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PORTADA:
La imatge de la portada d’aquest mes,
captada des dels dipòsits del Convent,
la dediquem al recuperat castell de
focs fet des de damunt del dipòsit del
castell com a cloenda dels actes de la
Festa Major d’enguany. Temps enrere
era habitual cloure la nostra festa gran
amb un espectacle pirotècnic similar,
fins que fa set anys es va substituir per
l’enlairament de fanalets des de la plaça
de la Fondandana.
(Foto: Josep Rovira)
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Editorial
La Festa Major d’enguany

L

a Festa Major de la vila ja ha passat
i potser és bo que en fem un comentari. Cal reconèixer que els membres del consistori pocs dies abans es
van trobar en una cruïlla en què es feia
difícil elegir el camí. El coronavirus
continuava campant a la seva i fent
acte de presència arreu. La decisió
es convertia en un afer delicat.
Per una banda hi havia la possibilitat de suspendre tots els actes de la
Festa Major tot lamentant la situació
d’incertesa que estàvem vivint. Era
una opció legítima que alguns ajuntaments de les rodalies van escollir.
Així s’evitaven perills i que se’ls pogués acusar a posteriori d’haver ajudat a propagar la pandèmia. També
s’ha de dir que aquesta opció era la
més fàcil, la menys valenta i, alhora,
la més trista.
Per altra banda hi havia la possibilitat de ser valents i tirar endavant tots
o quasi tots els actes. Això sí, amb les
corresponents mesures sanitàries i de
canvis d’aforament i de restricció i
control dels mateixos. Aquesta va ser

la que va triar el nostre consistori. I
creiem que va ser l’encertada, perquè
es va poder gaudir de l’essència de la
nostra festa. Els actes festius es van
fer amb aforament limitat i controlat,
ja que els assistents havien d’inscriure-

s’hi prèviament després d’haver facilitat les dades personals (la recollida i
control de les quals fou una feinada
afegida als organitzadors). En el moment de les celebracions es desinfectaven prèviament l’espai, les cadires,
les mans dels concurrents, que seien

separats convenientment i amb mascareta.
En aquest sentit es pot dir que l’opció més difícil va fer que no es trenqués
la continuïtat mantinguda durant tots
els anys. Va ser una manera valenta de
plantar cara al mal temps. I també
va ser una manera d’ajudar el món
de la cultura, ja que les actuacions
que es van fer van permetre que els
professionals treballessin. Només lamentem que en algun cas, com en
les audicions de sardanes, no hi hagués més gent, ja que els aforaments
preparats i limitats no es van acabar
d’omplir; tanmateix, aquest fet és
ben comprensible si es té en compte que moltes persones van preferir
evitar al màxim els riscos de contagi.
A Agramunt aquest any vam gaudir
d’una Festa Major atípica, diferent, que
va permetre als assistents carregar-se
d’energia positiva que ens ajudarà –així
ho esperem– a encarar la tardor amb
ànims renovats.
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

Aspecte general de la plaça amb
tots els assistents guardant les
distàncies de seguretat.
A baix, la cobla Jovenívola interpretant Els Segadors mentre la policia
local hissava la senyera.

E

ls actes commemoratius de la Diada Nacional de Catalunya a

Agramunt es van veure alterats per la Covid-19. La vigília
dia 10 a la nit estava progra-

mada de fer una caminada
a la Serra d’Almenara que al
final es va suspendre perquè
no es podia garantir totes les
mesures de seguretat entre
els participants.
L’endemà, a les 11 del
matí, l’Ajuntament celebrà
l’acte institucional de la Diada a la plaça de l’Església per
poder adaptar-lo a les mesures de seguretat previstes per
la Covid-19.
El canvi d’ubicació, de la
plaça 11 de Setembre a la
plaça de l’Església, va permetre celebrar l’acte mantenint
les distàncies de seguretat
i garantir la presència de representants institucionals i de
la societat civil que habitual[SETEMBRE 2020]
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Diada Onze de Setembre
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▼
JOSEP ROVIRA

questa diada, malgrat no poder estar
al lloc on hauríem d’estar, a la Plaça
Onze de Setembre, davant del monument
a Rafael Casanova, per tal de poder complir amb totes les mesures de seguretat
a causa de la Covid-19, la volem encarar
amb aquesta diversitat reivindicativa: la
històrica, en clau de passat, en clau de present i sobretot
de futur. I ho fem amb responsabilitat individual i collectiva davant la propagació d’aquesta pandèmia terrible
que ens afecta.
Un any més, la Diada Nacional de Catalunya es produeix en un context de manca de drets i llibertats, amb
l’encara vergonyosa existència de preses i presos polítics,
d’exiliats i exiliades, i amb un sistema repressiu contra

El canvi d’ubicació,
de la plaça 11 de
Setembre a la plaça de l’Església, va
permetre celebrar
l’acte mantenint
les distàncies de
seguretat.

ment participen en l’ofrena
floral. Les entitats i les persones interessades en participar
a l’acte van haver d’inscriure’s
prèviament i romandre durant
tot l’acte assegudes en cadires que ocupaven bona part
de la plaça guardant les distàncies entre si.
Aquest any l’acte va començar amb el parlament de l’al-

qui està en desacord amb l’estatus quo
actual. Prova d’això, aquí a Agramunt,
en tenim dos clars exemples: la imputació de l’Alcalde i l’ara Conseller: Bernat
Solé i les quatre persones agramuntines
que van ser citades tot just fa una setmana a declarar al jutjat de Figueres.
Cada 11 de setembre no commemorem una derrota, sinó la capacitat de
resistència d’un poble, d’un país, davant les adversitats i els atacs per part
d’aquells qui ens volen en silenci.
Som els ajuntaments els qui sempre hem estat i estarem compromesos amb les llibertats de les nostres veïnes
i veïns, perquè som l’estructura política més transversal i propera a la ciutadania i, tot i estar en un context
d’extrema dificultat i ple d’adversitats, estem al peu del
canó i al servei públic de tothom. Per aquest motiu els
Ajuntaments no permetrem aquest nou intent d’espoli
a què ens vol sotmetre l’estat espanyol quedant-se els
nostres estalvis, que són els estalvis de tots vosaltres. Els
Ajuntaments hem actuat amb responsabilitat econòmica
i hem estalviat en els darrers anys per revertir-ho als nostres municipis, on hi ha moltes necessitats i més encara
després d’una pandèmia com la Covid-19. No podem ni
volem assumir la mala gestió econòmica dels governs espanyols.
Per això ara més que mai, hem d’unir forces, hem
d’aportar el millor de cadascú de tots nosaltres, hem
de treballar plegats, recuperar energia, encarar el futur,
construir-lo millor i amb un objectiu comú: un país lliure
i sobirà. Per això us emplacem a tots i totes aquesta tarda
a 2/4 de 5 al mateix lloc a participar a l’acte que ens han
preparat des d’Òmnium i l’ANC.
Per als qui van lluitar, per a les preses i presos polítics,
per als exiliats i exiliades polítiques, per als qui lluitem i
per als qui vindran.
Visca Catalunya lliure! I bona diada 2020!

caldessa Sílvia Fernàndez que
va fer lectura del manifest
de l’Ajuntament consensuat
pels dos grups municipals del
Consistori. Seguidament es va
passar a la tradicional ofrena
floral de les entitats agramuntines i polítiques encapçalades per l’Ajuntament que van
anar dipositant els seus rams
en uns suports que després

serien traslladats al peu del
monument de Rafael de Casanova. L’acte finalitzà amb
el cant d’Els Segadors interpretat per la Cobla Jovenívola
d’Agramunt mentre era hissada la bandera catalana per
part d’una representació de la
Policia Local. A continuació la
cobla realitzà una audició de
sardanes a la mateixa plaça.
[SETEMBRE 2020]
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A C T UALITAT F ETS DEL MES

Acte d’Òmnium Cultural i l’ANC Agramunt
la tarda, les entitats
d’Òmnium
Cultural
Segarra-Urgell i l’ANC
Agramunt - Ribera del Sió
per la Independència també van organitzar un acte
a la plaça de l’Església.
L’acte va consistir en
la lectura de poemes i
fragments de textos amb
intervencions
musicals
d’acordió a càrrec de Vicent Loscos, un breu recital de cançons a càrrec de
Ricard Bertran i Siobhan

Carrasco i, per últim, la
lectura dels manifestos
de les dues entitats organitzadores que reproduïm
a part.
Tots els participants a
l’acte van haver de seguir
les mesures de protecció
enfront la Covid-19: ús
obligatori de la mascareta, neteja de mans amb
hidrogel a l’entrada de
l’acte i seure en cadires
mantenint les distàncies
de seguretat.

▼

FOTOS: JOSEP ROVIRA

A

Lectura de poemes i fragment de textos amb intervencions musicals presidits per les fotos dels represaliats polítics que omplien els balcons de l’ajuntament.
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Manifest de l’ANC

M

olt bona tarda a tothom! Moltíssimes gràcies en nom de l’Assemblea per haver vingut, especialment en aquesta situació sanitària
tan excepcional. Som aquí per defensar el legítim dret polític de manifestació, sempre amb responsabilitat,
per fer-lo compatible amb el dret a la
salut. Era un repte, i ho hem aconseguit. Moltes gràcies. Som aquí, també, per respecte a tots els col·lectius
que han estat a primera línia en
el combat contra la Covid. Volem
agrair-los la dedicació al límit i
mostrar-los que la nostra societat
és responsable i solidària. A més,
volem tenir un record emocionat
per les persones que ens han
deixat, i una abraçada d’acompanyament per als seus familiars
i amics. És especialment important que siguem aquí defensant
els nostres drets polítics, quan
ja ha començat una greu crisi
econòmica i social que fa que la
independència sigui no només
necessària, sinó més urgent que
mai, per garantir els drets socials
dels catalans i les catalanes. Finalment, som aquí perquè l’estat
ocupant ens ha condemnat a la
desaparició com a nació. I perquè sabem que només guanyarem drets si els exercim nosaltres
mateixos, amb esforç, perseverança i sacrificis, tornant a prendre embranzida per guanyar-nos
definitivament la llibertat. El Primer
d’Octubre vam aprendre que junts
podem triomfar. Fem de cada dia un
u d’octubre! Cada dia, en cada lluita
quotidiana, en cada acte personal de
dignitat, afirmem els nostres drets
com a catalans davant dels qui ens
volen convertir en una província de
Castella qualsevol. Sabem que no és
fàcil! L’Estat està disposat a fer-nos
pagar un preu altíssim per ser lliu-

12
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res. Però quin és el preu que paguem
cada dia per ser espanyols? Tenim els
nostres representants civils i polítics
a la presó i a l’exili. Seguim veient
a diari imputacions contra homes i
dones per haver defensat els nostres
drets. Quants dels nostres joves poden aspirar a un desenvolupament
personal i professional plens, sense
la precarietat que s’ha convertit en
norma a l’Estat espanyol? Quin país

els estem deixant? No hi ha homes i
dones dignes i lliures en països sotmesos i humiliats. Tot té un límit, i
nosaltres com a país ja l’hem superat. Sabem que tard o d’hora arribarà la confrontació final. Per això, cal
afeblir el poder de l’Estat espanyol
a Catalunya. Nosaltres ho fem dia a
dia, amb èxits com les cambres de
comerç, la patronal Anem x Feina,
sindicats com la Intersindical-CSC i

iniciatives com les de Consum Estratègic.
Però per assolir la llibertat no en
tenim prou amb la societat civil. Ens
calen tres potes: Primer, una societat
civil, activa, mobilitzada i empoderada, com ja tenim. Segon, unes institucions al seu servei. I tercer, una
àmplia acció exterior i diplomàtica
que prepari els reconeixements a la
nostra independència. Per això, cal
canviar el comportament de les
nostres institucions i partits. Cal
passar de la competició a la cooperació. Així podem bastir unes
institucions dedicades, no a desmobilitzar-nos com fins ara, sinó
a alliberar-nos. Els nostres partits
han d’escollir: si només aspiren a
fer de gestors espanyols per delegació, ja no són útils; si volen
sumar-se a la coalició d’alliberament, sigueu benvinguts! Ja hem
consentit prou renúncies, distraccions i paraules retòriques. Si
persisteixen les lluites estèrils i
els nostres representants no respecten el sentit del vot que els ha
posat al capdavant de les institucions, el moviment del carrer els
acabarà passant per sobre. Des
de l’Assemblea no us prometem
dreceres ni jugades mestres, ni
les exigim als altres. Però sí que
us oferim compromís i cooperació. I perquè l’oferim, ens sentim
autoritzats a exigir-los. Sabem
que davant d’aquest estat l’única via
realista cap a la independència és la
unilateral. Per això continuem aquí
alçats, perquè no hi ha més camí que
la lluita per la nostra llibertat nacional i la justícia social. Perquè tenim
el deure de construir un futur millor i
el dret a ser Independents.
Visca la terra… lliure! Visca Catalunya… lliure! Visca els Països Catalans!

Manifest d’Òmnium Cultural

B

mocràtiques, començant pel cap de
l’estat, Borbó corrupte.
Perquè volem una societat més
justa per a tothom, i ara, novament,
amb els efectes socials i econòmics
devastadors derivats de la crisi del
coronavirus, plou sobre mullat: no
ens podem deixar ningú pel camí.
Aquesta Diada seguirem empoderant-nos com a societat civil, per reivindicar el dret a l’autodeterminació i
per denunciar, avui més que mai, que
la repressió dels poders de l’Estat espanyol no s’atura, sinó al contrari:
s’incrementa amb noves persecucions, detencions i sentències injustes.
I cal recordar també que la repressió
de l’Estat espanyol té moltes cares, i
ja són 2.850, les persones represaliades des del setembre del 2017.
Avui hem de seguir recordant a
aquest Estat corrupte i vergonyant
que a Catalunya hi ha un conflicte
polític de polític de primer ordre. Seguim exigint una amnistia que abraci
tots els represaliats. Des del president d’Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, que ja acumula més de 1.000
dies empresonat amb una condemna
de nou anys de presó, fins als manifestants que van exercir el seu legítim
dret a manifestació a la Jonquera. O
els presos i preses polítiques que,
sentenciats a 100 anys de presó,
els membres de la mesa del Parla-

ment, els de la Sindicatura Electoral
de l’1-O, les persones encausades
pel Tribunal de Comptes, els ferits
de les protestes post-sentència, els
alcaldes o els nostres mestres, entre
molts d’altres, que van ser investigats
i reprimits per uns poders de l’Estat
absolutament desbocats, amb greus
mancances democràtiques.
Aquest 11 de setembre des d’Òmnium volem posar nom a la repressió,
reivindicar aquestes 2.650 persones
reprimides arreu dels Països Catalans per exercir els seus drets, i recordar al govern de l’Estat espanyol
i als seus poders de l’Estat opacs i
corruptes que l’únic camí per posar
el comptador a zero és una amnistia.
Perquè no podran parar tota una ciutadania mobilitzada a favor de l’autodeterminació i els drets fonamentals.

FOTOS: JOSEP ROVIRA

ona Diada Nacional de Catalunya
a tothom.
Enguany ens trobem davant d’una
Diada que, com bé sabeu, es presenta de forma excepcional arran de la
greu pandèmia de la Covid-19. El
coronavirus ens afecta a tots de diferents maneres, i per això, davant
d’aquests moments d’emergència sanitària, econòmica, social, però també de limitació de drets i llibertats
fonamentals, estem absolutament
convençuts que aquest país s’ha de
tornar a unir, ara amb més força i determinació que mai.
Aquesta Diada, és evident, serà una
Diada que tots recordarem pel context excepcional de pandèmia. Tot i
que per seguretat no podem mantenir el format de mobilització massiva,
pacífica i centralitzada d’altres anys,
no renunciarem mai a mobilitzar-nos.
Seguim reclamant una República catalana per fer un país més just per
a tothom: perquè no renunciem a
l’exercici de drets fonamentals, ni als
nostres drets civils i polítics. Vam dir
que ho tornaríem a fer, que tornaríem
a exercir tots els drets condemnats,
i el dret a l’autodeterminació també.
I tenim clar que part del problema
que té Catalunya per poder exercir
els seus drets fonamentals en la lluita per l’autodeterminació és que les
bases de l’estat espanyol no són de-

L’acte el va presentar un membre de l’ANC i es va acabar amb la cantada d’Els Segadors, l’himne nacional de Catalunya, amb tots els assistents dempeus.
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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

A C T UALITAT F ETS DEL MES

1

3) Cloenda de la cantada d’havaneres que enguany complia
quaranta anys, amb els grups
Marinada i Port Bo

D

2

mitat garantint la distància de
seguretat, i amb l’obligatorietat de dur mascareta.
Aquest any l’entitat local
encarregada de donar el tret
de sortida a la Festa Major
el dijous dia 3 va ser el Club
Futbol Agramunt - Escola
Gerard Gatell. La lectura del
pregó va anar a càrrec de

l’actual president del Club,
Ramon Tarruella, després del
qual l’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va fer entrega al Club
d’un obsequi commemoratiu
com a entitat pregonera, una
bufanda amb els colors del
club. El pregó va tenir lloc a
la sala de plens de l’Ajuntament sense públic, només

3

[SETEMBRE 2020]
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2) En entrar als espectacles del
camp de futbol es feien controls
de seguretat, com prendre la temperatura, rentat de mans, guardar
la distància de seguretat...

el 3 al 7 de setembre
els agramuntins vam
celebrar una Festa
Major ben diferent dels altres anys amb tota una sèrie
d’actes que es van programar
tenint en compte la situació
actual de la Covid-19. Tots
els actes es van realitzar amb
reserva prèvia i aforament li-

JOSEP ROVIRA

1) Ball de la nova parella de
gegants agramuntins dins dels
actes de la Tradi-Sió.

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

Festa Major

A C T UALITAT F ETS DEL MES

Pregó Club de Futbol
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les noves tecnologies aplicades a l’esport de base no hi
ajuden gens. Tenim aplicacions que fan que ho tinguem
tot a l’abast: minuts jugats, partits, gols, targetes... que
creen una competitivitat que els pares hem de saber gestionar.
Com a pares, hem d’aprendre aquesta lliçó, i transmetre-la als nostres fills. Hem de saber fer una crítica i una
autocrítica d’una manera constructiva, ja que tendim a
que quan les coses no van bé busquem responsabilitats
ens els altres i quan les coses van de meravella l’epicentre
de l’èxit és un mateix.

JOAN PIJUAN

Bona tarda,
Com bé sabeu, la pràctica de l’esport del futbol ve de
fa molts i molts anys. Es té coneixement que l’any 1848
a Anglaterra hi va haver un primer intent de crear una
normativa per a aquest esport.
Sabem que a Agramunt arriba a primers del segle passat. Es funda el FC Agramunt l’any 1923 i es comença a
competir la temporada 1924/25.
A partir d’aquest any el club canvia de nom diverses
vegades: l’any 1940 passa a dir-se Centro Deportivo Agramuntés, l’any 1963 Club Atlético Agramunt, l’any 1973
Club Futbol Agramunt, l’any 1986 Escola
de Futbol Gerard Gatell i, finalment, l’any
2001, Club Futbol Agramunt Escola Gerard Gatell.
Cal destacar que durant dos anys, fins
i tot, van coexistir dos clubs per separat.
La ubicació del camp, data del 10 de
setembre del 1945. Es va inaugurar per
la Festa Major d’aquell any amb un partit
de dos equips de primera divisió: RCD Espanyol - CD Sabadell. Us imagineu veure
avui dos equips de primera divisió jugant
al nostre camp?
Durant tots aquests anys han passat pel
club 24 presidents, infinitat de jugadors,
entrenadors i juntes que han fet que amb
l’ajuda de tots i dels diferents ajuntaments, haguem arribat avui aquí.
Els fets més rellevants d’aquests anys
són: l’any 1923 la fundació del club, l’any
1940 tenim constància escrita del primer president, en
Jaume Ros Estany (ho és fins l’any 1945), l’any 1945
s’inaugura el camp actual, l’any 1986 es crea l’escola
de Futbol que tenim avui, l’any 2009 es planta la gespa
artificial i l’any 2019 estrenem l’Himne!
Durant tots aquests anys s’han fet moltes coses, però
encara en queden moltes per fer.
Tots els pares que tenim fills que practiquen algun esport, sempre valorem la importància que té per la seva
formació personal.
El futbol, a part de ser una activitat física saludable que
et permet competir en equip, també ha de ser una escola
de formació en valors. Això és molt difícil d’aconseguir ja
que ens fixem massa en guanyar.
El món avança i és molt competitiu. En aquest aspecte

Jo he tingut el privilegi de ser jugador, entrenador,
membre de la junta i aquests darrers tres anys president.
Sóc al club des de l’any 1994 i us dic que en qualsevol
de les tres facetes ha estat un plaer. Com a president he
tingut la sort de compartir aquesta experiència amb una
junta tant treballadora com brillant.
Avui aprofito per dir-vos que a partir d’ara, em substituirà com a president del club en Felip Vilanova Areny, a qui
desitjo el millor dels èxits i que ho gaudeixi tant com ho
he fet jo aquests anys.
Moltes gràcies a tots i us desitjo que, tot i la situació actual, pugueu gaudir d’aquesta Festa Major que amb molt
d’esforç ha preparat l’Ajuntament.
Bona Festa Major a tothom.

JOSEP ROVIRA

7

6

8
4 i 5) Sardanes amb la cobla
Vents de Riella.
6) Actuació de Joan Rovira
al camp de futbol.
7) Animació al Parc de Riella
amb l’espectacle “Propers”
de la companyia Fadunito.
8) Actuació del grup ABBA The
New Experience.

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA

5

amb la presència d’alguns
membres del club i del consistori. No obstant això, l’acte
es va poder seguir en directe
a través del canal de Youtube
de l’Ajuntament i de l’emissora Ràdio Sió.
A la nit els grups Marinada
d’Agramunt i Port Bo amenitzaren la cantada d’havane-

res que enguany es va fer al
camp de futbol.
L’endemà divendres continuaren els actes a les dotze
del migdia amb una audició
de sardanes de la cobla Vents
de Riella al carrer Sió. A la
tarda, espectacle familiar de
clown i mim al Parc de Riella
amb la companyia Fadunito,

que van oferir l’espectacle
“Propers”. A continuació concert jove al camp de futbol
amb Joan Rovira seguit d’un
segon concert amb el grup
ABBA The New Experience.
El dissabte al matí hi va haver al Parc de Riella espectacle
familiar de titelles a càrrec de
la companyia Xip Xap que van
oferir l’espectacle “La cigala i
la formiga”. A la tarda, espectacle familiar de circ, “Le petit
théâtre”, de la companyia Jam
a la plaça del Mercat seguit
d’un espectacle de balls i figures cremades a càrrec de la colla infantil dels Diables Espetec
a la plaça de l’Església. A les
vuit del vespre concert al pavelló firal amb l’orquestra Principal de la Bisbal mentre que al
camp de futbol es feia concert
[SETEMBRE 2020]
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JOAN PIJUAN
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JOAN PIJUAN
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JOAN PIJUAN

9 i 10) Animació al Parc Riella amb l’espectacle “La cigala i la formiga” de la companyia Xip Xap.

12

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

13
11) Animació a la plaça del Mercat amb l’espectacle “Le petit théâtre” de la companyia Jam. 12 i 13) Espectacle del Diables i Tabalers de l’Espetec.
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JOAN PIJUAN

14

15

14 i 15) Concert de la Principal
de la Bisbal al pavelló.
16. Aspecte del públic assegut
al camp de futbol en una de les
diverses actuacions que s’hi
van fer.
17 i 18) L’actuació de Miki Núñez
va ser la més concorreguda
amb un públic assistent molt
participatiu.

jove amb Miki Núñez, després
del qual va tenir lloc un altre
concert a càrrec del grup Los
80 Principales, que rememora els èxits de la dècada dels
80 i 90.
Diumenge al migdia hi va
haver al carrer Sió una sego-

18

na audició de sardanes que
va anar a càrrec de la cobla
Jovenívola d’Agramunt. A la
tarda es va realitzar a la plaça
de l’Església la Tradi-Sió, que
va ser més reduïda de l’habitual dels altres anys, amb
un concert de música tradi-

cional a càrrec dels Grallers
Els Carreter, balls d’imatgeria
local amb els gegants Rei de
Tremissèn i La Delfina, ball
de l’Àliga d’Agramunt que
enguany celebrava el seu
25è Aniversari (1995-2020)
i el ball del Drac Agremont, i
[SETEMBRE 2020]
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JOSEP ROVIRA

19) Concert de nit al
camp de futbol amb
“Los 80 Principales”.
20) Sardanes al carrer
Sió amb la cobla Jovenívola d’Agramunt.
21) Concert vermut a
l’Indret del Sió a càrrec
del grup de l’EMMA
Versions Estelada.
22) Concert de música
tradicional amb els
grallers Els Carreter.

23
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JOSEP ROVIRA

23) Actuació dels Tabalers de l’Espetec.

27

LAURA ROVIRA

26

JOAN PIJUAN

JOSEP ROVIRA
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JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

24

28
24) Ball de l’Àliga d’Agramunt, que
enguany complia 25 anys.
25) Ball del drac Agremont amb la
pirotècnia final.
26) Els gegants Rei de tremisèn i Delfina
amb la presència de la patrona Verge
dels Socors.
27) Concert de Pastorets Rock.
28) Concert de l’orquestra Saturno.
29) Concert jove amb el grup Bredda.

29

l’actuació dels Tabalers de
l’Espetec. L’acte va tenir la
imatge de la Mare de Déu
dels Socors presidint la façana principal de l’església.
A les vuit del vespre hi va
haver concert amb l’orquestra Saturno al pavelló firal

mentre al camp de futbol hi
havia concert amb Pastorets
Rock. A dos quarts d’onze
de la nit els Diables de l’Espetec van oferir un castell
de focs des del dipòsit del
Castell i a continuació va
tenir lloc al camp de futbol

un concert amb la banda de
ponent Bredda.
L’endemà dilluns, a les
nou del vespre, començà
al pati de l’EMMA la tradicional sessió de cinema a
la fresca del dia de Sant
Gos.
[SETEMBRE 2020]
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Restaurant

687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

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

A C T UALITAT F ETS DEL MES

El dilluns 24 d’agost, a les
8 del vespre, els Cantaires
de Ponent - Cor Plaça Paeria
van tornar a oferir a la plaça
de l’Església una nova cantada per la llibertat dels presos
polítics i el retorn dels exiliats. Aquesta va ser la quarta i
última cantada que feien a la
nostra vila aquest estiu.

Tal com havien fet en les
altres ocasions, els Cantaires de Ponent van interpretar cançons del seu propi
cançoner, Cantem per la llibertat, que recull més d’una
setantena de peces populars
i melodies molt conegudes
per tothom d’intèrprets com
Raimon, Llach, Sisa, Txarango, Morricone, etc., amb
lletres que han adaptat expressament per demanar la

Cicle Racons:
Fem safareig
El dimecres 26 d’agost es
va realitzar la darrera de les
activitats programades per la
regidoria de Cultura de l’Ajuntament dins del cicle Racons
d’Estiu d’aquest any. Aquest
dia els safareigs municipals
es van tornar a omplir d’aigua per realitzar l’activitat

[SETEMBRE 2020]
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Els safareigs d’Agramunt es van
tornar a omplir per la rentada
popular.

Els Cantaires de Ponent
canten per la llibertat

JOAN PIJUAN

Actuació dels Cantaires de
Ponent a la plaça de l’Església.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

llibertat dels presos i exiliats. En total van cantar una
desena de cançons, la lletra
de les quals el públic assistent –poc més d’una trentena
de persones– va poder seguir
a través del cançoner digital
que tenien descarregat en els
seus dispositius mòbils. Una
de les quals, Diguem no de
Raimon. “Nosaltres sobretot
al que sempre diem que no
és a aquesta repressió que no
s’atura, a aquesta injustícia
flagrant de manteniment a
les presons de casa nostra
dels presos i les preses polítiques i a l’exili de les exiliades
i dels exiliats”, va destacar
el director de la formació Jaume Añé.

A C T UALITAT F ETS DEL MES

▼
AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

estudiants surtin dotats per
poder tirar endavant propostes pròpies”. A més, Bargalló
va remarcar que “tirar endavant aquesta proposta normativa marca la voluntat del
Departament que l’FP ha de
ser molt especialitzada, molt
lligada al teixit productiu del
territori i molt lligada a dotar
als joves d’una capacitat d’inserció laboral”.
Després el conseller d’Educació va visitar Balaguer, on
va acordar un conveni de collaboració amb l’Ajuntament
per a la construcció de la
segona fase de l’Escola MontRoig del municipi.
El conseller d’Educació, Josep
Bargalló, durant la visita a
l’Institut.

El conseller Bargalló es va reunir
amb l’equip directiu del centre i
amb l’alcaldessa,
Sílvia Fernàndez, i
la regidora d’Educació de l’Ajuntament, Judit Serra,
al pati interior de
l’edifici. Després
va visitar les obres
de remodelació i
rehabilitació que
s’hi estan realitzant, que tenen
un pressupost de
150.000 euros.
24
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Fem safareig, amb la qual es
vol donar a conèixer als més
petits com es rentava la roba
antigament abans de l’aparició de les rentadores. Malauradament, degut a la crisi
sanitària que estem patint pel
coronavirus, la participació va
ser molt menor que els altres
anys.
L’activitat va comptar amb
la tècnica de turisme Rosa
Mari Sera que va fer una
breu explicació de la història dels safareigs municipals
que daten de 1882 i de la
mestra sabonera Maria Àngels Prats que va explicar el
procés d’elaboració del sabó
natural. Posteriorment es va
repartir a tots els participants
a la rentada popular una peça
de sabó natural amb la qual
van poder rentar la roba que
duien de casa.

El conseller d’Educació,
Josep Bargalló, visita
l’Institut
El divendres de la Festa
Major, 4 de setembre, al matí,
el conseller d’Educació de la

Generalitat, Josep Bargalló,
va visitar l’INS Ribera del Sió
per fer un seguiment de les
obres del centre, on aquest
any es posarà en marxa un
cicle formatiu vinculat amb
el món de la torroneria i de la
pastisseria.
El conseller Bargalló es va
reunir amb l’equip directiu
del centre i amb l’alcaldessa,
Sílvia Fernàndez, i la regidora
d’Educació de l’Ajuntament,
Judit Serra, al pati interior
de l’edifici. Després va visitar les obres de remodelació
i rehabilitació que s’hi estan
realitzant, que tenen un pressupost de 150.000 euros i
consisteixen en habilitar nous
espais per al cicle formatiu i
en adequar sostres i el sistema elèctric.
El titular d’Educació va
destacar que aquest cicle “és
una oferta educativa de qualitat necessària per al territori
que millorarà el teixit productiu al voltant del torró i de la
pastisseria”. També va assenyalar que el cicle “millorarà l’emprenedoria perquè els

Lo Pardal torna
a exposar
El dissabte 12 de setembre
la Fundació Privada Guillem
Viladot va reprendre l’activitat presencial a Lo Pardal,
que va quedar aturada amb
l’esclat de la pandèmia de la
Covid-19, amb la inauguració
de l’exposició Orografies de
l’artista Nil Nebot.
Degut a les mesures de
prevenció, la presentació de
l’exposició es va fer al carrer,
després els assistents a l’acte van visitar l’exposició en
grups reduïts.
L’exposició presenta una
mostra de l’obra artística de
Nil Nebot creada utilitzant
materials que ha trobat a la
natura. S’hi pot veure pintures sobre pedres, pintures fetes amb pigments minerals i
altres tècniques com gravats
i intervencions en el paisatge
de la mà dels humans com
l’acció de llaurar a través
d’un antic corró; així com un
audiovisual on l’artista mostra
el procés creatiu.
Les pedres, treballades

A la dreta, inauguració de l’exposició que es va fer al carrer.

JOAN PIJUAN

La psicòloga Neus Planell durant
la seva xerrada sobre violència
de gènere a l’Espai Cívic.

amb pigments i aglutinants,
obtinguts del mateix entorn
d’on s’han aconseguit els suports rocosos, esdevenen cartografies d’un món creatiu ple
de lloc, de natura, de territori.
Les marques obtingudes gràcies a les flames que cremen
la cara d’una pedra, les geometries de colors que ocupen
l’espai condicionades per les
osques d’una llosa i les empremtes que un rodet, del que
estiraven les mules, deixa sobre el sauló són les Orografies
del Nil.

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

L’artista Nil Nebot exposa a Lo
Pardal.

La mostra es podrà visitar
fins al 31 d’octubre.

Xerrada sobre violència
de gènere
El dimarts 15 de setembre
la psicòloga Neus Planell va
oferir a l’Espai Cívic la xerrada “La violència de gènere,
què fer davant d’ella?
Neus Planell va definir
la violència de gènere com
aquella violència exercida sobre una altra persona en base
al seu sexe o gènere.
Durant la xerrada va parlar

dels diferents tipus (físic, psicològic, sexual i econòmic)
que es poden donar tant en
ambients de parella, família,
laboral i social; dels factors de
risc que poden influir en la violència, com l’edat, el nivell socioeconòmic, el moment vital,
l’època del naixement dels fills,
aïllament i manca de suport
social, la dependència emocional o la història personal o
prèvia; i va exposar alguns consells de cara les persones que
es puguin trobar en aquesta
emergència, com per exemple:
evitar discutir amb l’agressor,
estar prop de la porta durant
la discussió, allunyar-se de la
cuina, intentar sortir al replà o
de l’edifici i si no es pot sortir
trucar a la persona de confiança o fer soroll si no pot trucar,
trucar a emergències, etc.
Per últim Planell va comentar
alguns dels mites relacionats
amb l’amor romàntic, que és
una idea d’amor mitjançant la
qual justifica certes conductes,
com per exemple: la creença
que som persones incompletes
que necessitem buscar-ne una
altra per aconseguir la plenitud, que s’ha de renunciar a tot
per amor, que si algú sent gelosia és perquè t’estima o que és
necessari patir per poder mantenir una relació. ■
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@joseﬁnamiralles

@xfm95

@joﬁgueraﬁ
@materesa7817

@ricard.bertran.puigpinos

@dolorsgrausala

@amarti81

@cor_pl_paeria

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

A C T UALITAT HAVA N ERES F E STA MAJOR

Actuació del grup Veus de
Besalú el 1981. Van actuar
els dos primers anys.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

El grup local Vent Serè l’any
1994.

D

ins el nostre calendari
anual, aquell calendari
cíclic on hi ha un seguit de celebracions que es
van repetint any rere any, trobem festes que celebren tota
una cultura, tota una nació o

tot un país sencer. Però també hi ha aquelles festes que
ens afecten de més a prop,
que ens involucren com a comunitat dins l’àmbit del nostre poble. En aquest cas, la
més important seria la Festa

Major. Normalment lligada a
la festivitat del patró o patrona local, és la festa que més
ens identifica com a poble tot
i que moltes de les activitats
que s’hi desenvolupen són
semblants d’un municipi a
l’altre.
Pel que fa a la nostra Festa
Major, hi ha una activitat que
celebrem cada vigília juntament amb el pregó oficial i les
primeres activitats infantils
que donen el tret de sortida
a la festa gran d’Agramunt: la
cantada d’havaneres al passeig del Sió. Una cantada que
ja trobem habitual i que, juntament amb el rom cremat i
la marinada que ens obliga a
tapar-nos per primera vegada
en moltes setmanes, ens assenyala un inici de festa però
un final d’estiu que s’atansa.
En aquest any 2020 tan
atípic que estem vivint s’han
celebrat els quaranta anys
d’havaneres a la vigília de la
Festa Major. Un aniversari
marcat pel canvi d’ubicació
obligat per les mesures de seguretat com pel fet d’haver-se
d’inscriure per assistir-hi. Ah,
i sense el tradicional rom cremat que tan bé acompanya
les melodies marineres que
s’hi va a escoltar.
Fou amb el primer ajuntament democràtic que s’inicià
una renovació de la festa local que, com explica en Ferran Ros i Pijuan en una article al Sió del mes d’octubre
de 1981, “és el retorn de la
nostra festa, que en molts
aspectes reviu les nostres tradicions, amb empelts i pinzellades de modernisme”. Una
[SETEMBRE 2020]
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A C T UALITAT HAVA N ERES F E STA MAJOR
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▼
Públic assistent a la cantada
de l’any 1987.

A baix a la dreta, celebració
del 10è aniversari del grup
local Vent Serè l’any 1998.

ció va servir per celebrar els
10 anys de cantades d’havaneres a la vigília de la Festa
Major.
A partir d’aquell any i durant pràcticament tota la dècada dels 90, el grup format
per músics locals Vent Serè va
compartir cartell amb un segon grup vingut de fora. Cal
destacar que la creació del
grup Vent serè fou possible
gràcies a l’impuls de l’Escola
Municipal de Música d’Agramunt i les classes de música
per adults que s’hi van iniciar.
Aquesta segona dècada d’havaneres a Agramunt podríem

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Per inclemències meteorològiques, l’any 1991 el
grup Cavall Bernat va haver
d’actuar al pavelló.

nova Festa Major que es volca en les activitats al carrer i
amb noves actuacions de caire tradicional com la cantada
d’havaneres. El primer grup
a participar-hi, ho feren els
dos primers anys, va ser Veus
de Besalú. Durant les primeres edicions la cantada estava protagonitzada per un sol
grup, sempre de fora vila, fins
que l’any 1988 hi ha la primera actuació del grup local
Vent Serè juntament amb dos
dels grups més importants
d’aquest gènere a Catalunya:
Els pescadors de l’Escala i Port
Bo. Aquesta completa actua-

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
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dir que finalitza amb una gran
cantada realitzada el 1998
per celebrar el 10è aniversari
del grup Vent Serè. L’acte va
comptar amb la participació
de tots els grups d’havaneres
de les terres de ponent, que
van interpretar tres cançons
cadascun durant la primera
part, i l’actuació del grup Port
Bo a la segona part.
Durant el tombant de segle
va haver-hi la dissolució del
grup agramuntí i, en conseqüència, el protagonisme de
les cantades d’havaneres va
ser per grups forans tot i mantenir el format amb dos grups
durant la vetllada. És a partir
de l’any 2002 que ja tornem
a trobar la participació d’una
nova entitat agramuntina: el
grup Marinada. Format per
alguns del músics del desaparegut Vent Serè, aquest nou
grup és l’agrupació que més
vegades ha actuat a la tradicional cantada del dijous de
Festa Major. Són un total de
15 les vegades que l’hem pogut sentir. És també el grup
Marinada qui ha aportat algunes de les novetats més
destacables que s’han donat
els darrers anys. Fou l’any
2008 quan van aprofitar

Grups participants a la sessió d’havaneres de la Festa Major d’Agramunt des de 1980 fins al 2020
- 1980: Veus de Besalú

- 1993: Vent Serè i La Garota

- 2007: Marinada

- 1981: Veus de Besalú

- 1994: Vent Serè i Peix Fregit

- 1982: Els cantaires de la Costa Brava

- 1995: Vent Serè i Port Bo

- 1983: Els pescadors de l’Escala

- 1996: Vent Serè i Gavina

- 2008: Marinada (estrena de la sardana
“Record d’Agramunt” amb lletra de Mn.
Joan Pons i música d’Enric Morera)

- 1984: Cavall Bernat

- 1997: Vent Serè i Peix Fregit

- 1985: Mar endins

- 1998: Celebració del 10è aniversari del
grup local Vent Serè. Amb els grups Vent
Serè, Les Veus del Sió, Veus de Ponent, Terra Ferma, Arrels de la Terra Ferma i Port Bo.

- 1986: Sa Palomera
- 1987: Port Bo

- 2009: Marinada i La Garota
- 2010: Marinada i Port Bo
- 2011: Marinada i Boira
- 2012: Marinada i Boira
- 2013: Marinada i Boira

- 1999: Arrels de la Terra Ferma i Peix Fregit

- 2014: Marinada i Boira

- 2000: Boira i Port Bo

- 2015: Marinada i Serra de Marina

- 2001: Duet i Peix Fregit

- 2016: Marinada i Serra de Marina

- 2002: Marinada i Peix Fregit

- 2017: Marinada i Serra de Marina

- 1989: Vent Serè i Peix Fregit

- 2003: Cavall Bernat i Pescadors de l’Escala

- 1990: Vent Serè i Peix Fregit

- 2004: Peix Fregit i Boira

- 2018: Marinada, Cobla Vents de Riella i
Les Anxovetes

- 1991: Vent Serè i Pescadors de l’Escala

- 2005: Peix Fregit i Bergantí

- 2019: Marinada i Boira

- 1992: Vent Serè i Peix Fregit

- 2006: Cavall Bernat i Pescadors de l’Escala

- 2020: Marinada i Port Bo

ARXIU SIÓ / JOSEP ROVIRA

- 1988: Els Pescadors de l’Escala, Port Bo i
Vent Serè. Celebració dels 10 anys de cantades d’havaneres a la vigília de la Festa
Major. Primera actuació del grup local
Vent Serè a la Festa Major.

Ara fa dos anys, el 2018, hi
va haver un reeixit recital
amb les agrupacions agramuntines Marinada i la cobla
Vents de Riella.

l’ocasió per estrenar una sardana a tres veus amb lletra de
l’agramuntí Mn. Joan Pons i
música del mestre Enric Morera. L’any 2018 van sorprendre el públic amb un reeixit
recital en col·laboració amb
la cobla agramuntina Vents
de Riella. Sota la direcció i
amb els arranjaments del
mestre Jordi Guixé, les dues
agrupacions van presentar un
projecte on el so de la cobla
i les veus marineres s’unien

per crear una fusió amb dues
de les sonoritats més característiques de la nostra tradició
musical. Cal destacar que en
aquella mateixa sessió vam
poder sentir, per primera vegada a Agramunt, un grup
compost totalment per veus
femenines: Les Anxovetes.
Podem
observar
que
aquests quaranta anys d’havaneres a la nostra Festa Major ha donat per molt. S’ha
pogut sentir el bo i millor

d’aquest gènere amb la presència de grups de renom,
mentre érem testimonis de la
creació (i dissolució) de grups
locals. S’han viscut novetats
com són l’estrena de peces
d’autors locals o la fusió de
les havaneres amb d’altres estils musicals, i hem estat testimonis de l’empoderament
femení amb la presència de
Les Anxovetes. Però si hi ha
una cosa que s’ha mantingut
durant tots els anys ha estat
la por a les inclemències del
temps. La pluja ha estat la
gran amenaça en moltes de
les sessions. Pel fet de ser a
l’aire lliure i per l’època de
l’any han estat moltes les sessions amenaçades per l’aigua
tot i que, finalment, han estat
molt poques les vegades que
s’ha hagut de canviar la ubicació del concert. En aquest
cas, el Casal Agramuntí o el
pavelló municipal han estat
els escenaris triats per seguir
amb la música marinera que
cada any ens obre les portes
d’una nova Festa Major.
Josep Bertran Mitjavila
[SETEMBRE 2020]
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D E T U A TU JOA N MA N EL S ERRANO

Alcalde de les Puelles
els encarregats de portar-hi
les begudes. Un any, el llavors
alcalde Jaume Boncompte em
va comentar si sabia d’algú
interessat en portar la barra.
Quan vaig arribar a casa ho
vaig comentar amb la meva
dona i, junt amb la meva neboda, vam decidir que l’agafaríem nosaltres. Llavors vam
veure que es venia una casa,
ens vam animar a comprar-la
i aquí estem després de 14
anys.

Estrena durant la Festa Major
del 2017 del capgròs que va fer
la seva dona Isabel.

Aquí tens
tranquil·litat,
tens el teu pati
amb les plantes,
els arbres fruiters… És molt
diferent d’estar
en un pis. A part
que estem molt
a prop d’Agramunt i arribar-hi
en cotxe és un
“pim pam”.
30
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l Joan Manel va néixer
a la Sentiu de Sió, tot i
que de molt petitet, tot
just sent un nadó d’un any, es
desplaçà amb la família a viure a Agramunt. Sempre s’ha
considerat un agramuntí més.
Casat amb la Isabel, tenen un
fill, el Pau. Fa 41 anys que
treballa en el sector de la distribució de begudes, primer al
Peret i després a Farré Serrano. De fet molta gent el coneix
per un dels nois del Peret. Fa
més de 14 anys que viu a les
Puelles, nucli del qual actualment és l’alcalde pedani.

E

– Què et porta a viure en un
poble tan petit com les Puelles?
– T’explicaré com va anar
tot plegat. Durant molts anys,
quan arribava la Festa Major
de les Puelles, nosaltres érem

– Hi heu trobat una tranquillitat que potser no teníeu a
Agramunt.
– Sí, aquí tens tranquil·litat,
tens el teu pati amb les plantes, els arbres fruiters… És
molt diferent d’estar en un
pis. A part que estem molt a
prop d’Agramunt i arribar-hi
en cotxe és un “pim pam”.
– Quants habitants té les Puelles actualment?
– Que hi visquem tot l’any
som vuit persones i els caps
de setmana o els estius podem augmentar fins a onze
persones més. Quan hi som
tots arriba a vint persones.
– Què significa per tu ser alcalde pedani?
– Ser una persona que està
al capdavant del manteniment dels pobles agregats a
Agramunt, és a dir, que ha
d’estar al cas que al poble estigui tot en ordre.
– Com es tria la persona que
ha de ser l’alcalde o l’alcaldessa?

– L’anterior alcalde, el Joan
Boncompte de cal Simó, es
volia jubilar després de gairebé 45 anys al càrrec. Llavors
vàrem fer una reunió tots els
propietaris de les Puelles amb
l’Ajuntament d’Agramunt per
parlar de qui el podia substituir. Va ser curiós perquè va
sortir una dona tota decidida
i va dir: “l’únic que pot ser alcalde és el Joan Serrano, que
viu tot l’any aquí”. Em vaig
quedar molt parat, però al final vaig acceptar. Això va ser
el 5 de juliol de 2015.
– Hi ha alguna junta?
– Sí, hi ha una junta administradora que la formem
jo mateix com a president,
la Mònica Ibàñez com a secretària, el Jaume Marquilles
Llorens com a tresorer i finalment, la Rosa Mari Marquilles i l’Esther Devesa com a
vocals. En la propera reunió
que tinguem amb l’alcaldessa
d’Agramunt haurem de triar
nova secretària donat que la
Mònica ja no viu al poble.
– De quina manera us coordineu amb l’Ajuntament d’Agramunt?
– Normalment fem un parell
de reunions a l’any durant les
quals els transmetem les nostres propostes per al poble.
A vegades són acceptades de
seguida, altres vegades no
pot ser en aquell mateix moment… Hi ha sempre molt
bona predisposició i s’han fet
les reunions que s’han demanat, no hi posen mai cap inconvenient.

en mai), passen la màquina per
netejar el carrer, s’ha canviat
l’enllumenat, s’ha començat
a arreglar el mur que hi ha al
costat dels horts, també s’han
recuperat i arreglat alguns camins que hi havia al poble. En
definitiva, anar fent coses perquè el poble faci goig.

El Joan Manel fent de Casteller
en una actuació dels Castellers
de la Il·lusió a les Puelles i, a
baix, en un parlament al costat
de l’església.

– I la part econòmica, com la
gestioneu?
L’Ajuntament ja destina una
partida per al poble i la invertim en el que creiem que s’ha
de fer aquell any, ja sigui per la
Festa Major o altres despeses
que decidim els veïns. Després
també hi ha la part econòmica que em correspon com a
alcalde pedani que la destino
al poble. Ja veus que no hi ha
massa misteri.

– I actuacions que tingueu
pendents?
– Hi ha el campanar de l’església que està en molt mal estat. Vam tenir una reunió amb
el regidor Xavier Secanell i ens
va informar que properament
vindran a netejar-lo i que hi
posaran una gàbia per intentar que els coloms no malmetin tant el campanar. Sempre
demano que s’arreglin les esquerdes del campanar perquè
poden ser perilloses per a les
persones que hi pugui haver a
sota, però és un assumpte del
Bisbat i va tot molt més lent.
També hi ha pendent el tema
d’arreglar la bassa que esperem que algun dia es pugui fer.

– Quines són les actuacions
més destacades que s’han fet al
poble últimament?
– Primer de tot que els jardiners venen tot sovint a arreglar-lo (abans gairebé no veni-

– Per acabar i com a pregunta
obligada, us ha afectat d’alguna manera la pandèmia per Covid-19?
– No, a nosaltres no ens ha
afectat. Els que vivim al po-

ble fèiem vida normal, sortíem
a passejar el gos i a donar el
tombet pel poble. En l’únic
que hi hem notat diferència és
que durant els caps de setmana no venia ningú.
Segons les dades de l’Institut
Nacional d’Estadística de l’any
2016, Catalunya té 336 micropobles que representen un 35%
del total de municipis que té Catalunya; en ells tan sols hi viu un
2% de la població.
La Universitat Autònoma de
Barcelona (UAB), a través d’un
equip d’investigació i amb la
col·laboració de l’Associació de
Micropobles de Catalunya, ha
creat una plataforma informàtica
per donar a conèixer les característiques i serveis disponibles
dels quals disposen alguns dels
micropobles de Catalunya que
tenen menys de 500 habitants.
Les Puelles és un d’aquests
micropobles que, degut a la seva
proximitat amb Agramunt, disposa de tots els serveis per poder
viure-hi amb la tranquil·litat que
costa trobar en poblacions més
grans. De cases per vendre esperant una restauració n’hi ha.
Ara només falten els valents que
vulguin fer-ho.
Anna Bertran
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E N TITATS AEUA

A E
U A

Aula
d’Extensió
Universitària
AGRAMUNT

Acte inaugural del nou curs
Dia: Dimecres 7 d’octubre de 2020.
Hora: 5 de la tarda.
Lloc: Pavelló Poliesportiu. Plaça Fondandana (entrar per la
porta al costat del bar).
Es compliran tots els protocols a seguir en aquell moment:
distanciament de les cadires, desinfecció amb gel a l’entrar
i sortir del pavelló, etc.
JOEL MINGUET: ACTOR, MÚSIC, PARLAUTOR I PINTOR
DE MOMENTS.
LORCA-DALÍ: AMISTAT I SEDUCCIÓ MUSICAT I DRAMATITZAT.
L’actor Joel Minguet, conegut per les seves aparicions al
teatre, televisió, ràdio…, ens condueix pel Lorca de joventut, musicant poemes com Madrigal, Chopo muerto, Tarde
i molts d’altres.
Una amistat que es va convertir en passió amorosa, en joc
de seduccions. Junts van explorar la pintura, la poesia contemporània i l’art del passat. Dalí va encoratjar Lorca en el
seu esforç per comprendre la pintura moderna i el va animar
com a dibuixant.
NOTA IMPORTANT:
INSCRIPCIONS ABANS DEL DIMECRES DIA 7 D’OCTUBRE
Si voleu ser nou alumne/a de l’AEUA, podeu anar a l’Oficina de Turisme i us facilitaran el full d’inscripció.
L’horari de l’oficina de turisme és:
Matins: De dilluns a divendres de 9 a 13 hores.
Dissabte de 10:30 a 13 hores.
Tardes: Divendres de 17 a 19 hores.
Els alumnes que ja teniu formalitzada la inscripció d’altres
cursos ens posarem en contacte amb vosaltres mitjançat el

32

sió 679

[SETEMBRE 2020]

correu electrònic o el WhatsApp. Us preguem que allí mateix
ens doneu la resposta de conformitat a la inscripció.
Els que no tenen correu electrònic o WhatsApp ho han de
comunicar mitjançant l’Oficina de Turisme.
A l’acte inaugural ja s’informarà de les activitats especials
i el lloc on es realitzaran durant el primer trimestre, ja que
les que tenim programades per tot el curs no es podran fer
de moment per culpa de la pandèmia.
És molt important saber les persones inscrites ara, per calcular els grups que de forma controlada podran assistir a
aquestes activitats.
Pel que fa a aquesta inscripció és de franc, ja que de moment no es pagarà la matrícula com cada any fins que es
pugui normalitzar el curs.
Per qualsevol aclariment:
Podeu trucar al número de telèfon 617299491 o enviar
correu a: annamartin05@hotmail.com
Com cada inici de curs, desitgem retrobar-nos de nou.
La Junta Directiva

E N TITATS EL C A P IN F O R MA

Estat de la pandèmia per Covid-19
a Agramunt

U

n cop finalitzat l’estat d’alarma,
cosa que ha portat a un augment de la mobilitat de la gent
i un relaxament de les mesures, s’ha
detectat que els casos per Covid-19
han augmentat a la nostra vila. Durant
aquests dos últims mesos, hem tingut
diferents rebrots amb afectació d’una
cinquantena de persones, tres de les
quals han necessitat ingrés hospitalari
per complicacions derivades de la infecció sense haver de necessitar ingrés
a la UCI.
Cal dir també que hi ha hagut avenços en els darrers mesos pel que fa
al tractament. Amb estudis fets, s’ha
evidenciat que la hidroxicloroquina,
utilitzada inicialment, no aporta cap
benefici. En canvi, sí que s’ha demostrat un benefici amb un antiviral anomenat Remdisivir, tot i que només en
pacients hospitalitzats que necessiten
oxigen però sense estar intubats.
També hi ha hagut canvis d’estratègia, com l’ús de la ventilació mecànica
no invasiva a l’habitació, entre altres,
fet que ha evitat intubacions que comportaven tres setmanes d’ingrés a la
UCI, com es va donar el cas durant els
mesos de març i abril. Un d’aquests

canvis d’estratègia ens ha afectat directament, ja que des del 14 de maig
tenim capacitat de poder realitzar testos PCR al CAP, amb uns 500 testos
fets, la qual cosa ha permès detectar
més casos i alguns d’asimptomàtics.
Tot el procés de seguiment de casos
i contactes no es fa des del CAP. Donat
el volum de feina que genera, el Departament de Salut ha incorporat diferents
recursos tant dins com fora del CAP. Al
nostre centre disposem, des de juliol,
d’un Gestor COVID, que s’encarrega
de trucar als pacients que se’ls fa una
PCR. La seva funció és donar tota la
informació sobre el confinament, l’ús
dels recursos de la telemedicina que
disposem i demanar pels contactes
que hagi pogut tenir previs als símptomes. Tota aquesta informació es trasllada a una aplicació, de manera que,
en el cas que la prova sigui positiva,
seran els anomenats rastrejadors que
trucaran als contactes avisant que cal
fer la PCR per haver estat en contacte
d’un positiu, i investigar tota la cadena
de transmissió entre els diferents contactes. El Gestor COVID també gestionarà els casos que es puguin donar en
els centres educatius.

Actualment la persona que presenta un test positiu queda diagnosticada
com a cas i ha de fer aïllament dins de
casa, és a dir, cal que s’aïlli dins d’una
habitació, o part de la casa, de la resta
de família durant 10 dies, tal com marquen els protocols actuals. Les persones
que es consideren contactes del cas positiu, han de romandre confinats a casa
(no aïllats); això vol dir que no poden
sortir de casa però sí circular per dins
de casa sense tenir contacte amb el cas
positiu, o els altres familiars que no són
considerats contactes, durant 14 dies.
Probablement aquests períodes d’aïllament i confinament es modificaran en
un futur quan es tingui més coneixement del comportament del virus.
Tots aquests canvis no signifiquen
que tinguem la infecció controlada,
sinó que se n’ha vist una certa atenuació durant el període estival, ja que
el virus ha perdut virulència. En els
propers mesos, el retorn a les escoles
i la grip poden generar un augment
de casos. Per això és molt important
seguir les recomanacions establertes
d’ús de mascareta, distància i rentat
de mans; mesures senzilles però molt
efectives. ■

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
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EXPOSICIÓ A L’ESPAI
Guinovart tràgic, satíric i grotesc
22 desembre 2019 | 13 setembre 2020

EXPOSICIÓ AL PETIT ESPAI
CARLES GABARRÓ
“Deriva”
8 març 2020 | 11 octubre 2020
HORARI
DIJOUS I DIVENDRES, DE 10H A 13H (només visites concertades)
DISSABTE, D’11H A 14H I DE 17H A 19H
DIUMENGE, D’11H A 14.30H

PLAÇA DEL MERCAT, S/N
25310 AGRAMUNT
TEL. 973 390 904
www.espaiguinovart.cat

Protectors Fundació:
INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH,

Sr. Joan Uriach Marsal

S.L.

MAS BLANCH I JOVÉ
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OP IN IÓ LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

Carta a la Dolors

J

T’escrivim per dir-te que
estem amb tu i per animar-te
en la mesura que puguem. Ha
estat un plaer llegir el llibre
que has escrit amb la teva
germana. Ens ha fet bé llegir-lo i pensem recomanar-lo
a amics i amigues perquè
vegin i entenguin com és la
presó i la venjança del govern
espanyol que s’ha servit d’una
justícia injusta per castigar
els nostres líders polítics.

No ens cansarem ni ens rendirem com vosaltres tampoc
us heu rendit. Volem que us
alliberin d’una vegada i per
sempre.

a fa dies que teníem ganes d’escriure’t una carta a ran de la
lectura del llibre Carregades de
raons. De fet, durant els moments de
llegir-lo, ens venien a la ment coses
que ens hauria agradat comentar-te.
D’aquí ve el motiu d’aquesta carta,
encara que aquest no és l’únic motiu,
sinó també escriure’t perquè vegis que
no estàs sola. En realitat, aquesta és
la quarta que et fem. I no pensis que
això darrer t’ho diem perquè et vulguem retreure que no ens contestis.
Deu nos en guard! Sabem que rebeu
molts escrits i que és impossible que
contesteu a tothom. Tu ja ho dius en
el llibre.
T’escrivim per dir-te que estem amb
tu i per animar-te en la mesura que
puguem. Ha estat un plaer llegir el llibre que has escrit amb la teva germana. Ens ha fet bé llegir-lo i pensem recomanar-lo a amics i amigues perquè
vegin i entenguin com és la presó i la
venjança del govern espanyol que s’ha
servit d’una justícia injusta per castigar els nostres líders polítics. Hem
viscut amb tu els moments d’angoixa i
de tristesa. Els entenem perfectament
perquè la capacitat de resistència
humana té límits i la situació en què
t’has trobat ha sobrepassat amb escreix aquests límits. Ens sap greu tant
de patiment i de dolor. No obstant, tenim el convenciment i l’esperança que
aviat s’acabaran i que no seran en va.
Ens agradaria que tots els partits
independentistes anessin units per tal
de pressionar més i millor el govern de
l’estat que evita enfrontar-se al problema i que només procura anar gestionant el dia a dia amb el subterfugi que
“qui dia passa, anys empeny”. El fet
que no hi hagi una bona entesa entre
els polítics que volen la independència fa més mal que bé i dona ales als
altres.
Dolors, estem amb tu de tot cor. I

també amb tots els presos/es polítics,
represaliats/des i exiliats/des. Hem sortit moltes vegades al carrer a manifestar-nos i ho continuarem fent. No ens
cansarem ni ens rendirem com vosaltres tampoc us heu rendit. Volem que
us alliberin d’una vegada i per sempre. Continuarem penjant llaços grocs,
com els que sempre lluïm al vestit
o al balcó de casa, on també tenim
pancartes de “llibertat presos/es polítics”. Continuarem organitzant i anant
a reunions i a manifestacions. Dolors,
estem amb tu; estem amb tots vosaltres. El que has fet i estàs aguantant
és molt bèstia, molt fort i molt ferm.
T’ho diem des del cor.
Amb la pandèmia que hem patit, tot
s’ha aturat. A vosaltres encara us ha
tocat més el rebre, sobretot perquè els
que s’ho miren des de la fiscalia i els
tribunals no tenen cor sinó set de venjança. Els que som a fora reemprendrem les reivindicacions i mantindrem
les protestes perquè no us oblidin.
Aquest onze de setembre, com que
no vam poder anar a Barcelona o on
fos per manifestar-nos, vam organitzar
al poble un acte reivindicatiu al voltant de les 17:14 a la plaça de l’Església. En aquest, acte entre altres coses,
vam parlar del teu llibre i en vam llegir
un fragment perquè tothom en tingués
coneixement. De manera que, si no hi
podia ser la teva veu, sí que vam tenir
les teves paraules.
Et fem arribar aquesta lletra juntament amb el llibre El vell i l’ocell de
Guillem Viladot i Serafina Balasch,
dos autors d’Agramunt. Es tracta d’un
exemplar didàctic destinat a la mainada i també a la gent gran. De manera
que, si vols, el pots llegir tu i després
fer-lo arribar a qui tu vulguis (potser
fins i tot endevinem qui pot ser).
Força, ànims i mirada llarga. Rep
amb tota l’estimació una abraçada
groga i lila. ■
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per ANTONI PONSA

La ﬁladora de llana a mà

Normalment la
filadora duia la llana en un davantal
formant faldada,
des d’on l’anava
extraient, estirant
i retorçant-ne el
fil, el qual s’anava
enrotllant al voltant del fus fins a
completar la fusada. Quan en tenia
diverses fusades
calia retòrcer-les.

La Maria de cal
Coix del meu
poble era una
completa especialista. Ella filava,
retorcia i feia
mitja en tot lloc i
en tot moment.
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om veieu, el títol
d’aquest ofici l’atribueixo exclusivament a la
dona. No voldria caure en cap
error, però si he de ser sincer,
no recordo haver vist mai un
home que s’hi dediqués, ni
tan sols que ho hagués intentat algun cop, encara que
només fos com a passatemps.
També el recordo com un dels
oficis més antics (si no el més
antic) que resten impassibles
en la meva ment.
N’hi ha algun altre que
també era pròpiament femení, com és el cas de la cosidora casolana, que era qui tenia
cura d’adobar la roba de tota
la família cosint i posant pedaços a qualsevol peça quan
s’anava malmetent. Però,
en aquest cas, existia el seu
oponent masculí que també
cosia, encara que no ho feia
posant pedaços, sinó fent
vestits nous per a homes: el
sastre, qui encara avui cueja
amb el dogal al coll.
Als anys trenta i quaranta
del segle passat, moltes àvies
de casa de pagès sabien filar

C

llana amb la mateixa facilitat
que resar el rosari cada vespre al voltant de la llar de foc
i el llum d’oli, adormint-se al
compàs de les monòtones repeticions de l’oració.
Com indica el seu nom, filar
la llana vol dir transformar-la
en fils. Així, el principi de
tot el procés era en esquilar
les ovelles cada primavera.
Aleshores s’obtenien grans
quantitats d’aquest producte, del qual era reservada una
petita part amb el fi de poder
atendre de roba de vestir la
família, sobretot de jerseis i
mitjons. La resta es venia per
a incrementar un xic més el
benefici que produïa el ramat.
Tot molt benvingut a l’economia casolana.
Com deia, primer de tot
s’havia de convertir aquesta
llana en fil. De la qual cosa
se n’encarregava la filadora
mitjançant una petita i senzilla eina anomenada fus, la
qual consistia en una barreta
rodona de fusta que anava
aprimant-se des del mig cap
als extrems i que servia per a
torçar el fil i enrotllar-lo a mesura que es formava. Quan no
cabia més fil al fus s’extreia i
rebia el nom de fusada.
Normalment la filadora
duia la llana en un davantal
formant faldada, des d’on
l’anava extraient, estirant i
retorçant-ne el fil, el qual
s’anava enrotllant al voltant
del fus fins a completar la
fusada. Quan en tenia diverses fusades calia retòrcer-les. Operació que consistia en agafar dos o més fils
d’aquests, ajuntar-los en un

de sol i retòrcer-los plegats
per fer-ne un de sol, el qual
era més gruixut, i amb aquest
ja es podien confeccionar les
peces de roba desitjades.
Tot l’esmentat procés, normalment el feia la mateixa
persona. Un procés que començava en la llana que duien les ovelles i finalitzava en
forma de mitjons, jerseis o altres peces de roba que s’usaven per prevenir-se del fred.
Uns mitjons fets d’una sola
peça, el taló dels quals era
perfecte per avenir-se al taló
humà. I si parlem dels jerseis,
tampoc no es distingien dels
que es venien a les botigues.
A més, a la canalla ens explicava unes boniques històries de quan ella era petita, i
ens deia que passava molt de
temps aixecant petites lloses
per veure si al dessota hi havia algun escorpí. Si l’hi trobava, s’entretenia portant-lo
penjat amb un fil per la cua,
amb el perill que suposava si
li picava amb l’agulló un xic
verinós que hi tenia.
La Maria de cal Coix del
meu poble era una completa
especialista. Ella filava, retorcia i feia mitja en tot lloc i en
tot moment. Tant li fa si era
en una rotllana de gent xerrant, com si anava o venia de
l’hort o del mercat, les seves
mans no paraven. Sense mirar-se la feina, i com si no hi
parés atenció, la tasca anava
fent el seu curs. Una tasca
bonica i recompensant, en la
qual esmerçava moltes i moltes hores per aconseguir un
premi tan petit, però tan bell
al mateix temps. ■
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El pit-roig de la masia dels Arquells

E

Imatge del pit-roig després de l’anellament al moment d’alliberar-lo.

Fitxes amb les dades de l’anellament i de control.

l pit-roig (Erithacus rubecula), de la família
dels Túrdits, és un ocell
petit d’uns 14 cm. de llargada. De color marronós per
sobre i blanquinós per sota.
Porta una gran taca rogenca
que li omple la cara i el pit
i és el que li dóna el nom.
Menja insectes, cucs de terra, fruits i restes d’aliments.
Fan el nius en un forat d’un
mur de pedres o d’un arbre.
La femella pon dues vegades
a l’any entre 4 i 6 ous i els incuba uns 14 dies. Viu als boscos humits i es deixa veure
pels horts i el parcs i jardins
de les ciutats. Durant l’hivern
es deixa veure fàcilment ja
que s’apropa molt als humans
quan es fan activitats a l’aire
lliure. Aquest costum feia que
antigament a l’hivern quan
s’arrencaven els trumfos o es
fangaven els horts i el pagès
parava per descansar, l’ocell
es posava a sobre dels mànecs dels arpiots i de les fangues que quedaven plantats
al bancal, per això en alguns
indrets també se’l coneix
com “cagamànec”. Els adults
acostumen a viure tot l’any en
el mateix territori, però durant
l’hivern al nostre país arriben
pit-roigs que venen del centre
i el nord d’Europa.
La notícia relacionada amb
el nostre territori ens l’ha feta
arribar el Sr. Josep París. El
23 de febrer de 2020 l’anellador Ricard Poch Massegu
va capturar i anellar un pitroig al bosc de la masia dels
Arquells. Aquest exemplar
seria d’aquells ocells que
venen a passar l’hivern a les

Ricard Poch a la taula d’anellaments.

nostres contrades provinent
del centre i nord d’Europa.
La notícia és que va ser trobat
mort, segurament per culpa
d’un animal, possiblement un
gat, en un jardí de la ciutat
belga de De Klinde, el dia 5
d’abril de 2020. L’ocell, que
pesava 18,7 grams, va viatjar 1.076 km en menys de
42 dies. Aquest llarg viatge
l’havia fet per desplaçar-se al
lloc de cria i allí va perdre la
vida. Aquesta informació ha
estat possible gràcies a l’anellament que s’havia fet a la
masia dels Arquells.
Acompanyem aquest comentari amb la fitxa de l’anellament i del control del pitroig i de la fotografia de l’ocell
en el moment d’anellar-lo.
RBS
[SETEMBRE 2020]
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Una xiulada per recordar en Messi

Durant la intervenció en el curs
de Perinatologia en la ciutat
argentina de Rosario.

Vaig projectar una
fotografia d’en
Messi amb la samarreta del Barça.
La meva sorpresa
va ser que l’auditori, la majoria
argentins, en
contra del que jo
havia pensat, que
seria un comentari
ben acceptat, em
va respondre amb
una xiulada, feble
però evident.
38
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A

quests últims dies en
tots els mitjans de comunicació, orals i escrits, així com en les xarxes
socials, el nom del jugador
del Barça, Lionel Messi ha
sortit de forma continuada;
això em va fer pensar en una
anècdota que em va passar i
crec que dona una informació
que pot tenir interès del que
és la vida d’aquestes figures
de l’esport.
Fa uns anys vaig ser invitat
a participar en un curs de Perinatologia que es donava en
la ciutat argentina de Rosario.
En concret en el CLAP, és a
dir el Centre Llatinoamericà
de Perinatologia, un dels referents mundials de la nostra
especialitat. Per tant, vaig
intentar preparar les meves
xerrades el millor possible, ja

que, a més a més, hi anava en
representació de la Universitat de Barcelona.
Rosario és una bonica ciutat a la ribera del riu Paraná,
ciutat històrica i amb un gran
component cultural i que
competeix, juntament amb
la ciutat de Córdoba, per ser
la segona ciutat de l’Argentina darrere de Buenos Aires.
Rosario també té una gran
influència esportiva, principalment en l’esport dominant
a l’Argentina, el futbol. Té
dos club a primera divisió, el
Newell’s Old Boys i el Rosario Central i altres amb menys
influència com el Gimnasia i
Esgrima.
En la primera de les meves
xerrades vaig intentar apropar la meva Universitat amb
el CLAP, i per això vaig co-

mençar parlant de Barcelona,
projectant amb el power-point
una fotografia de la Sagrada
Família, i que era una ciutat
molt unida a Rosario, i vaig
aprofitar per projectar una
imatge del Monumento a la
Bandera que és molt emblemàtic de la ciutat de Rosario,
ressaltant que les dues ciutats tenien perfils semblants,
en compartir vivències històriques, culturals i científiques,
com l’acte que estàvem fent,
però que en aquests moments
estaven més unides que mai
perquè un fill de Rosario estava triomfant a Barcelona, i
vaig projectar una fotografia
d’en Messi amb la samarreta
del Barça.
La meva sorpresa va ser
que l’auditori, la majoria argentins, en contra del que jo
havia pensat, que seria un comentari ben acceptat, em va
respondre amb una xiulada,
feble però evident. Ràpidament vaig passar a desenvolupar el tema que se m’havia
assignat sense entrar en mes
detalls.
Al vespre, en el sopar de
ponents que sempre es fa,
em va correspondre seure al
costar del Catedràtic de la
Universitat Central de Rosario que era l’organitzador de
la reunió i li vaig preguntar
el per què de la xiulada. Ell,
com és lògic, em va dir que
segurament havia estat un
mal entès i que no li donés
més importància; però donada la meva insistència i la
d’altres membres de la taula,
la majoria de fora de Rosario i

Em van explicar
que Messi està
dominat per un
nucli de la seva
família. Creien que
ell no tenia cap
mena de paraula
en les decisions
que es prenien en
el seu nom i que
realment era la
família la que no
estava ben vista
pels habitants de
la ciutat.

inclús de l’Argentina, ens van
confessar que Messi, almenys
en aquells moments, no estava ben considerat a Rosario,
donat que poc temps abans,
a conseqüència d’un partit
que havia fet la selecció argentina, havia estat concentrat a la ciutat i les autoritats
de la mateixa havien preparat
que fes una visita al seu barri
d’origen, nomenat San Martín
(una zona amb un nivell de
pobresa elevat), que regalés
samarretes i pilotes als nens
del barri i que jugués amb
ells en el camp de terra on ell
havia començat. L’enfado va
ser perquè no hi havia anat.
Jo em vaig justificar dient
exactament que no sabia res
d’això i que em resultava sor-

prenent ja que aquí a Barcelona hi havia una Fundació
al seu nom que col·laborava
precisament amb l’hospital on jo treballava, és a dir,
Sant Joan de Déu; per tant,
em resultava molt estrany el
que havia passat, i vaig afegir
que quan preparava la meva
participació a la reunió de
Rosario, vaig trobar més adient parlar de Messi que no de
Che Guevara, que també era
fill d’aquella ciutat. La conversa es va anar estenent a
tota la taula i llavors em van
explicar que Messi està dominat per un nucli de la seva família, dirigit pel seu pare, un
oncle i un cosí germà. Creien
que ell no tenia cap mena de
paraula en les decisions que

es prenien en el seu nom i
que realment era la família la
que no estava ben vista pels
habitants de la ciutat.
Els amics d’allà em van recomanar que si volia en una
altra ocasió fer un record a
un futbolista d’allí, millor seria que parlés d’en Menotti,
en Bielsa o del jugadors actuals Di Maria i Icardi, tots
fills d’aquella província. Realment vaig estar de nou invitat a participar en una altra
reunió del CLAP i, com poden
imaginar, no vaig fer menció
de cap fill il·lustre de la ciutat. I crec que tot va anar millor.
Josep Mª Laïlla i Vicens

Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319
info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com
Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)
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Les MIC es queden... però d’una
altra manera!
La Parròquia
també volia treure
el seu caparró
per la revista per
oferir així mateix
el seu testimoni i
les seves paraules
cap a aquesta
situació de la
marxa de les
religioses.

Trobada de Formació a l’Escola.
Tardor 2019.
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P

rimer vull fer un agraïment a la Revista Sió
per fer en el seu darrer
número un veritable i agramuntí homenatge a les Religioses Missioneres de la Immaculada Concepció. L’editorial
i els dos articles transparenten el que pensa molta gent
d’Agramunt i de la Ribera del
Sió (tothom potser no, perquè
les xifres absolutes de suport
als projectes i a les persones
crec que no existeixen).
Però la Parròquia també volia treure el seu caparró per la
revista per oferir així mateix el
seu testimoni i les seves paraules cap a aquesta situació
de la marxa de les religioses.
Sé que no sóc el més indicat,
ja que quan estareu llegint
aquest número farà un any
que he arribat a Agramunt i

als poblets de la Ribera del
Sió, i sóc un mica novell al
costat d’altres companys
mossens que us han servit i
que porten ben dins aquest
poble i la seva gent. Però sí
que he copsat l’estima que us
teniu la gent vers les persones
i les entitats que ajuden a fer
poble, i poble amb majúscula. En el cas de les monges
ja em va sobtar, i per a bé,
l’anomenada de “madre” que
els fèieu, i vaig pensar que
era una manera molt propera
i vital per adreçar-se a les religioses; de veritat traspua el
sentit de la seva vocació religiosa: ser protectores i vetlladores dels més petits de casa
nostra. Vaig veure i vaig sentir
aquesta proximitat, que segur
que s’ha fet present al llarg
d’aquest segle i mig a la nos-

tra vila i a moltes generacions
que permeten tants anys de
presència.
Jo no vull parlar-vos de la
història, ni de la fundadora,
ni de com era l’escola als inicis, ni... tot això ho trobareu
molt ben explicat i documentat en diferents números de la
revista Sió –alguns dels seus
articles m’han estat ben útils
per conèixer aquesta realitat
i d’altres, del nostre poble–
jo em quedo en allò que fa
possible la petjada en un lloc
d’un tarannà, d’un compromís, d’una feina.
Per això el títol “Les MIC
es queden... però d’una altra
manera”, cal aclarir als lectors no avesats en les abreviatures què vol dir MIC. Jo la
primera vegada que ho vaig
escoltar a l’escola de la “Mare
de Déu del Socors” em va recordar un personatge molt popular entre els petits, el personatge de peluix “Mic” molt
estimat pels nens. Fins i tot
en algun torn de campaments
algun dels nens de la branca
escolta dels més petits el portaven per dormir més acompanyats. Però em vaig equivocar de totes totes, MIC són les
sigles de les Missioneres de
la Immaculada Concepció. És
clar, algú dirà que m’he begut
l’enteniment ja que les religioses han marxat i per tant no
es queden, i no escoltarem a
la porteria de l’escola o pels
passadissos “madre”; doncs
aquí entra el “però d’una altra manera”. MIC és el sentit

Festa de la Mare de Déu del
Socors aquest passat 8 de
setembre, amb el claustre de
mestres, religioses, mossèn i
alcaldessa.

I és clar que
continuaran ben
presents entre
nosaltres. La
seva escola és la
presència més
viva del seu pas.

Celebració Festa Fundacional
el 4 d’agost d’enguany.

educatiu i de servei que té la
Congregació, i això les religioses no s’ho han posat en les
seves maletes. Les germanes
Justina, Mª Paz, Roser, Mª
Dolores i Carme, només s’han
endut unes quantes pertinences personals, però el que
més ha pesat del seu trasllat,
allò que més els ha ocupat espai (en el seu cor) han estat
els records, les vivències, les
persones conegudes al llarg
dels anys, en algun cas molts
anys i en altres no tants. Què
avala aquesta afirmació que
us faig, és molt fàcil d’entendre. Remireu l’entrevista que
els van fer en l’anterior núme-

ro i veureu que la majoria de
les fotografies són de grups
de nens i nenes que han passat per l’escola, aquest és el
seu llegat i aquest és el seu
farcell en deixar Agramunt,
nosaltres els agramuntins, els
riberencs; en una paraula, les
persones.
I és clar que continuaran
ben presents entre nosaltres.
La seva escola és la presència més viva del seu pas. No
cal dir que l’actual claustre
de mestres, la seva AMPA i la
mateixa Congregació religiosa
ens faran respirar i aprendre
del seu llegat, i ho faran molt
bé perquè ara ells i elles són
els/les MIC. Aquí sí que he
recuperat dels seus materials
de formació, més concret de
l’apartat d’educació, on diu
quina és la tasca de les Missioneres de la Immaculada
Concepció: “El respecte a la
persona i la seva dignitat ens
han mogut a l’acció educativa. Intentem educar desenvolupant el sentit crític per viure
la llibertat, la justícia i la pau.
Treballem perquè la solidaritat arreli en les persones, de
tal manera que ens sentim
compromeses en la construcció d’un món volgut per
Déu, en el qual tots tinguem
la possibilitat d’experimen-

tar la fraternitat.” Un llegat
ben actual i necessari per a
les noves generacions d’agramuntins i riberencs que elegeixen l’Escola del Socors per
fer aquest camí i rebre aquest
esplèndid aprenentatge.
No puc acabar sense la
pregunta que molts us heu
plantejat i ens heu fet a la
Parròquia i potser també a
altres entitats: i la festa per
les Monges, quan? Doncs dirvos que és evident que caldrà fer una festa celebrativa
i agraïda cap a les religioses
i que quan la “normalitat”
ens permeti trobar-nos sense
distàncies socials, sense mascaretes, podent-nos atansar,
abraçar-nos, fer-nos petons,
organitzarem, celebrarem i
viurem una festa que no parlarà de comiat, sinó d’agraïment i de com encara estan
ben presents entre nosaltres,
malgrat els dies que hauran passat de la seva marxa
d’Agramunt. I us puc dir que
si, entre totes i tots, ho fem
bé cada dia, aquesta pandèmia la guanyarem i podrem
tornar a ser homes i dones de
festa, de carrer, de ballaruca,
de celebració,... però de moment: mascareta, hidrogel i
distàncies.
Mossèn Jaume
[SETEMBRE 2020]
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Paraules de comiat
Reproduïm a continuació el text que van llegir a l’església les religioses d’Agramunt el dia de la Mare de Déu del
Socors per tal d’acomiadar-se de tothom

N

LAIA MORERA

Marxem
conscients i
amb dolor. Ens
anem convençudes que és
el millor per
al col·legi.
Som persones
grans i de
risc. No volem
perjudicar els
nens. Ocupem
un lloc dins de
l’escola, que
amb tanta incertesa es pot
necessitar.
42
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o és fàcil dir adéu a tantes
persones estimades d’Agramunt i entorn. Dos sentiments,
dues paraules prenen força en
aquests moments en el nostre
cor: gràcies i adéu-siau.
Gràcies a Déu per tot el viscut
al vostre costat en aquests 140
anys de presència de les Missioneres de la Immaculada Concepció a Agramunt.
Gràcies a una dona agramuntina, Montserrat Pons, amb una
gran vocació educadora, a qui
molt li va preocupar la formació
i educació de les nenes i joves
a Agramunt: preparar-les perquè
ocupessin el lloc que els corresponia en la societat.
Gràcies a tantes Germanes
que han passat per aquest collegi, “fent el bé”, ensenyant i
cuidant els vostres fills/es des
dels valors de l’Evangeli. Gràcies a totes les ex-alumnes, que
amb tant d’afecte ens saluden
diàriament.
Gràcies a l’equip directiu de
l’escola i a tot el claustre de
professors que tant d’afecte ens
han mostrat sempre, fins fer-nos
sentir família, i que tanta dedicació i estima tenen pels vostres
fills. Tranquils pares i mares, el
col·legi continua. Ells són molt
capaços i eficients, en ells està
la nostra confiança. Com sempre
han fet, donaran el millor de si.
Gràcies a totes les famílies i
a l’AMPA juntament amb els
seus fills, que ens ha fet sentir
feliços, a qui tant volem i amb
qui hem compartit goigs i esperances.
Gràcies a totes les persones

[SETEMBRE 2020]

de la Vila d’Agramunt. S’està molt bé entre vosaltres, sou
persones acollidores, properes,
afectuoses i lluitadores.
Gràcies a la Sílvia, la nostra
alcaldessa, amb tot el seu equip
corporatiu. Gràcies als que els
han precedit. Els donem gràcies i demanem que no s’oblidin
de l’Escola Mare de Déu del Socors. Sens dubte és un bon servei a la infància i adolescència
avui a Agramunt.
Adéu-siau, sí. Marxem conscients i amb dolor. Ens anem
convençudes que és el millor
per al col·legi. Som persones
grans i de risc. No volem perjudicar els nens. Ocupem un lloc
dins de l’escola, que amb tanta
incertesa es pot necessitar. Tot
això i només això, és el que ens
ha portat a plantejar-nos la sortida, per tal que l’educació pugui
continuar bé i sense problemes
afegits. El col·legi és dirigit i
portat pels mateixos professors
des de fa anys. I vosaltres, mares i pares, ho sabeu molt bé.
En ells confiem plenament. Que
el nostre bon Déu i Maria Immaculada acompanyin com sempre
aquest caminar.
Les nostres superiores ens
han acompanyat i han decidit la
sortida, buscant el “major bé”
per a tots, com deia la nostra
fundadora Alfonsa Cavin. I va
ser des de la fe com van néixer
les nostres primeres escoles per
a nenes òrfenes a Mataró i que
ha animat durant aquests 170
anys de la Fundació a portar
l’educació per tot Espanya i part
d’Àfrica i d’Amèrica.

Gràcies especials a l’Església
d’Agramunt, de la qual hem
format part durant tants anys
dins la Comunitat Parroquial,
en la participació i els serveis
que hem compartit. Gràcies! Ha
estat bonic sentir-se comunitat
religiosa dins de la comunitat
parroquial. Gràcies a Mn. Jaume
i a tots els sacerdots que l’han
precedit en aquesta Església,
per la seva acollida, proximitat
i ajuda.
Gràcies mil a Monsenyor JoanEnric Vives, el nostre Arquebisbe d’Urgell. Som conscients
que li donem un bon disgust i
ho sentim. El recordarem sempre amb afecte i agraïment pel
seu interès i proximitat. També
ens atrevim a dir i demanar a
l’Església diocesana i parroquial
que no s’oblidin del col·legi.
Gràcies a la comunitat de religioses Filles de Crist Rei, la
sororitat s’ha fet sentir i l’hem
compartit amb especial afecte
de germanes. Gràcies a les comunitats religioses de la Dominiques de Guissona, Clarisses
del Sant Crist de Balaguer i Jerònimes de Refet. Ens hem portat com a veritables germanes i
amigues. Gràcies pels bons moments compartits.
I res més, estimades totes i
tots, us portem al cor. Com deia
Pere Casaldàliga, “tenim el cor
ple de noms”.
Gràcies i adéu-siau!
Agramunt, 8 de setembre de
2020
Comunitat de Missioneres
de la Immaculada Concepció

El meu col·legi
Allí vaig fer les
meves primeres
amigues, algunes encara avui
formen part de
la meva vida,
altres, quan ens
trobem, estem
contentes de
veure’ns i finalment altres amb
qui després dels
estudis no hem
tingut més relació. Hi ha de tot,
però principalment un agradable record.

E

ls meus pares m’havien explicat en més d’una ocasió
que jo havia començat al collegi de les “monges” un dijous
gras. La madre Juana els va
convèncer que aquest era un
bon dia per començar, ja que
a la tarda es feia la tradicional
excursió que en el meu cas fou
al Passeig. Això passava cap a
finals del anys 50.
La meva primera religiosa
va ser la madre Rosario, ara li
diuen Roser, i després la madre Emilia, la madre Milagros,
que era la dels nens, la madre Natividad Homs, la madre
Madalena, encarregada de les
labors, la madre Teresa Sala a
1r de batxillerat, Mercè Roca,
Benita Jiménez… i altres no
dedicades a la docència però
que tenien la seva missió en
la comunitat, com la madre
Eugenia que feia de cuinera.
Per damunt de totes elles hi
havia la madre superiora que
per aquella dècada era Engracia Piqué. Més endavant van
ser altres madres les que van
continuar la docència. Jo vaig
deixar el col·legi a finals dels

60 i desconec les que van fer
el relleu.
Allí vaig fer les meves primeres amigues, algunes encara
avui formen part de la meva
vida, altres, quan ens trobem,
estem contentes de veure’ns i
finalment altres amb qui després dels estudis no hem tingut més relació. Hi ha de tot,
però principalment un agradable record.
La notícia d’aquests dies
és que les Concepcionistes
deixen la comunitat del nostre poble. Estic segura que a
moltes de les persones que
vam passar pel convent ens
sap greu. Però hem d’entendre
que, donades les circumstàncies i la poca continuïtat del
món vocacional, no és estrany
que ara prenguin aquesta decisió.
Tinc molts bons records del
centre. Sí, amb plural. Allí
vaig passar uns quants anys
de la meva vida fins que, acabats els estudis de batxillerat, vaig donar per tancada la
meva vida estudiantil. A partir
d’aleshores em vaig incorpo-

rar a la vida laboral. Els meus
pares no van contemplar la
possibilitat que jo pogués continuar estudiant i els recursos
econòmics no eren abundants;
de seguida em van buscar una
feina.
Crec que els anys que vaig
passar al col·legi i tot el que hi
vaig aprendre, m’ha servit de
molt per anar per la vida. Hi
vaig aprendre matemàtiques,
geografia, i altres matèries,
però també hi vaig aprendre
educació, disciplina, bon comportament i sobretot a pensar
amb els altres i a formar-me
com a persona pel demà.
Aquestes quatre ratlles són
el reconeixement per part meva
a tota aquella comunitat que
tant va esforçar-se en l’educació dels nens i nenes d’aquell
moment i de tants i tants que
ens van precedir o que han
vingut darrere. Els meus fills
varen ser uns. Jo només tinc
records i frases d’agraïment
per aquells anys viscuts.
Sincerament i de tot cor, mil
gràcies!
S.F.

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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OP IN IÓ ELS LEC TORS ESCR IUEN

Agraïment
E

Cinc alumnes del curs 1946-47. D’esquerra a dreta: Rosa M. Morell, Magda Bonet,
Carme Vilalta, Magdalena Farràs. Al davant, M. Esperança Llovera.

l poble d’Agramunt té un
deute de gratitud amb el
col·legi de les monges, una
institució ben arrelada a la
nostra vila, d’ençà el 1880
en què començà la tasca docent en una época que l’ensenyament de les nenes era
tan poc valorat.
En el col·legi s’ensenyaven
les matèries pròpies d’aquell
temps, llegir, escriure, sumar,
restar, multiplicar i dividir;
història sagrada, urbanitat i
labors de tota mena.
Pel col·legi hi han passat
generacions de noies. Moltes de les primeres alumnes
han tingut continuïtat en les
seves filles, netes i besnetes.
Totes han sortit ben preparades per portar la casa, formar
una família i portar un negoci, si això ha convingut. Tot
això gràcies a l’ensenyament

que van rebre d’aquelles religioses, que van renunciar a
les seves vides privades per
dedicar-se als altres.
Ha sigut una immensa sort
per al poble poder comptar
durant tants anys amb aquesta institució.
Ara hem arribat al final
amb immensa pena. Quan
vàrem celebrar la festa del
centenari, les paraules que
més se sentien eren “que
duri cent anys més”. Però no
ha pogut ser. En aquell moment no ens podíem imaginar que tindria aquest final.
Totes les que hem gaudit del
seu ensenyament les portarem dins del cor per sempre
i tot el poble d’Agramunt els
tindrà sempre una enorme
gratitud.

Recordo que la madre Juana era la portera i feia com a
manualitats unes petites velletes amb faldilla i mocador
negre al cap, i la cara era un
cigró. La madre Aniceta feia
unes gabietes amb papers de
colors i hi penjava un ocellet.
Aleshores quasi cap nena disposava dels pocs diners que
aquell treball manual valia,
però com que quasi totes teníem un padrí que cultivava
un hort, portàvem un meló o
alguna cosa i així ens donaven algun d’aquells treballs

preuats.
La madre Natividad tenia
les mans de plata i ens ensenyava a fer labors molt maques mentre una nena llegia
la vida d’un sant. La madre
Manuela era navarresa i mestra titulada; era un plaer assistir a les seves classes. Jo
sempre deia a la meva mare
que vingués a conèixer-la ja
que era molt guapa. Així la
veia jo per l’amable que era.
Recordo també la madre
Eugenia que de tan baixeta
i primeta quasi passava de-

M. Esperança Llovera

Anem a Monges
Em sap molt greu
que per culpa de
la pandèmia el
col·legi hagi decidit acabar amb
la comunitat.
Han marxat però
com la majoria
d’agramuntins
sempre els tindrem afecte.
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A

ixò és el que contestàvem
quan anàvem a col·legi i
ens preguntaven: on aneu?
Recordo que hi vaig començar als 4 o 5 anys i fins als 13
quan vaig anar a l’Acadèmia.
Aquells eren temps difícils,
recent acabada la maleïda
guerra, i això es notava en
l’ambient ja que jo era òrfena d’un tinent de la República i, per tant, em tenien per
“roja”. Per sort això era una
excepció i a la majoria de
monges les recordo amb molt
d’afecte.

Un altre grup d’alumnes dels anys 1940. D’esquerra a dreta, fila del darrere: Leonor Solans, Maria Ribalta, Concepció Galceran, Ramona
Solans, Mercedes Vicens, Teresina Boncompte, Rosa M. Morera. Fila del mig: Pepita Capdevila, Rosarito Ripollés, M. Lluïsa Grau, Rosa M.
Morell. Assegudes: Càndida Ribalta, Paquita París, Hermínia Benet, M. Esperança Llovera.

sapercebuda. Es cuidava de
l’hort, de l’aviram i també de
rentar la roba. Mai la senties
queixar-se. Era una santa. La
madre superiora d’aquell moment era Maria del Pino.
Em sap molt greu que per
culpa de la pandèmia el collegi hagi decidit acabar amb
la comunitat. Han marxat
però com la majoria d’agramuntins sempre els tindrem
afecte. Sobretot trobaré a faltar la madre Roser que cada
diumenge a missa s’asseia
al banc del darrere on jo em
poso, i alguna vegada també
al meu costat.
Una forta abraçada a totes.
Anna Karenina

Adéu
A

gramunt està trist! Plora!
Està de dol!
Ens han marxat les monges
després de 140 anys entre nosaltres. Aquesta pandèmia ens
ho ha capgirat tot.
Vàrem ser unes afortunades i
afortunats els que vàrem poder
compartir la seva ensenyança,

la seva educació, la seva humanitat, el saber ser i estar, per
emprendre el camí de la vida,
amb els mitjans limitats que llavors hi havia, uns anys realment
feliços que mai podrem oblidar.
Moltes gràcies de tot cor a
les religioses per tot el que heu
aportat a Agramunt i comar-

ca. No podrem oblidar-ho mai.
Sempre us portarem en el nostre cor. La llavor que durant tant
de temps heu sembrat, ha donat, dona i donarà fruit al llarg
de molts anys.
A reveure germanes i moltes
gràcies.
Roser Feixa

eterinari
ri v
to

cons
ul

La llavor que
heu sembrat,
ha donat,
dona i donarà
fruit al llarg
de molts anys.

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)

[SETEMBRE 2020]

sió 679

45

R E P O RTATG E C AMP MU N IC I PAL D ’ESPORT S

per JOSEP ROVIRA

FONT: FAMÍLIA BRILS-ROVIRA

75è aniversari de la inauguració
del Camp Municipal d’Esports

FONT: FAMÍLIA BRILS-ROVIRA

Dues imatges dels equips de
l’Espanyol i el Sabadell durant la
inauguració del Camp Municipal
d’Esports el dia 10 de setembre
de 1945.
A dalt, els dos equips formats al
mig del camp poc abans
de començar, i a baix ja
durant el partit.
Es pot veure que hi va anar
molta gent a presenciar-ho.
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A

quest mes de setembre el Camp Municipal
d’Esports ha fet 75
anys. La inauguració oficial va
tenir lloc els dies 10 i 11 de
setembre de 1945 coincidint
amb la Festa Major. Hi va assistir el Delegado Nacional de
Sindicatos, Camarada Fermín

Sanz Orrio y altas Jerarquías
Nacionales, Provinciales y Locales, segons podem llegir al
fins ara inèdit programa oficial editat per a l’ocasió i que
reproduïm com a primícia per
a tots els lectors de la nostra revista. Llegint-lo, podem
comprovar que es va fer una

gran festa esportiva, les imatges de la qual van sortir en un
reportatge al diari Marca i que
ja vam publicar al número
558 de Sió l’agost de 2010.
La festa havia de ser sonada atès que, a banda de les
imatges que comentem, també se’n va fer ressò per dues

Una imatge de les proves atlètiques que s’hi van fer publicada
al diari Marca.

vegades el diari esportiu El
Mundo Deportivo. El dia 9 de
setembre d’aquell any 1945
hi trobem una prèvia amb el
títol “Un nuevo estadio en
Agramunt” i com a subtítol
“Agramunt cuenta desde hoy
con un magnífico terreno Deportivo levantado por Educación y Descanso”, i a sota es
reprodueix l’esquema de les
noves instal·lacions. En la
crònica es fa un gran enaltiment de les instal·lacions i de
l’esforç individual i col·lectiu
de la població per dur-les
a terme. Concretament s’hi

pot llegir que “...posiblemente nada de lo conseguido se hubiera llevado a feliz
término de no contar, junto
a la espontánea cooperación
de todo el elemento industrial y comercial de la villa,
con el soplo mágico de la
afición que tantos milagros
ha obrado siempre cuando
entrañablemente se ha sentido”. I també: “Laureano Cases, Panadés, el infatigable
y original motorista Carulla y
tantos otros estimados amigos de Agramunt, estarán de
enhorabuena con tan fausto
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▼

Esquema i dimensions de
les instal·lacions publicat al
programa de la Festa Major
d’aquell any.

acontecimiento a su esfuerzo personal particularmente
debido”. I volent remarcar la
gran capacitat organitzativa
d’Agramunt
esportivament
parlant, s’esmenta una prova
ciclista de gran renom que va
tenir lloc a la vila un parell
d’anys enrere: “Recordemos
ahora como dato elocuente
que pinta de modo gráfico la
capacidad creadora en lo Deportivo de Agramunt, aquel
Gran Premio Ciclista de 1943
que fué la carrera en una sola
etapa mayor retribuída en
toda España (se llegaron a
pagar más de 10.000 pesetas
entre premios y primas)”. En
un requadre a part es fa ressò
també del que va ser el plat
fort de la festa, els partits de
futbol entre el R.C.D. Español
contra el C.D. Sabadell i el C.
de F. Barcelona, amb bastants
jugadors coneguts de l’època,
contra una Potente Selección,
que comptava amb els agramuntins germans Jovell, tal
com consta al programa.
A la crònica de El Mundo
Deportivo del 20 de setembre, nou dies després de la
festa d’inauguració, hi trobem
la crònica titulada “Inauguración de las pistas atléticas de
Agramunt” amb una de les
fotos que també va sortir al
Marca. Hi podem llegir que
“Por primera vez el público
deportivo de aquella villa presenciaba el desarrollo de uno
de los deportes más completos, el atletismo, y a fe que el
numeroso público que llenaba el magnífico estadio, quedó complacidísimo y prueba
de ello las cerradas ovaciones
con que premiaron a los atletas participantes en sus actuaciones que en realidad brillaron a gran altura”. La crònica
continua enaltint l’esportivitat

47

REPORTATGE C A MP MU N IC I PAL D ’ESPORT S

▼

Crònica manuscrita de Pere Brils sobre l’ascens
a Primera Regional, la temporada 1945-1946
el total del grup, o sigui el Club Deportiu
Agramuntès.
La Junta del Club Deportiu Agramuntès, com que apressava el començament
del Campionat, en un principi tenia interès de contractar un entrenador professional, però al ﬁnal s’acordà contractar
jugadors de categoria.
Les ﬁtxes dels jugadors del primer any
de Primera Categoria costaren 80.000
ptes. recollides amb donatius de l’Ajuntament, Casal Agramuntí, Sindicat Agrícola i poble en general. El partit de més
entrades venudes va ser amb el Tàrrega,
que foren un total de 1.200.
Els jugadors locals jugaven desinteressadament, sense cobrar ni un cèntim.
Entre ells, els germans Jovell, Tolosa,
Torrents, i altres que no recordo. Em refereixo a la Primera Categoria Regional.

FONT: FAMÍLIA BRILS-ROVIRA

Per pujar a Primera Regional s’hagué
de jugar una eliminatòria amb el campió de Segona Categoria de Tarragona,
el CF Amposta, de la qual vàrem sortir
vencedors. Seguidament es jugà la final
de Catalunya de Segona Categoria amb
el Club Sant Celoni en camp neutral de
Mollet. Vàrem perdre, per tant vàrem
quedar subcampions.
La Primera Categoria constava de 20
clubs, i en una reunió a la Federació
Catalana es comunicà que junt amb el
campió de Segona es trobaren que solament tenien 19 clubs, per la qual cosa
faltava un altre equip. El Club de Futbol
Barcelona tenia interès que hi prengués
part el seu equip “B”, però en una votació de tots els equips que componien el
grup s’acordà que el subcampió de Catalunya de Segona era l’indicat per formar

Equip de futbol C.D. Agramuntés subcampió de Catalunya de Segona Categoria la temporada 1945-46. Va aconseguir l’ascens a
Primera Categoria Regional. D’esquerra a dreta: Cots, Güell, (?), Jovell, Boix, Torrents, Rosers, Pujol, (?), Cosimini i Tolosa.

de la nostra vila afirmant que,
si s’hi sap donar l’impuls que
requereix, Agramunt podria
ser ben aviat una potència
esportiva a nivell provincial,
cosa que malauradament no
ha estat pas així. El cronista
també destaca que l’estadi és
48
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dels millors que aleshores hi
havia en tot Espanya. Segons
consta també al programa oficial, els equips participants a
les proves d’atletisme foren:
Junior Atlético Club, Centro
Atlético Lérida de E. y D. i C.
D. Agramuntés.

Construcció del Camp
d’Esports
Segons podem llegir en un
article de Ferran Ros a la nostra revista (Sió 248, octubre
de 1984) i després aplegada
al seu llibre Miscel·lània Agramuntina, la construcció del
Camp d’Esports va tenir una
gestió llarga, especialment
l’adquisició dels terrenys “...
amb la terra de primera qualitat, no gens pedregosa i situació immillorable”. Aquest
terreny era propietat dels hereus de Cal Siscar, representats per Josep M. Canals i de
Siscar que vivia a Tarragona.
Segons el Ferran, els homes
clau per fer possible l’adquisició d’aquell terreny foren
Benjamí Ramírez Costa, alcalde de l’època; Jaume Ros
Estany (Jaume del Misoia), un
agramuntí que vivia a Lleida
i hi ocupava un càrrec polític
de relleu; i Ramon Mora, íntim amic dels altres dos i molt
popular a la vila i que “va ser
uns anys conserge del Casal,
de la cafeteria; en aquesta
ocupació va fraternitzar molt
amb la clientela i llavors al
Casal s’hi cuinaven molt les
coses de la vila, entre les
quals el futbol no es quedava endarrere”. En les llargues
negociacions, que finalment
van fructificar, també hi participaren, a més de l’esmentat
Ramon Mora, Baldiri Cortada
Farré, regidor de l’Ajuntament
i capatàs de la Societat Canal
d’Urgell, i Domènec Roig Balasch, que ocupava la secretaria de l’Ajuntament. El Ferran
no va poder concretar si els
terrenys van ser donats o comprats, encara que en el seu
escrit afirma que “amb bona
harmonia, animats tots de la
millor disposició, es va arribar

Factures emeses per un parell
de proveïdors.

a un total acord i sense que
ho pugui assegurar, sembla
que la casa Siscar va cedir de
franc els terrenys necessaris”.
La construcció de les installacions va anar a càrrec de
l’organisme “Obra Sindical
Educación y Descanso” i
fou duta a terme pel mestre
d’obres local Ramon Figuera
i fills. Tot i que la inauguració
es va fer el 1945, en el llibre
de comptabilitat del Camp
d’Esports, propietat de Pere
Brils i que la família va cedir
gentilment junt amb altres
documents al nostre com-

pany Joan Puig, es pot veure
que les obres no es van acabar del tot fins al 1946 i van
costar 166.192,61 pessetes.
La primera anotació data del
12 d’agost de 1944 i la darrera de l’1 de juny de 1946.
Hi veiem també que totes les
entrades són de Jaume Ros,
el Jaume del Misoia abans
esmentat pel Ferran Ros. En
canvi les sortides són molt
més diverses, la majoria de
les quals van al paleta Ramon
Figuera. També hi destaquen
Federico Miralles, Francisco
Boncompte, pintor Carmelo

▼

Pàgina del llibre de comptes de
Pere Brils on anava anotant les
entrades i sortides que s’efectuaven durant la construcció
del camp.

Cases, Mariano Carulla, Calixto Roqué, Ramon Bonet e
Hijo, entre altres.
Al programa de la Festa
Major del 1945 hi trobem un
article sobre la construcció
del Camp d’Esports en el qual
dóna tota mena de dades tècniques sobre l’equipament.
Amb el títol Agramunt y su
Campo de Deportes, V. Jauset, Jefe Provincial de la Obra
Sindical “Educación y Descanso”, descriu que el terreny
fa un total de 17.370 metres
quadrats, amb una tanca general de forma rectangular
de 193 per 90 metres. Que
la part principal d’aquesta
superfície està ocupada pel
camp de futbol amb unes mides de 100 metres de llarg
per 60 d’ample, la qual cosa
li permet celebrar tota mena
de partits de qualsevol categoria. El rodeja una tanca i
adossat a la mateixa per la
part exterior un banc de fusta
com a seient per als espectadors. A la part central, a la
banda de migdia, el presideix
una tribuna feta amb ciment
i amb una fila de llotges als
dos costats. També descriu
el que havia de ser la piscina
que, com tothom sap, no es
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▼

seta per al guarda en superarà
les 200.000. Veiem que és un
import superior als comptes
esmentats anteriorment. Pel
que fa a la caseta del guarda
que comenta, els de més edat
també recordarem que les
persones encarregades hi vivien permanentment. Durant
anys va quedar deshabitada
i actualment fa les funcions
d’oficina.

Programa oficial
de la inauguració
Carnet de soci de Pere Brils
signat per ell mateix com a
secretari del C.D. Agramuntés.
Any 1948.

ARXIU SIÓ

Proves d’habilitat tractorista al
Camp d’Esports durant els anys
seixanta. En aquell temps el
camp estava en desús esportiu,
atès que no hi havia cap equip
en competició oficial.
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va acabar de realitzar. Sí que
s’hi va fer el clot i part de les
parets de pedra, que els de
més edat encara recordem,
amb unes mides de 25 metres de llarg per 10 d’ample,
i que segons el cronista havia
de servir per fer-hi tota mena
de competicions oficials. I el
camp de bàsquet amb unes
mides de 24x13 metres. Entre la piscina i el camp de
bàsquet s’hi van construir els
vestidors en forma de L que,
de fet sempre han estat al
mateix lloc, si bé s’han anat
ampliant i millorant.
En l’aspecte econòmic diu
que la instal·lació ha costat
186.162,90 pessetes, i que
amb la construcció de la ca-

L’original del programa ens
el va cedir una amable lectora
per tal que el poguéssim escanejar. El tenia a casa ja feia
molts anys sense saber-ho i
el va descobrir gràcies a una
anècdota realment entranyable. Resulta que a casa seva
guardaven un plec de cartes
de quan el seu pare va fer la
mili a l’Àfrica. Ella sempre
s’havia pensat que es tractaven d’escrits personals dels
seus pares mentre festejaven
i mai no havia gosat mirar-los.
Recentment, però, s’hi va
atrevir i es va sorprendre en
veure que eren cartes de familiars i amics que havien
enviat al seu pare durant els
quatre anys de servei militar

a les poblacions africanes
de Ceuta, Melilla, Tetuán i
Laratxe. En va comptar més
de tres-centes. Segons ens
va explicar, a més de qüestions familiars, s’hi poden
llegir moltes notícies i anècdotes d’aquells anys relacionades amb la nostra vila. I
dins d’un sobre junt amb una
d’aquestes cartes hi va trobar
doblegat el programa que publiquem a la pàgina següent.

El Camp d’Esports
al llarg dels anys
Amb els anys hem pogut
veure que el Camp Municipal d’Esports no ha reeixit pel
que realment va ser construït
i finalment només ha quedat
com a camp de futbol. Aquest
esport ha tingut alts i baixos
a la vila i fins i tot ha passat
èpoques en què no es feien
competicions oficials. L’època
daurada pel que fa a resultats
data, precisament, de la temporada 1945-46 amb el camp
recent estrenat, quan l’Agramunt va pujar a la Primera
Regional, una categoria aleshores molt prestigiosa a Catalunya. D’aquest ascens tenim
la crònica manuscrita feta pel
Pere Brils i que publiquem en
un requadre a part, junt amb
la fotografia dels jugadors
d’aquella època. Tot cedit
també per la seva família.
No obstant, com dèiem, el
futbol agramuntí ha passat
per èpoques no tan bones.
Concretament als anys seixanta del segle passat no hi
havia cap equip en competició i el camp d’esports estava
completament en desús. Llavors s’hi celebraven demostracions d’habilitat tractorista
durant les fires de primavera
que tenien lloc a la vila el mes
de maig.

▼
Programa oficial de la inauguració del Camp Municipal d’Esports amb totes les activitats esportives que s’hi van dur a terme.
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JOSEP ROVIRA

A dalt a la dreta i a baix, obres
de quan es va posar la gespa
artificial. Va ser la remodelació
més important feta al camp
d’ençà de la seva construcció.
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Evidentment més endavant el futbol es va tornar a
arrenglerar passant èpoques
força reeixides. El Jaume
Brils “Anyego” va ser un dels
agramuntins que més esforç
hi va dedicar per tal que això
fos una realitat. Finalment
podem dir que aquest esport
va arrelar de manera definitiva a Agramunt amb la creació
de l’escola de futbol base per
part del malaguanyat Gerard
Gatell. Tant el club com la
mateixa escola avui dia encara porten el seu nom.
Al llarg dels anys les instal-

JOSEP ROVIRA

JOSEP ROVIRA

▼
Construcció de la caseta per
al Club de Bitlles a l’indret on
inicialment hi havia d’anar la
piscina.

lacions s’han anat modificant
considerablement. El 1974,
una part del camp es va cedir per uns anys al Club de
Tennis Agramunt perquè hi
fes unes pistes. S’han anat
arranjant els vestidors. Es va
tapar el clot on havia d’anar la
piscina i en aquell indret actualment hi ha un camp d’escalfament i el Club de Bitlles.
L’octubre del 2003 el director

general de l’Esport va inaugurar l’actual tribuna amb capacitat per a 300 espectadors,
el cost de la qual va ser de
77.374 euros. L’any 2006 es
va construir una caseta per al
Club de Bitlles que els fa de
magatzem i d’oficines. L’actuació més significativa, però,
es va fer l’any 2009 quan es
va posar la gespa artificial, es
van arrancar tots els arbres,

FONT: COL. JOSEP ROVIRA

Josep Boixadera va immortalitzar en aquesta postal les obres
de construcció de l’altre camp
de futbol en condicions que va
tenir la nostra vila. L’indret és
al Passeig Nou a continuació
de l’actual cal Borges. El de
l’esquerra, repenjat a l’arbre,
és Ramon Mora.

es va pavimentar tot l’entorn
interior i es va construir el nou
bar, amb un pressupost de
562.233 euros provinents del
Fons Estatal d’Inversió Local,
més conegut com a “Pla Zapatero”. De l’original Camp
d’Esports ja només en quedava la paret de tàpia exterior,
que es va enderrocar ara fa
cinc anys donat que estava en
molt mal estat i hi havia el perill que pogués caure. Amb un
pressupost de 15.000 euros
es va construir l’actual paret
molt més baixa, 1,20 metres
d’alçada, i la reixa metàl·lica
al damunt de tres metres.

L’altre camp de futbol
Fins a la inauguració de

l’actual Camp d’Esports, a
la vila només hi havia hagut
un altre camp de futbol en
condicions. Estava ubicat al
Passeig Nou, concretament
darrere del cine Avinguda i a
continuació de l’actual edifici
de cal Borges. Segons una altra crònica de Ferran Ros a la
nostra revista (Sió 121, març
de 1974), els terrenys on es
va construir eren propietat
de Josep Brufau Mullerat,
més conegut per Pep del Marianet, que els va cedir desinteressadament. Les installacions es van inaugurar
el dia de la fira de maig de
l’any 1922 “per la via gran,
ben construït sense faltar-hi
detall, tancat amb obra, amb

seients a tot voltant, algunes
llotges, tanques, casetes per
a vestuaris, dutxes, cantina,
etc. En la inauguració els
equips que competiren i es
disputaren una Copa foren el
Júpiter i el Badalona. Va ésser una gran tarda de futbol,
d’aquelles de les quals es
guarda un bon record”. El Ferran també comenta que fins
a la construcció d’aquest
camp, els joves agramuntins
jugaven a futbol “per carrers
i places, eres i camps de rostoll”. I que una de les eres
més concorregudes era la
del Siscar, després coneguda
com l’era del Galceran i avui
propietat de Torrons Vicens:
“L’era del Siscar era grandiosa, el senyor Siscar no tenia
mai un no per a ningú, a més
allí s’hi podien acomodar una
gran quantitat de garbes i encara quedava lloc de sobres
per poder-hi batre a potes.
La quitxalla d’aquella època ens n’apoderàvem bona
part de l’any com a camp
de futbol, llavors encara no
teníem camp d’esports”. Recordem que de la construcció
d’aquest primer camp de futbol agramuntí en va quedar
constància gràfica en l’edició
d’una postal. ■
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per JOAN PUIG

Nou director de l’institut

Jordi Pijuan, professor
de llengua i home
parlador, durant
l’entrevista.

E

ntro a l’institut Ribera
del Sió. Tot està damunt davall. Uns operaris treballen a l’entrada.
Fils i cables pengen del sostre. Queden només dos dies
per preparar-ho tot perquè
dilluns que ve comencen els
alumnes després de les “vacances” més llargues que mai
han tingut. La pandèmia ho
va trastocar tot i d’una manera considerable el treball

de professors i alumnes. Vaig
al despatx de direcció on el
Jordi parla amb un professor
nouvingut. Després anem a
una aula per estar sols.
Amb en Jordi Pijuan Agudo
ens coneixem d’haver treballat junts. Va néixer el 1974
a Vallfogona. Està casat amb
Paloma Rodríguez, que va fer
de professora de castellà al
nostre centre el 2006/2007.
Tenen un xic de 9 anys i una
noia de 14. El trajecte Balaguer-Agramunt se’l coneix
com ningú.

JOAN PUIG

– Quan vas venir a l’institut
Ribera del Sió?
– Vaig venir el curs 20112012, en aprovar les oposicions. Em van destinar provisionalment a Agramunt. Ja fa
uns anys que hi tinc la plaça
definitiva de castellà. Aquest
curs és el desè que estic aquí.
– Abans on havies fent classes?
– Vaig estar del 2000 al
2005 a Bulgària; hi vaig anar
conjuntament amb la meva
esposa; allí tots dos vam fer
un lectorat durant cinc anys.
Quan en vam tornar, em va
tocar voltar per molts centres
de la província, fent sobretot substitucions: Guissona,
Cervera, Balaguer, Lleida
(Màrius), Sort, Oliana, la Seu
d’Urgell...
– A Agramunt, es pot dir que
ja hi estàs ben arrelat.
– Home, sí; vaig arribar-hi
quan tu eres el director. L’any
següent ho va ser l’Àngels i jo
vaig entrar a la direcció amb
54
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ella al cap de dos anys per fer
de cap d’estudis, a partir del
2014-2015.
– Com ha estat l’actual canvi
de director?
– L’Àngels Escolà va anunciar durant el curs passat que
deixaria la direcció. Es pot dir,
però, que no hi ha hagut un
tall molt fort. De fet, dels quatre que érem a l’equip, només
ella ho ha deixat del tot; jo he
assumit la direcció i la Gemma Badia s’ha incorporat a
l’equip per fer de cap d’estudis; mentre el Manel Gallinat i
la Laura Tugues continuen en
els mateixos càrrecs de coordinador pedagògic i de secretària respectivament. La direcció ha canviat parcialment.
– T’has hagut de preparar per
ser director?
– Quan l’Àngels va plantejar
que ella no continuaria al capdavant, jo vaig apuntar-me al
curs del Departament sobre la
Funció Directiva i a la vegada
vaig parlar amb els altres companys de direcció, el Manel i
la Laura, per si podia comptar
novament amb ells. Com que
em van dir que sí, vaig fer el
curs de 120 hores i després
vaig defensar el Projecte de
Direcció el 6 de març, just
abans que tot es trastoqués
per la pandèmia. Ara encara
em manquen 90 hores més
de curset que he de fer un
cop he estat nomenat. Per
acabar de conformar l’equip
vaig pensar amb la Gemma,
professora de plàstica, perquè
s’ajustava bé al nostre perfil.
Ella, que també porta anys al

▼

Aquest curs és
el desè que estic
aquí. Ja fa uns
anys que hi tinc la
plaça definitiva de
castellà.

– L’inici de curs ja és complex per si mateix. Aquest any
ho ha estat més per la qüestió
de la Còvid-19?
– Aquest any ha estat complicat. Sí, ha estat difícil perquè a les complexitats d’un
començament normal cal que
hi sumem les obres que no
estan acabades, el posar en
marxa un cicle formatiu, un
canvi d’equip directiu i, per si

– Pel que fa a l’espai, a les
aules...?
– Amb les obres que ja s’han

– I les obres del centre...?
– És un projecte de renovació d’algunes parts del centre.
El projecte s’ha d’anar fent
per fases. Ara han renovat una
part dels sostres perquè calia
refer tota la part troncal elèctrica que estava malament.
Tot els cables i tubs d’aigua i
calefacció, que abans estaven
amagats, passen a ser vistos i
ben collats; així evitarem problemes d’humitats que havien aparegut perquè l’edifici ja
té uns anys. Queda pendent
una segona part de la primera
fase relativa al quadre de la
part elèctrica que es farà durant aquest curs en dies que
no hi haurà activitat acadèmica. Les altres fases suposaran
la renovació de tot l’enllumenat de les aules, canviar-ne
els sostres, etc. fins arribar al
gimnàs on s’ha de fer una renovació integral.
L’aula de dibuix com a tal,
ha desaparegut; el mobiliari
l’hem passat a un altre centre i l’espai s’ha destinat a un
grup estable.
Les dues aules que hi havia
a l’antiga caseta del conserge
s’han destinat, una a “sala
preventiva” on s’aïllarà qualsevol cas sospitós i des d’allà
activar el protocol i avisar
[SETEMBRE 2020]
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Equip de direcció del curs
2014/2015. Neus Borràs, Laura Tugues, Jordi Pijuan i Àngels Escolà.

això fos poc, tot ho hem hagut de preparar des de casa,
perquè des del 12 de març no
estàvem al centre, llevat de
l’equip de direcció que vam
venir durant el juliol. Ens hem
trobat amb un estiu una mica
especial. El curs 2020-2021
no serà un curs ordinari. Hem
hagut de fer un pla d’actuació
i coordinació per aquest curs,
un pla d’actuació vinculat a
la realitat del nostre centre,
partint dels espais que tenim,
respectant els criteris d’especialitats del professorat i, a la
vegada, reduir el nombre de
professors a cada grup estable tot partint moltes matèries
en quadrimestres. O sigui, en
lloc de fer 3 hores setmanals
de català i 3 hores de castellà
al llarg de tot el curs, se’n fa
6 de català durant un quadrimestre i cap de castellà, i al
quadrimestre següent es fa a
l’inrevés: 6 de castellà i cap
de català. Això també es fa a
socials, tecnologia, música,
visual i plàstica, ciències de
la naturalesa i les matemàtiques només de 1r curs.

centre, va dir que sí perquè li
va agradar la idea.

JOAN PUIG

Amb el professorat de castellà,
català, anglès i clàssiques.
D’esquerra a dreta: drets/es:
Joan Puig, Rosa Sendrós, Mª Pilar
Alcalà, Mònica Serra, Jordi Pijuan,
Àngels Escolà; asseguts/des: Pepita Serramona, Màrius Blàvia, Núria
Sorribes, Higínia Solanilla i Teresa
Balagueró. Novembre 2014.

fet, hem aconseguit dos nous
espais. Per un costat el lloc
on ubicar el nou cicle formatiu de grau mitjà de Forneria,
pastisseria i confiteria de la
branca alimentària i que no té
res a veure amb el que es feia
fins ara. Per aquests estudis i
pràctiques s’ha destinat tota
la segona planta, on abans hi
havia els laboratoris de física i
química, despatxos i l’aula de
música. I per un altre costat,
amb la remodelació de la sala
d’actes.
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Som 39 professors, l’any passat
érem 35. La diferència es deu al
nou cicle i a una
dotació i mitja
més per afrontar
millor els riscos
de la pandèmia.

Els professors Jordi Pijuan i
Higínia Solanilla asseguts a les
escales amb alumnes de lletres.
Abril 2015.

les famílies corresponents i
s’hi atendrà persones exteriors al centre, com poden ser
pares i mares, comercials; i
l’altra com a aula específica
de l’alumnat que conforma
el programa de diversificació
curricular Aula Oberta...
L’antiga sala d’actes s’ha
dividit en tres espais, una
aula gran per a un grup estable, una aula més petita per
a fer desdoblaments de batxillerat i el quadre de l’ascensor
s’ha ampliat i s’ha convertit
en un magatzem.
– I els llibres que hi havia?
– Hem hagut de fer una feina de selecció: uns han estat
traslladats a cada departament i altres, aquells més residuals, obsolets i inservibles

els hem hagut de llençar, de
manera que la biblioteca, que
en el seu dia passà a la sala
d’actes, ara desapareix. Estàvem emmagatzemant molts
llibres que no feia anar ningú,
com enciclopèdies i diccionaris, que avui en dia es consulten per Internet.
– Quants alumnes hi ha matriculats en aquest moment al
nou cicle.
– De moment vuit, però
encara la matrícula no està
tancada i poden ser més. Cal
tenir en compte que s’ha hagut de posar en marxa des de
casa degut a la pandèmia,
així que la promoció no ha
pogut ser tan extensa com
haguéssim volgut. És un cicle
formatiu pensant en el territori en què està ubicat; Agramunt és un lloc de torrons,
confiteria, pastisseria... Quin
lloc millor, doncs, per impartir-lo? Quan estarà complet,
el curs vinent, serà un cicle
d’una vintena d’alumnes.

JOAN PUIG

– Els matriculats al cicle formatiu faran totes les hores al
centre?
– El primer any tindran
contacte amb empreses del
sector amb les quals ja hem
parlat per fer convenis de
col·laboració. Tenim el recolzament tant de l’Ajuntament
com d’empreses del sector
alimentari, la qual cosa és
bàsica perquè puguem tirar
endavant. El segon any ja és
més de pràctiques. És important que la formació professional es materialitzi amb les
pràctiques i, després, amb la
col·locació laboral a empreses d’alimentació.
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– Som 39 professors, l’any
passat érem 35. La diferència es deu al nou cicle i a
una dotació i mitja més per
afrontar millor els riscos de la
pandèmia. Tenim assignats a
l’ESO dos grups a 1r, dos a
2n, dos a 3r i dos a 4t; però
nosaltres internament hem
repartit l’alumnat en tres
grups a 1r, a 2n i a 3r. Més
dos primers de batxillerat i
dos segons de batxillerat. En
total són 15 grups estables
més el del cicle. D’alumnes
matriculats en aquests moments n’hi ha 318, encara
que la xifra sempre varia en
començar el curs.
– Hi ha professorat nou respecte el curs anterior?
– Només cinc persones són
noves. A més, tots començarem des del primer moment
d’iniciar el curs, llevat d’una
dotació de mitja jornada, destinada al cicle formatiu (un
enginyer/a amb coneixement
de processos industrials alimentaris) que encara l’han
d’assignar.
– Has dit que teniu aula
d’acollida?
– Sí, la vam recuperar el
curs passat a ran del tema
dels menors no acompanyats.
– Quines mesures especials
heu implementat per la Còvid-19?
– En part ja n’he explicat
una colla. Hem separat al màxim els grups del centre, hem
reduït el nombre de professors per grup, hem delimitat
el pati per zones i nivells per
tal que no es barregin entre
ells. Tots els alumnes hauran d’anar amb la mascareta
ben posada que s’han de portar de casa. Serà el moment

JOAN PUIG

L’actual equip de direcció; curs
2020/2021: Manel Gallinat,
Jordi Pijuan, Gemma Badia i Laura
Tugues.

de la responsabilitat de tots
plegats. Hi haurà molt més
acompanyament a l’alumnat,
hores limitades per anar als
lavabos, hi haurà timbres diferenciats per entrar i sortir
del centre. S’han activat tots
els accessos del centre i tots
els de l’edifici i fins i tot hem

reobert una entrada que feia
temps que no s’obria. Els
alumnes, en funció del curs i
del grup, hauran d’entrar per
una de les tres portes de la
tanca i per una de les quatre
de l’edifici. També l’entrada i
la sortida de l’alumnat es farà
en funció d’un horari diferenciat amb marges de cinc o
deu minuts. A cada espai hi
ha un recipient amb alcohol
hidroalcohòlic i els lavabos es
netejaran dues vegades cada
dia.
– I la il·lusió de començar?
– D’il·lusió no ens en falta.
Tenim clar que el risc zero
no existeix, però cal dir que
el centre és un espai segur.
Quan la pandèmia ens va castigar, la primera vegada ens

va agafar a tots de sorpresa;
ara, en canvi, ja tenim previst
com treballarem a distància si
és que cal fer-ho. Estem més
ben preparats per fer-hi front.
Ens en sortirem! És clau treballar en equip i és clau tenir
al darrere un claustre que et
recolza; i a Agramunt, això ho
tenim.
Amb el Jordi ho deixem
aquí. Ell ha de marxar perquè
té una reunió on line. És un
home que ja està acostumat a
anar de bòlid i la feina no l’espanta. Enmig de la pandèmia,
l’institut d’Agramunt té un
nou director. D’il·lusió no n’hi
falta, i això és capital perquè
les coses rutllin. Ara esperem
que la salut ens acompanyi a
tots. ■
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
Elaboració Artesanal

bosses paper

Formatges Monber

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

neteja
impresos
pastisseria
indústria
mobiliari
cash…

Tu poses
la imaginació…

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

Distribuïdors:
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C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt

C ULTURA C AS TELL DE PR EIXENS

L’escut d’armes
del castell de Preixens

El castell del
segle XVI que avui
es contempla
s’edificà sobre el
primitiu castell
del Perexens.

JOSEP BERTRAN MITJAVILA

Porta d’entrada al castell amb
l’escut d’armes al damunt.

S

abem que el comte
d’Urgell Ermengol IV,
el de Gerb, a la segona meitat del segle XI, l’any
1070, va conquerir la vila
d’Agramunt als andalusins
del valiat de Lleida. Juntament amb la vila, que va ésser fortificada, van ésser conquerides les terres dels seus
contorns, ocupant el país pla-

ner de la regió meridional del
massís del Montsec.
El comte urgellenc estava casat en segones núpcies
amb la noble llenguadociana
Adalaizis (Adelaida), comtessa de Provença. Aquesta era
ja maridada amb Ermengol
l’any 1069. Cal dir, doncs,
que en el temps de la conquesta d’Agramunt i les terres

del pla de la regió meridional
del massís del Montsec, Adelaida de Provença era comtessa d’Urgell pel seu matrimoni
amb Ermengol, el de Gerb.
Amb Adelaida vingueren a
la cort del comte una cohort
de cavallers que constituïen
el seu seguici. Entre ells hi
havia un cavaller noble de la
família dels Perexens, possiblement en Pere de Preixen
o Pons de Preixen o Arnau de
Preixen, feudataris del comte
de Carcassona. Un d’aquests,
Pere de Pere de Preixen, o un
altre familiar dels Preixens,
va acompanyar de seguici
la seva senyora comtessa de
Provença i de Carcassona
quan aquesta va maridar amb
Ermengol el de Gerb. Per
tant Pere de Perexen o Preixen acompanyaria el comte
d’Urgell a la conquesta de les
terres de la plana de la regió
meridional del Montsec, i no
cal dir d’Agramunt, la població més important del lloc,
que tenia els seus orígens en
la vil·la romana d’Acrimontis.
Ermengol, el de Gerb, no
sols va fortificar Agramunt,
sinó també les terres dels
seus contorns i, per tant,
aquella zona on s’havia d’aixecar el futur castell termenat
de Preixens. Per tant aquest
lloc territorial recent conque[SETEMBRE 2020]
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▼

Joan Papell, ﬁll de Preixens, viu des de fa anys a Valls. És doctor en Història Medieval. Fa sis anys va publicar “Notícia històrica
de Preixens. El lloc, el castell i la nissaga de cavallers de Perexens”. Ara, a petició nostra, ens ha fet arribar un escrit en què
explica un retall del passat de Preixens; clariﬁca l’origen del nom, qui foren els senyors del castell i què representa l’escut que
es pot veure en la porta d’accés al castell.
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C ULTURA C AS TELL DE PR EIXENS

JOSEP ROVIRA

▼
Tres llindes de cases de Preixens
dels segles XVIII i XIX.

El castell de
Preixens és un
edifici d’estil renaixentista, segle
XVI, reconstruït o
construït de nou
pels Espès, quan
eren senyors de
Preixens i estaven
en auge i apogeu
polític i econòmic.

JOSEP ROVIRA

Vista de la plaça Major
del poble.

rit, una part va ser donat en
feu al cavaller Preixen o Perexens, que formava part de
l’host del comte d’Urgell, per
tal que aixequés en aquest
lloc fortitudine, és a dir, una
fortalesa o castell. I així ho
va fer. El castell del segle XVI
que avui es contempla s’edificà sobre el primitiu castell del
Perexens. Al mateix temps
que es construí el castell de
Preixens es bastiren els de
Montgai i Butsènit. Era un
cinturó defensiu de les terres
recent conquerides, entre els
que cal comptar amb el de
Gerb, que Ermengol va construir proper a la ciutat de Balaguer per tal de conquerir-la.
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Els Perexen eren els senyors
feudals del castell termenat
de Preixens. Sabem que l’extensió termenada del castell
abastava Mitjanell i Gorga. A
més, els Perexen eren senyors
d’Artesa de Segre, Alsamora,
Tudela, Clua i Madrona. Entorn al castell es va construir
un poblat nuclear i l’església.
La línia successòria dels
Perexens s’extingí al segle
XIII quan va morir Berenguer
de Perexens. Aquest noble
català era curial del comte
rei Pere el Catòlic, a qui va
acompanyar quan el monarca va entrar a la ciutat de
Tolosa en defensa dels seus
vassalls occitans contra els
croats francesos en la guerra
contra els càtars. Fou present
en l’avantguarda de les tropes
catalanes en la dissortada batalla de Muret, en la qual el
comte rei Pere el Catòlic va
perdre la vida. Berenguer no
va morir, i el trobem al costat
de Jaume el Conqueridor en
la conquesta de Mallorca. Era
cavaller de l’Orde de l’Hospital. Moriria en la seva comanda sens descendència.
Els nobles Perexens, senyor
de Preixens, s’extingirien, i el
feu retornà a mans del comte
d’Urgell fins en temps de Jaume el Dissortat, aspirant al
tron del reialme catalano-aragonès, que fou vençut pel nou
rei d’Aragó, València i Mallor-

ca i comte de Barcelona Ferran de Trastàmara, que havia
estat elegit en el Compromís
de Casp. Jaume el Dissortat
morí a la presó.
Mort en Jaume, Ferran de
Trastàmara, com a nou comte d’Urgell, podia disposar
del feu de Preixens a la seva
lliure voluntat. Ell no ho va fer
però el seu fill i successor a la
corona, Alfons el Magnànim,
l’any 1441 va atorgar el castell i baronia de Preixens al
donzell lleidatà d’origen aragonès Joan d’Espès. Successors d’aquest foren en Pere
d’Espès (1558) i Francesc
d’Espès (1579), que trobem
documentats com a senyors
de Preixens.
La baronia i castell de Preixens per aquesta disposició
reial va canviar de feudatari,
amb la família dels donzells
lleidatans dels Espès, el nom
del castell i baronia no canviaria de nom, però sí de feudatari.
Els Espès eren una família
nobiliària originària del comtat de Ribagorça establerta
a Benavarri, i posteriorment
assentada al Baix Cinca, i
més tard a Lleida. En aquesta
ciutat entroncaren amb la família Comes o Cescomes l’any
1440. Joan d’Espès, de la família lleidatana dels Espès,
pare del que hem parlat suara, quan Alfons el Magnànim

JOSEP ROVIRA

Vista general de Preixens on
sobresurt notablement
la silueta del castell en relació
amb els altres edificis.

En l’escut de la
porta del castell,
molt deteriorat, hi
veiem un griu que
ocupa tot l’escut
(és la figura predominant) i les
flors de lis que
estan envoltant-lo.

JOSEP ROVIRA

Escalinata de pedra que dóna
accés a la portada d’entrada del
castell.

li atorga el feu de Preixens el
1441, el trobem documentat
l’any següent el 16 de gener
de 1442, data en què rep, en
nom del seu fill Joan, l’homenatge dels homes de Preixens.
Pensem que la concessió per
part del rei del feu prexenaire
la feu des de Nàpols, moment
en què en aquesta data Alfons el Magnànim havia posat
setge a la ciutat, que claudicà
l’any següent.
Ens preguntem el perquè
d’aquest atorgament reial en
la persona del noble Joan
d’Espès. Hem de pensar que
aquest fou un dels nobles de
la Franja de Ponent que assistí amb d’altres a la campanya
d’Itàlia, seguint el seu senyor
natural, el rei Alfons. També
el senyor de Preixens, Joan
d’Espès, fill, va ésser un dels
signants de les capitulacions
per a la conquesta de la Nova
Andalusia, terres que avui
coneixem com Veneçuela,
a l’Amèrica del Sud. Veiem
doncs que els Espès eren nobles molt afins a la monarquia
dels Trastàmara.
Hem dit suara i hem vist
com Alfons el Magnànim des
de Nàpols va atorgar a Joan
d’Espès, noble de la branca
nobiliària de la Franja de Ponent que residia a Lleida l’any
1441, la baronia de Preixens
i les terres del castell termenat, de Mitjanell i de la
quadra de Gorga, extingida
la branca nobiliària dels Perexens. Els Espès van entroncar

per matrimoni amb la família
dels Margarit senyors del castell de l’Empordà l’any 1558.
I posteriorment, aquesta
branca dels Espès Margarit
entroncà amb la família nobiliària dels Biure. Així trobem
que l’any 1624, era senyor i
baró de Preixens, de Mitjanell
i de la quadra de Gorga, Josep
de Biure i Margarit.
No ens interessa, a partir
d’aquest moment, la genealogia dels Biure Margarit com
a successors dels Espès; així
doncs, la deixem a part. Ens
mou la intenció d’esbrinar a
quina família nobiliària correspon l’escut que corona la
porta d’entrada del castell de
Preixens. En ell podem veure
en les seves armes dos quarters; en el de la dreta un griu
rampant i al de l’esquerra, un
ram de flors de lis. A qui pertany aquest armorial? Anemho a esbrinar.
Hem dit suara que a l’extingir-se la família del nobles Perexens, Alfons el Magnànim
atorgà el castell i baronia als
Espès, família ribagorçana,
establerta a Benavarri, al segle XIII. Una branca secundària d’aquesta família s’establí
a Lleida. Fou aquesta rama
la que va obtenir feudatàriament el castell termenat de
Preixens, a meitats del segle
XV. Per tant, les armes del
seu escut són les dels Espès
de Lleida. Un escut que porta
les armes de la família Espès
i les de Lleida.

Les armes de Lleida eren
en aquell temps, i encara ara,
una rama de lliri de tres talls
de sinople i amb flor de plata. Les armes del Espès eren
i són un griu d’atzur rampant
i de perfil (mitat àguila i lleó)
sobre metall de gules. Per
tant i talment com podem observar en l’escut de la porta,
són les armes dels Espès de
Lleida. No podem veure els
metalls, és a dir, els colors,
perquè l’escut és tallat sobre
pedra. Potser en un principi,
com s’acostumava, era decorat amb els colors o armes.
El temps i la pluja han pogut
dissoldre’ls.
El castell de Preixens és un
edifici d’estil renaixentista,
segle XVI, reconstruït o construït de nou pels Espès, quan
eren senyors de Preixens i estaven en auge i apogeu polític
i econòmic. En l’escut de la
porta del castell, molt deteriorat, hi veiem un griu que
ocupa tot l’escut (és la figura
predominant); les flors de lis
estan envoltant-lo: una ocupa
el cantó dret del cap de l’escut, l’altra el cantó sinistre
del cap de l’escut, una tercera el cantó destre i la quarta
el cantó sinistre. Aquest escut
és fixat amb uns elements externs que no en formen part,
sols serveixen per subjectar-lo
a la clau de les dovelles de
l’arc de la porta. Els contorns
de l’escut estan malmesos.
Joan Papell Tardiu
[SETEMBRE 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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ENSENYAMENT F IN ES TRA EDUCAT IVA

Engeguem un nou curs

MAGDA MIRÓ

Aquest curs
continuarem amb
la nostra manera
de fer portant a
cadascuna de
les estances el
que abans teníem
distribuït per tota
l’escola.

T

ot i que el curs escolar
2020-2021 s’inicia el
dia 14 de setembre, la
Llar d’Infants Municipal l’Era
ha començat a donar servei a
partir del dia 1 per tal de fer
una adaptació sense presses i
així poder acollir, de manera
esglaonada, les famílies que
volen acompanyar els seus
infants en els primers dies
d’escola.
La Llar s’ha preparat per

poder fer front a les mesures
de seguretat i sanitàries que
les autoritats competents reclamen. Es prenen totes les
precaucions necessàries per
garantir el benestar i la salut
de tota la comunitat educativa. Hem fet grups estables i
poc nombrosos amb un professorat molt exclusiu a cadascun d’ells, hem delimitat
diferents zones al jardí per no
coincidir més d’un grup, hem

informat a les famílies de les
directrius a seguir. Tot per
poder tenir una Llar segura i
intentat minimitzar al màxim
el risc de la Covid-19.
Durant aquests darrers
anys, l’equip educatiu de
l’Era porta a terme un projecte on l’organització dels
espais, dels materials i del
temps té en compte les necessitats dels infants i contribueix al desenvolupament
de la seva autonomia. Aquest
curs continuarem amb la nostra manera de fer portant a
cadascuna de les estances el
que abans teníem distribuït
per tota l’escola. També buscarem la manera de mantenir
la relació amb les famílies i
que aquestes puguin continuar participant de la vida de la
Llar.
Creiem que aquest curs no
serà fàcil i que tindrem algun
que altre entrebanc però amb
la col·laboració de tothom ens
en sortirem.
Bon curs 2020-2021!
Educadores de la
Llar d’Infants l’Era

[SETEMBRE 2020]
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Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450

jardinsdesecà
Jordi Lluch Sarnago
jardiner

• Poda d’arbrat agrícola

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

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

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

SERVEI

24h

PERMANENT

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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E S PO RTS C LUB F U TBO L AGR AMUNT « ESCOLA GER AR D GAT EL L»
www.cfagramunt.cat

Notícies del mes

R. Mendoza

FONT: CLUB FUTBOL

Referent al futbol base, de moment no han concretat la
data d’inici.

Lliurament de l’obsequi a la junta del club per part de l’Ajuntament.

A

quest mes la notícia és que nosaltres hem estat l’entitat encarregada de fer el pregó de la Festa Major
2020. Un pregó atípic el d’aquest any, amb una sala
de plens sense jugadors, sense socis ni familiars i la plaça de
l’Església buida. Aquesta és la nova normalitat.
Referent al pregó fet pel president Ramon Tarruella en
destaco tres coses: 1) L’any 1923 va ser el de la fundació
del club com Futbol Club Agramunt. 2) Els diferents noms
del club: Centro Deportivo Agramuntés (1940), Club Atlético
Agramunt (1963), Club Futbol Agramunt (1973), Escola de
Futbol Gerard Gatell (1986) i el nom actual de Club Futbol
Agramunt Escola Gerard Gatell (2001). 3) El canvi de president, donat que Felip Vilanova serà el nou president en
començar la temporada.
Pel que fa a la federació, de moment manté el 4 d’octubre
com a començament de la temporada. Advertim que qualsevol anomalia amb els jugadors alterarà el calendari.

Comunicat de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat
Física, del dia 29 d’agost, al sector esportiu català en relació
a l’inici de temporada d’acord amb les últimes mesures de contenció de la Covid-19
La SGEAF i la Secretaria de Salut Pública fan les següents recomanacions per contribuir a minimitzar el risc de
contagis:
a) Pel que fa als entrenaments, es recomana prioritzar aquelles dinàmiques individuals i de tecnificació que evitin al màxim, en la mesura del possible, el contacte físic entre esportistes i permetin el manteniment de la distància de seguretat.
b) En relació als calendaris de competició, es recomana
flexibilitat i disposar de fórmules alternatives de competició
davant l’elevada probabilitat que no es puguin complir els
calendaris, tal com estan previstos, amb normalitat.
c) Quant a les instal·lacions esportives, es recomana limitar al màxim la utilització de vestidors i dutxes, prioritzant,
especialment per als casos de proximitat, que s’accedeixi a
la instal·lació ja canviat/da des de casa i es realitzi també al
domicili la dutxa i canvi de roba posteriors a la pràctica de
l’activitat esportiva.
d) En relació a la presència de públic a les instal·lacions
esportives, es recomana que es limiti al màxim la presència
d’espectadors en tota mena de competicions esportives, exceptuant l’acompanyament d’esportistes menors d’edat, els
quals podran accedir-hi amb un adult.
A banda de totes aquestes recomanacions, la SGEAF reitera la importància que totes les persones implicades en el
sistema esportiu de Catalunya actuïn en tot moment amb la
màxima responsabilitat, prudència i sentit comú. ■
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E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Reprenem l’activitat amb il·lusió
i protocols de seguretat

J

a fa més de sis mesos que la pandèmia de la Covid-19 està entre
nosaltres i ens ha alterat la vida
quotidiana i els seus costums tal i
com les teníem concebudes fins a dia
d’avui. El nostre tarannà de proximitat
amb els nostres interlocutors s’ha hagut de substituir per la regla general de
la distància social, mascareta de seguretat i rentat de mans per tal de no contribuir encara més amb la cadena de
transmissió del coronavirus, que malauradament ha suposat una frenada en
sec i brusca de moltes actuacions, projectes, il·lusions i ha fet que el futur a
mig termini sigui d’allò més incert, poc
propens a fer projectes concrets.
Però si una cosa tenim els agramuntins en general i els membres de la
família del BAC en particular, és que
ens sabem superposar, adaptar i vèncer qualsevol adversitat, problemàtica
o assumpte, intentant tornar a la màxima normalitat possible preservant
sempre la salut de tots els seus components. L’important no és les vegades
que un cau, sinó el ràpid que s’aixeca.
I en aquest punt ens retrobem, amb el
Bàsquet Agramunt aixecant-se del gran
sotrac rebut i amb voluntat de tirar endavant una nova temporada plena de
reptes i amb l’anhel d’assolir el màxim
d’equips possibles i que tothom gaudeixi jugant a l’esport que més els agrada.
Durant al mes de juliol vam poder celebrar el tercer Summerbasket, que en
dos torns d’una setmana cadascun ens
va permetre reunir 30 nois i noies, que
amb valentia, determinació i, sobretot,
passió pel basquetbol, van tornar a demostrar que quan hi ha il·lusió per fer
una cosa, cap temor, cap inquietud ens
pot superar, ens pot derrotar. El BAC va
aplicar un protocol de seguretat en el
qual es respectaven les distàncies de
66
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seguretat, es proporcionava gel hidroalcohòlic a tots els presents i d’aquesta
manera es podia acomiadar una temporada que es va cancel·lar oficialment
al mes de maig. Era de justícia que es
poguessin celebrar aquestes jornades
de tecnificació en què com a novetat
es va defugir de la interacció entre els
nois i noies, suposant una sèrie d’exercicis 1x0 per millorar la tècnica individual, l’ocupació de l’espai amb pilota
i fonaments com la mecànica de tir i
el control de pilota, tots ells molt útils
per tal de guanyar en prestacions en
l’esport.
Durant el mes de setembre es va celebrar de manera telemàtica l’assemblea General de Clubs de Bàsquet de
la província de Lleida, reunió en la qual
es van aprovar els plans de competició
per a la temporada 2020-21, activitats
formatives i de promoció del basquetbol, es va fer balanç de les activitats realitzades en l’anterior i es va exposar el
protocol d’actuació per fer possible entrenaments i competició, que quedarà
pendent de l’evolució de la pandèmia
i de les recomanacions de les autoritats sanitàries competents. En principi
la idea és que la competició s’iniciï el
cap de setmana del 17-18 d’octubre
per als equips sèniors i júniors i el 2425 d’octubre per la resta d’equips de
promoció. Des del club s’està treballant en la inscripció dels equips i tramitació de llicències federatives per tal
de tenir-ho tot enllestit ben aviat.
Comentar-vos també que a nivell intern el 18 de setembre s’ha de celebrar
l’assemblea de socis del Club, que es
va haver de posposar per motius de la
pandèmia i en la qual es donarà sortida a un procés electoral que suposarà
la renovació de la junta del club. Una
Junta que ha treballat durant quatre

Amb il·lusió i esforç la III edició del SummerBasketball va
ser possible!

anys amb constància i esforç i que ha
donat un gir copernicà a la concepció
del club i en matèries tan importants
com l’àrea econòmica, la publicitat i
l’homogeneïtzació de l’equipament de
joc. Per tant s’està molt satisfet amb la
tasca realitzada encara que òbviament
hi ha molta feina per endavant.
El 23 de setembre s’ha de realitzar
també l’Assemblea Informativa d’inici
de temporada en la qual s’ha d’explicar i detallar els assumptes més importants previs a l’inici d’aquesta temporada tan atípica. L’objectiu del BAC és
que tothom pugui entrenar i competir
amb normalitat, que la competició no
sigui resultat de l’entrenament sinó
complement del mateix... Que passi
el que passi la cultura de l’esforç, el
treball en equip, la solidaritat, l’assumpció de l’autoritat i el respecte siguin valors que conformin el nostre eix
vertebrador.
Siguem positius, no serà fàcil, comportarà una gran tasca per part de tothom però la gran família del BAC sortirà endavant, de ben segur assolirà les
seves fites. Ànims a tothom i molta força, el bàsquet i la nostra entitat lluitarà
per arribar al màxim de persones possibles i perquè novament ens puguem
retrobar a les pistes de joc! ■

E S P O RTS FU TB O L SALA

Iniciem una temporada atípica

Amb aquest codi QR es pot accedir
a una llista de difusió de les notícies i novetats del club.

Tots els equips
de l’escola han
començat a
entrenar aquest
mes seguint totes
les mesures
sanitàries
recomanades.

entrades i sortides al pavelló
per diferents accessos, desinfecció de mans i calçat tant
a l’entrada com a la sortida
de la pista, ampolla d’aigua
d’ús personal, utilització de
pitralls individuals, no s’habilitaran els vestidors i els jugadors i jugadores hauran de
venir amb la roba d’entrenament posada, grups al màxim
d’estables possibles per tal de
poder garantir la traçabilitat,
desinfecció dels materials
utilitzats i ús de la mascareta
per part dels tècnics.
Quant a l’àmbit organitzatiu
del club, cal destacar dues
novetats. Per una banda, s’ha
creat una llista de difusió de
Telegram per poder informar
les famílies de totes les notícies i novetats que s’esdevinguin. Com que es preveu una
temporada canviant i amb in-

FONT: FUTBOL SALA

T

ot i la situació sanitària en què ens trobem
immersos, des del Club
Futbol Sala Agramunt sempre hem cregut necessària la
pràctica de l’esport en totes
les edats, però especialment
en els infants degut a al seu
vessant socialitzador, lúdic
i saludable. És per això que
hem cregut convenient iniciar l’activitat esportiva seguint
totes les recomanacions i indicacions tant sanitàries com
proposades pels òrgans de
govern.
Pel que fa a les mesures
de prevenció que s’adoptaran
durant aquesta temporada,
ens basarem sempre en la
situació epidemiològica del
moment i en les recomanacions que se’ns facin arribar,
a hores d’ara les mesures de
prevenció són les següents:

formacions que caldrà transmetre de manera immediata,
hem cregut convenient dur
a terme aquesta acció i així
poder fer arribar qualsevol
novetat a les famílies tan ràpid com sigui possible. Podeu
accedir a la llista de Telegram
seguint el codi QR.
Per altra banda, hem ampliat la coordinació esportiva
amb una figura que se centrarà en l’assessorament i revisió
dels entrenaments i el progrés
de tots els equips del club.
Gerard Fontanet, actual entrenador del Sènior A i titulat
amb el Nivell 1, serà l’encarregat de dur a terme aquestes
funcions amb reunions periòdiques de seguiment amb tots
els entrenadors i entrenadores
del club i així poder millorar
tant en el vessant tècnic com
tàctic i establir una línia de
joc de club.
Ja per acabar, i centrant-nos
únicament en l’àmbit esportiu, tots els equips de l’escola han començat a entrenar
aquest mes seguint totes les
mesures sanitàries recomanades. A més, el Sènior A ja es
troba en una fase avançada
de la pretemporada i fins
i tot ha disputat un partit.
L’enfrontament va ser contra
el Ponent Futsal i va acabar
amb victòria dels agramuntins per 5-0.
Des del club esperem que
la temporada transcorri amb
la màxima normalitat possible
i desitgem a tothom un bon
retorn després de les vacances d’estiu.
Salut i futbol sala! ■
[SETEMBRE 2020]
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DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30
DIMARTS
9,30 a 14,30

MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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G R U P S P O LÍTICS
M U N ICIPALS JUN TS X A G RAMUNT

La cooperació com a eina bàsica
per assolir ﬁtes

Q

uan encetem aquest article
estem en temps d’acabar
les tradicionals vacances
d’estiu i el virus continua fastiguejant les persones, l’economia i la
llibertat que necessitem per portar
una vida digna. Desitgem que el
progrés econòmic es pugui recuperar el més aviat possible i per això
ens caldrà la nostra part de responsabilitat social i cooperativa.
Un exemple del que diem el vàrem
poder constatar en l’actual Festa
Major del poble. La gent molt cívica en els actes programats i la
cooperació d’alguna entitat digna
d’elogi. Mercès a tots aquells que
ho vàreu fer possible.
Sens dubte la recuperació de
l’economia serà difícil i ens caldrà
l’esforç responsable i la paciència
necessària perquè no tenim els indicadors massa favorables. Els senyals ens arriben a banda i banda,
per posar alguns exemples tenim
administracions superiors molt endeutades i això ocasiona un ofec
a entitats i institucions més petites amb pocs recursos monetaris;
el món de la política té un excés

d’egoisme i interès per la cadira
oblidant-se dels problemes i necessitats reals de la gent; privació
de llibertats dels pobles que lliurament volen decidir el seu futur; reducció de forma desmesurada del
consum afectant les butxaques del
ciutadà que viu en aquest món;
descontentament, ràbia i impotència d’aquells que pateixen les
conseqüències de la desigualtat
social... etc. Tots hem de continuar lluitant per aconseguir un rellançament de la qualitat de vida
que tothom es mereix.
La cooperació és indispensable per assolir fites, les antigues
faules ja ens ensenyaven que per
petita que sigui l’ajuda, si sumem,
obtenim grans resultats. Aquest
concepte sembla que comença a
estar més viu al poble, entre les
formacions polítiques de la casa
gran. Almenys en aquests moments es parla de tot amb llibertat
de pensament. Crítica constructiva
sense recels i així millorar les relacions. Som persones amb ments,
entorns, ideologies diferents, però
ens uneix aconseguir el millor per

al poble. Escoltem-nos, no tot ho
fem tan bé ni tan malament.
Tal com estan les coses sembla
una decisió correcta suspendre
l’actual format de la nostra fira
més entranyable. Els aparadors
deixaran de lluir i els visitants hauran de buscar altres opcions, com
les noves tecnologies, per observar
els nostres productes. Esperem
que la fórmula triada sigui perquè
l’esdeveniment continuï l’embranzida dels darrers anys.
No volem acabar aquest article
sense esmentar les famílies que
porten molt de temps compartint
l’educació dels seus fills a jornada
completa. La cooperació educacional de la població en general és
fonamental. Davant un món divers
hem de procurar al ciutadà una
educació diversa. L’esforç que han
fet les famílies és encomiable i
caldrà posar-lo com a referent per
millorar les persones. Aquest mes
tornarem a agafar el rumb que vàrem deixar al març i esperem que
tot vagi bé. La voluntat i cooperació hi és, la sort ja ho veurem.
Cuideu-vos molt i fins aviat. ■
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Polièdrica Covid
Volem fer
un agraïment a totes
les monges
que al llarg
d’aquests
anys han
deixat la
seva empremta i
llegat en
moltes
famílies.

D

esprés de sis mesos convivint amb la Covid-19, i
fent un repàs a totes les
coses que ens ha tocat viure,
hom s’adona que vivim en una
situació de canvis constants i
que haurem d’anar adaptant-nos
a aquesta nova normalitat. La
Covid ha canviat un 2020 que
començava ple d’objectius i projectes, alguns dels quals que no
han pogut veure la llum, però que
n’ha fet i en farà sorgir d’altres.
Com tot en aquesta vida, la
pandèmia també ens ha portat
una part negativa, i per causa del
coronavirus Agramunt es queda-

rà, després de 140 anys, sense la
comunitat de monges de la Congregació de les Missioneres de la
Immaculada Concepció. Aquesta
congregació amb Maria Pons i
Pedrós, coneguda com la mare
Montserrat, al capdavant, va ser
la impulsora del col·legi de Monges de la Immaculada Concepció
d’Agramunt que anys més tard
s’anomenà col·legi Mare de Déu
del Socors que és com el coneixem actualment. A causa de la
pandèmia per la Covid-19, i per
la seva vulnerabilitat i edat avançada, les cinc monges que a dia
d’avui encara residien a la nostra

vila hauran de deixar Agramunt
per desplaçar-se a altres poblacions.
Des d’aquí volem fer un agraïment a totes les monges que al
llarg d’aquests anys han deixat la
seva empremta i llegat en moltes
famílies agramuntines, i reconèixer la seva tasca com a docents
als seus inicis i les tasques d’ajuda i suport dels últims temps. Un
servei a la nostra comunitat que
sempre han realitzat amb molta
discreció, dedicació i entrega incondicional, i que de ben segur
que Agramunt trobarà a faltar.
Adaptar-se a les noves circums-

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

7HUjSLDItVLFD
)LVLRWHUjSLD7HUjSLD,QGLED2VWHRSDWLD
2QHVGH;RF31,*LPQjVWLFD
'LPHFUHV([WUDFFLRQVGHVDQJ
ŶŐĞů'ƵŝŵĞƌăϯ͕ŐƌĂŵƵŶƚ
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Defensarem
que aquest
romanent
resultat del
rigor, la responsabilitat,
la contenció
pressupostària i d’una
acurada
gestió durant molts
anys, s’ha
de poder
reinvertir
en la pròpia
ciutadania,
i els ajuntaments han
de poder
decidir a
què destinar aquest
estalvi en
funció de
les necessitats concretes de cada
municipi.

tàncies i treballar per fer les coses ben fetes tot i la situació actual ha de ser l’objectiu principal
de qualsevol consistori. Per això,
i malgrat viure en temps difícils
per realitzar iniciatives i projectes, el nostre Ajuntament va decidir tirar endavant amb una programació d’actes per celebrar la
Festa Major de setembre. La decisió no era fàcil, hi havia molts
dubtes, però amb les diferents
reunions que es van fer amb els
departaments de salut per establir quins protocols eren necessaris es va poder tirar endavant
els actes que s’havien plantejat.
Després d’establir mesures específiques per cadascun d’ells, es
va fer una aposta valenta per reactivar i ajudar el sector cultural.
No era un repte fàcil, però el
treball en equip ha demostrat
una vegada més que amb la
suma dels esforços de moltes
persones es poden fer coses, i es
poden fer bé.
Cal tenir present que aquest
èxit per garantir la seguretat en
tots els actes és el conjunt de la
feina que s’ha dut a terme des
de la regidoria de festes amb tot
l’equip de serveis municipals,
la Policia Local, els tècnics de
l’Ajuntament i els voluntaris de
Creu Roja Agramunt. No obstant,
cal ser conscients també que
l’èxit d’haver fet uns actes segurs
es deu a tots els agramuntins i
agramuntines que vau participar
dels actes i vau complir amb totes les mesures que se us demanava. Cal fer-vos un reconeixement individual a tots vosaltres
ja que si el vostre comportament
no hagués estat exemplar, de res
hagués servit tota la planificació
prèvia. Per tant, felicitem-nos
com a població per haver aconseguit tirar endavant entre tots una
festa segura i responsable.
I si bé s’ha demostrat que les

coses es poden fer bé, l’altra cara
de la moneda, és quan no es fan
bé. I des d’aquí volem reivindicar
que els ajuntaments no poden
assumir la mala gestió econòmica dels governs espanyols. Per
això mostrem el nostre rebuig a
l’acord assolit entre la Federació
Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP) i el Govern Espanyol
perquè els ajuntaments facin la
cessió d’una part del seu romanent per a finançar les mesures
establertes contra la crisi sanitària i els seus efectes.
Des d’Agramunt no permetrem
aquest nou intent d’espoli a què
ens vol sotmetre l’estat espanyol
quedant-se els nostres estalvis.
El romanent de tresoreria és el
fruit de l’estalvi dels agramuntins
i agramuntines dels darrers anys,
que han fet un gran esforç actuant amb responsabilitat perquè
aquests diners es puguin revertir al nostre municipi. Un romanent que també s’ha aconseguit
gràcies a la gestió eficient de
l’Ajuntament que permet tenir a
dia d’avui les arques municipals
sanejades. Els nostres veïns i veïnes necessiten els diners ara, i no
en un període de 10 o 15 anys.
Per això, defensarem que
aquest romanent resultat del rigor, la responsabilitat, la contenció pressupostària i d’una acurada gestió durant molts anys, s’ha
de poder reinvertir en la pròpia
ciutadania, i els ajuntaments han
de poder decidir a què destinar
aquest estalvi en funció de les
necessitats concretes de cada
municipi.
També volem aprofitar aquestes línies per donar suport, una
vegada més, als quatre agramuntins que van ser citats a declarar
al Jutjat de Figueres el passat 4
de setembre pels talls de l’AP7
al Pertús del mes de novembre
de l’any passat. Un fet que ens

demostra una vegada més que la
repressió de l’Estat no s’atura i
que continua retallant el dret de
manifestació, un dret fonamental
que tenim les persones.
I acabarem aquest article parlant del nou inici del curs escolar
que començarà amb interrogants
sense respostes, dubtes, protocols, mesures i canvis d’hàbits
per culpa de la pandèmia del
coronavirus. De totes maneres, la
societat educativa, formada pels
alumnes, els professors, les famílies i les administracions hem de
ser capaços de veure l’escola com
un lloc segur. Un espai on les relacions directes, entre alumnes i
mestres tornin a ser una part essencial del procés educatiu. Una
tasca complexa, marcada per
molts protocols, però que hem
d’assumir de forma col·lectiva i
amb la màxima responsabilitat i
perseverança.
Dins l’escola, en ser un dels
grans espais de convivència, el
comportament cívic que s’ha de
transmetre ha de ser exemplar,
però a la vegada la societat hem
de ser conscients del què farem o
del què passarà fora l’escola. Entre tots hem de mantenir la taxa
comunitària de transmissió el
més baixa possible i això es una
tasca de totes i de tots.
Des d’Acord d’Esquerra volem
desitjar un bon inici de curs a
tota la comunitat educativa. Per
nosaltres l’educació és un servei
essencial i des de l’ajuntament
estarem al costat dels centres
educatius per garantir la seguretat durant tot el curs, fer-ho amb
la màxima normalitat i vetllant
perquè tots els alumnes disposin
de tot el necessari per poder realitzar aquest curs amb la màxima
normalitat.
Siguem tots conscients que
aquest curs tots els ciutadans tenim deures per fer. ■
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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)

72

sió 679

[SETEMBRE 2020]

L ' A JU N TAMEN T
IN F ORMA

DOS NOUS AGENTS DE POLICIA LOCAL

L’Ajuntament d’Agramunt ha incorporat dos nous agents a
la plantilla de la Policia Local. Aquestes dues places s’han
resolt per concurs i per processos selectius que s’han dut a
terme per cobrir les dues places que van quedar vacants per
les baixes d’aquest últim any. Amb aquestes dues incorporacions es reforça la plantilla actual de la Policia Local.

junta amb les comarques de la Segarra,
l’Urgell i la Noguera, i tots els municipis
per on passa el riu Sió, per habilitar una
Via Verda al llarg de la seva vall des de Balaguer fins a Sant
Guim de Freixenet, amb una extensió total de 77 km.
25è ANIVERSARI DELS CASTELLERS DE LLEIDA

FONT: AJUNTAMENT

Una de les actuacions emmarcades en el 25è aniversari
de la colla dels Castellers de Lleida ha estat la creació de
100 litografies commemoratives per celebrar aquests anys
de trajectòria. Per aquest motiu el dissabte 12 de setembre
la colla va fer entrega a l’Ajuntament d’Agramunt de la litografia núm. 1. Una donació molt especial ja que la primera
actuació oficial que va fer la colla castellera va ser a la plaça
de l’Església d’Agramunt per la Festa Major el mes setembre
de l’any 1995.

APOSTA PER LES ENERGIES RENOVABLES

L’Ajuntament aposta per l’ús d’energies renovables i ha
decidit implantar sistemes de producció d’energia tèrmica
com la biomassa a l’edifici de Cal Mas Vell i a l’Escola Municipal de música.
Pel que fa a la instal·lació de la caldera a Cal Mas Vell, la
nova caldera de biomassa serà l’encarregada de la calefacció
de tot l’edifici i de la producció d’aigua calenta, i l’actual
caldera de gasoil quedarà de reserva. A més, amb la installació de la nova caldera també es crearà una nova sala de
calderes que es construirà al pati exterior de l’edifici i una
sitja per a l’emmagatzematge de la biomassa. Les obres ja
s’han iniciat i està previst que durin fins a finals del mes de
setembre. El projecte d’instal·lació té un pressupost total de
108.145,79€ i compta amb una subvenció de l’IDAE.
D’altra banda, també s’instal·larà una caldera de biomassa
a l’Escola Municipal de Música. S’ha decidit substituir l’actual sistema de calefacció amb caldera de gasoil amb circuits uniformes sense sectorització per una caldera de biomassa que serà l’encarregada de la calefacció de tot l’edifici.
[SETEMBRE 2020]
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El projecte per donar continuïtat a la via verda del Riu
Sió al seu pas per Agramunt ha rebut l’acceptació del
PUOSC 2020-2024 que ha donat a l’Ajuntament d’Agramunt 250.000€ que es repartiran entre l’execució de les
tres obres presentades.
Concretament, el projecte proposa allargar la via verda
existent que travessa el nucli urbà paral·lel al riu Sió pels
dos extrems fins a assolir un tram d’uns tres quilometres. En
direcció est es preveu allargar el vial fins al límit del terme
amb Puigverd d’Agramunt i connectar les dues poblacions
amb un camí de titularitat municipal. En l’altra direcció,
sentit oest, està previst allargar el camí des del Pont de Ferro seguint el traçat paral·lel al riu per la zona dels horts fins
a connectar amb el camí de la bancada del Canal d’Urgell
fins al nucli de Preixens. Per l’execució d’aquests trams estan previstos treballs de neteja i desbrossament, adequació
i ampliació del terreny i dels talussos i pavimentació amb
tot-ú en alguns trams.
L’actuació proposada també inclou la millora del drenatge
de la llera del riu a la zona del Pont de Ferro per tal de millorar l’evacuació de l’aigua del riu Sió en cas d’avingudes.
Concretament està previst rebaixar el terreny, modificar els
col·lectors de sanejament i de drenatge del canal i la retirada de la passarel·la de formigó. El projecte compta amb un
pressupost de 118.918,32€.
Aquesta actuació, a més, forma part de la iniciativa con-
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LA VIA VERDA DEL RIU SIÓ PREVISTA PER AL 2022
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D’aquesta manera es retirarà la caldera i el dipòsit de gasoil,
i s’instal·larà una caldera automàtica i una sitja per emmagatzemar el pellet. L’obra té un pressupost de 115.620,91€
i és una de les tres obres incloses al PUOSC 2020-2024
(Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya) del qual l’Ajuntament d’Agramunt ha rebut l’import màxim de la subvenció
que són 250.000€ que es repartiran entre l’execució de les
tres obres presentades.
Amb aquestes accions l’Ajuntament agafa el compromís
d’anar implantant sistemes d’energia renovables a tots els
edificis de titularitat municipal i reduir així l’impacte dels
combustibles fòssils i anar cap a energies més netes amb el
Medi Ambient. Aquestes actuacions estan incloses al PAES
(Pla d’Acció per a l’energia sostenible) que preveu una millora dels equipaments municipals amb una estratègia de desenvolupament territorial i una millora i gestió eficient dels
recursos del municipi.

COMUNICAT OFICIAL FIRA DEL TORRÓ
I LA XOCOLATA A LA PEDRA

L’Ajuntament i el Consell Regulador de la IGP Torró
d’Agramunt han acordat suspendre la XXXII edició de
la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt,
que s’havia de celebrar els dies 10, 11 i 12 d’octubre
d’aquest 2020.
La situació actual de pandèmia per la Covid-19, l’elevat risc de rebrot, la previsió de la seva evolució de cara
als mesos de tardor i seguint les recomanacions dels
departaments de salut i el servei d’epidemiologia, són
alguns dels factors que han portat a l’organització de la
Fira a prendre aquesta decisió.
Si bé és cert que encara no se sap quina serà la situació del proper mes d’octubre, la fira és un esdeveniment
que requereix mesos d’organització i la decisió no es
podia demorar més temps.
Ha estat un acord unànime de totes les parts implicades que s’ha pres per responsabilitat i compromís amb
la salut pública i tenint en compte les directrius i les
mesures de prevenció contra el virus. No ha estat una
decisió fàcil, per la trajectòria i l’arrelament de la fira al
nostre territori ja que es tracta d’un esdeveniment firal
i comercial molt important per al nostre poble, però en
aquest cas ha prevalgut la responsabilitat i la prudència
per preservar la salut de totes les persones que en formen part.
Des d’aquí, es vol fer un agraïment a totes les persones, col·lectius, empreses i institucions que s’havien
implicat en l’edició d’enguany de la fira i esperem poder
celebrar-ne una nova edició el proper any 2021.
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Aquest any la decisió de tirar endavant la festa major
no va ser una decisió fàcil i estava plena de dubtes. No
obstant, i després de moltes reunions amb els departaments de salut, la consulta diària de les mesures i protocols que calia seguir, i amb la redacció d’un protocol
de seguretat propi per cada acte, vam creure convenient
apostar per la cultura i ajudar a reactivar un sector que
ho està passant malament.
La prioritat sempre va ser garantir la seguretat en totes
les activitats. Mostra d’això van ser totes les mesures que
al llarg d’aquests cinc dies de Festa Major van haver de
seguir els participants als actes: reserva prèvia d’entrades,
ús obligatori de la mascareta, rentat de mans, entrades
i sortides esglaonades i molta responsabilitat individual.
Ara, passats aquests dies, en fem la reflexió, i ens adonem que part de l’èxit d’haver fet uns actes segurs es
deu a cadascuna de les persones que heu format part
dels actes i heu complert amb totes les mesures que us
hem demanat. Cal fer-vos un reconeixement a tots vosaltres ja que si el vostre comportament no hagués estat
exemplar, de res hagués servit tota la planificació prèvia.
Per tant, que la nostra Festa Major hagi estat una festa
segura és la suma dels esforços de tota la població.
D’altra banda, volem reiterar una vegada més l’agraïment per la feina que han fet aquests dies tot l’equip
de serveis municipals, els voluntaris de Creu Roja Agramunt, la Policia local, les tècniques de l’Ajuntament, i
a totes les entitats que han participat dels actes. També
a tots aquells, particulars, grups i artistes, tècnics i empreses per tota la seva tasca realitzada.
Gràcies a tots els agramuntins i agramuntines hem
pogut demostrar que es poden fer actes segurs, que la
cultura és segura i necessària, i que amb responsabilitat, col·lectiva i individual, malgrat la situació actual
que estem vivint es poden organitzar actes.

SERVEI SISI A AGRAMUNT

Després de l’aturada del servei durant la pandèmia i dels
mesos d’estiu, es restablirà de nou a Agramunt el servei d’intervenció socioeducativa itinerant (SISI).
Per aquest motiu, a partir del 22 de setembre una tècnica
del Consell Comarcal de l’Urgell tornarà a oferir suport assistencial i formatiu a totes aquelles famílies en situació de risc
social a la nostra població. El servei es durà a terme setmanalment, els dimarts de 9.30h a 12h i les cites es concertaran a través del SISI de forma conjunta amb serveis socials.
TRAMITACIONS DNI A AGRAMUNT

El 6 d’octubre la unitat mòbil de la Policia Nacional tornarà de forma presencial a Agramunt per fer tramitacions del
document d’identitat nacional (DNI). Totes les persones interessades podran reservar hora a partir del 28 de setembre
a l’Oficina de Turisme de forma presencial o per telèfon.

Les dades mostren
MITJANA
2019
que durant aquests set
AGRAMUNT
GENER
FEBRER
en tones
gener/juliol
mesos de 2020 s’han
generat 61 tones més
Rebuig
120,32
119
118
de residu, una dada
Matèria orgànica
20
19,16 22,24
que representa un 5%
Vidre
9,5
11,88
8,74
més que l’any 2019.
Envasos
9,6
13,3
9,54
No obstant, la part poPaper
14,13 20,25 15,13
sitiva és que el triatge
TOTAL SELECCIONAT 53,17
64,4
55,7
en general està millorant i s’ha destriat un
TONES TOTAL
173,49
183
174
DE RESIDUS
15,3% més que el mateix període de 2019.
% DE TRIATGE
30,65% 35,12% 32,06%
Si analitzem les dades per fraccions, el
triatge general s’ha incrementat en 8,4 tones mensuals.
És un bon resultat, ja que suposa una millora del 15,3%
respecte 2019.
En rebuig, no es milloren els registres del 2019. S’ha
generat pràcticament les mateixes tones: 121.
En orgànica aquest any es manté una clara millora respecte 2019, i es tornen a superar les 23 tn mensuals.
En vidre es manté la mateixa línia del 2019 i es destrien

CAMPANYA “TU ENS OMPLES LA VIDA”

Des de la regidoria de promoció econòmica de l’Ajuntament s’ha decidit ampliar amb 200 vals més la campanya
“Tu ens omples la vida” després de veure la bona resposta
dels compradors agramuntins i l’èxit de la iniciativa. Amb
aquesta ampliació de vals, l’Ajuntament destina 4.000€
més directes a la campanya on hi estan adherits més de
vuitanta establiments i negocis agramuntins. La campanya
finalitzarà el proper 30 de setembre.
SUBVENCIÓ

Es concedí una subvenció de 5.300€, en suport de la
campanya 1€ per habitant, a l’Associació Alba per ajudar

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

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

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

Mitjana
Acumulat
% 2020
mensual
2020
respecte
acumulat
(tones)
2019
(tones)

121,7

115,82

119,80

124,4

132,6

851,28

121,61

0,3%

24,36

23,01

26,27

24,15

25,96

165,14

23,59

14,2%

8,40

11,95

7,67

8,75

18,43

75,83

10,83

19%

13,02

11,73

12,30

12,95

11,09

83,76

11,97

15,3%

18,8

17,10

14,70

14,70

17,7

118,4

16,92

14,5%

64,6

63,8

60,9

60,9

73,2

443,15

63,31 15,30%

180,70

180,70

186,302 179,62

205,8 1.299,43 184,9

Previsió i objectiu per al 2020

DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

5%

34,67% 35,52% 33,71% 33,71% 35,56% 34,24% 34,24% 9,81%

50%

unes 10,83 tn de mitjana mensual.
En envasos s’han destriat 83,76 tn (12 tn(/mes). Un
bon resultat que millora en un 15,30% l’any 2019.
I en paper aquest 2020 s’han destriat 118,4 tn, que
representen una millora del 14,50% sobre el 2019.
Us recordem que és molt important mantenir els hàbits
de reciclar per poder continuar avançant i millores totes
aquestes dades.

a les despeses de transport i d’activitats per a aquest any
2020.
FESTES LOCALS 2021

S’acordà fixar els dos dies de festes locals per a l’any
2021, pels nuclis de població que s’indiquen, amb les dates
següents:
Agramunt...................... 3 i 6 de setembre
Almenara Alta ............... 6 i 7 d’agost
Donzell d’Urgell ............ 13 i 14 d’agost
Mafet ........................... 1 i 2 d’octubre
Montclar ....................... 23 i 24 de juliol
Les Puelles ................... 31 de juliol i 2 d’agost

Marta Joval Solé
Agent de viatges
Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973 044 150 - 675 052 415
vintivintours@gmail.com
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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

A L M A N AC

Les fases de la lluna:

OCTUBRE 2020
Mes de 31 dies, desè del nostre calendari i
vuitè de l’antic calendari romà.
El dia 1 el sol surt a les 7h 49m, i es pon
a les 19h 33m. El dia 31 el sol surt a les 7h
22m, i es pon a les 17h 48m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
l’ESCORPÍ.
Diumenge 25. Entrem a l’horari d’hivern i
s’endarrereix una hora el rellotge a les 3 de
la matinada. Esperem que la Unió Europea
actuï d’una vegada i pari aquesta murga inútil del canvi d’hora dos cops a l’any i a casa
nostra puguem tornar definitivament a l’hora
del meridià (hora solar, hora vella), de la qual
mai no ens n’haurien d’haver apartat.

el dia 1, a les 23:05 h

Quart minvant

el dia 10, a les 2:39 h

Lluna nova

el dia 16, a les 21:31 h

Quart creixent

el dia 23, a les 15:23 h

Lluna plena

el dia 31, a les 15:49 h

Segons l’Amades, l’octubre és un dels mesos de l’any més pobres pel que fa a costums i
tradicions ja que en el seu curs no s’escau cap
festa assenyalada ni cap dia excepcional ni remarcable. De tota manera en el món agrari s’esqueien dues feines molt importants: acabava la
verema i l’elaboració del vi novell i començaven
les feines de preparar la terra per a la nova sembra i en molts llocs ja es començava a sembrar.
De tota manera la lluna d’octubre, és plena
d’antigues creences. És una de molt general
que si plou el primer dia de la lluna nova, plou
els quaranta dies següents.
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Temperatura màxima:

8

DEFUNCIONS
Nicolau Carrión Arredondo
Bartomeu Batalla Masana
Pepita Vicens Teixidó

71 anys, dia 13
90 anys, dia 17
95 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

l./m2
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Temperatura mínima:

dia 26-7
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dia 12
dia 26

Temperatura mitjana:

Precipitacions:

JOSEP ROVIRA

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

39,5

NAIXEMENTS
Àurea March Barrera
Jan Pubill Puig
Valery Suárez Restrepo
Mohammed Camara

Ramon Bernaus i Santacreu

45
40

(Mes d’agost de 2020)

Dia 7. Haurien de començar les classes de l’Aula d’Extensió Universitària d’Agramunt, amb el permís de les autoritats sanitàries per culpa de la
Covit 19. Aquest és el setè curs que s’imparteixen les classes amb el patrocini de la Universitat
de Lleida. Degut a la pandèmia, el curs passat
es va haver de suspendre al mes de març.
Dies 10, 11 i 12: XXXII edició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra d’Agramunt. Aquests
haurien de ser el dies de la nostra fira en un any
normal, però per culpa de la pandèmia també
s’ha hagut de suspendre. Des del dia 12 d’octubre de 1988 en què es va celebrar el Gran Mercat del Torró, Agramunt va iniciar un fet comercial que cada any té més èxit, tant d’expositors
com de públic, al que s’ha afegit la tradicional
xocolata a la pedra.
Dia 12: Mare de Déu del Pilar. Fiesta Nacional
de España. Res a celebrar a casa nostra, llevat
de la Fira del Torró.

DATES ASSENYALADES

°C

Demografia

Lluna plena

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST
Dia 28.........................................

3,9 l./m2

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

3,9 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’AGOST
Màxima del mes ........................... 39,5°, dia 1
Mínima del mes ......................... 10,5°, dia 30
Oscil·lació extrema mensual .................... 29,0°
Mitjana de les màximes .......................... 33,0°
Mitjana de les mínimes ........................... 18,2°
Mitjana de les mitjanes ............................25,6°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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PRIMER ANIVERSARI

Josep Lecha Reixacs
que morí el dia 11 de setembre de 2019, a l’edat de 99 anys.
E. P. D.

La seva esposa, Hermínia Amigó Solé, i família tota,
us agrairem el tingueu present en el vostre record.
Agramunt, setembre de 2020
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Si el mes passat comentàvem que la pandèmia del coronavirus afectaria considerablement la Festa Major, ara ja podem dir que ha afectat de ple la tradicional Fira
del Torró i la Xocolata a la Pedra donat que s’ha hagut de susprendre.
La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta s’han fet set
modiﬁcacions.
A veure si les trobeu!

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

X X T A T F P J W W X E Z V X

D N U C O M P A D I R C T L A

Busqueu les següents onze paraules:
ADRET, AFECTAR, COMPADIR, CONDOL,
CONDOLIT, CONDONAR, CONDRET,
GENERIC, PERDONAR, QUALITAT, SIMPATIA

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.

P N D J C O N D R E T T I N W

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:
C N T B P E C O N D O N A R F

❚ Coordina Rosa Maria Sera

4

Solució a les
7 diferències:

3

9

8

E T A V I E B Ç Ç W U N M Q I

9

R Q T K L T V M A L U U K J I
A L I O O D A Ç I D A A Y P Q

9

N O L E D D O P X G R F M U S
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V E C C G L E N L B W R S Ç T

4

C N T B P E C O N D O N A R F

9

P N D J C O N D R E T T I N W

5

E C G F L Q G E Z G A A L L M

6
1

R O Q K C X J B R V S T C C P

Solució al
SUDOKU:

3

1

7

D N U C O M P A D I R C T L A
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5

5
3

2
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MARE,
SEMPRE ALS NOSTRES CORS,
T’ESTIMEM I T’ENYOREM.
EL TEU RECORD I ESTIMA
ENS ACOMPANYARÀ SEMPRE.

PEPITA VICENS TEIXIDÓ
* 04-04-1925
+ 31-08-2020
Els que no l’oblidem: fills, M. Teresa, M. Dolors i Josep M.; néts, Martina i
Gerard; germana, Magda; nebots, cosins i família tota, us agraïm les mostres
de condol i la vostra pregària.
Agramunt, agost de 2020

PARLEM DE TU
I a poc a poc esdevindràs tan nostre
que no caldrà ni que parlem de tu
per recordar-te; a poc a poc seràs
un gest, un mot, un gust, una mirada
que flueix sense dir-lo ni pensar-lo.
Miquel Martí i Pol

Ha pujat a la casa del Pare

Bartomeu Batalla Masana
(Vidu de Maria Cercós Solanelles)
que morí cristianament el dia 17 d’agost de 2020,
als 90 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B. A.
A. C. S.

Els qui l’estimem: germà, cunyats, nebots i família tota, us agraïm les mostres
de condolença rebudes i us preguem el tingueu present en el vostre record.
Agramunt, agost de 2020
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L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

Gaig
(Garrulus glandarius)

ROBERT PENELLA

El més acolorit dels nostres còrvids, és esquerp i molt espantadís amb els humans. El seu nom
científic destaca dues de les seves característiques. Garrulus en
llatí significa que xarroteja molt,
el seu cant és potent esquerdat
i repetitiu. El segon nom, glandarius, fa referència a les glans,
que són un dels seus aliments
preferits, que emmagatzema sota
terra a la tardor per quan arriba
l’hivern. I com que no es recorda
de tots, la resta acaben per germinar; per això se’l considera un reforestador natural del bosc.
Coscó, juny del 2020

L A C A L AIS ERA

per SERAFINA BALASCH
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Quaranta-sisè Aniversari

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

Onzè Aniversari

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

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

AGRAMUNT, setembre de 2020
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questa foto que publiquem de cal Mora la vam deixar pendent del petit reportatge
que els vam fer el mes passat. Es tracta d’una reunió de familiars i amics davant
del mateix bar al carrer, aplegats al voltant de sis taules rodones típiques d’aquella
època. Segur que ben tranquils donat que llavors hi havia poc trànsit. I segur també
que s’ho devien passar la mar de bé veient la cara de satisfacció que feien.

A

7

21

22

8

9
10

6

24

23
13 14

11
12

5
4

25

15

16
17

18

19
20

3
1

2

1) Cristina Pampalona
2) Mercè Pampalona
3) Magdalena Pons
4) Josep M. Roqué
5) Carmeta Pampalona
6) Pilar Pampalona
7) Josep Penella
8) Joanet Pampalona
9) Tresina Eroles
10) Rosa Mari Pampalona
11) Marcelino Pampalona
12) Antonieta Gili
13) Teresa Mora
14) Agustí Gili
15) Pilar Balagueró
16) Josepet Pampalona
17) Fernando Pampalona
18) Inés Mora
19) Ricardo Vicens
20) Jordi López
21) Llorens Codina
22) Antonio Sans
23) Tomàs Tallaví
24 Bergés
25) No identificat
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I
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FOTO: JOSEP ROVIRA

Arran del reportatge que publiquem aquest mes sobre l’escut d’armes del castell de Preixens, hem trobat aquesta imatge antiga de
la població. L’indret és la placeta de la Muralla, davant de cal Quel i cal Garreta. Les diferències entre ambdues fotos són evidents.
Només cal veure els edificis avui totalment arranjats, el cotxe de línia d’aquella època i els dos carros aparcats, un en primer terme
a l’esquerra i, l’altre, a la dreta dalt del racó de la pròpia placeta. El que avui encara es troba al mateix lloc és la font que hi ha al
mig de la imatge just a peu de carretera. No sabem, però, si la pica de pedra és la mateixa.

