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PORTADA:
Mai no ens haguéssim pogut imaginar
que un virus tan contagiós i mortífer sorgit
com aquell que diu a l’altre cap de món
ens pogués afectar a casa nostra com ho
està fent el coronavirus Covid-19. Ha obligat a tancar gairebé tots els establiments
–només n’obren uns pocs d’autoritzats– i a
anul·lar la totalitat dels actes programats.
Els carrers han quedat pràcticament deserts, com ho demostra aquesta imatge de
la plaça del Pou un diumenge al matí.
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Editorial
Conﬁnats
oc ens podíem imaginar fa un
temps el que estem passant.
Sabíem que a la Xina hi havia
una regió on patien un virus nou
i traïdor conegut amb el nom de
Covid-19, però no es va considerar que aquest perill, aparegut
com qui diu a l’altra punta de
món, pogués arribar a casa nostra. Vam ignorar que estem en un
món totalment globalitzat i que
el que passa en altres indrets ens
pot afectar a tots els que vivim
al Planeta Blau. Com diu la dita,
quan a Nova York esternuden, la
Borsa se’n ressent. Ara l’esternut
ha estat a la Xina i tota la Terra
trontolla.
Quan els lectors podran llegir
aquest escrit, ignorem en quina
situació es trobarà tot el país i la
resta del món. Les coses estan
canviant dia a dia i minut a minut. Nosaltres escrivim aquestes
ratlles quan tot just fa quatre dies

P

que la majoria de persones de tot
el territori estem confinats a casa.
Només poden sortir aquells als
quals, donada la feina que fan,
els és autoritzat. Tots els actes
programats i els llocs públics que
congregaven persones han estat
suspesos o clausurats sine die:
escola, biblioteca, espai cívic,
cinema, teatre, conferències, reunions, misses, enterraments, viatges, excursions... I això durant
quinze dies que les mateixes autoritats ens han avisat que poden
ser fàcilment prorrogables.
No sabem la incidència que
tindrà el Covid-19 al nostre municipi, als pobles de la ribera del
Sió i a les comarques de Ponent.
Encara que de moment estem
tranquils, la manera com s’està estenent arreu ens fa estar en
màxima alerta perquè ignorem si
les mesures, que s’apliquen i la
manera com alguns les porten a

la pràctica, ajudaran a aturar el
perill. Cal que tots plegats complim escrupolosament la recomanació de quedar-nos a casa i de
sortir-ne només en cas d’estricta
necessitat.
Els redactors de la revista Sió,
que també hem suprimit les reunions presencials, ens comprometem a continuar publicant la
revista mes a mes i fer totes les
tasques que puguem des de les
nostres cases. Esperem superar
l’entrebanc que hi pugui haver en
la distribució de l’edició en paper.
A part de la informació gràfica,
dels articles d’opinió, d’història,
de cultura... s’hi podrà trobar notícia d’aquests temps convulsos
que ara no sabem com ni quan
acabaran, però que tanmateix desitgem que sigui a no tardar.
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divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

I N T E G R A D A
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Sistemes informàtics
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN

JOSEP BERTRAN

Agr’auto

Massiva afluència a la concentració motera del diumenge al matí. A baix, autoritats i concessionaris després dels parlaments.
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JOAN PIJUAN

E

ls dies 29 de febrer i 1
de març es va celebrar
la XIX edició d’Agr’auto, la Fira del Vehicle d’Ocasió, que aquest any va presentar novetats. Per una banda,
l’ampliació de la superfície
expositiva per la participació dels sis concessionaris i
tallers locals: Auto Corbella,
Castro Motor, Autoserveis del
Sió, Tallers J. Valls, Rubén
Automoció i Tallers Bertran,
amb una oferta de més de
150 vehicles exposats. Una
altra de les novetats d’aquesta edició va ser l’aposta per
promoure la mobilitat sostenible habilitant un espai per
a vehicles elèctrics i híbrids,
l’Espai Mobilitat del Futur,

5

JOAN PIJUAN
JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A C T UALITAT F ETS DEL MES

A dalt, vista general del pavelló i de
la carpa adjacent amb els cotxes
exposats.
Sobre aquestes línies, les autoritats al punt de recàrrega de cotxes
elèctrics.
A la dreta, taula rodona amb Cargacotxes, l’empresa encarregada
del punt de recàrrega de cotxes
elèctrics, concessionaris i propietaris de cotxes elèctrics.
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que estava situat al costat
dels punts de recàrrega de
vehicles elèctrics de la plaça
Fondandana i s’hi exposaren
una dotzena de vehicles híbrids i elèctrics. En aquest
lloc també hi havia un espai
de patinets elèctrics. Seguint
la iniciativa d’edicions passades per potenciar les vendes,
l’organització va sortejar un
viatge per a dues persones
entre tots els compradors.
La inauguració oficial es va
fer el dissabte a les 12 del

migdia al Pavelló firal a càrrec del president del Consell
Comarcal de l’Urgell, Gerard
Balcells, que va destacar els
reptes del sector automobilístic per fer del planeta un
lloc millor i sostenible. Per
altra banda l’alcalde Bernat
Solé va destacar el valor afegit que ens aporta el tracte
directe i personal del mercat
de proximitat. Per la seva part
la regidora de Fires, Tamara
Lombardo, va destacar l’aposta per la mobilitat sostenible

amb un nou espai d’exposició
de cotxes elèctrics i híbrids,
que pretén ser també un espai
de conscienciació i promoció
de la mobilitat sostenible.
Durant el dissabte es van
organitzar diverses activitats
a l’Espai Mobilitat del Futur:
al matí es va fer una ruta verda pel municipi que comptà
amb la participació d’onze
vehicles elèctrics, i les persones interessades en saber
com funcionen van poder fer
un tomb en aquests vehicles.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN
JOSEP BERTRAN

A dalt, espai Mobilitat del Futur i espai de patinets elèctrics.
A sota, els motards assistents van omplir la plaça de la Fondandana de motos.

JOSEP BERTRAN

A l’esquerra, els Motorrons d’Agramunt preparant l’esmorzar.

A la tarda i hagué una taula
rodona amb la participació
de Cargacotxes, l’empresa del
punt de recàrrega de vehicles
elèctrics, concessionaris i
propietaris de vehicles elèctrics.
El certamen es va completar el diumenge al matí amb
la 12a Trobada Motera organitzada pel club Motorrons
d’Agramunt que va reunir a

més de set-cents aficionats
a les motos. La jornada començà amb un esmorzar solidari que aquest any va anar
a benefici de l’Associació
Espanyola Contra el Càncer
(AECC). Després de realitzar
una ruta per la comarca es va
fer un sorteig de diversos articles relacionats amb el món
del motociclisme entre tots
els participants.
[MARÇ 2020]
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La participació a la Cursa de la Dona va batre un nou rècord d’inscrits. Una desena de ciclistes del Club Alba van precedir la cursa.

8a Cursa
de la Dona
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JOAN PIJUAN

E

l diumenge 8 de març
es va celebrar la 8a
edició de la Cursa de
la Dona organitzada per les
regidories d’Igualtat i Esports
de l’Ajuntament per commemorar el Dia Internacional de
la Dona.
Com en les passades edicions la prova continuà sent
no competitiva i oberta a tothom. Aquest any la cursa va
batre un nou rècord d’inscripcions amb 900 inscrits, dels
quals 657 foren dones i 243,
homes, que van poder participar en una caminada de
6 km o en una cursa de 8 km.
La inscripció costava 6 euros

9
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▼
JOSEP ROVIRA

Molts nens es van pintar la cara amb els colors característics de la cursa.

JOAN PIJUAN

Parada de SEP TITAN, el projecte esportiu de Jaume Rovira.

A l’esquerra, membres de l’Associació
de Dones l’Esbarjo llegint el manifest.
A dalt, parada de l’Associació Espanyola
Contra el Càncer al Mercadal.
A l’esquerra, sessió de zumba abans
de la cursa.

JOSEP ROVIRA

que incloïa samarreta identificativa i avituallament a l’arribada. Com els altres anys
va ser solidària i un euro de
cada inscripció s’ha destinat
a l’Associació Catalunya Contra el Càncer.
Abans de la cursa hi va haver una sessió de zumba a
càrrec del Gimnàs Batec, un
taller de pinta cares per la canalla i s’habilità un photocall
per fer-se fotos.

10
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JOSEP ROVIRA

JOAN PIJUAN

A més aquest any la cursa
i l’Ajuntament s’han adherit
al repte SEP TITAN de Jaume
Rovira. El repte SEP TITAN és
un projecte esportiu de Jaume
Rovira, professor d’educació
física a l’INS Ribera de Sió,
que pretén recollir fons perquè l’equip ciclista del Club
Alba pugui realitzar una ruta
de llarga distància en bici.
Sota el lema “Pedalada per la
inclusió” que forma part del
projecte SEP TITAN s’installà a la plaça del Mercadal una
bicicleta estàtica amb l’objectiu de sumar minuts pedalant
i una guardiola perquè totes
les persones que volguessin

Avituallament a l’arribada.

▼

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

Un parell de perspectives del recorregut de la cursa que va compta amb una nombrosa participació.

Nombrosos grups es van immortalitzar en el photocall instal·lat a la plaça.

[MARÇ 2020]
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JOSEP ROVIRA

▼
Performance un cop acabada
la cursa, organitzada per
l’Assemblea Feminista
La Guilla per commemorar el
Dia Internacional de la Dona.

pedalar o col·laborar amb el
projecte poguessin fer la seva
aportació voluntària.
Moments abans de començar la cursa l’Associació de
Dones l’Esbarjo va llegir el manifest. A continuació tots els
participants acompanyats pel
grup de tabalers de l’Espetec,

es van dirigir cap als Dipòsits
des d’on es va fer la sortida oficial que va estar encapçalada
per una desena de ciclistes del
Club Alba.
La Cursa de la Dona va
comptar també amb la collaboració d’empreses i entitats
locals.

Per altra banda l’Assemblea
Feminista La Guilla també va
commemorar el Dia Internacional de la Dona realitzant un
acte a la plaça del Mercadal.
Un cop finalitzada la cursa va
llegir el seu manifest feminista
i després va realitzar la performance Un violador al teu camí.

cons
ul

eterinari
ri v
to

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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Siobhan Carrasco va oferir un breu concert després de la xerrada.

Els historiadors Jaume Ramon Solé i
Vicent Font van presentar el documental Dos Rams de flors.

Dia Mundial de les
Malalties Minoritàries
L’equip de professionals del
CAP d’Agramunt va organitzar el dimecres 26 de febrer

JOAN PIJUAN

Degustació de pastisseria i infusions
al final de l’acte.

a l’Espai Cívic, un acte per
commemorar el Dia Mundial
de les Malalties Minoritàries
que se celebra el 28 de febrer. L’acte consistí en una
xerrada informativa acompanyada de la projecció de dos
curtmetratges sobre les malalties minoritàries a càrrec
de la pediatra Margaret Creus,
seguida d’un breu concert de
l’agramuntina Siobhan Carrasco i d’una degustació de
pastisseria a càrrec de l’Associació de Dones de l’Esbarjo i
d’un tast d’infusions de l’empresa Kaia Shop.
Margaret Creus va explicar
que les malalties minoritàries
són unes malalties que afecten un percentatge molt baix
de la població. Existeixen entre 7.000 i 8.000 malalties
minoritàries que afecten un
vuit per cent de la població.
Són malalties poc freqüents i
la majoria no tenen un tractament perquè no es coneixen.
Són malalties greus o molt
greus, cròniques i habitualment degeneratives. En molts
casos el seu origen és genètic
i això fa que moltes d’aquestes malalties debutin en nens.
Margaret Creus també va
explicar que és important
apostar per la investigació per
conèixer millor aquestes ma-

lalties, ja que identificant-les
es podrà arribar a trobar un
tractament. Per a les famílies que han de conviure amb
aquestes malalties, la investigació és la major font d’esperança, una investigació que
cada vegada es veu recolzada
per iniciatives de les pròpies
famílies. I en aquest sentit se
sent optimista, ja que en els
últims cinc anys la medicina
regenerativa està fent molts
avenços.

Òmnium Segarra-Urgell
El dijous 27 de febrer Òmnium Segarra-Urgell va presentar a l’Espai Cívic el documental i l’exposició Dos rams
de flors dedicat a les Brigades
Internacionals en el seu pas
per Tàrrega (maig de 1938).
La presentació va anar a càrrec dels historiadors Jaume
Ramon Solé i Vicent Font.
El documental i l’exposició
es basen en material gràfic i
documentació provinent de la
unitat fotogràfica de la 15a
Abraham Lincoln Internacional Brigada americana, el
qual ha permès recuperar la
història i alguns dels esdeveniments del pas d’aquesta
brigada per les terres de la
Segarra i de l’Urgell durant
el mes de maig de 1938, un
[MARÇ 2020]
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Margaret Creus en la seva intervenció parlant sobre les malalties minoritàries.
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▼
Jaume Ramon Solé explicant
l’exposició.
A la dreta, mostra de material
bèl·lic cedit pel col·leccionista
de Tàrrega, Miquel Aresté.

Els comerços participants al
Mercat de les Rebaixes van
exposar el seu gènere al carrer,
davant del seu establiment.

al fèretre de William Mitchell
Digges 80 anys després del
seu enterrament.
Fotografies, plànols i textos il·lustren la mostra, on
també s’exhibeixen armes i
material bèl·lics cedit pel colleccionista de Tàrrega Miquel
Aresté. Entre aquests objectes destaquen dues granades
fabricades a la factoria J. Trepat de Tàrrega. L’exposició es
va poder veure fins al 12 de
març.

Mercat de les Rebaixes
La Unió de Botiguers i Industrials d’Agramunt va organitzar el dissabte 29 de febrer
una nova edició del Mercat
de les Rebaixes d’Hivern. Hi
van participar una desena de
comerços que van exposar el
seu gènere a les parades que
van fer davant dels seus propis establiments. S’hi va veure força gent.

Viatge frustrat o morir
d’èxit?
El dia 29 de febrer dos autocars llogats per l’ANC local i
amb gent d’Agramunt, Artesa
i altres poblacions, van sortir
de la plaça Fondandana per
assistir a l’acte que havia organitzat el Consell per la República a Perpinyà. El viatge
en principi va anar bé fins
que van arribar a la Jonquera.
A partir d’aquell moment es
van produir retencions i més
retencions degut a un embús
colossal provocat prèviament
per la policia espanyola. En el
moment que passaren la frontera el trajecte esdevingué impossible per la gran quantitat
d’autocars i vehicles atrapats

JOAN PIJUAN
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dels episodis menys coneguts
de la Guerra Civil.
Les imatges també van permetre localitzar les tombes
intactes de dos voluntaris de
l’Abraham Lincoln al cementiri de Tàrrega: la del soldat
Juan Medina Palmero i la del
tinent William Mitchell Digges enterrats els dies 25 i 29
de maig de 1938.
El títol de la mostra i el documental prové dels dos rams
de flors que es conservaven
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A la dreta, actuació de l’Orquestrina per la Llibertat.

titat, els viatgers van decidir
per majoria tornar sense trepitjar terra perpinyanesa. Un
centenar d’autocars es van
trobar en la mateixa tessitura
i van fer el mateix. Després el
president Puigdemont, sabedor del que havia passat, va
dedicar unes paraules d’agraïment i ànims envers els que
no havien pogut accedir a
l’acte de Perpinyà. Els dos
autocars d’Agramunt van tenir un retorn plàcid i abans de
les set de la tarda ja eren a la
plaça Fondandana on els viatgers es van fer una fotografia
per al record convençuts que
no havia estat un viatge frustrat, sinó un viatge impossibilitat per massa èxit.

Xè aniversari de la consulta Agramunt Decideix
La Plataforma Agramunt
Decideix i l’ANC Agramunt
i la Ribera del Sió per la Independència van organitzar
el divendres 28 de febrer un
acte per recordar la consulta
popular sobre la independència de Catalunya que es va fer
a Agramunt el 28 de febrer de
2010.
A dos quarts de nou del
vespre es va descobrir una
placa commemorativa que
es va col·locar a la façana
del local de la plaça de l’Església propietat de la família
Huguet-Puig on es va realitzar
la consulta, seguida de l’actuació de l’Orquestrina per la

▼

Josep Huguet i Oriol Puebla descobrint la placa commemorativa
de l’aniversari de la consulta
Agramunt Decideix.

a l’autopista. Això va fer que
els que anaven als autocars
s’alegressin que l’acte previst
a Perpinyà s’endarrerís una
hora, si bé després van comprovar que tampoc no hi podien arribar a temps. Els viatgers, atrapats en els vehicles,
van seguir els parlaments i
les diferents intervencions de
l’acte per Ràdio Arrels de Perpinyà que l’emetia en directe.
Després d’hores d’embús,
quan van arribar al peatge
nord per on havien d’accedir
els autocars a Perpinyà, ja
faltava poc perquè l’acte finalitzés i, constatant la impossibilitat d’arribar-hi a temps i
la dificultat per estacionar els
vehicles degut a la gran quan-

JOSEP ROVIRA

Grup de persones que es van
desplaçar a Perpinyà per assistir
a l’acte que havia organitzat el
Consell per la República.

JOSEP ROVIRA
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▼

nya esdevingués un Estat de
dret, independent, democràtic i social, integrat a la Unió
Europea. A Agramunt la participació va ser del 21,08%,
dels quals 925 van ser favorables i 31 que No. També es
van comptabilitzar 37 vots en
blanc i 2 de nuls.

JOSEP ROVIRA

Presentació llibre
a la Biblioteca

Obsequis a la Coral Joia de Maig
d’Anglesola després de la seva
actuació al Casal.

Jordi Villacampa amb diversos
alumnes durant la presentació
del seu llibre La noia que volia
ser la Lluna.

Llibertat amb la interpretació
del Cant dels Ocells i els Segadors. A continuació va tenir
lloc al Teatre Casal Agramuntí l’actuació de la Coral Joia
de Maig d’Anglesola que va
oferir el mateix repertori amb
el qual havien actuat recentment a les presons de Lledoners, Mas d’Enric i Puig de
les Basses.

La consulta sobre la independència de Catalunya va
ser impulsada per Arenys de
Munt el 13 de setembre de
2009 i es va anar estenent
arreu del territori en diferents
etapes fins culminar a Barcelona el 10 d’abril de 2011.
En aquesta consulta es va
preguntar a la població si
s’estava d’acord que Catalu-

La Biblioteca Municipal
Guillem Viladot va acollir el
dilluns 2 de març la presentació del conte La nena que
volia ser la Lluna que va anar
a càrrec del seu autor Jordi
Villacampa.
El conte l’han escrit noranta-sis nens i nenes de 4 a 13
anys de diferents escoles de
Lleida que feien l’activitat
extraescolar de teatre. El conte es va anar passant durant
tres mesos de grup en grup i
d’escola en escola. Explica la
història de la Laura, una nena
que des de ben petita ha somiat en ser la lluna i visitar-la.
La presentació va comptar
amb la lectura de diversos
fragments del conte a càrrec
d’alumnes de 4t de primària
del Col·legi Mare de Déu del
Socors.

Xerrada d’Òmnium Segarra-Urgell a Lo Pardal

JOAN PIJUAN

Emmarcat en la celebració
del dia 8 de març, Òmnium
Segarra-Urgell va organitzar
el divendres 6 de març a Lo
Pardal la conferència “La
dona a l’Antic Egipte: senyora
de la casa i de la seva vida”
a càrrec de la historiadora i
membre de la Societat Catalana d’Egiptologia (SCE),
Imma Panyella.
Panyella explicà el paper de

16
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JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

Toni castellà i Imma Torné durant
la presentació del Consell local
per la República.

Cicle Brots.
Dansa contemporània
El dissabte 7 de març va
tenir lloc a l’Espai Guinovart
el segon espectacle del cicle
d’arts escèniques i musicals
Brots que va anar a càrrec de
la companyia basca de dansa
contemporània Lasala.
Lasala va presentar dues
peces guardonades amb el
premi del millor espectacle
de carrer d’Euskadi: Female,
que forma part del seu treball
Microclimate que reflexiona
sobre el món comú i el micromons que cada un de nosaltres generem al nostre entorn
a través de patrons i processos atmosfèrics personals, i
Fight, que aprofundeix en la
relació que l’ésser humà té
amb la lluita des d’èpoques
primitives.

Toni Castellà i Imma
Torné presenten el Consell per la República
El dissabte 7 de març, a
les set del vespre, es va fer
un acte de presentació del
Consell local per la República
al restaurant Blanc i Negre.
L’acte, organitzat per l’ANC
d’Agramunt i l’entitat Fem
Consell, va ser presentat per
Imma Torné, del Consell local
de Balaguer, i el portaveu i
diputat demòcrata Toni Castellà. Ambdós van explicar la
raó per la qual cal apuntar-se
al Consell per la República
i els objectius que aquesta
entitat, nascuda fora de l’estat amb els polítics catalans
exiliats, pretén a fi que algun
dia es pugui implementar la
república catalana sorgida del
referèndum de l’1 d’octubre
de 2017.
Es va dir que és bo que,
com una taca d’oli, els consells locals per la República
es vagin estenent per tot el
territori amb la finalitat de
crear una xarxa que aglutini
les persones, entitats i càrrecs electes que aspiren i
defensen una Catalunya sobirana. Es va explicar el full
de ruta del Consell i es va de[MARÇ 2020]
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A la dreta, Dansa contemporània
a l’Espai Guinovart amb la companyia basca Lasala.

ben partides de naixement,
però poques imatges de parts
i naixements.
Els egipcis tenien un gran
respecte per la família i per
tant es troben en molts sepulcres imatges familiars.
I és degut que per a ells les
imatges és un culte a la vida
i creien que amb elles podien
reviure als morts.

la dona a l’antic Egipte que
ha estat silenciat constantment al llarg de la Història de
la humanitat.
La dona a Egipte era molt
important donat que tenia els
mateixos drets que l’home, es
respectava, i era la que manava a la casa, encara que
també havia professions on
es veien dones com música
i cantora, ballarina, escriba,
metgessa, jutgessa, tresorera,
encarregada de magatzem,
teixidora i cosidora.
No consten documents relacionats al matrimoni, però
sí documents de divorci, en
els quals no especifiquen les
culpes. En canvi sí que es tro-

FONT: ANC

La historiadora Imma Panyella
explicà el paper de la dona en les
antigues civilitzacions.
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La darrera edició de l’Atrapacontes va anar a càrrec de la Policia
Local.
A la dreta, Bernat Puigdollers amb
l’artista Carles Gabarró al Petit
Espai.

18

sió 673

[MARÇ 2020]

manar que la gent s’hi apunti
per tal, no només de fer una
petita aportació econòmica,
sinó per participar de l’ens i
crear sinèrgies positives en
tot el territori. Toni Castellà,
membre del Consell de Govern del Consell per la República des dels seus inicis i de
Demòcrates, defensà el desenvolupament d’institucions
republicanes fora del control
espanyol com el mateix Consell o l’Assemblea de Càrrecs
Electes.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A C T UALITAT F ETS DEL MES

Atrapacontes
La Biblioteca Municipal
Guillem Viladot va realitzar el
dissabte 7 de març una nova
sessió del cicle Atrapacontes
que va anar a càrrec de la Policia Local, i que van explicar
el conte del Patufet.

Espai Guinovart
El diumenge 8 de març la
Fundació Espai Guinovart va
inaugurar l’exposició Deriva
de l’artista Carles Gabarró

que es podrà veure al Petit
Espai fins al 19 de juliol.
La mostra, comissariada
per Bernat Puigdollers, està
formada per una desena
d’obres. Puigdollers defineix
l’obra de Carles Gabarró com
una pintura existencialista
que reflexiona de manera obsessiva a l’entorn de l’home
i de la seva pròpia existència i, en conseqüència, això
tenyeix el conjunt de la seva
obra d’un component altament tràgic.

[MARÇ 2020]
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El coronavirus Covid-19

E

l dimecres 11 de març
l’Organització Mundial de la Salut (OMS)
declarava que el coronavirus
Covid-19 passava de ser una
epidèmia a una pandèmia.
Aquest mateix dia el govern
de la Generalitat acordava
una sèrie de mesures per la
prevenció d’aquesta malaltia: la realització dels esdeveniments esportius a porta
tancada, sense públic; la suspensió de les activitats collectives superiors a mil persones en espais oberts o tancats
i en les activitats de menys
de mil persones, l’ocupació
havia de ser com a màxim un
terç de l’aforament.
L’endemà, dijous, diversos
establiments i comerços de
la vila, com perruqueries, botigues de roba, restaurants,
agències de viatges, entre
d’altres, decidien de forma
voluntària tancar els seus
establiments per prevenció i
protecció dels seus clients.
Per la seva part l’Ajuntament
informava del tancament dels
espais municipals, com l’Espai Cívic, els pavellons esportiu i firal, el camp de futbol,
bitlles i pista de les piscines,
la Biblioteca Municipal Guillem Viladot i el teatre Casal
Agramuntí, que comportà la
cancel·lació de totes les activitats que tenien programades, com xerrades, concerts...
El divendres dia 13 l’Ajuntament comunicava el tancament dels centres educatius
de la vila: Escolà MaciàCompanys, Col·legi Mare de
Déu del Socors, Llar d’Infants
L’Era, INS Ribera del Sió i
20
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A la pàgina anterior dues
imatges de les avingudes
d’Àngel Guimerà i de Jaume Mestres completament
desertes.
A dalt, tauler d’anuncis
de l’Ajuntament amb
informació de caracter
preventiu i en cas d’emergències. Comunicat d’un
establiment agramuntí
anunciant el motiu del seu
tancament. Banderola en
un bacó amb l’arc de Sant
Martí i l’eslògan “Tot anirà
bé” seguint una iniciativa
que va néixer a Itàlia i que
ha tingut molt ressò a les
xarxes socials.
A les dues fotos inferiors,
cua de gent per anar a
comprar al súper i coberts
del Mercadal amb els
comerços i bars tancats.

l’Escola Municipal de Música,
seguint les directrius marcades
pel Govern de la Generalitat de
tancar tots els centres educatius de Catalunya per evitar la
propagació del coronavirus.
Altres mesures de contenció
decretades per la Generalitat han estat el tancament de
gimnasos, bars, cafeteries i
restaurants, teatres, cinemes,
sales d’oci i àrees comercials
no destinades a l’alimentació i
productes de primera necessitat. També han tancat al públic
l’Espai Guinovart i Lo Pardal, i
s’han deixat d’oficiar misses a
l’església.
El dilluns dia 16 l’Ajuntament feia saber en un ban
municipal les mesures que entraven en vigor aquest dia pel
decret d’estat d’alarma aprovat
pel govern espanyol el dissab-

te abans atesa la necessitat
d’evitar la propagació del coronavirus. Unes mesures que
restringeixen la circulació dels
ciutadans per la via pública a
l’adquisició d’aliments, productes farmacèutics i de primera
necessitat; assistència a installacions sanitàries; desplaçaments al lloc de treball; tornar
al lloc de residència habitual,
assistència i cura de menors,
gent gran, dependents i persones amb discapacitat o vulnerables; així com desplaçament a
entitats financeres.
La implantació de totes
aquestes mesures de prevenció
ha alterat enormement el dia
a dia de la gent. El tancament
de la gran majoria dels establiments i comerços de la vila, la
cancel·lació del mercat setmanal, ha deixat els carrers pràcti-

cament buits. Els pocs establiments autoritzats a obrir ho fan
extremant les mesures, evitant
el contacte directe en la mesura
que poden o restringint-ne l’accés per evitar aglomeracions,
fet que provoca que en alguns
moments s’observi gent al carrer esperant el seu torn d’entrar.
També ha adoptat mesures
l’Ajuntament, restringint la mobilitat del personal i limitant la
prestació dels serveis públics,
prioritzant l’atenció telefònica.
Així com el CAP d’Agramunt
que ha reorganitzat la seva activitat assistencial a urgències.
Però sobretot la millor manera d’evitar la propagació del
coronavirus, a banda de seguir
totes les recomanacions del
Servei Català de la Salut, és
la importància de quedar-se a
casa. ■
[MARÇ 2020]
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Activitats mes de febrer i març

ANNA MARTÍN

L

Assumpta Montellà.

Va fer un estudi a través dels
records, de les
vivències d’aquelles dones del món
rural, que van
estar portant “la
Colònia” amb el
seu treball.

a primera classe va tenir lloc el dimecres
19 de febrer a la sala del Casal Agramuntí, a càrrec de la Sra. Assumpta Montellà,
amb el tema: “Els telers: el silenci a les colònies tèxtils”.
La professora és Llicenciada en Història
Contemporània i Diplomada en Antropologia
Històrica. Ha publicat diversos llibres: La Maternitat d’Elna, El Setè camió, El Silenci dels
telers, entre altres... És assessora històrica en
documentals de TV3, coordina sortides històriques i imparteix seminaris de la Guerra Civil
i l’exili, tot dins el seu programa de Memòria
Històrica.
La conferenciant va iniciar la seva explicació
recitant el poema: “L’Elionor” de Miquel Martí
i Pol, com un reflex de tota una vida de qualsevol d’aquestes dones en una colònia tèxtil.
En el seu llibre sobre les colònies tèxtils de
l’Alt Llobregat (16 xemeneies en 20 km del
curs del riu), des de finals del s. XIX fins a la
crisi dels tèxtils dels anys seixanta i setanta, va
voler visualitzar la dona que havia estat silenciada per una societat patriarcal, una societat
civil i també vetada a la cultura (el 80% eren
analfabetes).
Va fer un estudi a través dels records, de
les vivències d’aquelles dones del món rural,
que van estar portant “la Colònia” amb el seu
treball, una mà d’obra barata, quan amb l’arribada de la revolució industrial, els telers es

van mecanitzar i no necessitaven la força dels
homes.
Les vagues a la zona urbana motivà el trasllat de les fàbriques i la creació de les colònies tèxtils al món rural, on els treballadors no
qüestionaven el poder de l’amo i es mostraven
agraïts perquè els proporcionava feina, habitatge, església, escola i fins i tot economat.
Cal destacar que algunes colònies també
van ser bressol de cultura popular.
La visió de les dones d’aquesta generació
era d’agraïment, tot i que en els seus relats,
van aflorar les condicions extremes: la vida
sempre al ritme del teler.
L’exposició d’aquestes circumstàncies tan
difícils de viure, va emocionar el nombrós grup
d’assistents. Sense elles, no hauríem arribat
on som.
El poema “L’Elionor” és tot un reconeixement a aquestes dones injustament silenciades.
“ L’Elionor tenia
catorze anys i tres hores
quan va posar-se a treballar.
Aquestes coses queden
enregistrades a la sang per sempre.
Duia trenes encara
i deia: “Sí, senyor” i “bones tardes”.

ANNA MARTÍN

Antoni Díaz.
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El dimecres 4 de març, va tenir lloc la classe
“Cronobiologia. Com afecten els horaris la nostra salut”. Va anar a càrrec del Sr. Antoni Díez
Noguera.
El ponent és catedràtic de Fisiologia, del
Departament de Fisiologia a la Facultat de
Farmàcia de la Universitat de Barcelona (UB).
Responsable del Grup de Recerca de Cronobiologia (UB). Fa més de 40 anys que es dedica
a la Cronobiologia (estudi dels ritmes biològics). Iniciador de la recerca en Cronobiologia
a l’estat espanyol (1978).
Els ritmes biològics dels organismes vius
sorgeixen com a mecanismes d’adaptació i, en
cas dels organismes de la Terra, s’han hagut
d’adaptar a un planeta que dóna voltes. De
l’estudi dels ritmes biològics d’un organisme
vivent se n’ocupa la Cronobiologia.
Tot el funcionament del nostre cos està

ANNA MARTÍN

La sala del Casal el dia de la
classe de l’Assumpta Montellà.

Els ritmes biològics dels organismes vius sorgeixen
com a mecanismes d’adaptació
i, en cas dels
organismes de la
Terra, s’han hagut
d’adaptar a un
planeta que dóna
voltes. De l’estudi
dels ritmes biològics d’un organisme vivent se
n’ocupa la Cronobiologia.

adaptat per un cicle de llum/foscor d’aproximadament 24 h, que s’anomena ritme circadiari. La manifestació més clara d’aquest ritme és l’alternança de la son i la vigília, que es
fa coincidir amb la nit i el dia respectivament.
Les persones controlem el ritme circadiari a
traves d’un “rellotge biològic” principal ubicat
al cervell, concretament al nucli supraquiasmàtic de l’hipotàlem. Aquest “rellotge biològic” va avançat i s’ha de sincronitzar amb la
durada del dia.
Més recentment s’ha trobat que hi ha “rellotges perifèrics” influïts no només per la
llum com ara les cèl·lules del fetge, melsa,
pell, cèl·lules de la sang, etc.
Altres ritmes circadiaris són:
La temperatura corporal, amb màxims entre
les sis de la tarda i les deu de la nit.
La pressió arterial que és més alta al vespre
que al matí .
Les variables que es valoren en una analítica de sang u orina cal fer-les sempre a la
mateixa hora.

La secreció d’hormones, així per exemple el
cortisol, té un màxim al dematí i un mínim
a la nit. L’hormona del creixement només es
secreta a la nit.
Els infarts acostumen a ocorre al dematí, i
els atacs d’asma a la nit.
Els tumors tenen un ritme circadiari diferent al de les cèl·lules normals. Seria ideal
tenir-ho en compte per reduir la toxicitat de la
quimioteràpia.
Hi ha diversos problemes de salut associats
a la desincronització del ritme circadiari, un
exemple són els torns de feina variables. Un
altre és el jet lag que apareix quan es viatja
en avió a través de múltiples fusos horaris i
que comporta trastorns del son, fatiga, etc.
Aquests trastorns són temporals, al cap d’uns
dies el rellotge biològic s’adaptarà a l’hora local. En definitiva, cal aprofundir en l’estudi
dels ritmes biològics per conèixer millor el
món en què vivim i també a nosaltres mateixos.
La Junta Directiva

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

VISITA’NS AL NOSTRE
OBRADOR:
C/ Agustí Ros, 2 Baixos
(Plaça del Pou)
25310 Agramunt
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a
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Festa de la música coral

JM RIBALTA

E

JOAN RIERA

Moment del lliurament del diploma al Bernat Giribet per la seva obra premiada.

Actuació de la Coral d’Avui i el Cor Banahà al temple de Santa Maria.

l diumenge 23 de febrer
es va fer al Palau de la
Música Catalana la Festa
de la Música Coral, una iniciativa que recupera la celebració
de la Festa de la Música Catalana, creada l’any 1904 per
l’Orfeó Català i inspirada en
els Jocs Florals per impulsar la
composició musical catalana.
En aquesta edició s’estrenaren
les obres premiades en el III
Concurs Internacional de Composició Coral de l’Orfeó Català
2019 i els VIII Premis Internacionals Catalunya de Composició Coral 2019 convocats per
la FCEC, entre les quals una
obra del nostre director, Bernat
Giribet: Unes flors que s’esfullen, premi ex aequo a la millor
composició de música coral a
cappella sobre un text en llengua catalana, que va ser interpretada pel Cor de Cambra del
Palau de la Música Catalana.
Concert Agramunt - Bellvís
El diumenge 1 de març la Coral d’Avui va realitzar a l’església de Santa Maria d’Agramunt
un concert amb el Cor Banahà
de Bellvís. Cor que també dirigeix el nostre director Bernat

Giribet. El repertori que vam
interpretar fou el resultat d’un
treball en comú que es va dur a
terme en diversos assajos a les
respectives poblacions.
Concert de Pasqua
El diumenge 5 d’abril, diumenge de Rams a les 6 de la
tarda, les corals d’Avui i Bon
Cant realitzarem a l’església de
Santa Maria el nostre concert
de Pasqua. Us convidem a venir a celebrar la Pasqua amb
nosaltres.
53a Trobada de Corals
Infantils del SCIC
Agramunt acollirà el dissabte
25 d’abril la 53a Trobada de
Corals Infantils del SCIC de
grups de mitjans. Aquest any
la trobada serà una Trobada–
Taller amb diferents directors.
Durant el matí les corals participants, distribuïdes en dos
grups, treballaran un repertori
de cançons amb un director
convidat. La trobada finalitzarà
amb un concert al Casal Agramuntí, a les 5 de la tarda, on
els cantaires mostraran el treball realitzat en aquests tallers.
J. Pijuan

[MARÇ 2020]
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EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Guinovart tràgic, satíric i grotesc
22 desembre 2019 | 21 de juny 2020

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI
LLOTJA I MASSANA
“42 mans, 2 projectes i un mateix fil conductor: Guinovart”
1 desembre 2019 | 23 febrer 2020
HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H (només visites concertades) PLAÇA DEL MERCAT, S/N
25310 AGRAMUNT
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
TEL. 973 39 09 04
DIUMENGE, D’11H A 14H
Protectors Fundació:
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH,

Sr. Joan Uriach Marsal

S.L.

MAS BLANCH I JOVÉ
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Catalunya contra el Càncer
Lleida

Junta Local d’Agramunt

FONT: AECC AGRAMUNT

Motorrons i l’AECC d’Agramunt

l diumenge 1 de març, el grup de motards, Motorrons Agramunt, va organitzar la
12a concentració motera, la primera de la
temporada a les terres de Lleida. El bon temps
va acompanyar durant tota la jornada, cosa que va
afavorir la gran participació a la trobada. Durant la
concentració els participants van poder gaudir d’un

FONT: AECC AGRAMUNT

E

bon esmorzar abans de començar la ruta. Aquest
any, Motorrons comptava amb l'ajuda de membres
voluntaris de la Junta local d’Agramunt de l’AECCCatalunya contra el Càncer de Lleida (AECC), que
van col·laborar en tot el que va ser necessari, ja
que tots els diners recaptats de la trobada aniran
destinats a aquesta entitat solidària.
Des de l’AECC d’Agramunt volem agrair la possibilitat de col·laborar en una trobada de tal magnitud i, alhora, que s’hagi pensat en nosaltres per
destinar els diners recaptats durant l’esmorzar.
Aquest any la quantitat aconseguida va ser de
2.160 euros, que seran destinats íntegrament a
donar continuïtat a la gratuïtat de les prestacions
i serveis que ofereix l’AECC Lleida a pacients de
càncer i familiars, que van des d’atenció psicològica, atenció social, orientació medicosanitària,
servei de voluntariat i fisioteràpia, tallers d’autocures, accions formatives, orientació i suport i recerca, a les diferents activitats i conferències de
prevenció del càncer i foment d’hàbits saludables.
En el darrer any, l’Associació ha atès més de
1.000 persones entre malalts i familiars; ha organitzat més de 140 conferències de prevenció
i d’hàbits saludables, on van participar gairebé
unes 17.000 persones.
Actualment, l’AECC Lleida té més de 100 delegacions i juntes locals i compta amb gairebé 600
voluntaris i 3.600 socis.
Per això des de l’AECC d’Agramunt donem les
gràcies a l’Ajuntament d’Agramunt i a l’Associació
de Motorrons per col·laborar amb nosaltres per tal
de poder millorar els nostres serveis. ■
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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

28

sió 673

[MARÇ 2020]

@revistasio

@laia_tosa

@airun71

@joﬁgueraﬁ

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

@josep_bertran

@materesa7817

@pixOrize

@alba2259

@bernatsole
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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 LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

Els autèntics herois
Hem construït una
gran civilització,
sí. Amb nacions,
estats i exèrcits
totpoderosos que
de cop i volta han
trontollat per un
minúscul virus
que no podem ni
veure.

Aquells que diuen
que estem en
guerra s’equivoquen de dalt a
baix. No es tracta
de cap guerra,
ni de batalles ni
lluites enfront
d’un enemic, sinó
d’una circumstància adversa a què
hem arribat degut
a la globalització
d’aquest món i a
la mala gestió i
previsió.

L

a Brunete mediàtica i els dirigents hispans van llençar el crit al cel dient “esta
batalla la vamos a ganar”, “mejor unidos
que separados”, “los españoles triumfaremos
en la guerra contra el coronavirus xino”. I com
que la qüestió del Covid-19 se l’han pres com
un desafiament entre dos contendents, s’entén
que militars carregats de condecoracions apareguessin en les rodes de premsa del govern de
l’estat que ha actuat centralitzant tot el poder
talment hagués aplicat un 155 com si les autonomies no servissin per a res.
El que estem vivint aquests dies tots plegats
tindrà un abans i un després. És
molt possible que l’economia
quedi tocada. Però en aquest cas,
com sempre, els qui en pagarem
les conseqüències serem els de
la part baixa: els treballadors, els
petits autònoms, els pensionistes, els aturats... El daltabaix que
se’ns atansa no el superarem ni
en quatre dies ni probablement
en molts anys. Però haurem aprés
una lliçó: la fragilitat de la vida,
del viure com si res pugui passar,
del pensar només en el present,
del viure cada cop més en un món globalitzat i
dependent.
Hem construït una gran civilització, sí. Amb
nacions, estats i exèrcits totpoderosos que de
cop i volta han trontollat per un minúscul virus que no podem ni veure. Aquesta civilització
nostra és com un castell de cartes que s’ha vist
amenaçat per un buf de llevant. Aquesta civilització nostra té molta aparença, molta fatuïtat,
molts decorats de cartró pedra. Però al darrere
de tot plegat no hi ha res més. O poca cosa
més.
Una gran majoria estem confinats a la pròpia
casa i només sortim si és estrictament necessari. Gràcies a la xarxa, el telèfon, la televisió i
la ràdio, però, el confinament ens resulta lleu.
Podem continuar parlant amb els amics, treballant moltes vegades per internet, distraient-nos
mirant pel·lícules o escoltant música... Això ha
suposat que el tancament a la llar hagi estat
més que suportable. Estem tancats, però no es-

tem sols ni aïllats del món. Seguim les notícies
i en especial tot allò que afecta el maleït coronavirus. A vegades potser massa i tot. Potser
caldria que ens imposéssim una treva a la informació que sense parar ens arriba. Una informació que ens atabala i que no sempre és veraç.
Per anar bé, aquests dies de confinament
hauríem de deixar internet i el mòbil en un racó
i només fer-los anar una estoneta. Perquè la intoxicació potser encara ens pot fer més mal que
el mateix Covid-19. Si tot el dia estem pendents
del que es diu i es replica, a veure si ens hauran
d’internar per estrès. Aprofitem, doncs, aquest
temps per fer vida de família, una vida familiar que en bona part havíem perdut amb els
anys. Aprofitem les hores per llegir llibres que
tenim endarrerits, per endreçar aquell indret de
la casa que fa temps que tenim pendent, per
parlar amb familiars i amics en la distància, per
escoltar música tranquil·lament, per parlar
amb la parella i els fills al voltant de la taula
tot mirant-nos els ulls; revivim temps de felicitat. Aprofitem aquests dies per fer una vida
relaxada i diferent. Potser més feliç i tot, perquè el temps d’alguna manera s’ha aturat i les
previsions nostres de futur les tenim parades,
en stand by.
Aquells que diuen que estem en guerra s’equivoquen de dalt a baix. No es tracta de cap guerra, ni de batalles ni lluites enfront d’un enemic,
sinó d’una circumstància adversa a què hem
arribat degut a la globalització d’aquest món i a
la mala gestió i previsió. L’exèrcit i els militars
no hi pinten res en tot això. L’autèntica manera de parar el coronavirus no la faran els soldats, sinó els equips de sanitaris que treballen
fins a exposar la pròpia salut, els científics que
estudien i assagen nous productes per superar-lo, els que treballen en la neteja i la sanitat
d’hospitals i vies públiques, els que vetllen per
l’ordre, els que obren la botiga de comestibles
per oferir productes a tothom, els que transporten els aliments, els pagesos i ramaders que
no paren per tal que tots tinguem productes
frescos... Aquests són els autèntics herois a qui
hem d’agrair l’esforç perquè els altres puguem
restar confinats. I els polítics i els de les medalles, si us plau, que es quedin a casa! ■
[MARÇ 2020]
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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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O P IN IÓ ES C UDELLA BAR R EJADA

per ANTONI PONSA

Oﬁcis en perill d’extinció
Els ferradors, amb
l’ajut de les eines
adients, s’encarregaven de calçar
les esmentades
bèsties prou bé
per evitar-los
patiments i, de
passada, prevenir
la possibilitat de
sofrir i, també,
de prevenir accidents.

Dibuix de Ramon Creus fet d’un
apunt del natural d’un acte de
ferrar, corresponent a l’any 1951.
Extret del 6è col·leccionable de
Sió L’agricultura i els pagesos
d’Agramunt.

S

i parlem d’oficis antics veurem que n’hi
ha molts que ja s’han extingit o que estan en greu perill d’extinció. En aquest
escrit en citaré alguns. Com a exemple tenim
l’ofici de sabater. Avui dia crec que seria difícil
trobar un sabater fix en algun poble o ciutat
del nostre territori i, més encara, cap d’ambulant de tants i tants que en sorgiren en acabar la Guerra Civil. Recordem, però, que no fa
pas gaires anys que al nostre poble encara en
teníem un en actiu que feia els serveis d’adobar les sabates posant-los mitges soles, cosint
amb fil d’empalomar els descosits o clavant
amb tatxons les parts que s’haguessin pogut
descosir; tot plegat amb una destresa digna
d’admiració. No cal dir que els enllustradors
que s’expandien pels carrers i avingudes de les
ciutats també van haver de plegar per falta de
feina.
L’ofici de ferrador d’animals també ha hagut
de passar per l’adreçador, ja que aquestes bèsties feineres de quatre potes també han disminuït considerablement, i perquè poguessin
desenvolupar amb garantia la seva missió calia
que se’ls col·loqués una ferradura a totes quatre potes o, almenys, en les dues davanteres.

Això els permetia fixar-les millor al terra i, així,
evitar relliscades improcedents.
Els ferradors, amb l’ajut de les eines adients,
s’encarregaven de calçar les esmentades bèsties prou bé per evitar-los patiments i, de passada, prevenir la possibilitat de sofrir i, també,
de prevenir accidents, però, és clar, com he
dit, a més de la seva destresa calien les eines
adients per dur-la a terme. Primer de tot, unes
estenalles grans i amb el tall ben afilat per tallar el casc o peüngla que amb el temps havia
crescut excessivament. Quan s’havia rebaixat
prou aquest indret entrava en funció el botavant, eina de ferrer emprada per a rebaixar i
afinar les peülles de les cavalleries abans de
ferrar-les, constituïda per una planxa de ferro
disposada en forma de pala i proveïda de tall a
l’extrem oposat al mànec. I la ferradura, que ve
a ser com la sabata de l’animal, era una banda estreta de ferro en forma d’arc adaptable a
l’esmentada peülla d’un cavall, mul, etc., la
qual era fixada amb claus i li servia de protecció quan caminava, i disposava d’entre cinc i
sis forats per on havien de passar els claus.
Per acabar ho faig amb l’ofici de pastor que
si bé no s’ha extingit definitivament, ha sofert
una forta davallada. Anys enrere, en la major
part de pobles i llogarets, sobretot en zones
de muntanya, hi havia algun ramat d’ovelles,
sovint barrejades amb alguns elements de
cabrum, no sempre, posat que les cabres no
es podien deixar entrar en indrets on hi havia
arbres fruiters o de qualsevol altra espècie perquè s’hi penjaven i els destrossaven.
El pastor no era solament la persona que
havia d’obrir cada dia la porta del corral perquè sortís el ramat a pasturar i que al final
de la jornada el tornés a casa a tancar-lo de
nou, no, el pastor tenia altres responsabilitats
referents al dia a dia. A l’estiu havia de tenir
clar les partides on havia de portar el ramat
a pasturar per no malmetre la zona que era
reservada per a l’hivern quan les pastures arriben a límits sovint molt preocupants, uns
límits que sovint s’han de superar mitjançant
ajudes reservades per a aquest període com
és ara fulla seca d’olivera, altres fullats, brosta, etc. ■
[MARÇ 2020]
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Usem de forma responsable
els recursos sanitaris
Informació sobre coronavirus
canalsalut.gencat.cat/coronavirus
http://canalsalut.gencat.cat/ca/inici

!

Si tens dubtes si pots tenir coronavirus
Fes el test PUC ESTAR AFECTAT
http://canalsalut.gencat.cat/coronavirus-test/

Consultes generals

012

Emergències

112

Urgències per coronavirus i sanitàries
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O P IN IÓ ELS LEC TO RS ESCR IUEN

A pany i forrellat

N

o s’ho podia creure, si algú li
hagués dit que un dia enyoraria
l’escola l’hauria tractat de boig;
enyorar l’escola? Enyorar els exàmens?
I les divisions? Trobar a faltar els crits
de la senyo?... Sí, home, i què més!
Però ara, després de només tres dies
tancat a casa amb els pares, no parava
de preguntar-los quan hi podria tornar.
–Nen, calla. Llegeix una estona, o
juga a la Play, ja has fet els deures?
Els pares també estaven histèrics.
No paraven de mirar el mòbil,
anaven amunt i avall amb la mirada perduda. Es discutien per
qualsevol fotesa.
Quan a l’escola els van dir que
tindrien quinze dies extra de vacances, va saltar i cridar d’alegria, com tots els companys de
classe. Però aviat va veure que
allò no era com les vacances de
veritat. Més aviat semblava una
condemna a presó.
El matí del quart dia de confinament, des del llit va sentir
com els pares parlaven a crits,
fins i tot li va semblar escoltar
algun insult. Va anar corrents al menjador pensant que potser havia entrat
un lladre o s’havia colat un colom per
la finestra, com aquell dia d’estiu. Però
no, els pares encara anaven en pijama,
drets a cada punta de la taula, despentinats, amb una ganyota de ràbia a la
cara. Se’ls va quedar mirant amb els
ulls esbatanats durant una bona estona, després va repenjar l’esquena a la
paret, es va tapar la cara amb les mans
i va lliscar fins a quedar assegut a terra.
El plor va anar in crescendo. Els pares
van reaccionar, van córrer cap a ell i
el van abraçar. Al cap d’una estona,
quan entre paraules meloses i carícies
van aconseguir consolar-lo una mica,
es van asseure a la taula i van decidir
que no podien continuar d’aquella manera, sinó es tornarien bojos. La mare

va anar a buscar una llibreta i un llapis
i van fer un horari, com a l’escola, i el
van penjar a la nevera. Per aquell dia,
després d’esmorzar, van posar com a
primera tasca ordenar “el quarto dels
mals endreços”, una habitació on hi
feien cap tot d’estris inservibles.
Primer van obrir unes capses de cartró amb tot de coses dels pares que,
quan es van casar, s’havien endut de
casa seva quan van venir a viure al pis.
Diplomes, medalles de natació de la

mare, copes de tornejos de futbol del
pare... i moltes fotografies, algunes disposades en àlbums i altres en sobres o
amuntegades en bosses de plàstic. Es
van asseure tots tres i van començar a
mirar-les.
–Uala, quan me la vau fer questa
foto? No la recordo –va preguntar en
veure’s vestit del Barça amb una pilota
sota el braç.
Els pares van esclafir una riallada:
–No, aquest no ets tu, és el pare! –va
aclarir la mare.
No s’ho podia creure, era igual que
ell! Però devia ser veritat perquè les
seves fotos les havia de mirar a l’ordinador, només unes quantes estaven
emmarcades a la seva habitació o al
menjador.
Les explicacions de les circumstàn-

cies de cada foto s’anaren succeint,
barrejades amb rialles o amb silencis
enyoradissos si a la foto hi sortia l’àvia
que ja no hi era. També alguna reacció
que no va entendre, com en una que hi
sortia un noi rialler de cabells llargs, la
mare li va prendre ràpidament de les
mans i se la va amagar, en mirar-li la
cara va veure que havia envermellit, i el
pare es va posar seriós per un moment.
Allò va durar molta estona més de la
que estava marcada a l’horari establert.
Quan ja havien distribuït un bon
nombre de fotografies en àlbums, el pare va continuar bussejant en els objectes de l’habitació. De sobte va exclamar:
–Ei, mireu! –i aixecà una caixa
com si fos un trofeu.
Era una capsa de cartró en
què hi havia estampada la cara
riallera d’un nen i el text: “juegos reunidos”.
–Què és això? –preguntà.
Els pares es van creuar una
mirada còmplice i el van dur al
menjador. Allà el pare va obrir
la capsa i en va treure un munt
de fitxes, daus i taules de cartró dur
que es desplegaven. Primer van jugar
al parxís, després a l’oca... fins i tot van
dibuixar un quadre amb les classificacions, com si fos un campionat.
Aquell dia que havia començat tan
malament, havia acabat sent el millor
de la seva vida. Mentre era al llit esperant la son, pensava que ara coneixia
millor els seus pares. Continuava tenint
moltes ganes de tornar a l’escola, però
era per poder explicar a la senyo i als
companys tot allò que havia descobert,
que el pare havia estat un campió de
futbol i la mare, de jove, s’assemblava
a la Shakira, però sobretot per dur els
“juegos reunidos” per jugar amb els
companys, segur que fliparien!
Ricard Bertran
[MARÇ 2020]
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E N T REVIS TA BERN AT S O LÉ

Nou conseller d’Acció Exterior,
Relacions Institucionals
i Transparència

ALBERT MALET

eficient, tot i que ben segur
ara té més feina que mai,
ens va fer arribar de seguida
les respostes que el lector podrà llegir a continuació. Ens
hauria agradat més poder fer
l’entrevista amb ell cara a
cara, però el confinament pel
coronavirus que estem patint
tots plegats, ens ha obligat a
canviar la manera de treballar.

Bernat Solé nou conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i
Transparència.
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E

ls diaris i informatius
del diumenge 22 de
març destacaven la
notícia que un parell de dies
abans havia sorprès a tothom:
Bernat Solé, alcalde d’Agramunt i parlamentari pel grup
d’Esquerra Republicana, seria
nomenat conseller del Govern
de la Generalitat. Quan el divendres anterior ens vam assabentar de la notícia, els re-

dactors de Sió ja teníem confeccionada la revista i a punt
d’entrar a màquines. Vam
creure però, que el fet era
prou important com per fer un
esforç i incloure-la al nostre
butlletí per tal que els lectors
la poguessin llegir ben aviat.
Per això ens vam posar en
contacte amb el Bernat via internet perquè ens respongués
a una colla de preguntes. Ell,

– Com ha estat el teu nomenament?
– El dimarts dia 17 de
març, la Marta Rovira i el
Pere Aragonés em comunicaven per videoconferència que
la direcció d’Esquerra Republicana de Catalunya m’havia
proposat per a Conseller d’Acció Exterior, Relacions Institucionals i Transparència. El
dijous de la mateixa setmana,
després de valorar-ho personalment i parlar-ho amb la família i l’equip de govern, vaig
confirmar-ne
l’acceptació.
L’endemà divendres al matí,
el Vicepresident Aragonés comunicava la proposta al President de la Generalitat, que de
forma immediata anuncià que
la signatura del decret es faria
la mateixa tarda de divendres
i que la presa de possessió se
celebraria l’endemà dissabte.
Això va obligar a celebrar un
ple extraordinari el mateix
divendres al vespre per tal
de donar compte de la meva

He mantingut
videoconferències
amb tots els
responsables de
cada àrea per
conèixer l’estat
de situació del
departament i
prendre les decisions que calen per
fer possibles els
objectius que ens
hem marcat.

renúncia com a alcalde, atesa
la incompatibilitat d’ambdós
càrrecs. A tots (a mi el primer)
ens hagués agradat fer-ho en
un context de normalitat i
amb una sala de plens amb
les persones a qui més estimo
i amb qui hagués volgut compartir aquest moment. Les
circumstàncies no ho van permetre i, davant els moments
complexos, sempre cal posar
el sentit de la responsabilitat
per sobre de tot.
– Coneixent-te i veient la teva
trajectòria, alguns agramuntins
havien predit que algun dia
podries ser conseller de la Generalitat, però no s’imaginaven
que ho fossis d’Acció Exterior,
ja que tu normalment t’has mo-

– No et fa por la feina que se’t
gira ara?
– Mai no m’ha fet por la
feina si tinc clar quin camí
cal seguir. I en aquest cas,
em veia capacitat per revertir
aquesta crisi interna i retornar la confiança necessària
a un equip de persones que
a nivell d’acció política havien treballat molt bé i tenien
clars els objectius del departament. És cert que sóc autoexigent de mena, de la mateixa manera que ho sóc amb
els equips amb qui treballo,
però alhora intento generar
un entorn de treball basat en
l’assoliment d’objectius i en
el diàleg a l’hora de prendre
les decisions.
– Què és el que caldrà que
facis primer?

– El primer que m’ha calgut fer és conèixer en primera persona tots els delegats i
delegades internacionals que
té el Govern de la Generalitat per tal que m’expliquessin quina era la situació dels
catalans d’arreu del món que
no podien tornar a Catalunya
per les mesures de confinament a causa del coronavirus.
Tot seguit, vaig posar-me en
contacte amb els casos més
complexos i urgents i vaig demanar a totes les delegacions
que prioritzessin, per sobre de
tot, l’atenció a aquestes persones. Al mateix temps, he
mantingut videoconferències
amb tots els responsables de
cada àrea per conèixer l’estat
de situació del departament
i prendre les decisions que
calen per fer possibles els objectius que ens hem marcat.
– Tot i ser Conseller d’Exteriors, en aquests moments en
què el coronavirus ens té confinats, poc et deuràs moure, o
anem equivocats?
– Tot allò que pugui fer telemàticament és evident que
ho faré des de casa. Són moments en què cal extremar les
mesures en tots els sentits i
en tots els àmbits. De totes
maneres, ja estic acostumat
al teletreball en les connexions que hem fet amb les persones que es troben a l’exili o
quan no ha estat possible dur
a terme reunions presencials.
– El fet que continuïs imputat
i pendent de judici per l’1-O, no
ha fet que t’ho pensessis dues
vegades?
– Mai. La repressió no pot
condicionar el que necessita
el país, i més en aquests moments de màxima complexi[MARÇ 2020]
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El nomenament es va haver de fer
de manera telemàtica donades
les circumstàncies. Aquí el podem
veure a dalt amb el president Quim
Torra i a baix amb la consellera
Meritxell Budó.

gut en altres àmbits. Com ha
estat, doncs?
– El Departament d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència havia quedat desestructurat després del
cessament del cap de gabinet
per presumptes assetjaments
i de la dimissió del Conseller
Bosch. Calia retornar la confiança a l’equip i gestionar la
crisi interna. La direcció d’Esquerra em va traslladar que
consideraven que era la persona adequada, per la meva trajectòria en la gestió d’equips
a nivell municipal, però també com a portaveu adjunt del
grup parlamentari. Per altra
banda, la meva experiència
amb relacions institucionals i
havent estat exemple de transparència durant els nou anys
d’alcaldia en la gestió municipal eren elements que havien
estat fonamentals per a haver
estat proposat.
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La veritat és que
poc temps han
tingut per pair la
decisió. Ha estat
tot molt ràpid.
En tot cas, amb
qui realment he
volgut compartir la
decisió, amb la Laia
i amb els meus tres
fills, n’hem parlat
obertament des
del mateix moment
en què m’ho van
proposar i hem
pres la decisió
conjuntament.

ALBERT MALET

Una altra imatge del Bernat davant de l’ordinador durant l’acte
de nomenament.
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tat. Certament, hi ha una causa oberta de la mateixa manera que a dia d’avui, el que hi
ha és un departament al qual
em correspon encapçalar. I és
a això a què dedicaré totes les
meves energies.
– La teva família i els amics,
com han encaixat el nomenament?
– La veritat és que poc
temps han tingut per pair la
decisió. Ha estat tot molt ràpid. En tot cas, amb qui realment he volgut compartir la
decisió, amb la Laia i amb els
meus tres fills, n’hem parlat
obertament des del mateix
moment en què m’ho van
proposar i hem pres la decisió
conjuntament. M’he sorprès
del grau de maduresa que poden tenir els infants i els joves. Sovint els subestimem i
és en moltes de les seves opinions on rau l’essència de les
decisions. Ha estat realment
un acte de maduració familiar
que no oblidaré mai.

– Has deixat l’alcaldia d’Agramunt després de nou anys al
capdavant. De quines coses et
sents més orgullós que s’hagin dut a terme durant els teus
mandats?
– Són moltes i seria impossible anomenar-les totes. De
fet, en el parlament de comiat ja intento citar-ne algunes.
Un dels objectius que ens
havíem plantejat com a equip
era la de tornar a il·lusionar
un equip de persones que
durant els darrers anys, amb
una crisi molt important, havien patit molt. I penso que
ho hem aconseguit, canviant
esquemes de treball o sent
exigents en determinats mecanismes, però alhora donant
confiança a tothom i mirant
de treure les capacitats i les
potencialitats de cadascú.
També considero que s’han
fet obres importants a nivell
urbanístic, remodelant carrers i voreres en mal estat,
creant espais d’aparcament o
connectant l’Agramunt sud i

l’Agramunt nord amb la nova
passera del pont romànic.
També crec que hem aconseguit reconvertir el passeig en
un gran corredor verd, des del
Parc de Riella fins al Pont de
Ferro, o la mateixa remodelació del centre històric, aconseguint un objectiu històric
com la retirada del trànsit
pesant pel centre de la vila.
També penso que és important l’haver sabut superar moments molt complicats, com
l’alt nivell d’endeutament o la
manca de liquiditat que ens
vam trobar, així com tot el que
van suposar les inundacions
de l’any 2015 i les que han
anat venint durant aquests
darrers anys. A nivell social,
penso que hem posat al centre de les polítiques tot allò
que fa referència al benestar
i a l’equitat entre persones.
Agramunt és molt divers i ens
ha apassionat treballar per
aquesta diversitat, perquè ens
enriqueix molt com a societat.
De fet, l’Espai Cívic ha volgut
ser aquest espai de trobada
intersocial i intergeneracional
que ha permès posar en un
mateix lloc persones diferents
que poden compartir projectes. Aquest model és precisament el que ens fa avançar
cap a una societat socialment
rica. A nivell cultural, entre
altres coses, hem impulsat
iniciatives com el Cicle Brots
o el curs Art i Territori i hem
aconseguit donar el suport
necessari per revitalitzar les
dues fundacions que, quan
vam entrar al govern, tenien
realment moltes dificultats
per obrir portes. I no em voldria oblidar de tots els pobles
del municipi. Realment, durant aquests nou anys s’han
fet estimar de veritat i marxo

Bernat Solé durant la presentació
del passat certamen d’Agr’auto,
un dels darrers actes que ha
celebrat com a alcalde de la vila.

L’equip de govern
que queda
està format
per persones
compromeses
amb Agramunt,
però sobretot,
molt bones en allò
que desenvolupen.
Ha estat un
privilegi treballar
al seu costat, a
l’igual que amb
els dos anteriors
equips de govern.

amb una estima envers totes
les persones que els formen i
que mai no oblidaré.
– I quines coses estan pendents i et reca no haver pogut
realitzar?
– Moltes; i això és bo, perquè significa que hi ha projecte. Cal finalitzar el Pla
urbanístic, que ja teníem
gairebé enllestit amb l’equip
redactor, així com l’ampliació
i arranjament de la Residència Mas Vell. També durant
aquest any se senyalitzarà turísticament el centre històric
a través del projecte Camins
de Riella, en el qual hem treballat molt. Per altra banda,
tot i que encara no s’havia
anunciat, hem aconseguit
que Infrastructures.cat hagi
signat ja l’acord d’encàrrec
de redacció del projecte per a
l’Escorxador municipal. És un
pas important per dur a terme
un projecte que vol convertir
aquest espai en un gran arxiu
municipal (i qui sap si el ma-

teix de Sió integrat, si això ho
valoren les parts) i un espai
d’interpretació de la Ribera
del Sió, com a punt de referència del que ha de ser la via
verda que recorri tots els municipis, des de Sant Guim de
Freixenet fins a Balaguer. Per
altra banda, ja s’està fent un
estudi museogràfic per tal de
recuperar el que havia estat el
museu etnològic, apropant-lo
als nous temps i a nous formats. Finalment, tot just fa
una setmana vam presentar
un projecte de remodelació
de la Plaça del Mercadal a la
línia d’ajuts de l’1,5% cultural per tal de convertir-la en
el que havia estat en el seu
moment, és a dir, una única
superfície fins als mateixos
coberts i sense cap mena de
barrera arquitectònica.
– Deixaràs deures a qui et
substitueixi?
– Els deures, en tot cas,
són el mateix pla de govern
que vam decidir i consensu-

– Ens deixes el consistori en
bones mans?
– I tant. L’equip de govern
que queda està format per
persones compromeses amb
Agramunt, però sobretot,
molt bones en allò que desenvolupen. Ha estat un privilegi treballar al seu costat,
a l’igual que amb els dos anteriors equips de govern. Perquè coincidim en la manera
d’entendre Agramunt i, després de grans debats d’hores
i hores en les llarguíssimes
reunions que es fan, sempre
hem assolit el consens. I això
és molt bo i és una de les coses que més orgullós em fa
sentir.
– Quan sabrem qui és el teu
successor a l’alcaldia?
– Serà en breu, perquè la
llei de règim local així ho determina. Però no hem de patir
per res, perquè tal com he dit
abans, res no s’improvisa. La
propera alcaldessa o el proper
alcalde tindran les dificultats
pròpies del moment d’inici,
com en qualsevol responsabilitat, i li hem de donar temps,
però estic convençut que
aquest projecte que hem dut
a terme durant aquests darrers nou anys encara es farà
més gran i millor.
[MARÇ 2020]
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ar entre tots els que formem
l’equip. La política no s’improvisa, i menys la municipal.
Cal planificar, projectar i decidir amb tots els elements a
sobre la taula. Lluny queden
aquells projectes faraònics de
totxo i ciment. Ara, els projectes han de ser pensats i
concebuts per a les persones
i sempre a través de les coordenades de la viabilitat i de la
sostenibilitat.
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JOSEP ROVIRA

sí, s’ha treballat perquè el sí
fos el més a prop possible,
però sempre posant per davant de tot l’interès general.
Finalment, el nou repte que
se m’encomana porta un bon
tros d’Agramunt, perquè és en
els orígens on reps els valors
que et permeten dur a terme
els projectes i els objectius
que et planteges al llarg de la
vida. Segueixo i seguiré aferrat a Agramunt perquè és en
la seva gent, en els seus racons i en la seva identitat on
realment em sento part d’una
comunitat compromesa i que
s’estima a ella mateixa. Malgrat que la vida doni tombs,
per sempre seguiré sent el
Bernat de Cal Reula.

Parlament durant la Trobada de
Gegants de l’any passat en què es
va presentar el Rei de Tremissèn.

JOSEP ROVIRA

Inauguració de la darrera edició
de la Fira del Torró.
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– Vols dir unes últimes paraules a la gent d’Agramunt i de
la Ribera del Sió?
– En diria moltes, perquè
han estat molts els moments
viscuts i sentits durant tots
aquests anys. En primer lloc,
un agraïment immens per
haver-me permès treballar al
servei de la vila que estimo i
seguiré estimant sempre. Ha

estat un privilegi treballar per
a les persones, per resoldre
grans problemes, però també aquells més petits que es
plantegen en les nombrosíssimes reunions que he tingut
amb tothom que m’ho ha demanat. He procurat escoltar,
atendre i entendre i, de ben
segur equivocar-me, i malgrat
no sempre s’ha pogut dir que

* * *
Desitgem al Bernat els millors encerts en la nova etapa
que ara inicia. Al capdavant de
l’alcaldia d’Agramunt ha deixat
una forta empremta reeixida i
positiva que no oblidarem.
Joan Puig Ribera

Bernat Solé amb els regidors de l’Ajuntament que van participar telemàticament en el ple extraordinari.

lusió, però sobretot, amb el compromís adquirit per a donar-ho tot per
Agramunt. Recordo que van ser dies,
En primer lloc, agrair la predismesos, complicats. Veníem d’una
posició de tot el consistori a la cecrisi econòmica molt important i
lebració d’aquest Ple extraordinari.
l’Ajuntament es trobava en una situUn Ple que s’ha de celebrar a través
ació complexa, amb un endeutament
de mitjans telemàtics davant la greu
elevat i un important deute amb els
situació que estem vivint a causa
proveïdors. Per tot això, va ser nedel coronavirus. Des d’aquí, voldria
cessari prendre decisions
transmetre una especial
importants, ja de bon prinsalutació a totes les persoDurant els primers mesos va ser molt imcipi, amb la inexpertesa del
nes que seguiu aquest ple
moment però alhora amb
a través de les xarxes soportant la gran predisposició de tot l’equip
la clara determinació d’aicials, al mateix temps que
de persones que configuraven l’Ajuntament, xecar aquella situació. Perenviar un missatge d’agraïquè Agramunt se n’havia de
ment a tots els professioen tots els àmbits i extensions.
sortir i ho teníem tots clar.
nals que estan lluitant per
Durant aquells mesos va
fer front a aquesta situació, especialment a tot el personal de govern que em va traslladar la ser molt important la gran predispodel món de la salut i de l’atenció a responsabilitat, però alhora, el privi- sició de tot l’equip de persones que
les persones així com a les persones legi de passar al capdavant d’aquell configuraven l’Ajuntament, en tots
que estan garantint els serveis bà- projecte. Alguns ja veníem de quatre els àmbits i extensions. Treballadors
sics i que la resta pugui assegurar el anys de treballar, en aquest cas, des i treballadores compromesos amb
confinament. També agraeixo a tots de l’oposició. Altres s’incorporaven la seva feina i amb el seu municiels serveis administratius de l’Ajun- de nou al projecte municipal, amb il- pi, però sobretot, amb la sensibiliBenvolguts/des,

tament que avui es pugui celebrar
aquest ple.
El 22 de maig de 2011, fa exactament 8 anys i 10 mesos, els agramuntins i agramuntines van expressar la seva voluntat a través de les
urnes per a la configuració d’un nou
consistori, encapçalat per l’equip de
govern d’acord d’Esquerra. Un equip

[MARÇ 2020]
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Reproduïm a continuació el discurs que Bernat Solé va llegir al ple de divendres, 20 de
març, en què va comunicar la seva renúncia a l’alcaldia. La sessió es va haver de fer per via
telemàtica degut al confinament.
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tat necessària per adaptar-se a un no s’improvisen. Són fruit de tot allò reps els suport majoritari de moltes
nou projecte municipal i alhora fer que ens ha precedit: pedra sobre pe- persones, t’adones que el missatge
front a una situació complicada. I dra, terra sobre terra, arrel dins l’ar- que t’estan traslladant és que la goen aquest sentit, vull traslladar un rel. I és aquí on rau el fet que avui vernança del municipi ha de ser caagraïment molt sincer a tot el per- siguem qui som. Gràcies a tots els paç d’entendre tothom, sense exclusonal de l’Ajuntament, per la seva qui ens han precedit. Gràcies a tots sions, sigui qui sigui, es digui com
professionalitat però sobretot pel els consistoris que han treballat per es digui, parli com parli i estimi com
seu suport en els moments difícils, Agramunt. Gràcies a totes les perso- estimi.
que n’hi han hagut i segur que n’hi nes que han treballat perquè AgraI per fer tot això, cal persones amb
continuaran havent. A totes elles, munt fos el que és i recordés d’on capacitat, persones amb comproa cadascuna d’elles, perquè si té venim. Perquè si una cosa he tingut mís, però sobretot, persones sensiuna cosa essencial una maquinària clara durant aquest temps –i qui ha bles a aquests valors universals. I en
d’aquestes característiques és que assistit als actes protocol·laris a la aquest sentit, he tingut la gran sort
cada persona és essencial pel lloc Sala de plens això ho sabrà, perquè de comptar-hi. De comptar-hi en els
que ocupa, i és la suma d’esforços sempre ho explico– nosaltres, els tres equips de govern que hem hala que produeix el resultat. Gràcies, regidors, regidores i alcalde del mo- gut d’impulsar el projecte municipal
gràcies de tot cor a tots i a totes, i en ment, som únicament una baula en i també dels regidors i regidores amb
especial a la Sara Miñarro,
qui vam treballar en el seu
la persona de confiança que
moment des de l’oposició, el
m’ha permès arribar a tot arJoan Esteve, la Maria Teresa
Gràcies a totes les persones que han
reu i quan ha calgut. AgraïHuguet i la Mercè Cases. I
ment als qui hi sou i als que
sense voler deixar-me ningú,
treballat perquè Agramunt fos el que és i
ja no hi són. I permeteu-me
vull fer dos agraïments esperecordés d’on venim. Perquè si una cosa
un record molt especial pel
cials. Un, al Ramon Muixí,
he tingut clara durant aquest temps,
Ferran Morell, amb qui ens
el meu alcalde mentre jo
va tocar viure moments molt
nosaltres, els regidors, regidores i alcalde aprenia a fer política. Un recomplicats, especialment la
ferent al costat del qual vaig
del moment, som únicament una baula en
nit del 2 al 3 de novembre,
aprendre molt, però sobretot
amb les inundacions que es
una persona amb un cor imel temps.
van endur quatre àvies de la
mens i que va saber trasllaResidència Ribera del Sió i
dar tot el seu coneixement al
van deixar malmeses moltes
nou equip. I per altra banda,
de les cases properes al riu.
el temps. Recollim el llegat dels qui també un immens agraïment a l’alTambé vull traslladar un agraïment ens han precedit i tenim la respon- calde estat Josep Huguet, pel sui reconeixement molt especial a to- sabilitat de donar el relleu a aquells port, pels consells i per haver estat
tes les entitats i col·lectius que dia que vinguin. I fer-ho el millor possi- valent en tots els seus moments de
a dia contribueixen a fer que Agra- ble, atenent la diversitat d’un muni- govern. Avui tenim Guinovart entre
munt sigui cada cop millor. Sou vo- cipi i adoptant sempre com a puntal nosaltres gràcies a la seva convicció.
saltres, a través del teixit associatiu, de tota acció de govern l’interès ge- És evident que tot projecte municiqui doneu sentit a viure i estimar la neral i la igualtat d’oportunitats de pal ha de comptar amb un entorn de
nostra vila. Deia Guillem Viladot, que totes les persones. Perquè si d’una persones que l’enriqueixen i l’avaluEls pobles són les cases. Separades cosa estic convençut –i així he mirat en constantment. I és aquí on també
o unides estructuren les places i els d’aplicar-ho en totes les polítiques i vull agrair el suport i la complicitat
carrers. Assolir la seva mesura val iniciatives– és que una societat és de totes les persones que han format
tant com configurar la seva història; i serà plena quan esdevingui justa. part de les llistes d’Acord d’Esquerra
aquella història petita, quotidiana Quan tothom s’hi senti identificat, i que, gràcies a les sessions de treque, de tan immediata, només es entès i partícip. I que l’equitat dins ball que hem anat fent, ens han ajupot concebre, a través de la poesia: la diversitat política i ideològica es- dat a fer-ho millor. Perquè la política
pas rere pas. Però també deia Viladot tigui en tot moment garantida. Per- té sentit quan és capaç de donar resque Un país, un poble, una persona què quan després d’unes eleccions posta al ciutadà. I aquesta resposta,
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no sempre pot ser un SÍ, o un SÍ en dinamització social, a través del qual fa que un projecte municipal sigui
aquell moment, però sí que ha de ser s’estan generant les connexions tant complet.
resposta. I en aquest sentit, sempre necessàries en una societat cada cop
Finalment, vull traslladar un imhe mirat d’atendre tothom qui m’ho més individualitzada. I és gràcies a mens agraïment a la meva família.
ha demanat, treient hores d’on fos. equipaments com aquest, o com la A la meva mare i germans. Als meus
Perquè escoltant les persones i les nova llar d’infants municipal l’Era, a fills, el Martí, la Queralt i l’Aniol, per
entitats és quan entens realment allò través dels quals treballem aquests la seva paciència i comprensió quan
que cal resoldre.
valors essencials per aquest model han necessitat el pare i no l’han tinDurant aquests gairebé 10 anys de societat que volem. A través de gut a prop o quan malgrat hi era, teAgramunt ha canviat. I no només ha l’educació, dels valors i de l’experi- nia el cap en temes a resoldre. I en
canviat per la feina feta de l’Ajunta- mentació individual i col·lectiva. Al- especial a la Laia. La persona que
ment, sinó que ha canviat per l’es- tres projectes essencials com la nova em fa feliç, que em permet comparforç de cadascú, des del seu àmbit, potabilitzadora i la xarxa que permet tir aquest projecte de vida tan acodes de la seva feina, des de les seves i permetrà dotar d’aigua de qualitat lorit, però que també està sempre al
responsabilitats o des del seu entorn a tots els pobles del municipi tam- meu costat quan ho necessito. Gràsocial. Un Agramunt que ha sabut bé han estat elements essencials de cies. Us estimo.
adaptar-se als nous temps però que municipi. Perquè si m’ha permès
Ara vindran nous temps, amb proencara té reptes per resoljectes iniciats i projectes per
dre. Durant aquests 10 anys
fer. Nous temps en els quals
hem vist com connectàvem
estic convençut que aquest
Durant aquests gairebé 10 anys Agramunt
l’Agramunt sud i l’Agramunt
projecte de govern tan connord mitjançant la passera al
solidat encara creixerà més.
ha canviat. I no només ha canviat per la
pont romànic, hem vist com
I ho farà a través de l’equip
feina feta de l’Ajuntament, sinó que ha
s’adequaven voreres i carrers
de persones que m’han
canviat per l’esforç de cadascú, des del
tan necessaris com el C. Caacompanyat durant aquesta
pella, l’Avinguda Catalunya i
legislatura i de la persona
seu àmbit, des de la seva feina, des de
Plaça del Pou o l’Avinguda
que entrarà a formar part
les seves responsabilitats o des del seu
Jaume Mestres. També hem
del nou consistori. I ho farà
hagut de fer front a adversiamb el relleu a l’alcaldia.
entorn social.
tats, com les rovinades, preUn relleu pensat, meditat i
nent decisions difícils però
consensuat. Un relleu que
necessàries, obrint el segon
posarà en valor la feina feta
ull del pont romànic o establint un una cosa fer d’alcalde durant aquests i que alhora projectarà tot allò que
sistema de sensors que garantís la anys, entre moltes coses, és conèixer està per fer. Un relleu que em tindrà
informació a l’instant per a tothom. tots i cadascun dels pobles del muni- al costat per tot el que calgui. PerTambé hem vist com el tram urbà del cipi. I no només això, sinó les seves què el pas que faig avui, el faig per
riu Sió s’ha convertit en aquest gran persones, la seva història i les seves la complexitat del moment i pel país,
corredor verd de més d’1,5 km des singularitats. I estimar aquestes sin- però també el faig per la terra que
de la Ctra. de Cervera fins al Pont gularitats. I per això hem procurat estimo i seguiré estimant sempre.
de Ferro, amb el projecte ja redac- treballar per Mafet, per la Donzell, Per aquest Agramunt que m’ha vist
tat d’allargar-ho a banda i banda fins per Montclar, per les Puelles, per Al- néixer i m’ha vist créixer. Per aquest
a límit del terme i, amb l’esperança menara Alta i per Rocabertí.
Agramunt que desprèn energia, que
que ben aviat formi part de la gran
Serien molts els projectes que s’il·lusiona, que també s’entristeix
via verda del riu Sió. Durant aquests podria citar i segur que me’n deixo quan toca, que se solidaritza, que es
10 anys també s’han pogut dur a molts. I molts dels que no es veuen recolza, que crea, que comparteix i
terme inversions importants com la però dels que estan pensats per a les que es reivindica. Aquest Agramunt
reforma de tot el centre històric, l’ar- persones. Projectes socials, cultu- que porto i portaré sempre al cor. Per
ranjament del teatre Casal Agramuntí rals, esportius, educatius, turístics i aquest Agramunt!
o la posada en marxa de l’Espai Cí- de recuperació de la memòria històA tots, sort, encerts, justícia social
vic, aquest gran espai de trobada, de rica. Perquè és la suma de tot el que i llibertat.
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H I S TÒR IA LA R EC O N Q U ESTA D’AGRAMUNT

per RAMON BERNAUS SANTACREU

La història feta llegenda
La suposada reconquesta d’Agramunt a partir d’una narració escrita
per Pedro Ángel de Tarazona

Llibre El blasón de Cataluña.

1. Introducció
Coneixem la versió oficial
i rigorosament històrica de
la reconquesta d’Agramunt
datada a mitjans segle XI
(1051), quan el comte Ermengol III d’Urgell conquesta el castell d’Agramunt i el
cedeix a Pere Miró de Ponts,
que n’havia de ser el carlà (el
senyor del castell) a canvi de
la quarta part dels impostos
anomenats delmes i primícies.
Fa uns dies vam trobar un
llibre de Pedro Ángel de Tarazona, on explica com va
ser la reconquesta de la vila
d’Agramunt. L’autor, però,
situa aquest fet cap a l’any
720 (poc temps després que
els àrabs envaïssin la península ibèrica) i el descriu de
manera fantasiosa i molt imaginativa. El relat històric el

treu suposadament d’Esteban
Barellas, publicat en un llibre l’any 1600. Aquest relat
pseudo-històric creiem que és
molt semblant a les llegendes
que expliquen a partir de la
imaginació fets històrics del
passat, tal com fan les llegendes agramuntines de la Roca
de la Delfina o la trobada miraculosa de la Mare de Déu
del Socors.
2. L’autor: Pedro Àngel de
Tarazona
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, Pedro Àngel
de Tarazona fou un agent de
negocis segurament nascut a
Navarra i establert a Barcelona a la segona meitat del
segle XVIII. Publicà el Diario Curioso, Histórico, Erudito y Comercial, Público y
Económico, de només quatre

3. El llibre: El blasón de Cataluña
Tenim la sort de disposar
d’un exemplar imprès del
[MARÇ 2020]
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Pont medieval sobre el Sió.

pàgines impreses. És el diari
més antic de Barcelona que
va aparèixer entre el gener i
l’abril de 1762, similar a un
que sortia a Madrid. Estava
influït per les idees de Benito J. Feijoo i J. F. de Masdeu;
combatia la superstició i intentava analitzar críticament
els fenòmens de la natura i de
la història. Va incloure per primera vegada una secció d’actualitat, amb informació econòmica, sobre el moviment
del port, vendes de cases, etc.
Per aquest motiu se’l considera un precursor del periodisme a Catalunya. El 1773,
Tarazona el va fer reaparèixer,
convertit en el Semanario
Curioso, Erudito, Comercial,
Público y Económico, que es
va editar fins al 1780. Dins
d’aquest setmanari va publicar, segurament en forma de
fascicles, el conjunt de pensaments de Álvarez de Valladeres (El pensador matritense), un nobiliari (El blasón
de Cataluña, vers el 1780) i
una traducció al castellà de
la primera part de la Crònica
de Jeroni Pujades. Tarazona
deia en diversos indrets que,
com a bon il·lustrat, el seu
objectiu era divulgar aquests
fets històrics que estan del tot
oblidats i desconeguts per la
gent.
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Aquest relat
pseudo-històric
creiem que és
molt semblant a
les llegendes que
expliquen a partir
de la imaginació
fets històrics del
passat, tal com fan
les llegendes agramuntines de la
Roca de la Delfina
o la trobada miraculosa de la Mare
de Déu del Socors.

Primera pàgina del llibre on es pot
veure el seu titular.
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Semanario Curioso, Erudito, Comercial, Público y
Económico, on Pedro Ángel
de Tarazona publica íntegre el
primer volum de EL BLASÓN
DE CATALUÑA. En la presentació diu que el Blasón està
“deducido de los hechos heroicos y memorables de los
nobles, caballeros y otros nacionales, en el siglo octavo y
siguientes, en defensa de la
Santa Fe Catholica y libertad
de la Patria, contra la multitud horrorosa de africanos
que inundaron la España”.
Tarazona dedica aquest llibre a la noblesa catalana de
la qual s’expliquen les seves
heroïcitats. Deixa molt clar
que està basat en el llibre de
fra Esteban Barellas, de l’orde
de Sant Francesc, La historia
de los condes de Barcelona,
publicat el 1600. El llibre de

Barellas és la Historia de los
famosos hechos del gran conde de Barcelona Don Bernardo Barcino y de Don Zinofre
su hijo y otros cavalleros de la
provincia de Cathaluña. L’objectiu d’aquesta publicació,
segons Tarazona, és “referir
aquellos famosos hechos y
proezas il·lustres con que los
cavalleros catalanes contribuyeron a la expulsión de los
moros de España.”
El Blason consta de treta-tres capítols i comença
explicant la invasió musulmana del regne visigot de la
península Ibèrica l’any 711,
amb la derrota del rei Don
Rodrigo a la batalla de Guadalete. Com que vol parlar
dels catalans, s’hi explica la
retirada de la noblesa i de
la gent de la província Tarraconense, que s’instal·là als
Pirineus i que tenia com a
centre Llívia, a la Cerdanya.
Aquí comença la història del
comte Bernat Barcino que el
714 inicia la reconquesta del
territori català agafant la vall
de Rajadell. S’esforça l’autor
en lligar aquesta reconquesta amb l’antic imperi romà
ja que envia a un dels seus
generals, Otó Àger Cataló, a
demanar ajuda militar a l’emperador (en aquell moment
el de Constantinoble, ja que
Carlemany encara tardaria
quasi un segle a fer-se nomenar emperador) per tornar a
recuperar la Tarraconense. El
comte reuneix a Llívia el Consell de Nobles Imperials que
han de dirigir la reconquesta.
Els noms esmentats són curiosos: Don Jaume Folch, Don
Dimas Berga, Don Llorenç Giron, Don Bertran de Cardona,
Don Arnau de Peramola, Don
Hug de Montmagastre, Don
Gilbert de Cabrera, Don Ra-

mon Bestraca, Don Armengol
Montsonís, Don Bernat Descatllar, Don Zinofre Montbui i
Don Ramon de Claramunt.
Segons el fantasiós autor,
van arreplegar-se uns deu mil
cavallers i van nomenar com
a general Otó d’Àger. També
se’ls va ajuntar el cavaller
Marc Almugàver amb cinc mil
soldats d’infanteria (els almogàvers). Finalment, el comte
Barcino va nomenar nou capitans particulars per dirigir
l’expedició: Napifer de Montcada, Guillem de Cervelló,
Gispert de Ribelles, Ramon
d’Anglesola, Galzeran de Pinós, Guillem de Cervera, Hug
de Mataplana, Pere Alemany
i Berenguer Roger d’Erill. El
comte Bernat Barcino va manar fer una bandera amb barres vermelles i grogues en forma de creu d’aspa i hi va fer
escriure les mateixes lletres
que usaven els emperadors
romans (SPQR.), pel davant i
pel darrere, però amb un significat diferent. Pel davant el
significat era: Secer Populus
Quis Redimet? Mentre que
par l’altra banda era: Sapientia Patris Que Redemit. Otó
d’Àger va baixar amb el seu
exèrcit imperial per la vall
del Segre i va assetjar Ponts,
en poder dels musulmans, la
qual van conquerir. Aquí se’ls
va ajuntar un exèrcit de deu
mil soldats d’infanteria que
manava Aymar de Roda i que
baixaven de la Ribagorça travessant el Montsec. Tots junts
van agafar Meià i després van
seguir la vall del Segre fent
fora els musulmans d’Alòs,
Foradada i Montsonís. Van
passar per la cova de Salgar,
on un cavaller feia vida eremítica, i es van dirigir a Artesa
per assetjar-la i conquerir-la.
Tots aquests fets que hem

El Blason comença
explicant la invasió
musulmana del
regne visigot de la
península Ibèrica
l’any 711, amb la
derrota del rei Don
Rodrigo a la batalla de Guadalete.
Com que vol parlar
dels catalans, s’hi
explica la retirada
de la noblesa i de la
gent de la província Tarraconense,
que s’instal·là als
Pirineus i que tenia
com a centre Llívia,
a la Cerdanya.

resumit passaven, segons Esteban Barellas, entre els anys
718 i 720. Poca cosa tenen
a veure amb la veritable conquesta cristiana d’aquestes
terres per part del comte Ermengol II d’Urgell i Ramon
Berenguer I de Barcelona, durant les primeres dècades del
segle XI (adonem-nos que hi
ha 300 anys de diferència!).
Continuant amb aquest relat històric del tot imaginari,
arriba la conquesta d’Agramunt i la gran batalla que
es va donar entre els moros
i el cristians a les planes davant de la vila. Cal tenir molt
present que aquesta batalla
passa l’any 720 i l’historiador que la relata coneix bastant el país i el seu entorn
per les descripcions que fa,
però creiem que poca cosa
té a veure amb la realitat, ja
que a l’índex diu textualment
Tarazona: En el año de 720

tomaron los capitanes imperiales el lugar de Agramunt.
Cap. X, Pag. 106.
Entenem que la batalla de
la reconquesta d’Agramunt
per part dels cristians pot
tenir un interès llegendari.
Es tracta concretament del
capítol X del Blason de Cataluña que transcrivim a continuació. Pensem que pot tenir
interès pels agramuntins, alhora que hi podem descobrir
com en certs moments es
“feia” la història. En el relat
apareixen tres herois ficticis
importants: el rei moro Sultà, el moro Mussa i don Jordi
d’Agramunt. Tres personatges
que podrien passar a formar
part del nostre imaginari collectiu i que potser algun dia
es poden convertir en gegants
de Festa Major com el rei de
Tremissen i la Delfina. No
cal fer gaire cas dels milers
de soldats que lluiten a cada

bàndol i dels que moren, especialment per part musulmana, ja que tanta gent com
es diu que van lluitar per aquí
no haurien cabut ni dins les
muralles de la vila ni a les
planes properes. El que potser encara no sabíem és que,
segons aquest autor, Agramunt va ser conquerit pels
almogàvers el dia 20 de juliol
del 720, vigília de Santa Maria Magdalena.
Reproduïm, doncs, el text
íntegre d’aquesta gesta en el
castellà il·lustrat de 1780.
* * *
CAPÍTULO X
Trata de la batalla que se
dio entre los dos exercitos, en
Agramunt
1. El Exército Africano traía
por general un gallardo moro
llamado Sultano, hombre de
valor muy acreditado y era rey
[MARÇ 2020]
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Dues pàgines interiors on es fa
referència a la nostra vila.
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Cavaller medieval, detall
d’una pintura, MNAC.

Segons el fantasiós
autor, van arreplegar-se uns deu
mil cavallers i van
nomenar com a
general Otó d’Àger.

FOTO: JOAN PUIG

Pintura mural de la conquesta
de Mallorca (1285-1290), MNAC.

de Castelldanses y Montañas
de Prades. Viendo aquel rey
moro que necesitaba valor,
aplicación y destreza, porque
reconocía que por los cristianos se habían atrevido a dexar
la montaña y baxar a las llanuras, sin duda vendrían bien
prevenidos y armados, y si
bien le habían informado del
desgraciado suceso de Moro
Almozarif, perdida de Pons,
Artesa, y otros lugares, pensó
antes de probar la mano no
provocar batallas, promover
algunos torneos, escaramu-

zas y desafíos de uno a uno,
u de tantos a tantos; y a este
fin previno a sus capitanes
diciéndoles que los cristianos
echarían estos desafíos a los
mejores soldados para ganar la opinión, y que una vez
muertos aquellos en los desafíos, quedarían sin capitanes
que los mandasen y así triunfarían ellos. Acordado este
arbitrio entre Sultano y sus
capitanes, se entendió luego
que en el exercito christiano
y los caballeros y capitanes
de él, celebraron la ocasión
en que, mediante Dios esperaban triunfar más bien de
sus enemigos. Sultano tenía
en su Exercito muchos gallardos moros de gran linaje y
muy guerreros que poco antes
habían venido de África con
los nuevos socorros, y estos
pidieron a su rey que los nombrase de los primeros para los
desafíos con los cristianos.
Atendió el rey su demanda y
luego enviaron al campo de
los cristianos un trompeta,
que luego que llegó a las primeras guardas fue llevado a
la presencia del general Don
Otton, y habló del tenor siguiente:
“Miserable y cautiva gente,
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Sultano rey y sus caballeros
me envían acá para que dejadas las armas os deis por
presos a merced de sus amos
y si con ánimo atrevido queréis tomar las armas contra
ellos, os desafía, uno por uno,
diez por diez, y ciento por
ciento, que no ha de quedar
caballero en vuestro campo
a vida, que no sea muerto a
manos de los de Sultano. Los
cuales acabados, esta mísera
canalla tomarán a merced en
perpetua esclavonía. Para que
entendáis la verdad de lo que
digo, os envía Sultano rey escrito de su mano el desafio”.
Leyeron los capitanes de
Don Otton la carta de Sultano que entregó el trompeta, detuvieronle; y se tocó el
arma, porque vieron gente de
a caballo y de a pie a punto
de guerra, que se arrimaba al
campo cristiano y recelaron
que fuesen moros. Se pusieron todos a punto en la parte por donde venía aquella
gente, y adelantados algunos
de acaballo, llegaron a la presencia de Don Otton con una
embaxada diciendo:
“Inclito capitán i príncipe;
Don Jorge de Agramonte nuestro natural señor entendió la
jornada que se emprendía
para la desventurada provincia Tarraconense, no pudo dar
el socorro que pedía nuestro
propósito y santo intento por
estar impedido en negocios
que no pudo partir antes, los
cuales acabados llega junto al
exercito con más de dos mil
caballeros imperiales a ofrecerse y ayudar con su persona
y hacienda.”
Amigo, dixo Don Otton, “estos capitanes recibirán contacto con la venida de nuestro
pariente Don Jorge de Agramonte”. Y luego salieron el

Entenem que la
batalla de la reconquesta d’Agramunt
per part dels cristians pot tenir un
interès llegendari.
Es tracta concretament del capítol
X del Blason de
Cataluña. Pensem
que pot tenir interès pels agramuntins, alhora que hi
podem descobrir
com en certs moments es “feia” la
història.

de Peramola, y Montmagastre
con partidas de infantería y
cavalleria a recibirlos y acompañarlos al exercito cristiano.
Llegados los de don Jorge,
los festejaron y obsequiaron
todos los capitanes, sentándolos a su lado con el mayor
aprecio; y les contaron la embaxada que Sultano había enviado con aquel trompeta que
aún estaba allí detenido.
Respondió luego Don Jorge
diciendo: “A mí, caballeros,
me toca dar principio a este
desafío, pues lo han hecho en
tierras de nuestros progenitores; y pues el agravio se ha
hecho en mis distritos que por
la ley ceritanea este castillo y
lugar con su comarca, a mí y
no a otro se ha de dar la empresa, que yo confío en Dios y
en mi patrón San Jorge, que
me dio victoria en otros lances, que ahora también será
su divina bondad en mi ampa-

lo interior de la África.”
Fuese el trompeta, y Don
Jorge se sentó con los demás
caballeros y trataron cosas
pertenecientes a la continuación de la guerra. El trompeta
a su retirada; fue examinando muy despacio el campo,
los caballeros que había en
él, los almugávares, y extraño
traje y fiero modo de armas.
Llegó a la presencia de Sultano y con gran despejo, le hizo
relación de la respuesta que
le había dado Don Jorge, y les
expresó con distinción todo lo
demás que había visto en el
exército chistiano, añadiendo
que era menester fuese bien
apercibido el que hubiese de
salir al duelo, porque Don Jorge le había parecido caballero
de mucho valor. Pidió campo para el duelo un moro de
los recién venidos de África
llamado Muza, que era hijo
segundo del rey de Tetuán,
hombre valiente y de gran alzada. El Sultano se lo otorgó
con mucha confianza de que
quedaría victorioso.
2. Llegada la mañana, salieron los dos mil caballeros
de Don Jorge acompañando
a su capitán, y todo el resto
del exército puesto en armas,
porque si los moros hacían
alguna acometida no los hallasen desapercibidos. Todo
el exército de Sultano salió
acompañando al Moro Muza,
que iba montado en un poderoso caballo, y llegando frente a frente los dos exércitos,
hicieron alto y se adelantaron
los dos caballeros guerreros
del desafío. Don Jorge de
Agramunt, cuando vio cerca
a su enemigo Muza, se encomendó muy de veras a Dios
y a su patrón San Jorge, haciendo votos y promesas si
[MARÇ 2020]
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Una altra pàgina del llibre El Blasón
de Cataluña en què es torna a
anomenar la vila d’Agramunt.

ro y guardia y me dará fuerzas
para vencer, pues defiendo su
causa. Por esto pido y suplico
a ustedes por merced, que en
pago de mi venida me den licencia, así para responder al
moro, como para emprender
la batalla a que provoca.”
Los capitanes imperiales,
celosos de su honra, no manifestaron beneplácito en aquella pretensión; pero como el
general Don Otton estaba bien
enterado del valor de Don Jorge, le otorgó lo que pedía. Y
levantándose en pie y descubierta la cabeza, dixo con
semblante afable a los capitanes. “La grandeza de vuestro
ánimo y corazón es un buen
pronóstico del deseado fin
que todos esperamos, pues
no buscáis la gloria particular,
sino que la dais a quien os
parece la podrá merecer. No
entendáis, claros e ilustres
capitanes, que haya yo hecho
esta petición porque pretenda
de mí el valor necesario, sino
para dar a entender al rey Sultano que el más ínfimo caballero que hay en el exército, y
el que de los naturales es más
para poco, tiene ánimo para
emprender la batalla contra
el mismo rey, y cualquiera de
sus capitanes, y que lo mismo
sabrán hacer mis caballeros y
acompañados”.
Y volviéndose al trompeta le
dixo:
“Dirás, amigo, a tu rey Sultano, que la respuesta le daré
mañana, uno por uno, que yo
saldré el primero, que aquí
traigo dos mil caballeros que
vengaran mi muerte cuando
en el campo quedare; y que,
si ellos un fueren bastantes
para la venganza entre estos
caballeros, tengo tales parientes y amigos que irán en su
demanda, aunque se meta en
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Imatge antiga de la façana de
l’església parroquial. (Postal A.T.V.
1177. Col. part. Joan Puig).

No cal fer gaire
cas dels milers de
soldats que lluiten
a cada bàndol i
dels que moren,
especialment per
part musulmana,
ja que tanta gent
com es diu que van
lluitar per aquí no
haurien cabut ni
dins les muralles
de la vila ni a les
planes properes.
50
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salía libre de aquella batalla,
pues solo pretendía la honra
y gloria de Dios. Con esto,
arrimaron las piernas a los
poderosos caballos y acometiéndose con las lanzas, se
hicieron pedazos en la resistencia que sus puntas hallaron en los diamantinos hierros
de los escudos, y arrancando
las vainas de las espadas, comenzaron a acuchillarse con
inaudita fuerza. Lo generales
y oficiales de los dos exércitos
observaban muy cuidadosos
aquel reñido combate y admiraban el valor, ánimo y esfuerzo de los dos guerreros. Y
Sultano, a vista del esfuerzo
con que el de Agramunt se
mantenía contra tan poderoso

enemigo, reflexionaba que si
en el exército christiano había
algunos otros caballeros como
aquel, la habían de dar bien
en que entender. Continuábase la batalla con tanto ardor,
que el eco de los fieros golpes resonaba en dos exércitos. Y algo cansado Don Jorge
recibió una cuchillada que,
resbalando la espada por el
escudo, descendió y le cortó
en dos partes la cabeza del
caballo, que cayó muerto en
tierra, pero antes de la caída
saltó el caballero a tierra y a
pie quedó esperó a su enemigo, que en viéndole a pie juzgó su duelo por acabado y así
lo entendieron todos los que
miraban. No lo pretendía así
Don Jorge, porqué a pie quieto aguardó a que le acometiese su enemigo, como lo hizo.
Desviole Don Jorge el cuerpo, pasó el caballo y al paso
le tiró Don Jorge un tajo que
casi le cortó las piernas y dio
en tierra con el jinete, quedó
de la caída muy mal parado, y
queriendo Don Jorge acudir a
herirle y acabarle la vida, salió del campo de Sultano un
pariente de Muza para favorecerle, pero cuando llegó ya
Don Jorge le había quitado la
espada y el yelmo, y dándole
un golpe sobre la cabeza que
le aturdió. Viendo esto los caballeros de Don Jorge, salió
uno de ellos en su defensa y
comenzose batalla de nuevo,
comenzando a entrar en ella
algunos de ambos exércitos. Y
advirtiendo Sultano que Muza
y sus caballeros estaban en
grande riesgo, mandó que
todos acometiesen y librasen a Muza de aquel peligro.
Con esto se movió también el
exército de Don Otón contra
los otros, a tiempo que ya los
caballeros de Don Jorge le ha-

bían puesto en otro caballo, y
comenzó a apellidar San Jorge, caballeros San Jorge. De
modo que solo estas voces se
oían en el exército christiano
y todos le invocaban. Juntáronse los dos exércitos y se
trabó la más fiera y reñida batalla que se ha visto, porqué
los moros vendían bien caras
sus vidas, motivo que en seis
horas no se conoció ventaja.
Los almugávares, que mandaba Don Marcos, se metían
entre la caballería africana y
a lanzadas mataban los caballos cayendo a tierra los
jinetes donde miserablemente perecían en las pesadas y
cortantes espadas de los almugávares, porqué rompían
los yelmos y las cabezas hasta
los dientes, cuya atroz carnicería inclinó tan desde luego
la balanza al exército christiano, que en menos de una
hora se apellidó la victoria,
cuyas voces alentaron a los
que habían quedado de reserva, y entraron en los enemigos con tanto furor, que cada
golpe era una muerte segura.
Por otra parte, aquellos nueve
varones que dejó nombrados
hacían todos tales proezas,
que no les paraba moro alguno delante, que no lo pagara
con la vida. Sultano, obraba
por otra parte como esforzado
capitán, cubriendo a los suyos que no obstante aquel auxilio, comenzaron a huir. Pero
como el general Don Ottón
estaba desde un cerro mandando a su exército y vio que
los moros huían, mandó al
punto que Don Raimundo de
Anglesola con su caballería
e infantería, diesen la vuelta
sobre Puigverde y tomasen la
vanguardia, cogiéndolos en
medio, para que no escapase
ninguno. Pero esta providen-

En la novel·la de Tirant lo Blanc
hi ha batalles semblants a les
que explica Tarazona; també hi
apareix el Senyor d’Agramunt,
un cavaller que hi té un paper
important.

cia no pudo tener el deseado
efecto, porqué en guarda del
lugar de Agramunt había un
capitán moro con diez mil de
a pie y cuatro mil de a caballo; y aunque el de Anglesola
se movió con bastante presteza, el moro se puso al paso
de su gente, donde se trabó
una reñida escaramuza. Viendo esto Don Ottón, y considerando que no había quedado
mucha tropa en Agramunt,
mandó que se aventurasen
diez mil almugávares, y que
rodeando un pequeño monte que estaba junto al lugar,
diesen de improviso sobre él.
Púsose luego en execución,
y llegaron sin ser vistos de
los moros junto a los muros,
y continuando con San Jorge gritaban “San Jorge, via

sus”, que era lo mismo que
decir presto arriba, rindieron
furiosamente la oposición y
se apoderaron de la Villa y
Castillo. Don Ottón que vio
este feliz suceso, hizo señal
para que parte de la infantería diese la vuelta a la Villa, y
la demás de la caballería que
estaba a la mira acometiese.
Hízose así y los moros tomaron la retirada hacia el lugar;
pero viendo que iban a dar en
manos de los cristianos, hicieron maravillosos esfuerzos
como desesperados; más no
obstante hubieron de volver
enteramente las espaldas,
retirándose hacia la sierra de
Almenara, seguidos de los
cristianos que los iban acabando, hasta que los cogió la
noche, en que juntándose el

exercito se entraron en Agramunt, vigilia de Santa Maria
Magdalena. Y el día siguiente le hicieron grande fiesta
dando a Dios las gracias de
aquella completa victoria.
Reconociese el campo de
batalla y se hallaron muertos
más de veinte mil moros; y a
un a mil no llegaron los cristianos muertos, pero salieron
muchos heridos, y entre ellos
Don Jorge de Agramunt, aunque no mortalmente, porque
curó. Dieron le aquel mismo
día la posesión de la villa de
Agramunt como señorío suyo
y los lugares de Monsonís,
Monclar y Monmagastre los
dieron también a sus naturales señores, dejando tropas
para su defensa y la de sus
personas. ■

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic

Flexible solutions for Flexible Packaging
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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA
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El treball per racons a cicle inical

Els racons faciliten al mestre/a el
seguiment individual de l’alumnat,
fent-los adonar
de com poden
avançar i aprendre de les seves
errades.

E

l treball per racons és
una metodologia que
consisteix a organitzar
l’aula en diversos espais, on
els alumnes realitzen activitats simultànies de manera
autònoma.
Al cicle inicial fem treballs
per racons cada setmana,
aprofitem per partir el grup
amb la classe d’informàtica
i així podem treballar amb
grups més petits.
D’una manera lúdica els i
les alumnes reforcen continguts de llengua, matemàti-

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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ques, lectura i altres continguts treballats a les diferents
àrees.
Aquest treball, on l’alumne
pot triar dins un ventall d’activitats proposat pel mestre, fomenta la seva autonomia respectant el seu ritme i afavorint
les relacions entre iguals.
Els racons faciliten al
mestre/a el seguiment individual de l’alumnat, fent-los
adonar de com poden avançar
i aprendre de les seves errades, el mestre és dinamitzador
d’aquesta activitat i pot tenir

una atenció més individualitzada.
Organitzem els nens/es per
parelles, a la classe tenim un
quadre de doble entrada amb
els racons proposats pel trimestre i on cada un apunta el
que fa cada dia. A la fi del trimestre tots i totes han hagut
de passar per tots els racons.
Els racons varien al llarg del
curs segons necessitats i esdeveniments.
Les mestres de cicle inicial.
Escola Macià-Companys

ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA
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Setmana del consum responsable

E

l Col·legi Mare de Déu del
Socors d’Agramunt va celebrar el passat mes de febrer
la primera setmana del consum responsable amb l’objectiu de donar
a conèixer als alumnes i les seves
famílies que consumir responsablement és senzill i que els nous paradigmes de consum han de prioritzar
el bé comú i més encara en l’estat
d’emergència climàtica en què ens
trobem.
La setmana va comptar amb un
grapat d’activitats, algunes d’elles
dissenyades en col·laboració amb
l’Agència Catalana del Consum que
van descobrir-nos quines són les

actituds ètiques i responsables a
l’hora de comprar i de quina manera ens arriba i es genera l’energia
que consumim a l’escola i a la llar.
Una de les activitats més esperades
va ser el taller d’energia solar i renovables en què els alumnes de cicle superior, dirigits per l’educador
ambiental Toni Lluveras, van aprendre a fabricar un forn solar amb materials reciclats mentre descobrien
el funcionament i possibilitats dels
diversos tipus d’energies renovables
que existeixen. En finalitzar el taller, van poder degustar pizzes que
s’havien cuit mitjançant el sol com
a font energètica durant el matí.

A fi d’involucrar tota la comunitat educativa, l’AMPA del centre
es va afegir a la iniciativa amb una
xerrada-taller que va girar al voltant
de com escalfar la llar sense arruïnar-se, en què els/les assistents van
endur-se un grapat de consells per
fer un ús més eficient de l’energia
que consumim.
Des del centre fem una valoració
molt positiva de les jornades ja que
des d’un vessant lúdic es fomenta
el consum responsable, ètic i es posen de manifest accions respectuoses per al medi ambient.
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

Magda
L’òpera
Magda de
Ramon
Ribé, escrita en català
a partir del
llibret de
Jordi Votas,
situa l’acció
als anys
setanta,
concretament en el
moment de
l’execució
de Salvador Puig
Antich, que
fa de punt
de partida
de tota la
trama.

amon Ribé (Valls 1943)
començà l’estudi de piano, a la seva ciutat. La
infantesa va ser difícil, degut a
l’ambient que es respirava als
anys 40: la repressió, la duresa
en l’educació, sobretot en collegis religiosos. Als deu anys, en
part per iniciativa pròpia, buscà
nous camins per sortir-ne, sense tenir consciència política, i
d’una manera natural inicià un
periple lluny de casa: seminaris
i col·legis. Continuà estudiant i,
quan podia, feia música, dirigia
un cor i també composava. Més
tard es traslladà a Barcelona on
rebé consells de compositors
com Félix Santisteban i Ruperto
Imanizaga, a la vegada que rebé
classes de piano del mestre Pere
Vallribera, director del Conservatori del Liceu, un gran músic i un
gran pedagog (el mateix mestre
que una servidora va tenir la sort
de conèixer i de rebre’n el seu
mestratge com alumna).
En moments complicats personals, Ribé deixa la música i
es llicencia en filologia anglesa.
Exerceix de professor durant vint
anys en diversos instituts i assoleix el grau de catedràtic. Paral-

R

lelament, continua vinculat a
la Universitat de Barcelona des
d’on manté una intensa activitat
acadèmica. També publica nombrosos llibres de text i de pedagogia. Interessat des de sempre
per la música (el seu leitmotiv),
és a partir de la jubilació que es
dedica de ple a la composició de
música clàssica, coral, solista i
simfònica, i compon peces a partir de poemes propis i d’autors
catalans com Maria Mercè Marsal i Vicent Andrés Estellés.
Ramon Ribé ha definit la seva
obra com “una òpera per plorar,
riure i viure amb passió uns esdeveniments viscuts”. No és una
òpera experimental, perquè la
música està sempre al servei del
text i té com a objectiu ajudar,
seduir, embolicar i subratllar el
llibret. En les obertures, quan
sona l’orquestra sola, s’escolta
tota una introducció dramàtica.
L’òpera Magda de Ramon Ribé,
escrita en català a partir del llibret de Jordi Voltas, situa l’acció
als anys setanta, concretament
en el moment de l’execució de
Salvador Puig Antich, que fa de
punt de partida de tota la trama.
La protagonista, Magda, casa-

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

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

da amb un industrial de l’alta
burgesia, s’enfronta a la societat després d’enamorar-se del
capellà d’un barri obrer, que, a
la vegada s’enfronta per motius
sindicalistes al seu marit. En un
context de lluita col·lectiva per
la llibertat, la protagonista viu
també la seva lluita individual.
Magda i Joan, els dos protagonistes, lluiten per la recerca de
la llibertat personal i col·lectiva
trencant convencions socials, familiars, religioses i polítiques del
seu entorn, transformen els seus
valors i arrisquen la vida. En el
repartiment figuren vuit solistes
encapçalats pels dos protagonistes Magda (mezzosoprano) i Joan
(baríton) així com també un cor i
una orquestra.
Val la pena escoltar les àries de
Magda: acte primer, escena 5a, i
acte segon, escenes 8 i 10; el cor
en el segon acte abans de prendre una decisió vital quan, com
en una tragèdia grega, medita
sobre el sentit de la vida; i el cor
en el segon acte quan interpreta
l’Himne per un cant independent
que canten els manifestants.
Montserrat Cots

ES VEN PARCEL·LA
AL POLÍGON INDUSTRIAL
1.125 m2
Tel. 629 521 312
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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

Agramunt G. Gatell 9 - Tàrrega 0
Pla d’Urgell 3 - Agramunt G. Gatell 3

Jornada 19 a 22

Bellcairenc 3 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 5 - Solsona 3
Ponts 0 - Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 0 - Tornabous 0
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

41

PJ PG PE PP GF GC

22 12 5

4 55 33

Al partit jugat contra el Tornabous
van dominar en el joc i en oportunitats,
però no es va fer cap gol i aquest empat
ens distancia una mica més del capdavant. En conseqüència d’això baixem a
la quarta posició.

Juvenil
Jornada 15 a 17

Agramunt G. Gatell 6 - Pla d’Urgell 1
Agramunt G. Gatell 2 - Tàrrega 0
Miralcamp 2 - Agramunt G. Gatell 2
Classificació

Punts

Agramunt G. Gatell

56

35

PJ PG PE PP GF GC

14 11 2

1 61 16

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

34

Classificació

16 10 4

Agramunt G. Gatell

2 63 19

Punts

34

PJ PG PE PP GF GC

14 11 1

2 105 50

Aquest aleví està millorant molt i ha
escalat fins a la tercera posició.

Aleví C

Infantil

Jornada 14 a 16

Jornada 14 a 17

Artesa de Segre 1 - Agramunt G. Gatell 12
Agramunt G. Gatell 10 - Rialp 1
Tàrrega 4 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell

Tàrrega 2 - Agramunt G. Gatell 11
Agramunt G. Gatell 13 - La Noguera 3

PJ PG PE PP GF GC

El cadet continua en quart lloc després d’aquests resultats.

Classificació

R. Mendoza

Punts

36

PJ PG PE PP GF GC

16 12 0

4 89 38

Mollerussa 10 - Agramunt G. Gatell 2
Agramunt G. Gatell 4 - La Seu Club 3
Agramunt G. Gatell 5 - Les Garrigues 3
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

7

PJ PG PE PP GF GC

15 2

1 12 36 86

Contundents victòries amb l’Artesa i
el Rialp. Estem en quarta posició.

Després de 15 jornades han arribat
dues victòries molt esperades. I, a més,
deixem de ser l’últim classificat.

Aleví A

Benjamí A

Jornada 14 a 16

FIF Lleida 3 - Agramunt G. Gatell 5
Agramunt G. Gatell 2 - Pla d’Urgell 2
Agramunt G. Gatell 16 - Tàrrega 2

Jornada 15 a 17

Agramunt G. Gatell 8 - Bellpuig 0
Baix Segrià 0 - Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 - FIF Lleida 5

L’empat a Miralcamp semblava un
mal resultat tal com va anar el partit,
però empatant a l’últim minut encara
va ser un bon resultat. Continuem en
segona posició.

Bon mes per a l’aleví. Situats en cinquena posició i amb marge per millorar.

Disputadíssim partit contra el líder FIF
Lleida. Continuem en sisena posició.

Cadet

Aleví B

Benjamí B

Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

35

PJ PG PE PP GF GC

Classificació

16 11 2

Agramunt G. Gatell

3 89 40

Punts

28

PJ PG PE PP GF GC

16 9

1

6 73 47

Jornada 14 a 16

Jornada 14 a 17

Jornada 15 a 17

Bellpuig 1 - Agramunt G. Gatell 6

Agramunt G. Gatell 5 - FIF Lleida 3

Alpicat 3 - Agramunt G. Gatell 6
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Agramunt G. Gatell 3 - FIF Lleida 1
Almacelles 3 - Agramunt G. Gatell 1
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

25

PJ PG PE PP GF GC

13 8

1

4 44 27

Dos bons partits disputats contra els
equips de Lleida. Seguim a la setena
posició.

Prebenjamí
Ponts 1 - Agramunt G. Gatell 15
Agramunt G. Gatell 3 - Linyola 1
FIF Lleida 4 - Agramunt G. Gatell 4
Classificació

Agramunt G. Gatell

Punts

46

PJ PG PE PP GF GC

16 15 1

0 149 14

El prebenjamí és notícia. Després de
moltes jornades sense cedir ni un sol
punt, va empatar contra el FIF Lleida.
Però malgrat aquest empat continuem
líders. ■

FOTO CEDIDA PEL CF AGRAMUNT

Jornada 15 a 17

Equip Aleví A. Jugadors: J. París, Y. Nakhil, K. Rodrigues, D. Bagés, M. Lluch, A. Pijuan, R. Font, M. Bullich, N. Coll, R. Pijuan.
Equip tècnic. Entrenador: X. Pedrol. Delegat: P.A. Pijuan.
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E S PO RTS ESCATXIC S

Un mes curt, atapeït de competicions
Cros Juneda
(diumenge 2 de febrer)

Benjamí femení

Els Escatxics vàrem encetar el mes
de febrer participant al Cros de Juneda,
enguany també puntuable pel Trofeu
Diputació de Lleida. En aquesta prova,
de nou vàrem tornar a tenir bons resultats:
Categoria

Atleta

Veterà masculí

Joan Fitó

13è

Veterà femení

Imma Coberó

2a

Cadet masculí

Cesc Boix
Arnau Jou

1r
3r

10a
13a
27a
28a
29a
32a
34a

Prebenjamí masculí

Gerard Gassó
Marc Bosch
Èric Vila
Hatim Mrizak
Adrià Castells
Esteve Areny
Pol Carrera

1r
2n
5è
11è
12è
31è
35è

Prebenjamí femení

Carla Gassó
Olga Serra

12a
13a

Posició

Infantil masculí

Pol Carrera
Gerard Fitó

2n
7è

Aleví masculí

Mehdi Bouharou
Martí Lluch
Pol Jou
Quim Pellicer
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
3r
17è
18è
26è
28è

Aleví femení

Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Laura Cuberes

4a
5a
12a

Benjamí masculí

Isaac Vila
Adam Mrizak
Biel Pla
Sergi Fitó
Enric Serra

6è
17è
28è
30è
36è

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró

3a
7a
9a

En les curses dels més menuts, fora
de competició, varen córrer Anis i Anas
Hriz, Neus Pellicer, Marià Vila i Oriol
Balagueró.

30K Tarragona
(diumenge 2 de febrer)

I el segon diumenge del mes de febrer, els atletes tenien la gran cita del
Cros de la temporada, doncs es disputava el Campionat de Catalunya Individual i de Clubs, enguany celebrat
coincidint amb el 50è Cros Ciutat de
Mataró. En curses on corrien una mitjana de 150 corredors en cadascuna,
els resultats van ser molt satisfactoris.
Categoria

Atleta

Sub14 femení

Martina Ibarz

Benjamines a la sortida de Juneda.

58

Posició
101a

Sub14 masculí

Pol Carrera
Martí Lluch
Quim Pellicer
Pol Jou
Josep Fitó

7è
33è
78è
93è
137è

Sub16 masculí

Cesc Boix
Arnau Jou
Gerard Fitó

12è
37è
106è

Sub12 femení

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Anna Galceran

58a
60a
86a
157a

Sub10 femení

Clàudia Pérez
Ona Carrera

33a
46a

Sub10 masculí

Marc Bosch
Gerard Lluch
Sergi Fitó

21è
75è
92è

Els nois Sub14, a més, aconseguien
una meritòria 7a posició per equips.

FONT: ESCATXICS

I uns quilòmetres més enllà, també
sis atletes dels Escatxics varen participar als 30K de Tarragona, com a entrenament previ a la participació a la
Marató de Barcelona. Així doncs, l’Elena Gardenyes, el Joan Carrera, el Jaume Fernández, el Jaume Puig, l’Albert
Martín i el Valentí Pérez varen gaudir
de la matinal una mica més assolellada
que la jornada a Juneda.

Campionat de Catalunya de Cros
(diumenge 9 de febrer, Mataró)

FONT: ESCATXICS

Benjamí femení

Clàudia Pérez
Ona Carrera
Isolda Porta
Anna Balagueró
Anna Galceran
Salwa Hriz
Gal·la Magrinyà
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Escatxics als 30K de Tarragona.

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

Atletes al Control d’Hospitalet de Llobregat.

Prebenjamí
masculí

El febrer ha continuat amb proves
puntuables pel Trofeu Diputació de
Lleida, ja arribant quasi a les seves acaballes i on els corredors ja comencen a
revisar puntuacions per les classificacions finals. El següent torn doncs era al
Cros de Balaguer, on vàrem obtenir les
següents posicions:
Categoria

Atleta

Veterà masculí

Joan Fitó

9è

Veterà femení

Imma Coberó

3a

Cadet masculí

Arnau Jou

4t

Infantil masculí

Genís Gimbert
Gerard Fitó

7è
8è

Aleví masculí

Mehdi Bouharou
Martí Lluch
Pol Jou
Guifré Porta
Quim Pellicer
Jan Figuera
Josep Fitó
Marcel Talavera

1r
4t
12è
14è
17è
24è
25è
32è

Sió Ribalta
Firdaws Mrizak
Martina Ibarz
Nora Serra
Laia Hernández

3a
4a
8a
19a
20a

Isaac Vila
Ot Serra
Adam Mrizak
Sergi Fitó

4t
8è
15è
25è

Martina Piña
Anna Pellicer
Marina Balagueró
Clàudia Pérez
Ona Carrera
Isolda Porta
Anna Balagueró
Anna Galceran
Salwa Hriz

5a
8a
10a
11a
13a
14a
26a
29a
32a

Marc Bosch
Gerard Lluch
Hatim Mrizak
Gerard Gassó

1r
2n
4t
7è

Benjamí masculí

Benjamí femení

Prebenjamí
masculí

Atleta

Aleví masculí

Mehdi Bouharou
Guifré Porta

Benjamí masculí

Isaac Vila

5è

Benjamí femení

Isolda Porta
Anna Balagueró

9a
10a

Prebenjamí masculí

Marc Bosch
Èric Vila

1r
7è

Miguel Ángel Aguza i Raül Marcos a la Marató de Sevilla.

Cros de Balaguer
(diumenge 16 de febrer)

Aleví femení

Categoria

Posició

Prebenjamí femení

Èric Vila
Genís Gilabert
Èric Serra
Adrià Castells
Roc Caus
Lluc Figuera
Esteve Areny
Gerard Grau
Pol Cases
Rosen Stefanov

9è
13è
14è
16è
25è
28è
34è
46è
49è
54è

Carla Gassó

18a

Fora de competició corrien els nens i
nenes de pàrvuls: Anis i Anas Hriz, Mariona Serra, Neus Pellicer, Marià Vila,
Artau Caus i Oriol Balagueró.

Control en pista aire lliure (dissabte 22 de febrer, Hospitalet de
Llobregat)
Entremig de les competicions de
cros, ja fa temps que els nostres atletes van participant en controls de pista
a l’aire lliure per poder anar provant
disciplines atlètiques i anar fent marques per classificar-se pels campionats
corresponents. El dissabte 22 alguns,
doncs, es varen desplaçar fins a Hospitalet del Llobregat per participar-hi.
Categoria Atleta

Prova i resultat

Sub10
masculí

Marc Bosch 1.000 m llisos: 4’01’’9
Gerard Lluch 1.000 m llisos: 4’09’’9

Sub14
masculí

Pol Carrera
Martí Lluch

1.000 m llisos: 3’16’’3
1.000 m llisos: 3’29’’6

Cros les Borges Blanques
(diumenge 23 de febrer)
El diumenge 23 de febrer i malgrat
la festivitat del Carnaval a Agramunt,
alguns dels nostres valents van llevar-se d’hora per participar al Cros de
les Borges Blanques. Amb menys participació a l’habitual, aquests varen ser
els resultats:

Posició
1r
5è

El Marià Vila, fora de competició va
córrer en la cursa de P4.

Zurich Marató de Sevilla
(diumenge 23 de febrer)
I aquest mateix diumenge, els atletes del club Miguel Ángel Aguza i Raül
Marcos corrien els 42K de la coneguda
marató de la ciutat de Sevilla. Varen
poder finalitzar-la amb una bona marca
encara que ja començava a fer massa
calor segons varen comentar.

Control en pista aire lliure
(dissabte 29 de febrer, Lleida)
I per tancar el mes, tornàvem a tenir
cita en pista. Per una banda, un nou
control en aire lliure aquest cop a Lleida amb la següent participació:
Categoria Atleta

Prova i resultat

Sub10
masculí

Marc Bosch 1.000 m llisos: 4’10’’3

Sub12
masculí

Isaac Vila

Sub14
masculí

Guifré Porta Salt Alçada: 1.37m

Sub16
masculí

Cesc Boix

600 m llisos: 2’00’’6

1.000 m llisos: 2’51’’2

Prèvia del Campionat de Catalunya S14 en pista coberta (dissabte 29 de febrer, Sabadell)
I el mateix dissabte, es disputava
la prèvia del Campionat de Catalunya
en categoria S14 en pista coberta a
les pistes de Sabadell. Hi participaven el Pol Carrera en la modalitat dels
2.000 m llisos on obtenia un temps de
6’52’’85 que el classificava per la final; i la Núria Argelich (sota les llistes
del Club Terres de Ponent) que corria
els 60 m llisos amb 8:24 segons, optant també així a plaça en la final. ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES

Calçats Mary
des de l’any 2000

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

i moltes més

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124
Mòb. Josep M. 605 851 798

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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E S P ORTS C LU B HA N DB OL AGR AMUNT

Final lliga regular per al cadet masculí
Jaume Espinal

M

es de febrer on el cadet masculí posa punt i final a la
seva lliga regular i es prepara per començar la copa, la
resta d’equips continuen endavant en les respectives competicions.

Sènior Masculí 4ª Catalana grup B
Altre cop partits ajustats, només una alegria en la visita
del Castelldefels. La resta, petis detalls deixen sense premi
l’esforç de l’equip.
09/02
16/02
23/02
01/03

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

33
24
24
28

TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
C.H. CASTELLBISBAL
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
HANDBOL ESPORTIU CASTELLDEFELS

26
28
22
27

Sènior Femení 2ª Catalana grup A
Victòria de prestigi contra el segon classificat, l’Handbol
Esplugues, però derrota inesperada en la visita al Pau Casals
de Sabadell. La resta, valuoses victòries que deixen l’equip
a només un punt de la desitjada fase d’ascens.
09/02
15/02
23/02
01/03

TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
BCN SANTS UBAE CEH
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
BM PAU CASALS

25
30
25
20

CLUB HANDBOL RÀPID CORNELLÀ
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA
FINESTRELLES HANDBOL ESPLUGUES
TORRÓ D’AGRAMUNT ACLE-CHA

23
34
24
17

Cadet Masculí 2ª Catalana grup C
Dues victòries i una derrota, són els partits que posen punt
i final a la lliga regular, deixant l’equip en una bona cinquena posició. Ara toca nova competició, la Copa, amb alguns
nous rivals i d’altres antics coneguts.
42

C.E. MARISTES DE RUBI BLAU 33

28
30

HC SERRADELLS ANDORRA
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

34
51

Cadet Femení 1a Catalana gr A-3 2a fase
Continuen els problemes de lesions a l’equip de les noies
cadet, i això s’ha reflectit en els resultats obtinguts aquest
mes de febrer. Esperem recuperar efectius de cara properes
jornades i aconseguir alguna alegria més.
09/02
15/02
23/02
01/03

HANDBOL SANT CUGAT NEGRE 29
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
16
HB SANT FOST
47
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
0

TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
CH SANT ANDREU
TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
JORNADA DESCANS

13
23
21
0

Equips de base
A l’espera de la jornada de la Copa Valors, el 14 de març a
Agramunt els més menuts participaren en la trobada de mini
handbol organitzada des del Club ACLE Guissona, que comptà amb la presència de l’actual porter del FC Barcelona, Gonzalo Pérez de Vargas, que féu les delícies de grans i petits.
Si vols provar què es 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,
informa-te’n al nostre web www.handbolagramunt.org, o passa algun dilluns, dimecres o divendres pel pavelló que segur
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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09/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA

15/02 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA
22/02 CH CASTELLBISBAL

Equip Sènior masculí d’aquesta temporada.

[MARÇ 2020]

sió 673

61

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

Progressió satisfactòria i notable
rendiment grupal

E

n aquest tram de temporada
els equips han mostrat un gran
esperit de millora contínua, no
conformant-se en allò que ja es fa bé
sinó aprofundint en diferents conceptes basquetbolístics per tal de poder
dir que cada jugador i jugadora és millor un cop acabada la temporada.
Babys i Pre-Mini Mixt: Segueixen
entrenant amb moltes ganes i il·lusió
copsant dia a dia la seva evolució en
fonaments bàsics de l’esport i emprant
la participació a les trobades d’escoles
de bàsquet de Bellpuig i Vallfogona de
Balaguer per acostumar-se a la dinàmi-

ca de joc en pista, agafar confiança en
les mesures del camp i prendre consciència del compromís que comporta participar en activitats federatives.
Anem pel bon camí, tenim futur més
que assegurat amb aquest grup amb
tantes ganes de seguir el seu aprenentatge en conceptes de l’esport i valors
generals.
Mini Femení A i B: Els dos equips es
troben immersos en dinàmiques diferents quant a competició. L’equip A en
un grup en què es dirimeix qui participarà a la final a quatre de la categoria
i, per tant, de més potencial i qualitat.

L’equip B, de nova creació, en un grup
en què l’objectiu és formar-se al màxim, prendre responsabilitat individual
i que tothom millori en el seu joc a base
d’entrenar molt i disposar de nombroses oportunitats per a demostrar la vàlua, minuts de qualitat i en el que totes
han de donar un pas endavant.
Fins al moment ambdós equips estan donant la cara amb el màxim orgull i sabent treure el màxim de profit
d’aquesta segona fase de la competició. A nivell de resultats només una
victòria de l’equip A contra el CB Balaguer Grana (53-50) però gran millora

(VSHFLDOLVWHVHQ
0HGLFLQD)DPtOLD7UDXPDWRORJLD
5DLJ;*LQHFRORJLD'LHWLVWD
5HY(VSRUWLYD3HUPtVDUPHV5HY&DUQHW

7HUjSLDItVLFD
)LVLRWHUjSLD7HUjSLD,QGLED2VWHRSDWLD
2QHVGH;RF31,*LPQjVWLFD
'LPHFUHV([WUDFFLRQVGHVDQJ
ŶŐĞů'ƵŝŵĞƌăϯ͕ŐƌĂŵƵŶƚ
ϵϳϯϯϵϮϭϬϯ
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La Queralt Solé, gaudint de l’experiència en la selecció
Pre-Infantil Femení de Lleida.

L’Infantil Femení A es guanya el dret a jugar la final a quatre
a Agramunt superant el CB Maristes.

de totes les jugadores en bot, passada,
tir a cistella i ocupació de l’espai sense
pilota. Per tant, èxit assolit i marge de
millora encara enorme!
Infantil Masculí: Estan superant el
handicap de les nombroses baixes amb
serenor, treball, esforç i constància i
cadascun dels nois dóna un pas endavant en el vessant que més domina
perquè el petit gra de sorra individual
es converteixi en un tot col·lectiu. Així
s’han obtingut triomfs de prestigi com
davant el CB Pardinyes Negre (39-60),
el CB Torregrossa (45-88) o el CEP Térmens (77-28). Equip que és una pinya
dins i fora del camp i es demostra en
el rendiment grupal, atacant de manera col·lectiva engrescadora i defensant
de manera solidària. Bon treball i bona
projecció, a no caure en el conformisme i seguir treballant per anar a més.
Infantil Femení A i B: Els dos equips
han protagonitzat una primera fase de
la lliga espectacular quedant primeres
i guanyant el factor camp en una hipotètica final a quatre, en un triomf agònic a la pista del CB Maristes (48-51)

i terceres demostrant el seu bon saber
fer, respectivament.
A principi de temporada era una
aposta complexa el dividir el grup en
dos equips, però s’ha pogut apreciar
que ha estat tot un encert, evolució espectacular de les jugadores, assumpció
de fonaments a una velocitat de creuer
i sensació que l’allau de joc i la pressió
a la pilota és excepcional en l’equip A
i la serenor, ordre i criteri en el joc del
B, la clau per mantenir-se en la zona
alta de la classificació. A seguir així,
encara no heu assolit res important, tot
està per fer, depèn de la vostra actitud!
Sènior Masculí: Després de la consecució de la Copa Federació set
triomfs consecutius d’aquest grup de
nois amb una qualitat tècnica i tàctica formidable, assolint vèncer en les
complicades pistes lleidatanes del CB
Sícoris (55-59) i del CB Secà (58-72),
demostrant que res tenen a envejar a
cap dels equips punters de la competició. Aquesta trajectòria es va veure
truncada per la derrota a casa davant
el CN Tàrrega B (63-67) en què en un

final de partit ajustat, va sortir creu en
aquest cas. Bé, no passa res, doncs
un mal partit el pot tenir tothom. De
ben segur que en els propers partits es
recuperarà el ritme de joc i de circulació de pilota del mes de desembre,
així com els automatismes ofensius,
que darrerament han estat ben contrarestats pels rivals pressionant les línies
de passada. A carregar piles i a seguir
amb l’objectiu màxim, aixecar també el
títol de campions territorials i optar al
particular doblet triomfant.
Per últim, comentar una molt bona
notícia. Des del BAC tornem a estar
d’enhorabona, doncs tenim la jugadora
Queralt Solé Torres que ha estat seleccionada per participar amb la selecció
de Lleida pre-infantil, disputant un torneig al pavelló d’Impacsa de Balaguer
el passat mes de febrer. Tot un orgull
pel nostre club que jugadores que han
format part del BAC des de ben petites
tinguin el merescut premi al seu esforç, treball, determinació i qualitat, i
que siguin un referent per tots aquells
que venen per sota i que poden apreciar que quan un s’esforça en allò que
fa, sempre assoleix el reconeixement
de la feina ben feta. Sentim-nos doncs
tots orgullosos, tots en som part. Enhorabona Queralt i a la seva família,
enhorabona a tots els membres del
BAC, un gran club que pretén créixer
temporada a temporada tenint present
que els valors inherents a l’esport són
innegociables! ■
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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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APROVAT EL NOU REGLAMENT DE FUNCIONAMENT
DE RÀDIO SIÓ

En la sessió plenària del 27 de febrer, el Ple de l’Ajuntament d’Agramunt va aprovar el nou Reglament de Funcionament de Ràdio Sió. Es tracta d’un document que reforça
el caràcter de servei públic de l’emissora municipal. Amb
aquest reglament es constitueixen les bases del Consell Municipal de Comunicació i queda regulat el funcionament de
la ràdio. El document es basa amb la Llei de la Comunicació
Audiovisual de Catalunya, que fixa els principis bàsics que
han de regir la gestió i els continguts de l’emissora, que es
continuarà guiant, com ha fet fins al moment, pels principis
d’objectivitat, veracitat i imparcialitat de les informacions,
així com el respecte pel pluralisme polític, religiós, social,
cultural i lingüístic.
A partir d’ara, la prestació del servei públic de Ràdio Sió es
durà a terme en forma de gestió directa per part de l’Ajuntament d’Agramunt. Tot i això, el reglament blinda la independència periodística del mitjà gràcies a la creació del Consell
Municipal de Comunicació, un òrgan consultiu format per
representants de tots els grups municipals i amb la participació d’entitats socials d’Agramunt.
NOVA ESCOMBRADORA PER A L’EQUIP DE SERVEIS
MUNICIPALS

L’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a la renovació de
les escombradores de què disposava mitjançant la compra
d’una màquina més potent i completa, a fi d’incrementar
la capacitat de feina i la productivitat dels equips actuals,
que passaran a ser complementaris.
La màquina, de fabricació suïssa i comercialitzada per Ros
Roca SA, suposa per a l’equip de serveis, un pas més cap a
la modernització, i una clara aposta per la qualitat i eficiència dels mitjans dels serveis municipals, que a partir d’ara
milloraran el servei de neteja viària a tot el municipi.
Per aquest motiu, es forma tres persones de l’equip de
serveis per a treure’n el màxim rendiment.

INICIATIVA “PEDALEM PER LA INCLUSIÓ”

L’Ajuntament d’Agramunt a través del
Patronat d’Esports s’ha adherit al projecte SEP TITAN del Jaume Rovira. Sota el lema “Pedala per
la inclusió” durant una setmana es va habilitar una bicicleta
estàtica al vestíbul del pavelló esportiu amb l’objectiu de
sumar minuts pedalats. Així totes les persones que van voler
col·laborar van fer una aportació econòmica segons els minuts pedalats acumulats.
El repte SEP TITAN és un projecte esportiu de Jaume Rovira, professor d’educació física a l’INS Ribera del Sió, amb
el qual està recollint fons perquè l’equip ciclista del Club
Alba pugui realitzar una ruta de llarga distància en bici. El
projecte ha estat un dels guanyadors de la Beca Titan Life.
Al llarg de la setmana i durant el dia de la Cursa de la Dona
es van acumular 180 minuts pedalats i es van recollir 82€.
PROGRAMA DE FORMACIÓ L’ACADÈMIA DELS SÈNIORS

Del 20 d’abril a l’1 de juny es realitzarà a Agramunt una
formació gratuïta per a gent gran, l’Acadèmia dels Sèniors,
una proposta del Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la Generalitat, amb la participació de diferents
departaments i entitats, amb l’objectiu d’empoderar les persones grans a través de la formació.
La formació consta de set sessions: Consumim segurs;
Petits Consells per a grans persones; Cuideu-vos per gaudir
d’una bona salut; Els serveis socials a prop vostre; Mesures
jurídiques de protecció a les persones; Seguretat a la llar
i Preservació del medi natural. Totes seran impartides per
professionals dels diferents departaments i entitats: Mossos
d’Esquadra, Agència de Consum, Serveis Socials, Bombers,
Col·legi de Notaris, Departament de Salut i Agents Rurals.
La formació es realitzarà a l’Espai Cívic d’Agramunt els dilluns de 16.00 h a 17.15 h entre el 20 d’abril i l’1 de juny.
Per participar a l’Acadèmia dels Sèniors cal inscripció prèvia
a l’Espai Cívic (eca@agramunt.cat - 663 21 87 70).

FONT: AJUNTAMENT

DADES DEL SERVEI D’ESCOMBRARIES

Les dades mostren que durant els dos primers mesos
d’aquest any s’han generat 25,20 tones de residu més que
els mateixos mesos que l’any passat. No és una bona dada,
però si ho mirem al detall ens adonem que d’aquestes 25
tones, només cinc són de rebuig.
Pel que fa al triatge en general, millorat en 20,22 tones
en els primers mesos, dades que representen una millora
del 20,25%. Un bon resultats que entre tots seria important
mantenir.
En rebuig, el 2020 s’ha generat un 2,1% més que el
2019. Un lleuger increment que caldria anar neutralitzar en
els propers mesos. En orgànica el 2020 s’ha començat amb
força respecte l’any passat, però sense una millora respecte
els darrers mesos del 2019 (al voltant de les 20 tones).
[MARÇ 2020]
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Fracció / Tipus
de residu

MITJANA
període
2019
en tones

GENER

FEBRER

Mitjana
mensual
(tones)

% 2020
respecte
2019

Rebuig

115,98

119,0

117,96

118,47

2,1%

Matèria orgànica

18,1

19,6

22,2

20,70

14,5%

Vidre

10,0

11,88

8,7

10,31

2,9%

Envasos

8,9

13,13

9,5

11,34

27,45%

Paper

12,94

20,25

15,13

17,69

36,69%

TOTAL SELECCIONAT

49,93

64,4

55,65

60,04

20,25%

TONES TOTAL
DE RESIDUS

165,91

183

173,61

178,5

7,59%

% DE TRIATGE

30,09%

35,12%

32,06%

33,6%

11,76%

previsió i objectiu
per al 2020

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

50%

En vidre aquest 2020 es manté al mateix nivell que el
2019 amb un lleuger increment el 2,9%. En envasos el que
portem de 2020 s’han destriat 22,67 tn, (11,34 tn/mes, i
s’ha millorat el triatge respecte els mesos de gener i febrer
de 2019 en un 27,45%. És un molt bon resultat. En paper
s’ha destriat 35,38 tn, 17,69 tn/mes, que sobre els resultats
de 2019 representen una millora espectacular, del 36,69%.
ACTES
APROVACIÓ PROJECTE

S’aprovà inicialment el projecte d’obres de substitució de
l’actual sistema de producció d’energia tèrmica de l’EMMA
per una caldera de biomassa, redactat per l’enginyer industrial Albert Farràs Balasch, amb un pressupost d’execució
per contracte de 115.620,91€.
SUBVENCIONS

- De 900€ a La Coral d’Avui per fer front a les despeses
pel 9è Concert Ramon Casals, per la celebració del concert
del Cor de Cambra Lieder Càmera de Sabadell.
- De 430,11€ a l’Associació de Dones de l’Esbarjo, per a
les activitats realitzades en la revetlla de l’estiu 2019.
- De 1.500€ a l’Associació de Jovent de Montclar per fer
front a les despeses de les activitats que es van realitzar dins
els actes de la Festa Major del 2019.
- De 16.000€ a la Fundació Privada Guillem Viladot “Lo
Pardal” per a la gestió dels objectius fundacionals de l’exercici 2020.
- De 1.100€, 7.600€ i 7.600€ a l’Associació Cultural
Sant Jaume de Montclar en concepte de l’aportació per inversions i manteniment de les despeses del poble per als
anys 2017, 2018 i 2019 respectivament.
CONTRACTES MENORS

-Consultoria i assistència jurídica, al Despatx Simeó Miquel Advocats Associats, SLP, per un valor màxim estimat
anual que mai assolirà els 14.999€ més IVA.
66
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-Obra pels treballs de pintura de l’edifici de la Residència
Geriàtrica Mas Vell d’Agramunt al Sr. Miquel Caralps Giménez, per un import de 7.245,48€, inclòs IVA.
-Subministrament i col·locació de les baranes interiors i
exteriors per l’obra de la rehabilitació de la Residència Geriàtrica Mas Vell a l’empresa ART FERRO SL, per un import
de 10.253,30€, inclòs IVA,
-Treballs de revestiment de les parets amb fenòlic a les
plantes de l’edifici de la Residència Geriàtrica Mas Vell a
l’empresa GRUPO DE INVERSIONES ALMY, SA, per un import de 20.905€, exclòs IVA,
-Obra pels treballs de vestidors del personal concretament
de les cabines sanitàries a les plantes de l’edifici de la Residència Geriàtrica Mas Vell al Sr. Jaume Puigpinós Ariaca, un
import de 2.545,07€, inclòs IVA.
-Serveis contracte manteniment de control de coloms per
l’any 2020 a l’empresa MIQUEL RAFEL CAMPAS, per un
import de 2.124€ (inclòs IVA),
-Obra pels treballs de sistema contraincendis (lot 4) de
l’obra de la Rehabilitació de la Residència Geriàtrica Mas
Vell, concretament els sistema de detecció i alarma d’incendis a l’empresa MESSEGUR 24H, SL, per un import de
9.396,63€, exclòs IVA.
-Serveis per la redacció de memòries tècniques per les
instal·lacions de reforma dels vestidors del Camp de Futbol
municipal d’Agramunt, a l’empresa TECNIQUES ENERGETIQUES URGELL SL, per un import de 1.815€ (inclòs IVA).
-Serveis, a favor de la companyia de Toni Albà, SL per
l’espectacle “Histèria Sagrada” celebrat al pavelló firal el dia
15 de febrer, per un import de 5.445€.
-Obra de la 2ª fase del grup de pressió per la reparació del
dipòsit del Convent a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ, SL un import total de 11.219,21€, sense IVA.
-Tasques diverses d’arranjament de la via pública d’Agramunt com la rampa de l’edifici del Cap i reparacions del
clavegueram al polígon industrial al Sr. FELICIANO GARCIA
CASTRO, per un import de 1.420,68€, inclòs IVA.
-Servei de manteniment i conservació de jardins i zones
verdes de la zona nord del municipi al Sr. JORDI LLUCH
SARNAGO, per un import d’11.222,15€, inclòs IVA. I els
de la zona sud al Sr. ROGER FARRÉ BORDA, per un import
de 7.528,02€, inclòs IVA.
-Obra d’instal·lació del conducte de la xemeneia i treballs
annexs per la cuina de l’edifici de la Residència Mas Vell
a l’empresa MARTIN HIDALGO INDUSTRIAS, SLU, per un
import de 7.889,21€, sense IVA.
-Serveis per la contractació dels serveis de so i il·luminació
pels actes de la rua de Carnestoltes-2020 a l’empresa LLOGUERS I INSTAL·LACIONS MEGA-SO, SL, per un import de
2.400€ (exclòs IVA),
-Contractació tramitació dels serveis de la “Plataforma Hacienda Local”, a l’empresa ESPUBLICO SERVICIOS PARA LA

ADMINISTRACION, SA per la tramitació del servei esmentat
per un import de 3.070,42€ (inclòs IVA)/quota anual.
-Subministrament de 184 cadires, model Gamma de color
blau per l’Ajuntament d’Agramunt a l’empresa GRUP SIGMA
CORNELLA, SL per un import de 1.335,84€, inclòs IVA.
-Subministrament de tres monitors d’ordinador per l’equipament informàtic de les oficines de l’Ajuntament a l’empresa ONA GESTIÓ, SL, per un import de 285€, inclòs IVA.
-Subministrament de calçat i vestuari d’uniforme per la
Policia Local d’Agramunt a l’empresa INSIGNIA UNIFORMES, SL, per un import de 1.565,96€, inclòs IVA.
-Subministrament d’una màquina calandra planxadora per
l’equipament de la Residència Mas Vell a l’empresa ALLIANCE LAUNDRY SYSTEMS-SPAIN SLU per un import de
4.153,45€, inclòs IVA.
-Obres pendents executar calefacció i aigua per l’obra
de la rehabilitació de la Residència Geriàtrica Mas Vell a
l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per un import de
6.094,30€ (inclòs IVA) i a l’empresa TOPINSTAL, SL, per
un import de 8.840,12€ (inclòs IVA), respectivament.
-Obres per la instal·lació de quatre hidrants soterrats al
Polígon Vell d’Agramunt, concretament al C. Tossal i al Camí
Vell de Tàrrega a l’empresa CASSA AIGÜES I DEPURACIÓ,
SL, per un import de, 8.719,79€ (inclòs IVA).
-Treballs del muntatge de 440 plaques de correcció acústica a l’equipament de l’Espai Cívic al Sr. RAMON PUIGPINÓS ARIACA, per un import de 22€/hora i amb un import
màxim de 2.000€ (inclòs IVA).
-Treballs per fer dos forats als 11 cilindres de formigó que
estan ubicats a la plaça de la Fondandana al Sr. JOAN CARALPS GIMÉNEZ, per un import de 1.141,63€ (inclòs IVA).
-Treballs extres de col·locació de pladur i treballs de guix
(Fase 2) dins de l’obra de “Rehabilitació de la Residència
Mas Vell d’Agramunt al Sr. MARCOS GÓMEZ BARBERO, per
un import de 4.961,18€, inclòs IVA,
-Col·locació dels marbres pels lavabos de les plantes de
l’edifici de la Residència inclosos dins de l’obra de “Rehabilitació de la Residència Mas Vell d’Agramunt” al Sr. JOSEF
BENI MOHSSEN, per un import de 5.624,36€, exclòs IVA.
-Serveis de reparació pel canvi del motor de l’aparell del
rentavaixelles ubicat a les instal·lacions del menjador del
Col·legi Macià-Companys a l’empresa 9 GRUP SERVEI TECNIC, SL, per un import de 566,33€, inclòs IVA.
-Canvi d’equip de bateries en el SAI de les oficines de la
Policia Local al SR. JACINTO RAMÓN MILLAT, per un import de 303,95€, inclòs IVA.
-Treballs d’esporga de la jardineria dels espais verds, parcs
i jardins públics dels nuclis agregats (Montclar, Mafet, Almenara, la Donzell i Puelles) al Sr. ROGER FARRÉ BORDA, per
un import de 2.192€, sense IVA.
-Manteniment del programa informàtic “Sistema POL” de
la Policia Local d’Agramunt a l’empresa TECNI-SOFT IDE,

SL, per un import de 1.024,01€, inclòs IVA.
-Subministrament senyalització horitzontal zona viària de
l’Av. Agustí Ros, Av. Jaume Mestres i Passeig Nou a l’empresa PROSEÑAL, SL, per un import de 13.501€, sense IVA.
-Subministrament d’arbrat amb cepelló per la zona de l’Av.
Jaume Mestres i la seva plantació al Sr. Jordi Lluch Sarnago,
per un import de 9.340€, sense IVA.
-Treballs d’arranjament de camins de Mafet, en concret
dels treballs detallats en la proposta presentada per l’Associació de Veïns de Mafet a l’empresa MACOTEC 905, SL, per
un import de 1.619€, sense IVA.
-Adquisició de tres aparells informàtics per diverses oficines de l’Ajuntament al Sr. Sr. MIQUEL CASTELLÀ ROCA,
per un import de 303,95€, inclòs IVA.
-Adquisició de 27 banderoles a la via pública de la poesia
visual de Guillem Viladot a l’empresa TENDALS SANGRÀ,
SL, per un import de 1.796,85€, inclòs IVA.
-Tasques diverses per l’obra de la rehabilitació de la Residència Geriàtrica Mas Vell al Sr. DELFÍ SOLÉ ISANTA,
per un import de 20€/hora per oficial de 1a i un import de
19€/hora per oficial de 2a i amb una facturació màxima de
10.000€ (sense IVA).
-Contractació dels grups per a la programació d’espectacles i concerts dins el cicle d’arts escèniques i musicals(Brots-2020):
· Produccions Teatre al Detall, SCCL. La nena dels pardals
(teatre), 2.964,50€
· Judit Argomaniz Jiménez. Female + Fight (dansa),
3.025,00€
· Albert Calzada Ribalta. El llibre de les vellicositats (música), 1.875,50€
· Associació Cultural la Calòrica. Fairfly (teatre), 3.509,00€
· El Sidral Saraus i Saratges Teatrals SLL. Heliko (espectacle itinerant), 1.754,00€
CONVENI L’AJUNTAMENT I CENTRE EXCURSIONISTA

S’aprovà el conveni entre l’Ajuntament i el Centre Excursionista (CEA) per a la instal·lació i ús d’un rocòdrom/boulder
a l’antic dipòsit municipal d’aigua.
L’Ajuntament cedeix gratuïtament al CEA l’espai necessari
del dipòsit municipal per un termini de 10 anys per a la
instal·lació del rocòdrom / boulder, el qual serà d’ús exclusivament esportiu i per a la pràctica dels seus socis i abonats
per a l’escalada. El CEA instal·larà a càrrec seu un rocòdrom
en aquest espai que serà de la seva propietat.
L’Ajuntament facilitarà l’accés del CEA a les instal·lacions
amb els mitjans i de la manera que acordin les parts, cadascuna de les quals gestionarà els seus propis usuaris en l’ús
de les instal·lacions i en els horaris pactats.
El CEA establirà una normativa d’ús del rocòdrom, per tal
de garantir la seguretat dels usuaris i el bon manteniment de
les instal·lacions. ■
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Escola de Sobreestants
d’Obres Públiques

CFPS Projectes d’Obra Civil
- Encarregat sobreestant
- Topograﬁa
T
- BIM

Formació d’alta capacitació BIM
C. Salvador Espriu, 2 - 25300 Tàrrega
T rega (Lleida)
Tàr
973 31 23 03 - escolasobreestants.tes@gencat.cat
territori.gencat.cat/sobreestants - @E_sobreestants
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A L M A N AC

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 7h 36m, i es pon
a les 20h 16m. El dia 30 el sol surt a les 6h
51m, i es pon a les 20h 48m.
El dia 19, el sol entra a la constel·lació
de TAURE.

DATES ASSENYALADES
Dia 5: Diumenge de Rams. Avui l’Església
celebra l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem,
on fou rebut amb palmes i branques de llorer i
d’olivera. Per això són beneïts rams i branques
d’aquests arbres.
Rams mullats,
Rams mullats,
bo pel als sembrats.
els carros carregats.
Dia 9: Dijous Sant. Fins no fa massa temps,
havia estat uns dels festius més respectats a Catalunya, juntament amb el Divendres Sant. Ningú no treballava aquests dies i estava molt mal
vist que ho fes algú. Avui també era el dia que a
algunes esglésies se celebraven els misteris de
la Passió de Crist que després ha donat lloc a les
representacions teatrals de la Passió, com és el
cas de la de Cervera.
Dia 10: Divendres Sant.
Dia 11: Dissabte de Glòria. Vetlla Pasqual.
Dia 12: Pasqua de Resurrecció.
Dia 12: Dilluns de Pasqua Florida.

Demografia

Quart creixent

el dia 1, a les 12:21 h

Lluna plena

el dia 8, a les 4:35 h

Quart minvant

el dia 14, a les 00:56 h

Lluna nova

el dia 23, a les 4:26 h

Quart creixent

el dia 30, a les 22:38 h
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Temperatura màxima:
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Temperatura mínima:

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Ramon Bernaus i Santacreu

40

16,3

55 anys, dia 23
89 anys, dia 29

Dia 27: Mare de Déu de Montserrat, patrona
de Catalunya.

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

18,3 18,9

DEFUNCIONS
Jesús Martín Sánchez
Manuel Pedrol Pla

dia 1
dia 8
dia 14
dia 19
dia 20
dia 22

Dia 23: Sant Jordi, patró de Catalunya.
Aquest sant va gaudir de molta veneració durant
l’època medieval quan Catalunya estava en la
seva època d’expansió militar, política i comercial i se celebra la festa des de l’any 1427.

45

20

NAIXEMENTS
Nil Majos Martínez
Soraya Mauzer Minero
Isabella Mejia Ruiz
Blai Sorribes Cabrol
Carla Fontanet Pampalona
Kalifa Coulibaly

la confraria del Sant Esperit. Fou la primera que
s’instituí a l’església d’Agramunt sota l’advocació de Sancti Spiritus. A més de l’esplendor del
culte, practicaven obres de caritat com repartir
pans als pobres a la porta de l’església per la
festa de Tots Sants. En la carta de fundació apareixen més de tres-centes signatures d’associats, clergues, nobles, lletrats, camperols i artesans. Possiblement la confraria també contribuí
a l’edificació d’una part del temple, segurament
la porta de ponent en què la peanya de la Mare
de Déu està datada del 1283.

Dia 16 d’abril de 1272 (IIII idus): Es funda

°C

(Mes de febrer de 2020)

Temperatura mitjana:

Precipitacions:

JOSEP ROVIRA

ABRIL 2020

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER
TOTAL .........................................

0,0 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE FEBRER
Màxima del mes ........................... 19,7°, dia 4
Mínima del mes ............................... -1°, dia 5
Oscil·lació extrema mensual .................... 20,7°
Mitjana de les màximes .......................... 16,2°
Mitjana de les mínimes ............................. 3,3°
Mitjana de les mitjanes ..............................9,8°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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Restaurant

687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

C R I E M Q U A L I TAT
La teva Botiga a Agramunt
Ctra. Cervera km. 19 · T. 973 390 801
CENTRAL
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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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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Muntatge amb els
pals de fusta a la
rotonda d’entrada a
la vila, amb què es vol
donar a entendre una
mena de conﬁnament
agramuntí per
l’epidèmia del
coronavirus.
La imatge de dalt és
l’original, mentre que
a la de sota s’han fet
set modiﬁcacions.
A veure si les trobeu!

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

V A V A L L V E R Y K W C W A

R R N V R A B R O C E R X S T

Busqueu els següents onze noms:
ARCAL, AVALL, COLZAR, DECURVAR,
ENCORBAR, FLECTIR, INCURVAR,
RECORBAR, REVOLT, TORÇAR, VINCLAR

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.

E H R T A S M H U R D T X T K

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:
D F I A R N L O A X G G R C C

❚ Coordina Rosa Maria Sera

8

Solució a les
7 diferències:

1

S R J T J Q A X M L E P S B P

2

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

7

E H R T A S M H U R D T X T K

8

C W A F L E C T I R C P C G R

9

U I B U C T O R Ç A R A Ç I S

2

R N R V N R A Z L O C N R N B
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V C O R I E S U J N D L Q B A

Solució al
SUDOKU:

3

4
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Cinquè Aniversari

Josep Figuera Pla
(10 d’octubre de 1934 - 3 de març de 2015)

En Josep de “Cal Manetes”,
com ens tenia acostumats,
ha engegat el seu últim viatge;
sense parades ni peatges.
El teu record viurà
sempre en nosaltres.
Agramunt, març de 2020

Mentre el nostre cor segueixi
guardant el teu record, mai no podrem
dir-te adéu...

Tretzè aniversari

Joan Rovira Torres
Març del 2007 - Març 2020

La família et recordarà sempre.

72

sió 673

[MARÇ 2020]

L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

L A C A L AIS ERA

ROBERT PENELLA

Puput
(Upupa epops)
La puput és de les
aus més confiades
que vola pels nostres
camps, és la que
amb alegria i color
anuncia que l’hivern
s’ha acabat: “Quan
canta la puput,
el bon temps és
vingut”. “Si a l’abril
no cante lo puput
o s’ha mort o s’ha
perdut”.
N’hi ha algun que
passa l’hivern a casa
nostra.
La Donzell, gener
del 2017

per SERAFINA BALASCH
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QUART ANIVERSARI

Joan Batalla Llordés
que morí cristianament el dia 24 de febrer de 2016, als 69 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.
A. C. S.

Hi ha persones especials, com tu eres, que en el seu pas per la terra deixen una petjada
tan profunda que a pesar de no ser-hi físicament, sempre hi són en el pensament i en
el cor de la família i amics.
T’enyorem enormement.

Agramunt, febrer de 2020
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l dia 12 de març es van complir 25
anys justos d’aquesta imatge que
publiquem en la secció mensual de
l’Àlbum. Correspon a la Festa de l’Arbre
que es va celebrar a la Serra d’Almenara
organitzada per la regidoria d’Agricultura i Medi Ambient de l’Ajuntament, amb
la col·laboració del departament d’Agricultura de la Generalitat, l’Agrupament
Escolta, la Creu Roja, els Bombers Voluntaris, els centres docents de la vila i
l’empresa Forestal Catalana que va ser
l’encarregada de fer la reforestació dels
comunals.
Va comptar amb molta participació de
menuts i grans que van plantar uns 300
pins blancs, una varietat molt resistent
per a aquesta mena de terreny. Als primers temps hi havia gent que anaven
a regar l’arbre que havien plantat. Pel
motiu que sigui, la majoria d’aquests
pins van arrelar i durant aquest quart de
segle han crescut considerablement.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1) Ricard Bertran. 2) Joan Puig. 3) Magda Miró. 4) Higínia Solanilla.
5) Josep Rovira. 6) Josep Rovira Miró. 7) Irene Puig. 8) Sergi Bertran.
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FOTO: JOSEP ROVIRA

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

La imatge d’ahir és de mitjans de 1994 de quan s’estava urbanitzant el Passeig Nou des de la carretera de Cervera fins al polígon,
travessant el Sió amb la passarel·la metàl·lica que encara hi ha actualment i que feia poc que s’hi havia col·locat. A la dreta veiem
un dels arbres centenaris que hi havia i que es van haver d’arrencar. En aquest indret, cantonada amb el carrer del Molí Vell, també
s’hi començaven a fer edificacions com la de la imatge que està a mig construir. Recordem que fins fa pocs mesos, en aquest
habitatge durant molts anys hi va haver un vídeo club on molts agramuntins hi havíem anar a llogar les pel·lícules. Amb les noves
tecnologies i plataformes digitals, aquests establiments han anat quedant en desús.

