparsa de Carnestoltes, la festa de la Castanyada, la parada de llibres de Sant Jordi i la Festa
de Final de Curs.
Gràcies a l’AMPA, també, la nostra escola

gaudeix d’una oferta molt àmplia d’activitats
extraescolars, les quals s’organitzen tenint en
compte poder cobrir els horaris necessaris, presentar varietat i qualitat de continguts i posar
a l’abast preus assequibles per a totes les famílies. Amb la mateixa meticulositat es porta
la gestió del menjador, així com de l’aula complementària, mirant de cuidar especialment els
menús perquè puguin oferir una dieta sana i
equilibrada.
L’AMPA també és la responsable, cada any,
de fer una aportació econòmica per comprar
material en bé de les instal·lacions de l’escola,
la qual es valora en funció de les necessitats
del moment. Aquest any s’ha decidit invertir
en un sistema nou de sonorització de l’edifici.
Altres anys s’han adquirit pissarres digitals per
a les aules i porteries per al pati, per posar-ne
només alguns exemples.
La socialització de llibres és un servei que ha
tingut molt bona rebuda a l’escola, ja que els
beneficis que suposa són molt amplis: des de
l’estalvi econòmic fins a la contribució mediambiental, passant per la consciència i la responsabilitat que prenen els alumnes a l’hora
d’haver de tenir cura del material.
Tot això no seria possible sense l’ajuda desinteressada de les mares i els pares que formen part de l’AMPA, tant si estan a la junta
com si es troben al grup de col·laboradors, i
perquè TOTES i TOTS som AMPA.
AMPA de l’Escola Macià-Companys

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)
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Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt
973 39 20 55 - 686 27 29 27

4XHYLXUHV
L’Estoneta

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

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468
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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Celebrem les tradicions
i descobrim la nostra història
rribats a l’equador del primer trimestre, ja podem
comptabilitzar un grapat d’activitats realitzades en
aquest curs. Una d’elles, estretament relacionada
amb l’eix transversal del curs que enguany girarà al voltant
de les arts escèniques, ha estat la representació de l’obra
“La llegenda de la roca de la Delfina” a càrrec de Carme
Villegas, Àstrid Guasch, Josefina Esteve, Antonieta Canosa
i Carme Vicens. Mitjançant ombres xineses van representar-nos una de les històries més significatives de la nostra
vila apropant-nos alhora en aquesta tècnica mil·lenària.
Entre els objectius d’aquest eix destaquen el treball de
continguts curriculars emprant el teatre i diverses disciplines artístiques per tal de millorar les competències comunicatives; expressar emocions, sentiments i fomentar la
cohesió i el treball en equip entre tota la comunitat educativa; reforçar les capacitats de concentració i atenció, etc.
D’altra banda i seguint amb la cultura popular, el passat
dia 30 d’octubre vam celebrar la festa de la Castanyada.
Un any més, la senyora Castanyera va ser present al centre
acompanyada per la xaranga de 6è. Durant la jornada vam
realitzar una gimcana artística i vàrem dansar les cançons
pròpies de la diada tot degustant les castanyes repartides pels avis i àvies castanyers/es. Paral·lelament, des de
l’àrea de llengua anglesa s’ha realitzat una nova mostra de
carabasses de ‘Halloween’. Aquesta vegada, però, han estat elaborades a partir de materials reciclats i reutilitzats.
Aquesta mostra no té un caire competitiu i pretén donar
a conèixer la cultura anglosaxona des d’un punt de vista
lúdic, creatiu i responsable amb el medi ambient.

FONT: COL. M.D. SOCORS

FONT: COL. M.D. SOCORS

A

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

Gaudí
finalista del Mundial del Disc a
New York.
Gaudí és una òpera en català de
Joan Guinjoan. És la seva única
òpera. Està inspirada en un text de
Josep Maria Carandell que evoca
la vida de l’arquitecte de Reus i
les arrels del geni creador. És una
obra en dos actes composta entre 1989 i 1992 per encàrrec de
l’Olimpíada Cultural de Barcelona. L’estrena no es va fer fins l’any
2004 al Teatre del Liceu de Barcelona. No es tracta de cap biografia de Gaudí, sinó d’un pretext per
anar fins al fons d’un personatge
complex i difícil de conèixer.
La música explica una història
conflictiva per mitjà de monòlegs,
duos, trios, amb la intervenció del
cor, el cos de ball, i una orquestra
simfònica de gran format. La paraula clau de l’obra és “esquerda”
o “trencadís”, ja que mostra els
canvis de la societat del segle XIX.
Musicalment, Gaudí és, segons
Guinjoan, una síntesi de llenguatges musicals, amb algunes cançons populars de Riudoms, ja que
tant ell com Gaudí eren del Baix
Camp. La partitura té el seu màxim punt d’interès en una orquestració de gran brillantor en què
destaca la part per a percussions,

al costat d’una escriptura vocal
més plana, que té com a veus solistes una soprano, un baríton, dos
tenors i un baix.
Pel que fa als personatges, l’únic
real de l’òpera és Gaudí, que diu
tot el que realment deia, segons
el realitzador de l’òpera al Liceu,
Manuel Huerga. La resta de personatges són arquetips. La Rosa, és
la visió que tenia Gaudí de les dones, l’Alexandre representa la burgesia, un mecenes, Mateu i Josep
són els ajudants i els artesans. Les
veus d’aquests personatges corresponen a una soprano, un baríton,
dos tenors i un baix. La primera
part de l’obra consta de sis escenes que estan dedicades a l’origen
de la seva carrera, els records de
Reus i Riudoms, els inicis del seu
taller d’arquitecte, i l’esbós del
Parc Güell. En la segona part, de
cinc escenes, Gaudí treballa en el
Parc Güell i prepara la cripta de la
Colònia Güell; s’evoca la Setmana
Tràgica, la darrera visió arquitectònica de Gaudí i l’accident que li va
costar la vida.
Val la pena escoltar: l’ària Jo soc
Gaudí, Trencadís i Amunt, amunt,
com puja el campanar.

eterinari
ri v
to

cons
ul

J

oan Guinjoan (1931-2019)
va néixer a Riudoms (Baix
Camp). És, sens dubte, una
de les figures més rellevants de la
música catalana i europea de la
segona meitat del segle XX. Realitzà els estudis musicals de piano al
Conservatori del Liceu de Barcelona i a l’École Normale de Musique
de París. Després va continuar els
estudis de composició amb Cristòfol Taltabull a Barcelona i amb
Pierre Wissmar a París on va estudiar i aprofundir les tècniques
avantguardistes i s’inicià en la
creació amb mitjans electroacústics. Després d’una breu i intensa
carrera com a pianista es dedicà
a compondre i divulgar la música
contemporània mitjançant la fundació del grup de càmera Diabolus in Música del qual era director. Van estrenar noves partitures
i també van difondre l’obra de
clàssics del segle XX fins al 1986.
A partir d’aquesta data es dedicà
exclusivament a la composició.
El seu catàleg conté més de cent
partitures, amb obres per a solo,
cambra, vocal, concerts i obra
simfònica. Ha rebut molts premis
de composició; els més destacats
són el Reina Sofia, el Nacional de
Música de Barcelona i el premi de

Montserrat Cots

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

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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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
Tercera Catalana

Classificació

Agramunt G. Gatell

Jornada 6 a 9

Agramunt G. Gatell 4 - Ivars d’Urgell 3
Oliana 3 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 1 - Tremp 0
Agramunt G. Gatell 1 - Organyà 1
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

15

Punts

12

PJ PG PE PP GF GC

Classificació

4

Agramunt G. Gatell

4

0

0 16 3

3

2

1

0 22 14

Bon mes per a l’aleví. Els set punts
els col·loca a la quarta posició.

Infantil

Aleví C
Jornada 2 a 4

9

Agramunt G. Gatell 8 - Artesa Segre 0
Rialp 3 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 7 - Tàrrega 2

Agramunt G. Gatell 3 - Organyà 5
Agramunt G. Gatell 2 - Bellpuig 4
Orgel·lia 6 - Agramunt G. Gatell 3

4

3

2 19 14

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

12

PJ PG PE PP GF GC

Classificació

4

Agramunt G. Gatell

4

0

0 26 7

Segona posició per a l’infantil que ha
sumat la quarta victòria.

Aleví A

Agramunt G. Gatell 3 - Miralcamp 0
Agramunt G. Gatell 8 - Bellpuig 0
9

PJ PG PE PP GF GC

Jornada 2 a 4

Jornada 2 a 4

Agramunt G. Gatell

7

El cadet continua fent bons partits i
és colíder amb el Fondarella.

Juvenil

Punts

Punts

PJ PG PE PP GF GC

La falta de concentració ha ocasionat
que partits com el d’Organyà o contra
l’Oliana, s’acabessin empatant en els
últims minuts. L’equip es troba en sisena posició.

Classificació

R. Mendoza

PJ PG PE PP GF GC

3

3

0

0 13 1

Cadet

PJ PG PE PP GF GC

4

0

0

4 11 21

Aquest aleví no acaba de trobar el
seu estil de joc i se li resisteixen els
partits.

Jornada 2 a 4

Agramunt G. Gatell 1 - AEM 4
Bellpuig 5 - Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 9 - Intercomarcal 2
Agramunt G. Gatell

0

Benjamí A

Jornada 2 a 4

Classificació

La tercera posició és per al juvenil,
gràcies als dos partits jugats aquest
mes amb dues victòries.

Punts

Punts

6

Bellpuig 2 - Agramunt G. Gatell 11
Agramunt G. Gatell 4 - Baix Segrià 1
FIF Lleida 9 - Agramunt G. Gatell 2

PJ PG PE PP GF GC

4

2

0

Classificació

2 19 13

Punts

Agramunt G. Gatell

Sisena victòria i el millor partit jugat
a casa.

Aleví B

Jornada 2 a 4

Jornada 2 a 4

Tàrrega 1 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 4 - Pla d’Urgell 2
At. Segre 0 - Agramunt G. Gatell 5

La Noguera 5 - Agramunt G. Gatell 7
Balaguer 2 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 13 - Bellpuig 7

6

PJ PG PE PP GF GC

4

2

0

2 20 21

La victòria a Bellpuig va ser una bona
injecció de moral i ocupem la setena
posició.

Benjamí B
Jornada 2 a 4

Agramunt G. Gatell 3 - Almacelles 2

PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
TRACTAMENT DE FAÇANES · COL·LOCACIÓ DE PLADUR
REVESTIMENTS DE FUSTA · ESTUCS D’ALTA DECORACIÓ
INSTAL·LACIÓ DE PARQUET · PINTURES INDUSTRIALS
C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

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

Intercomarcal 4 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 1 - Pinyana 2
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

3

PJ PG PE PP GF GC

4

0

1

3

6 15

Al partit contra el Pinyana van jugar
bé, marcant a la primera part, però
l’equip rival va remuntar a la segona.

Prebenjamí
Jornada 2 a 4
FOTO CEDIDA PEL CF AGRAMUNT

Agramunt G. Gatell 15 - Ponts 2
Linyola 0 - Agramunt G. Gatell 6
Agramunt G. Gatell 11 - FIF Lleida 0
Classificació

Agramunt G. Gatell

Equip Benjamí B. Jugadors: D. Fernández, M. Guerrero, B. Pla, E. Marín, J. Solé, P. Vilanova, A. Nogales, A. Bumbar, R. Padullés,
M. Agramonte, M. Marginean, S. Fitó.
Equip tècnic. Entrenador: Arnau Gaset. Delegat: Jofre Guixé.

Punts

12

PJ PG PE PP GF GC

4

4

0

0 44 3

El prebenjamí, com la temporada
passada, està guanyant per golejada i
amb pocs gols en contra. Són líders en
solitari. ■

El col·lectiu Garba
us convida a la xerrada
i intervenció artística

Experiències d’art, ciència
i tecnologia.
Els límits de la percepció
a càrrec de l’artista

Albert Barqué-Duran

Dissabte 30 de novembre · A dos quarts de nou del vespre
A l’Espai Guinovart
Albert Barqué-Duran és doctorat i post doctorat en Ciències Cognitives per la Universitat de Londres, ha estat Visiting Postgraduate
Researcher a la Universitat de Harvard i d’Òxford, i des del setembre del 2019 és professor a l’Escola Politècnica Superior de la
UdL del Grau en Disseny Digital i Tecnologies Creatives.
Les seves obres i peformances combinen les més noves tècniques
artístiques New Media (basades en Intel·ligència Artificial, creativitat computacional, dades i música experimental) amb mètodes
clàssics de les belles arts (pintura a l’oli i escultura) per tal de
reflexionar sobre temes universals.
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E S PO RTS ESCATXIC S

Bon inici de temporada

U

n nou curs escolar i una nova
temporada esportiva, enguany
també continuant fent gran el
Club Atlètic Escatxics d’Agramunt.
Aquest any una mica més tard, malgrat vàrem començar els entrenaments
al setembre, no va ser fins a la Cursa
del Torró d’Agramunt que vam donar el
tret oficial de sortida de la temporada
2019-20. I a jutjar pels primers resultats obtinguts, podem tornar a ser al
capdavant de la classificació territorial.

30a Cursa del Torró (diumenge
13 d’octubre, Agramunt)
Què millor que iniciar la temporada a
casa i, a més, d’aniversari, participant
força nombrosament a la cursa dolça
de la nostra població i de la qual com
a club en som co-organitzadors. Aprofitem aquest espai, també, per donar les
gràcies a totes les persones que de forma desinteressada any rere any la fan
possible. Una bona cita, un bon inici i
bons resultats.
Categoria

Atleta

10 Km

Veterà 1
masculí

Joan Fitó

FONT: ESCATXICS

Modalitat

Foto de club a la Cursa del Torró.
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10 Km

5 Km

Veterà 2
masculí

Miguel Ángel Aguza 7è
Raül Marcos
8è
David Serra
24è

Sènior
masculí

Jaume Fernández
Albert Martín

18è
26è

Sènior
femení

Marta Canes

9a

Veterà 1
masculí

Joan Carrera

5è

Veterà 2
masculí

Òscar Pellicer
Jordi París

8è
11è

Veterà 1
femení

Anna Pijuan

1a

Veterà 2
femení

Elena Gardenyes
Úrsula Delgado

1a
9a

Juvenil
masculí

Roger Súria
Roger Bertran

2n
4t

Cadet
masculí

Arnau Jou
Miquel Anguera
Guillem Canosa

1r
2n
3r

Cadet
femení

Maria Vilanova

3a

Infantil
masculí

Pol Carrera
Genís Gimbert
Nil Farré
Josep Guàrdia
Gerard Fitó
Gerard Garriga

2n
3r
4t
5è
6è
9è

Infantil
femení

Núria Argelich
Queralt Solé

1a
2a

Posició
9è

Curses Aleví
Infantils masculí

Mehdi Bouharou
Lluc Magrinyà
Guifré Porta
Quim Pellicer
Pol Jou
Sergi Armengol
Oriol Areny
Martí Romeu
Jan Figuera
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
4t
5è
7è
8è
9è
10è
11è
12è
13è
15è

Aleví
femení

Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Ibarz
Laia Boix
Alba Sendrós
Nora Serra
Laia Hernández
Maria Aguza
Raquel Carrasco
Laura Cuberes

2a
4a
5a
8a
10a
12a
13a
15a
16a
18a

Benjamí
masculí

Isaac Vila
Ot Serra
Mohamed Mizab
Adam Mrizak
Biel Pla
Enric Serra
Sergi Fitó
Aniol Solé
Rayan Souilah
Youssaf Satou

1r
2n
3r
5è
9è
12è
13è
14è
15è
17è

Benjamí
femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Clàudia Pérez
Ona Carrera
Isolda Porta
Aina Armengol
Anna Galceran
Anna Balagueró
Gal·la Magrinyà
Salwa Hriz

5a
6a
7a
9a
10a
11a
12a
15a
17a
18a

Prebenjamí Gerard Lluch
masculí
Marc Bosch
Gerard Gassó
Hatim Mrizak
Èric Vila
Martí Mateu
Lluc Figuera
Èric Serra
Gerard Grau
Esteve Areny
Rosen Stefanov

1r
2n
3r
5è
7è
8è
9è
10è
14è
16è
20è

Prebenjamí Annabel Carrasco
femení
Olga Serra
Carla Gassó
Emma Roset

6a
8a
10a
15a

I canviant una mica de modalitat,
el darrer dissabte de mes, alguns dels
nostres atletes van participar a la també ja tradicional milla de Barbens, inclosa dins de la mostra de pomes de
la població. En diferents recorreguts
adaptats a les edats dels corredors,
aquests en van ser els resultats:
Categoria

Atleta

Veterà B femení

Anna Pijuan

Júnior masculí

Roger Súria

2n

Infantil masculí

Pol Carrera
Josep Guàrdia
Lluís Mora

2n
4t
15è

Infantil femení

Núria Argelich
Queralt Solé

4a
5a

Aleví masculí

Martí Lluch
Guifré Porta
Lluc Magrinyà
Quim Pellicer
Martí Romeu
Jan Figuera

1r
3r
5è
9è
13è
16è

Firdaws Mrizak
Laia Boix
Alba Sendrós
Nora Serra
Raquel Carrasco

9a
11a
12a
16a
19a

Ot Serra
Isaac Vila
Mohamed Mizab
Biel Pla
Adam Mrizak
Aniol Solé

2n
3r
5è
9è
11è
17è

Martina Piña
Anna Pellicer
Clàudia Pérez
Isolda Porta
Anna Balagueró
Gal·la Magrinyà

4a
6a
7a
9a
10a
18a

Aleví femení

Benjamí masculí

Benjamí femení

Posició
4a

Prebenjamí masculí Marc Bosch
Gerard Lluch
Gerard Gassó
Hatim Mrizak
Èric Vila
Genís Gilabert
Èric Serra
Lluc Figuera
Gerard Grau

1r
2n
3r
5è
6è
7è
12è
26è
28è

Prebenjamí femení

5a
12a

Annabel Carrasco
Carla Gassó

Fora de competició en la categoria
de pàrvuls, varen córrer Neus Pellicer
i Marià Vila.

XXII Cros Esbufecs (diumenge
27 d’octubre, Mollerussa)
L’endemà i per tancar les competicions del mes d’octubre, els Escatxics
tenien cita a Mollerussa, al mític cros
organitzat pel club Esbufecs d’aquesta
localitat.
A continuació exposem les classificacions de la jornada:
Categoria

Atleta

Veterà femení

Imma Coberó

Posició
3a

Sènior femení

Marta Canes

2a

Cadet masculí

Cesc Boix

2n

Aleví masculí

Mehdi Bouharou
Sergi Armengol
Quim Pellicer
Jan Figuera
Josep Fitó

1r
3r
7è
10è
13è

Aleví femení

Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Laia Hernández
Laura Cuberes
Raquel Carrasco

2a
5a
12a
15a
21a
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Milla Barbens - XII Correpoma
(dissabte 26 d’octubre, Barbens)

Aleví masculí a la sortida del Cros Esbufecs de Mollerussa.

Benjamí masculí

Isaac Vila
Biel Pla
Adam Mrizak
Sergi Fitó

3r
5è
6è
10è

Benjamí femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Clàudia Pérez
Aina Armengol
Marina Balagueró
Anna Galceran

6a
7a
10a
12a
16a
18a

Prebenjamí masculí Gerard Lluch
Marc Bosch
Genís Gilabert
Èric Vila
Martí Mateu
Èric Serra
Lluc Figuera
Jan Vila
Gerard Grau

1r
2n
4t
7è
9è
12è
14è
16è
23è

Prebenjamí femení

5a
14a

Annabel Carrasco
Emma Roset

En les categories dels més menuts,
no competitives, varen córrer Neus Pellicer, Marià Vila i Oriol Balagueró.
El mes vinent, seguirem aportant els
nostres resultats, quan ja hauran iniciat el Gran Premi de Cros Català i el
Circuit Lleidatà de cros escolar - Trofeu
Diputació de Lleida. ■
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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
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Nous equipaments
i presentació dels equips del club

E

l dia 27 d’octubre vam presentar tots els
equips que formaran el club en aquesta
temporada 2019-20. Enguany comptem
amb un equip baby, dos prebenjamins, dos
benjamins, un aleví, dos infantils, un equip juvenil, el sènior masculí i el sènior femení. Així
doncs, comptem un altre any amb més de cent
jugadors i jugadores disposades a defensar els
colors del nostre club.
La presentació va començar amb el partit
del sènior femení contra el Pla d’Urgell, amb
derrota per les agramuntines per 2-5. A continuació es van nombrar un per un els jugadors
i jugadores del club, que sortien per un lateral

entremig de fum i llums. A continuació, el president del club, Josep M. Coll, va dedicar unes
paraules d’ànims als jugadors i jugadores i va
agrair la confiança que dipositen en nosaltres
tant les famílies com les empreses patrocinadores del club. Després d’això, es va disputar
el partit de lliga entre el sènior masculí i el Salou B, que va acabar amb derrota dels locals.
A més de presentar totes les plantilles, tots
els jugadors i jugadores van lluir per primera
vegada els nous equipaments. Com no podia
ser d’altra manera, la primera samarreta continua sent de color blau. Els nous equipaments
tenen un disseny més atractiu i actual que els
anteriors per adequar la imatge del club a les
noves tendències. Pel que fa a les samarretes
suplents, que s’utilitzen en cas que l’equip rival vesteixi de color blau, són de color groc per
motius evidents sobre els quals aquest club
s’ha posicionat diverses vegades. Les samarretes dels porters canvien al color verd.

Sortida al Palau Blaugrana
Volem aprofitar aquest espai per informar-vos
que el dissabte dia 7 de desembre realitzarem
una sortida al Palau Blaugrana per gaudir d’un
dels millors partits de futbol sala que es poden
trobar en el panorama nacional i internacional:
FC Barcelona - Movistar Inter. Per a més informació podeu consultar l’Instagram del club:
@cfsagramunt ■

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

[NOVEMBRE 2019]

sió 669

51

E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Consolidació dels objectius del club

D

es del BAC s’està molt satisfet amb l’assoliment dels dos
grans objectius marcats al mes
de juny: per una banda donar un pas
endavant a nivell esportiu seguint amb
el pla per establir directrius i pautes
d’ensenyament dels conceptes tècnics i tàctics per categories i joc, així
com guanyar volum de jugadors i hores
d’entrenament i posar en pràctica la
dita: “fent i desfent, aprèn l’aprenent”.
Passats dos mesos des de la concreció dels objectius, la valoració que es
pot fer des del club és d’allò més positiva ja que es pot apreciar una millora
en tots els vessants. Ara bé, lluny de
caure en l’autocomplaença i el conformisme, no ens donem per satisfets to-

talment, seguirem treballant, seguirem
buscant nous reptes per anar situant el
club al lloc que mereix perquè no ens
conformem amb allò fet, volem sempre
millorar de manera contínua.
Pel que fa a l’anàlisi de la trajectòria
dels cinc equips federats immersos en
competició, dir-vos que no podem estar
més satisfets del rendiment global dels
equips. Tots han guanyat almenys un
dels partits disputats i s’ha anat apreciant progressió en els elements bàsics
de l’esport: domini dels diferents tipus
de bots, buscar la millor línia de passada per potenciar el joc col·lectiu, així
com treballar la tècnica del tir a cistella.
També destacar que s’ha seguit tre-

ballant que els diferents nois i noies interioritzin el seu compromís amb l’entitat per tal de formar una pinya com a
grup, clau perquè les dinàmiques dels
equips siguin d’allò més positives.
Quant als equips, ens agradaria destacar una virtut de cada un, autèntics
exemples del que és l’esperit de superació i la lluita per vèncer totes les
complicacions que els puguin sorgir:
Mini Femení. Confiança renovada. És
un dels equips del club que més bones
sensacions està transmetent a l’inici
de temporada, doncs es pot apreciar
la confiança que tenen les noies en les
seves possibilitats, la seva gran millora
en l’ocupació de l’espai sense pilota i
la capacitat de captació de noves ju-

(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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Enorme sentiment de pertanyença al BAC, llarga vida a l’equip Sènior Masculí!

gadores amb tres noves incorporacions
que de ben segur augmentaran encara
més el potencial del grup. Així doncs
els triomfs a les pistes de Seròs (3761), CB Penya Fragatina (23-52) i a
casa contra CENG Artesa de Segre
(59-21) són producte del notable treball del Javi Salat i l’Àurea Setó, molt
bons gestors de les més menudes en
dinàmica competitiva.
Infantil Masculí. Competitivitat Madura. Els nois del BAC lluny d’atemorir-se pel fet de ser pocs efectius en la
categoria, han donat tots els seus components un pas endavant demostrant
que amb rigor, esforç i unió és possible
assolir l’èxit. Resultat com les victòries
davant el CB Torà (63-13), el CB Térmens (15-65) o el CB Pardinyes Negre
(76-25) Demostren que han interioritzat que només quan cadascun d’ells
aporta el millor de si mateix, enforteix
al màxim el col·lectiu i li dóna un plus
de valor independentment del tempteig final. Un equip en projecció ascendent amb bona dinàmica de treball i
motivació transmesa pel Javi Salat, un
dels artífexs del bon rendiment grupal!
Infantil Femení A. Embranzida fiable. Equip que va superant els seus
adversaris físicament, tècnicament i
tàcticament amb una solvència inqüestionable i el que és millor, té un marge
de millora encara enorme, aspecte que
ens fa sentir molt orgullosos d’aquest
equip i la gestió realitzada pel Miquel
Àngel Palou, fent palès la seva capacitat de transmetre informació rellevant i
dotant de criteris de tècnica individual

L’ambició per ser millors jugadores, determinant per l’Infantil Femení B!

a les jugadores per ser millors a cada
partit. Exhibicions com els triomfs davant el CB Bellpuig (65-15), a la pista
del CB Lleida (09-59) o davant el CB
Cervera (50-68) demostren la impecable dinàmica de treball i la voluntat
d’anar endavant de manera persistent!
Infantil Femení B. Progressió ambiciosa. Les agramuntines estan en constant aprenentatge per tal de controlar
els timings dels partits, aspecte que
els dóna un millor balanç defensiu i un
atac més organitzat, regular i amb criteri. Gran actitud per intentar desplegar un joc alegre, directe, viu i sense
especulació amb un treball solidari i
col·lectiu en defensa, d’unes noies que
estan anant de menys a més i que de
ben segur acabaran en la part noble de
la classificació i amb unes sensacions
de persistència i resiliència constant.
Molt bon treball del Miquel Àngel Palou, el Mere Farreny i l’Àurea Setó que
es plasma en victòries com davant el
CN Tàrrega (73-60), el CB Mollerussa
B (23-73) o el CENG Artesa de Segre
(61-41) i que deixa entreveure que el
millor encara està per arribar!
Sènior Masculí. Compromís excels.
Els nois del BAC han demostrat un any
més la seva estimació pel club, el seu
sentiment de pertanyença a l’entitat i
les seves ganes de sumar en el projecte
col·lectiu de l’entitat fent equip en part
a l’aportació del Sisco Farràs, que ha
sabut inculcar la filosofia de l’esforç i
la responsabilitat col·lectiva. Un gran
exemple pel club per com sap guiar
els jugadors i incentivar-los per donar

el màxim de si! Aquests extrems s’han
pogut apreciar amb les victòries davant
el CENG Artesa de Segre (71-49), el
CB Cervera (52-67) o el CB Torregrossa
(40-55), que exemplifiquen que el binomi veterania i experiència ha donat
gran fruits a aquest col·lectiu que lluitarà per les fites més altes en aquesta
categoria tan igualada i exigent! S’aspira a tot i es lluitarà fins al final amb la
màxima convicció i determinació en el
treball diari.
Tampoc no ens volem oblidar i no
per això menys important, ans al contrari, de l’escola LludriBac de la nostra entitat i el nostre futur com a club.
Destacar l’activitat dels babys i dels
pre-minis, que no competeixen de manera oficial però sí que assistiran a les
trobades obertes d’Escoles de Bàsquet.
Un nodrit grup integrat per més de 30
nens i nenes que demostren la gran illusió per la pràctica del basquetbol i
que de manera eficient i eficaç estan
essent guiats pel Salvador Coma, la Judit Repilado i el Jordi Capitan, en uns
grups que es caracteritzen per la seva
il·lusió creixent i que de ben segur amb
treball i esforç arribaran molt alt en
l’escalafó dels equips del BAC. Tenim
un gran planter en la base formativa,
tenim un gran futur per endavant que
entre tots el farem possible!
El dissabte 23 de novembre tindrà
lloc la presentació oficial dels equips,
al pavelló municipal. Orgull de formar
part del Bàsquet Agramunt club, orgull
de més de 25 anys formant persones
de manera integral! ■
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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

Desc
scob
obri
riu
els
el
s av
avanta
tatg
ta
tge
es
de
d
e la no
ostra
ta
arget
rggeta
a cl
clie
ie
ent!

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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Tots els equips a ple rendiment

Jaume Espinal

D

e moment l’equip més en forma és el sènior femení.
Bons resultats per al nou equip sorgit de la fusió de
l’ACLE Guissona i el Torró d’Agramunt. Per la seva
part, els nois no acaben de trobar el camí del triomf; en la
base els cadets van acumulant minuts i experiència en les
noves categories.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
No acaba de rutllar l’equip, donant la cara en tot moment.
Falta aquell puntet més per tal d’aconseguir el desitjat
triomf. La falta d’experiència penalitza en certs moments,
tot i així l’equip progressa adequadament.
HANDBOL BERGA B
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
CH CASTELLBISBAL
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA

32
24
31
20

TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
SALLE MONCADA JUNIOR
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
CLUB HANDBOL JOVENTUT RIPOLLET

28
25
28
25

Sènior Femení 2ª Catalana grup A
Tot i una ensopegada en la visita a Santpedor, la resta de
patits han sumat victòries, traient bons resultats en camps
complicats i demostrant la bona sintonia entre les noies dels
dos clubs, deixant l’equip en les places que donen accés al
desitjat passi a la fase d’ascens.
12/10
19/10
26/10
02/11

HANDBOL SANTPEDOR
28
HB SANT FOST
20
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA 29
CLUB HANDBOL RÀPID CORNELLÀ 24

TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
C.H. CERDANYOLA SALA DRESDEN B
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA

19
24
21
28

Cadet Masculí 2ª Catalana grup C
Bany de realitat per als nois cadets. Els enfrontaments a
equips més rodats de la categoria s’han saldat en derrotes;
només en la visita a Berga, l’equip va poder tornar a recuperar el camí del triomf.

FONT: CHA

12/10
20/10
26/10
03/11

Partit a Agramunt del sènior masculí contra el Joventut Ripollet.

13/10
19/10
26/10
02/11

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HC VALLAG
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL BERGA

25
32
21
16

HANDBOL RIBES VERMELL
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH VILANOVA I LA GELTRU
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

45
17
23
20

Cadet Femení 1ª Catalana grup C
Sabíem que seria complicat i així ha estat, però donant la
cara en tot moment, i inclús aconseguint un valuós empat en
el derbi Lleidatà contra el Pardinyes. L’equip demostra que
progressa adequadament.
3/10
19/10
26/10
02/11

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CEACA TÀRREGA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL SANT CUGAT NEGRE

11
15
15
26

C.H. CERDANYOLA VERD
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
HANDBOL LLEIDA PARDINYES
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

30
12
15
21

Equips de base

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

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

Continuen els entrenaments, i també s’està perfilant el
que serà la copa valors, amb altres equips lleidatans, per
començar a fer un tastet del que és la competició.
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 ■
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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

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

Agramunt republicà
Pel que fa a
Agramunt, un
71% dels vots
han estat per
formacions independentistes,
arribant al 77%
si comptabilitzem totes les
opcions favorables al dret a
decidir.

El record i l’obra
de Guillem
Viladot segueix
ben present.
Enguany, en
aquests 20 anys
des de la seva
mort, amb un
gran nombre
d’activitats.

E

l que pel PSOE de Sánchez havien de ser unes
eleccions per desbloquejar la situació a l’estat espanyol
ha desembocat novament en
una clara victòria de l’independentisme al nostre país, amb
un total de 23 diputats al Congrés, un més que en les eleccions del mes de maig, a més
dels 11 senadors d’ERC i els 3
de JxCat.
Pel que fa a Agramunt, un
71% dels vots han estat per
formacions independentistes,
arribant al 77% si comptabilitzem totes les opcions favorables al dret a decidir. Des
d’aquestes línies i en nom
d’Acord d’Esquerra volem
traslladar el nostre agraïment
a totes les persones que heu
dipositat la vostra confiança en
Esquerra Republicana de Catalunya i que heu fet possible
que altre cop sigui l’opció més
votada a la nostra vila.
És evident que la realitat
d’un municipi com Agramunt
és ben diferent a la d’altres
zones del nostre país. Ara bé,
els resultats demostren altre

cop la força de l’independentisme i la polarització de la
política amb l’ascens d’opcions d’extrema dreta. De fet,
venim d’una campanya electoral durant la qual els principals
partits de l’estat, a manca de
projecte polític, han basat els
seus arguments en la situació
que vivim a Catalunya.
Des d’Esquerra Republicana
de Catalunya hem dit i hem defensat sempre que un conflicte
polític només es resol per la
via política. Venim d’unes sentències demolidores a líders
polítics i socials que tribunals
europeus comencen a posar
en dubte. Venim d’un bloqueig institucional en el qual
ni el Partit Popular del seu
moment ni el Partit Socialista
del present han estat capaços
de resoldre. I mentrestant, els
carrers, les places i les carreteres del nostre país s’omplen
de clams de llibertat i d’autodeterminació. Davant d’aquest
xoc, només hi ha una solució
i aquesta passa pel diàleg.
Un diàleg entre iguals i sense
prejudicis. Un diàleg que ha

de respondre a les voluntats
dels nostres ciutadans expressades clarament l’1 d’octubre
de 2017. La confiança amb el
nou govern de Madrid és poca,
malgrat un dels socis dugui el
dret a l’autodeterminació al
seu programa electoral. Esperem que aquest dret no caigui
de camí cap a la capital de
l’estat.

20 anys sense
Guillem Viladot
El temps passa però el record
i l’obra de Guillem Viladot segueix ben present. Enguany, en
aquests 20 anys des de la seva
mort, amb un gran nombre
d’activitats, representacions
teatrals, exposicions i publicacions de llibres que mostren
l’empenta d’una fundació amb
una direcció renovada. Des de
l’Ajuntament, i més concretament des de la regidoria de
Cultura, seguim al costat de la
fundació i on calgui per tal que
el llegat de Viladot es difongui
arreu del territori. Reviure els
referents és recordar d’on venim i el camí que seguim. ■
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L 'A JU N TAMEN T
I N F O RMA

REACTIVACIÓ DEL PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ
JUVENIL

A finals del mes d’octubre es va reactivar el Programa
Referent d’Ocupació Juvenil a Agramunt. Recordem que
aquest programa pretén resoldre els dubtes dels més joves
sobre temàtiques diverses com poden ser els estudis, la feina o l’emprenedoria.
L’horari d’atenció és els dimarts de les 9h del matí a les
14h de la tarda a l’Ajuntament

FONT: AJUNTAMENT

INVERSIONS PER FOMENTAR L’ESTALVI ENERGÈTIC

L’Ajuntament
invertirà durant
els propers dos
anys un total de
617.000€
en
actuacions que
contribueixin al
foment de l’estalvi energètic.
Concretament,
es durà a terme un projecte d’aïllament i substitució dels
tancaments de l’Escola de Música i la instal·lació de calderes de biomassa a la Residència Mas Vell, al teatre Casal Agramuntí i a la mateixa Escola de Música. Unes obres
que s’afegeixen a la instal·lació d’enllumenat públic de baix
consum que ja han estat executades als nuclis agregats de
Mafet i les Puelles.
Les actuacions comptaran amb l’ajut de 290.000€ de
l’IDAE, 143.500€ de la Diputació de Lleida i 42.000€ de
fons europeus LEADER. Amb aquestes mesures, el consistori vol assolir els objectius fixats en el Pla d’Actuació per
l’Energia Sostenible (PAES), aprovat l’any 2012 pel Ple de
l’Ajuntament. Es preveu que les actuacions es duguin a terme durant els dos propers anys.

inclourà tots els elements vinculats amb
la gestió de l’aigua, i anirà des del Parc
del Convent fins el Pont de Ferro, i finalment, Camins de terme, que serà el conjunt de recorreguts
que hi ha als voltants d’Agramunt i dels quals ja s’ha senyalitzat la ruta fins al Pilar d’Almenara i el Camí Vell de Mafet.
El projecte de senyalització, amb un pressupost de
73.000€ i inclòs al pressupost vigent, serà licitat durant les
properes setmanes i està previst que s’executi en un termini
de tres mesos.
DIGITALITZACIÓ DE L’ARXIU DE GUILLEM VILADOT

La Diputació de Lleida, a través del Servei d’Arxius, Estudis i Informació, es farà càrrec del tractament documental
de l’arxiu de la Fundació Privada Guillem Viladot ‘Lo Pardal’. L’arxiu consta d’unes 100 caixes de documents, que
inclouen correspondència, fotografies, galerades i obra literària de l’autor, articles de premsa, tríptics, entre altres
documents. En aquests moments s’està fent un inventari de
la documentació, per poder-la classificar i ordenar, per després digitalitzar-la perquè l’accés a la informació del fons es
pugui fer en línia. D’aquesta manera es donarà a conèixer
l’obra de Viladot al món i rellançar la figura de l’agramuntí
que, en vida, va ser un creador inquiet interdisciplinari i conegut per molts àmbits literaris i artístics.
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L’Ajuntament ha aprovat el projecte que permetrà senyalitzar turísticament tot el nucli urbà. El projecte ha comptat
amb la col·laboració de l’historiador local Josep Bertran i
ha estat redactat després
d’un acurat treball de
camp.
Aquesta actuació s’emmarca dins el projecte
Camins de Riella, que
inclourà tres itineraris en
funció de la seva temàtica: Camins de pedra, que
serà l’itinerari que recorrerà tot el centre històric; Camins d’aigua, que
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NOU PROJECTE DE SENYALITZACIÓ TURÍSTICA

AGRAMUNT TINDRÀ EL SERVEI SIS

En els propers mesos Agramunt disposarà del Servei
d’Intervenció Socioeducativa (SIS). Es tracta d’un servei
adreçat a famílies en situació de risc social que està gestionat actualment pel Consell Comarcal de l’Urgell. Està previst que abans que acabi aquest any tècnics del consell es
desplacin fins a Agramunt per poder oferir aquest servei a
les famílies agramuntines. El programa dóna suport a les
famílies en situació de risc social i els ajuda a satisfer les

seves necessitats bàsiques en referència als seus infants i
adolescents.

L’Ajuntament ha instal·lat sistemes de protecció solar als
finestrals de l’Escola Macià-Companys. L’objectiu d’aquesta actuació és reduir la radiació solar i millorar l’aïllament
que, en les èpoques que fa més soll, generava un increment
important de les temperatures a l’interior de les aules. Una
solució tècnica que ha estat acordada amb el Departament
d’Educació. Amb aquesta actuació es resol una llarga reivindicació de l’equip docent i de l’AMPA de l’escola. El cost de
la inversió és de 29.937,98€ i serà finançat íntegrament per
l’Ajuntament d’Agramunt.
DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

Les dades ens mostren que els resultats d’aquest mes segueixen la línia de mesos anteriors, havent generat unes set
tones més de residu global. Es millora la tria de paper i envasos i es redueix en tres tones el triatge de l’orgànica.
Respecte als resultats en el mateix període de l’any passat, les tones de residu global disminueixen reduint-se un
-3,5%. El triatge en general millora un 6,22% passant de les
54,62 tn/mes del 2018 a les 56 tn/mes el 2019.
La dada més positiva es produeix en el triatge del rebuig:
es generen -7,79 tones de mitjana mensual (129,52 tn de
2018 respecte les 121,73tn de 2019) que representen un

Fracció / Tipus
de residu

Rebuig
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NOVES PROTECCIONS SOLARS A L’ESCOLA
MACIÀ-COMPANYS

-6. Pel que fa a l’orgànica, es manté el resultat per damunt
de les 21 tn/mes, superant en una tona els resultats de
2018.
Les xifres dels envasos es mantenen per damunt de les
10 tn/mes i en vidre per damunt de les 9 tn superant els
resultats de 2018.
En paper, tot i remuntar aquest mes, se segueix per sota
del 2018, un -5,8%. Cal recordar que aquest servei el realitza l’empresa del tercer sector Cartaes que processant aquest
residu dóna feina al seu personal.
La valoració general és que cal seguir treballant i apostant
per fer un bon triatge dels residus. Sobretot cal seguir treballant per reduir les tones de residu global, especialment les
de rebuig que són les que s’enterren sota terra. La qualitat
del triatge millora un 2,5% respecte el 2018, però cal seguir
potenciant el triatge per arribar a les xifres del 50% el 2020.

MITJANA
2018
en tones
gener/juliol

GENER

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE

Acumulat
2019

Mitjana
mensual
acumulat
(tones)

% 2019
respecte
2018

129,52

121,3

110,7

119,6

125,8

124,3

115,5

131,4

121,3

125,9

1.095,6

121,73

-6,0%

Matèria orgànica

20,3

17,90

18,24

21,01

21,00

21,65

21,63

23,12

26,44

23,34

194,3

21,6

6,4%

Vidre

9,0

14,00

6,04

7,42

7,80

12,26

7,58

8,61

8,80

11,89

84,4

9,4

3,8%

Envasos

9,5

8,24

9,55

8,07

11,83

10,20

12,10

12,65

8,63

9,81

91,1

10,1

6,8%

Paper

15,83

13,9

12,0

14,0

15,64

15,06

15,74

17,07

14,93

15,79

134,2

14,91

-5,8%

TOTAL SELECCIONAT

54,62

54

46

51

56

59

57

61

59

61

504,0

56,00

2,5%

TONES TOTAL
DE RESIDUS

184,14

175

157

170

182

183

173

193

180

186,69

1.600

177,7

-3,5%

% DE TRIATGE

29,66%

30,8%

29,3%

29,7%

30,9%

32,3%

33,1%

31,9%

32,65%

32,58

31,51%

31,51%

6,22%

SUBVENCIONS

- Es concedí a l’Associació Cultural Recreativa Festa, Gastronomia i Cultura d’Agramunt i Comarca una subvenció
per un import de 1.576,55€, per les despeses dels treballs
de la instal·lació elèctrica de la festa dVins al Passeig J. Brufau.
- Es concedí a l’Associació Tradi-Sió una subvenció per
un import de 441,39€, per les despeses de confecció de

previsió
2020

50%

la vestimenta dels gegants de la Delfina i el rei Tremissèn.
- S’aprovà una compensació econòmica al Bisbat d’Urgell
en concepte de les despeses de llums de les instal·lacions
del refugi antiaeri de l’Església Santa Maria d’Agramunt per
un import de 396€. Aquesta despesa anirà a compte de les
obres per la instal·lació d’una reixa al campanar que havia
de col·locar el Bisbat pel control de coloms i que durà a
terme l’Ajuntament. ■
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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:

DESEMBRE 2019
Mes de 31 dies, dotzè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 58m, i es pon a
les 17h 23m. El dia 31 el sol surt a les 8h
18m, i es pon a les 17h 32m.
El dia 22 és el solstici d’hivern a les 5h
19m. És el dia més curt de l’any a l’hemisferi
nord. Avui el sol entra a la constel·lació de
CAPRICORN.

Demografia

Quart creixent

el dia 4, a les 7:58 h

Lluna plena

el dia 12, a les 6:12 h

Quart minvant

el dia 19, a les 5:57 h

Lluna nova

el dia 26, a les 6:13 h

patrona de totes les treballadores de l’art de
l’agulla, ja que era advocada contra les malalties de la vista. Era també considerada la festa
de les nenes que anaven a costura, a aprendre
més de cosir que de lletra. El refranyer popular
conserva encara proverbis anteriors al segle XVI
i a la reforma gregoriana del calendari (1582,
que van suprimir 10 dies de l’any), quan la
celebració de Santa Llúcia era el dia 23 de
desembre. Per això com que ja havia passat
el solstici d’hivern, començava a créixer el dia.

Pel desembre es produïa una de les festes
familiars més importants i cabdals, a més del
Nadal, dins el calendari del pagès: la matança
del porc, que era qualificada com una de les
tres alegries de l’home. Hom creu que el porc
va ser el primer animal que l’home utilitzà com
a aliment, i d’aquí la cerimònia i el ritual que
rodeja la mort d’aquest mamífer als pobles de
pagès.
Dia 4: Santa Bàrbara. És advocada contra
els llamps i els efectes de les descàrregues
elèctriques i atmosfèriques. És l’advocada dels
campaners, els quals la invoquen especialment perquè els guardi de ser ferits pel llamp
quan, per tal d’escampar i esbargir la tempesta, ha de tocar a bon temps.

Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Avui és un dia assenyalat que es reuneix tota
la família per celebrar un gran àpat a l’hora del
dinar. En aquest dinar mai no hi pot mancar
el gall. Aquest costum prové dels antics usos
cavallerescos i fou introduït a casa nostra pel
comtes d’Urgell, que el van adoptar de la noblesa provençal. El gall mai no faltava als àpats de
la gent d’armes medievals i era considerat com
la menja pròpia dels valents i els enamorats.

Dia 13: Santa Llúcia. Aquesta santa és

Ramon Bernaus i Santacreu

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES D’OCTUBRE
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Temperatura mínima:

Temperatura mitjana:

Precipitacions:

NAIXEMENTS
Aicha Hriz
Nour Guettara Chakhchackh

dia 17
dia 18

MATRIMONIS
Martha Lucia Ortiz Vélez, i
Eduard Clavijo Valencia

dia 30

DEFUNCIONS
Mercè Balasch Castellà
Francisca Viciana Ros
Josefa Valls Pla
Humildad Verdejo Díaz

81 anys, dia 10
86 anys, dia 12
86 anys, dia 25
88 anys, dia 28

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

°C

(Mes d’octubre de 2019)

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 14.........................................
Dia 18.........................................
Dia 19.........................................
Dia 20.........................................
Dia 21.........................................
Dia 22.........................................

23,5 l./m2
1,1 l./m2
2,0 l./m2
9,0 l./m2
1,5 l./m2
92,0 l./m2

TOTAL ......................................... 129,1 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES D’OCTUBRE
Màxima del mes ........................... 29,5°, dia 1
Mínima del mes ........................... 6,7°, dia 24
Oscil·lació extrema mensual .................... 22,8°
Mitjana de les màximes .......................... 22,1°
Mitjana de les mínimes ........................... 10,0°
Mitjana de les mitjanes ............................16,1°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging

Onzè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa, Mª Carme, i tots, Joan, Judith,
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2019
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L LEURE A MEN ITATS

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet
set modiﬁcacions. A veure si les trobeu!

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:

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

B I Q J T L V I C P Y A L K C

U Ç K N G L C B G Ç E O I P U

Busqueu les paraules corresponents:
BIGA, CARRIOT, CARRONYA, CAVALLS,
COBERTA, COMBAT, GALERA, LONA,
MORT, QUADRIGA, TOMBARELL

SUDOKU
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.

A W T O I R R A C A A S R D Z

❚ Coordina Rosa Maria Sera

A T R E B O C K C I C T V X W

per Ricard Bertran

Muntatge bucòlic hivernal en què el monument al torronaire sembla
talment que estigués dins una bola de vidre d’aquelles que es fan servir
com a decoració.

M Y A V T J R O V B W G Y F O

Les 7
diferències

2

Solució a les
7 diferències:

8

X W A U K O S H Y O O R W V T

4

Q N H D A F M I X J L E Q N X
S V S Z T D L B H C C L I B B
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8
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A T R E B O C K C I C T V X W

8
7

A W T O I R R A C A A S R D Z

Solució al
SUDOKU:
2

M Y A V T J R O V B W G Y F O

1

8
7

2

8

1

1

2

3

U O B N S R Q A M N M A L T A

4

3
9

Q E Y G S A M I R R M G X W J
S A E I O Q L O Y A O L R M W

5

2

F A A U K V R F A N R A R T L
U Ç K N G L C B G Ç E O I P U

5

8

7
1

3
3

1

7

1

4
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DESÈ ANIVERSARI

Josep M. Farran Puig
Sembla que fos ahir... Que em miraves com jugava... Que em feies un petó... Que
rèiem junts... Que sortíem a passeig... Que em feies una abraçada... Que tancaves
els ulls. Ho sembla perquè et recordo i et recordaré cada dia.
Tot i no tenir-te entre nosaltres, has estat capaç de treure’ns una rialla o una llàgrima
recordant-te. Aquest és el senyal que no ets tan lluny; de fet et tenim molt a prop,
et tenim sempre en el nostre pensament.
Gràcies per estimar-nos tant.

Agramunt, novembre de 2019
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L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

Milà reial
(Milvus milvus)
protegint la presa
d’unes cornelles
(Corvus corone) aquest
cop amb una mirada
desafiant en té prou,
hi ha hagut sort...
En altres ocasions
necessita la lluita cos
a cos i el qui guanya
menja fins que queda
ben tip; el qui perd ha
d’esperar o marxar.

L A C A L AIS ERA

ROBERT PENELLA

Foto feta a la serra
d’Almenara, octubre
del 2019.

per SERAFINA BALASCH

[NOVEMBRE 2019]

sió 669

65

m
u

b

l
à

’
L

66

sió 669

[NOVEMBRE 2019]

51 52
26 27

53

55

54

29

28

72

71

70

1) Núria Pallejà
2) Gemma Bàrrios
3) Carme Albeola
4) Elena Sans
5) ?
6) Anna Santacreu
7) Socós Vicens
8) Anna M. Riera
9) Dolors Bosch
10) ?
11) Paquita Villalta
12) Rosa Domingo
13) Josefina Gató
14) ?
15) Rosa M. Poch
16) Rosa M. Pampalona
17) Conxita Espinal
18) Rosa M. Duart
19) ?
20) Dolors Soldevila
21) Jaume Martorell
22) Joan Amigó
23) ?
24) ?
25) Josep M. Inglés
26) Maribel Domingo
27) Mercè Lecha
28) Pilar Sanjosé
29) M. Teresa Lecha
30) M. Àngels Llagunes
31) M. Rosa Castellà
32) Josefina Joval
33) Isabel Martí

2

3

58
57

56

30
9

5
1

125 126
120 121 122
123
124
127 128 109 115 116 117 118 119
110 112 113
114
103 104
111
105
106
107 108
98 99 100
101 102
93 94
95 96
97
91 92
87
86
88 89 90
83
84 85
81 82
79
76 77
73 74
78
75
80

4

6
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34) Carme Vicens
35) Paquita Esteve
36) ?
37) Rosa Bertran
38) ?
39) ?
40) Antonio Amigó
41) Mercè Serra
42) Joan Vidal
43) ?
44) ?
45) ?
46) Antonio Ribera
47) Ramon Coll
48) ?
49) ?
50) ?
51) Ramona Vilalta
52) Rosa Selva
53) Pilar Felip
54) Encarna Caro
55) Rosa M. Farré
56) Rosalín Romà
57) ?
58) Anna M. Galceran
59) Elisabet Bernaus
60) Rosa Secanell
61) Josefina París
62) M. Dolors Arriasol
63) M. Rosa Sangrà
64) Angelina Sans
65) Gna. Milagros
66) M. Teresa Òdena
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60

31 32 33

62

61

34

67) ?
68) Montserrat Fernández
69) Isabel Vilardell
70) Gna. Lourdes Riera
71) Ramona Soldevila
72) Carme Barril
73) Rosa M. Boncompte
74) Anna Nuri Mitjavila
75) Núria Galceran
76) Rosa M. Torres
77) Jordina Sera
78) M. Carme Llurba
79) M. Carme Martorell
80) M. Dolors Oliva
81) M. Teresa Selva
82) Dolors Santesmases
83) Lola Camps
84) Nuri Sera
85) M. Alba Alterachs
86) Rosalia Guàrdia
87) Carme Mir
88) Rosa Amanós
89) ?
90) M. Teresa Escolà
91) Teresa Cortés
92) Carme Vicens
93) M. Àngels Ros
94) Carme Santesmases
95) M. Carme Súria
96) Angelita Alcalà
97) Gna. Josefa
98) Maria Farré
99) M. Dolors Fernández
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37
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129

36

100) Anna Jou
101) Angelina Roig
102) M. Carme Sangrà
103) Anna M. Barril
104) Pilar Mora
105) ?
106) Gna. Natividad Homs
107) ?
108) Pilar Creus
109) Carme Pla
110) ?
111) ?
112) Ramona Vicens
113) Sílvia Solà
114) Montserrat Barrera
115) Pilar Cortada
116) Pepita Solé
117) Dolors Solanes
118) M. Pilar Creus
119) M. Rosa Huguet
120) M. Teresa Mazon
121) ?
122) Josefina Arriasol
123) Roser Feixa
124) Rosalia Torres
125) Magdalena Farràs
126) Rosa M. Morell
127) Enriqueta Bernaus
128) Gna. Dolors Vicens
(superiora)
129) ?
130) Agneta Bonet
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49
50
25
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na foto multitudinària la
de l’Àlbum d’aquest mes
del col·legi Mare de Déu del
Socors de finals dels anys
1950. No sabem exactament
el motiu pel qual es van agrupar per fer-se aquesta foto de
record, però creiem que pot
correspondre a la celebració
de la Immacula Concepció,
patrona del centre. Una imatge que agrupa 130 persones
de diverses edats i que molt
laboriosament s’ha pogut
aconseguir el nom de la majoria. Amb tot, però, ha quedat un grup que no hem sabut
identificar i que hem marcat
amb un interrogant. No cal
dir que agrairem als nostres
lectors que si en saben algun,
ens el diguin i els publicarem
posteriorment.
Així ho fem en relació amb
la foto del mes passat. Han
pogut identificar la persona
del mig del grup d’amics al
camp de futbol, cosa que nosaltres no havíem pogut fer. Es
tracta de Josep Saboya Fité.
[NOVEMBRE 2019]
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En aquesta secció publiquem una altra foto
de la dècada dels anys
1920 feta des dels coberts del carrer Sant
Joan, aproximadament
de l’indret de Cal Siscar, avui Cal Camats. Ja
n’havíem tret d’altres
de similars, però creiem que aquesta és inèdita. Es poden apreciar
les lloses dels coberts
i una parada de fato
d’hort que també surt
en altres imatges de
l’època. Els dos pilars
del començament del
carrer Castell van ser
enderrocats durant la
Guerra Civil i després
ja no es van tornar a
construir. En un s’hi
s’aprecia una capelleta
com la que encara hi ha
actualment al “pilar de
les perdius”.
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