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Editorial
Nou estat d’alarma
L’estiu no va
ser el que
tots volíem.
Van tornar les
restriccions i
a la tardor la
situació s’ha
complicat
molt més.

D

es del març vivim immersos en una situació adversa
que no s’acaba. Sembla talment la baixada d’un tobogan
diabòlic sens fi. El coronavirus
ha trastocat la vida de tots. A
començaments d’estiu ens vam
creure que la pandèmia quedava per al record malgrat els
avisos dels professionals. Ens
van dir que encara estàvem a la
primera part del partit i que no
ens havíem de relaxar. Però no
ens ho acabàvem de creure. Hi
havia tantes ganes de tornar a
la normalitat que es va fer una
desescalada a corre cuita i sense miraments.
Però l’estiu no va ser el que
tots volíem. Van tornar les restriccions i a la tardor la situació
s’ha complicat molt més. S’ha
tornat a l’estat d’alarma i a moltes restriccions com tancament
de restaurants, bars, etc. Les

conseqüències econòmiques
preses per les mesures dels governs autonòmic i estatal poden
ser greus. Alguns dels serveis
fa dies que tenen les persianes
abaixades i no se sap quan les
podran tornar a apujar amb normalitat. La web que va muntar
la Generalitat per als autònoms
oferint un ajut de 2.000 euros
als 10.000 sol·licitants ha estat una vergonya! A la nostra
vila, la primera onada la vam
superar amb poques infeccions.
En canvi, des de l’estiu ençà el
nombre d’infectats pel virus a
Agramunt i pobles circumdants
han estat nombrosos. La segona onada ens ha afectat molt
més que la primera.
I, per si això fos poc, ara ens
atansem a Nadal. Uns dies en
què ens trobem amb familiars
i amics per celebrar les festes
més emblemàtiques de l’any.

Com ho farem? Cal que siguem
molt curosos a complir les normes de trobades amb familiars
i amics. Cal que no ens oblidem del que hem passat aquest
2020 i de les morts i els afectats pel coronavirus. Cal que
tots tinguem present que, si no
portem la mascareta ben posada, no mantenim les distàncies
adients, no ens desinfectem
convenientment... no només
podem infectar-nos nosaltres,
sinó que podem ser transmissors del virus a les persones
que tenim al nostre voltant.
Fins que no es disposi d’una vacuna eficaç, caldrà ser escrupolosos amb les mesures que ens
recomanen els professionals de
la salut. És pel bé de tots.

CRÈDITS
Redactor en cap: Joan Puig. Redactors: Ramon Bernaus, Anna Bertran, Josep Bertran Mitjavila, Vítor M. Cabral, Margaret Palou,
Joan Pijuan, Antoni Ponsa, Josep Rovira, Anna Santacreu i Rosa Maria Sera. Col·laboradors: Serafina Balasch, Ricard Bertran,
Ramon Coll, Virgínia Costafreda, Jaume Cots, Montserrat Cots i Robert Penella. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.
Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt
Membre de:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
d’Agramunt

Premi Humbert Torres d'Òmnium Cultural 1988 ■ Premi "Tassis-Torrent" Dip. de Barcelona 1989 ■ Torronaire d'Honor 2004
Pregoner Festa Major d’Agramunt 2007 ■ Premi Culturàlia 2007 ■ Premi Victorina Vila 2018
Imprimeix: Impremta-Òfset Barnola - Dipòsit Legal: L-138-1964
Redacció i Administració: C/ Ensenyament, 17 - Apartat de Correus, 10 - 25310 Agramunt (Urgell)
Subscripció anual: 45 € - Número solt: 4,20 €
Per a subscripcions i anuncis: Vítor M. Cabral. Tel. 672 68 47 19
La redacció, manifesta la no obligació d'acceptar totes i cadascuna de les col∙laboracions rebudes.
Per altra banda, la publicació dels articles signats, no significa l'acceptació implícita del seu contingut per part de l'equip redactor.
Es recorda que els treballs que enviïn els col∙laboradors a SIÓ, han d'estar escrits a màquina, signats, amb l'adreça i el D.N.I.; si bé, es publicaran amb pseudònim,
sempre que els autors ho vulguin. Es prega també, que no passin de foli i mig.
Els escrits que arribin a SIÓ, perquè puguin sortir publicats en el mes de la data de la revista, han d'ésser presentats a la redacció (Apartat 10) fins el dia 6 del mes en curs.

[NOVEMBRE 2020]

sió 681

3

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

ODONTOLOGIA

I N T E G R A D A

Sistemes informàtics

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ
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divendres, de 9 a 13
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Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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VALLS · VILAFRANCA DEL PENEDES · AMPOSTA

info@vicensmaquinaria.com · 973 60 04 50
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FONT: PARRÒQUIA D’AGRAMUNT

Confirmacions

V

olem deixar constància a la revista que el dissabte 12 de setembre a la tarda, l’Arquebisbe
d’Urgell Mons. Joan-Enric Vives va administrar
el sagrament de la Confirmació a 23 joves de la parròquia d’Agramunt i pobles veïns. Concelebraren amb
l’Arquebisbe, el rector, Mn. Jaume Mayoral; el diaca
permanent, Mn. Josep Caba, i Mn. David Codina.
A continuació relacionem els nois i noies confirmades, d’esquerra a dreta i de baix a dalt.
Fila de baix:
Aina Carabassa, Raquel Carrasco, Júlia Codina,

Maria Solanes, Guillem Pérez, Nil Escanilla, Irene
Cascos, Ariadna Canosa.
Fila del mig:
Núria Soler, Roger Pijuan, Marcel Talavera, Albert
Coscollola, Joan Coscollola, Sergi Ibáñez, Miquel
Ferri, Judit Nadal, Berta Delgado.
Fila de dalt:
Mn. Josep Caba, Quim Pellicer, Nil Coll, Aleix Sorribes, Mons. Joan-Enric Vives Arquebisbe d’Urgell,
Ainhoa Marina, Àlex Escanilla, Judit Vicens, mossèn
Jaume Mayoral.
[NOVEMBRE 2020]
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Amb la segona onada van
haver de tancar molts
comerços.

L’Ajuntament
fa una crida
a la població
d’Agramunt
i dels pobles
agregats perquè siguem
conscients
que per aturar
la propagació del virus
cal reduir la
mobilitat, les
interaccions
socials i les
trobades amb
altres persones no convivents.
6
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D

avant l’arribada de la segona onada del coronavirus, el Govern de la Generalitat decreta el 15 d’octubre
noves mesures per aturar l’increment de casos de Covid-19
amb una vigència inicial de 15
dies, com són la prohibició de
les reunions familiars i socials
de més de 6 persones; limitació
de l’aforament al 50% en activitats culturals; el tancament
dels serveis de bellesa, excepte
perruqueries; el tancament del
servei de restauració, excepte
l’entrega a domicili o la recollida amb cita prèvia, entre altres.
Per la seva part l’Ajuntament fa una crida a la població
d’Agramunt i dels pobles agregats perquè siguem conscients
que per aturar la propagació del
virus cal reduir la mobilitat, les
interaccions socials i les trobades amb altres persones no convivents.
El dilluns 19 d’octubre el Govern de la Generalitat adopta no-
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Segona onada del coronavirus

ves mesures en matèria de salut
pública que entraran en vigor
l’endemà fins a finals de mes.
Les mesures que s’apliquen a la
nostra vila són: el tancament de
l’Espai Cívic, ja que no es poden realitzar activitats cíviques
i comunitàries que impliquen
presencialitat, llevat que es facin per mitjans telemàtics; les
activitats extraescolars es poden
continuar fent però amb l’ús de
la mascareta obligatori per a
totes les persones, també obligatori en activitats esportives
que es facin en equipaments
municipals; i el tancament de
les pistes esportives exteriors
en les quals no es pot controlar
l’aforament.
El tancament de l’Espai Cívic obliga a cancel·lar un taller
d’enquadernació copta que hi
havia de fer la Fàtima Puig el
dimarts 20 d’octubre.
Davant l’elevat índex de rebrot que té la vila, el dimecres
21 d’octubre l’Ajuntament man-

té una reunió amb les entitats i
centres que ofereixen activitats
extraescolars, els centres educatius d’Agramunt i la Ribera
del Sió i les autoritats sanitàries locals, en la qual es decideix
aturar totes les activitats extraescolars amb l’objectiu de revertir la difícil situació pandèmica i
de transmissió comunitària fins
al 30 d’octubre quan es realitzarà una nova valoració de la
situació sanitària. Per una altra
banda, l’Ajuntament decideix
tancar els parcs infantils, a més
de les pistes esportives ja tancades, amb l’objectiu de reduir la
mobilitat i l’activitat social.
Aquest mateix dia 21 l’Ajuntament publica a les xarxes socials un vídeo per tal de cons
cienciar tota la població sobre
la necessitat de reduir l’activitat
social al màxim per evitar el contagi per Covid-19. En el vídeo
es veu com es van apagant els
llums de diferents equipaments
municipals, museus i bars i res-

L’Ajuntament ha confeccionat un parell de vídeos
per conscienciar els
agramuntins sobre la pandèmia, que es van penjar
a les xarxes socials.

taurants per tal de mostrar que,
si el virus avança, l’activitat a
Agramunt s’atura.
El dilluns 23 d’octubre l’Ajuntament informa de l’ajornament
del Mercat de Productors de
Proximitat que s’havia de celebrar el dissabte 31 d’octubre.
L’elevat índex de rebrot registrat
durant la setmana tant al municipi com a la resta del territori
provoca que no es pugui celebrar el mercat amb totes les garanties sanitàries.

El diumenge 25 d’octubre el
Govern espanyol decreta, per
segona vegada, l’estat d’alarma
a tot el territori espanyol, amb la
intenció d’allargar-lo fins al mes
de maig, per donar cobertura legal a les comunitats autonòmiques per posar en marxa un toc
de queda, que limitarà la mobilitat dels ciutadans. Amb aquest
decret el Govern de la Generalitat imposa la restricció de la
mobilitat nocturna a tot Catalunya, quedant prohibits tots els
desplaçaments i la circulació
per les vies públiques entre les
10 de la nit i les 6 del matí.
El divendres 30 d’octubre entra en vigor per un període mínim de 15 dies noves mesures
de contenció per frenar la Covid-19, com el confinament perimetral de tot Catalunya, a més
d’un confinament municipal durant els caps de setmana (des de
les 6h de divendres fins a les 6h
de dilluns); es manté la prohibició de les trobades i reunions de
més de sis persones; es manté
la suspensió de l’activitat de restauració; la suspensió de les activitats culturals en teatres, cinemes, auditoris o espais exteriors;
també es tanquen els equipaments esportius; els arxius, museus i sales d’exposicions, galeries d’art poden romandre oberts

amb aforament limitat; l’accés
a les biblioteques es limita a la
recollida i lliurament de documents reservats pel préstec; se
suspenen les activitats de lleure
infantil i juvenil, l’esport escolar
i les activitats extraescolars que
es realitzen fora de l’horari lectiu
habitual.
El dimecres 11 de novembre,
l’Ajuntament publica un segon
vídeo a les xarxes socials amb
el testimoni de quatre agramuntins que han passat la Covid-19
amb l’objectiu de conscienciar
tothom sobre la necessitat d’evitar els contagis. El vídeo es publica la setmana en què s’han
registrat 200 casos positius
acumulats des de l’inici de l’estat, al març, fins aquest mes de
novembre.
El dissabte 14 de novembre el
Govern de la Generalitat prorroga les mesures per la prevenció
i contenció de la Covid-19 a Catalunya fins al dilluns dia 23 en
què es preveu iniciar una desescalada progressiva. Es manté el
confinament municipal els caps
de setmana, la suspensió de les
activitats culturals i extraescolars i el tancament dels equipaments esportius. No obstant, es
permet l’obertura dels centres
d’estètica amb cita prèvia de
manera individual.

C/ Sant Pol, 13 - 25210 GUISSONA
Tel. 973 55 16 98
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JOAN PIJUAN

Recollida de vidre contra el càncer de mama

El president del Consell Comarcal
de l’Urgell, Gerard Balcells, i el
regidor d’Urbanisme, Economia i
Serveis Municipals, Xavier Secanell, van presentar la campanya
a Agramunt.

L

’Ajuntament d’Agramunt
es va adherir a la campanya solidària “Recicla vidre
per elles”, que ha impulsat
per cinquè any consecutiu
l’empresa Ecovidrio en el
marc del Dia Mundial del Càncer de Mama celebrat el passat 19 d’octubre, instal·lant
dos contenidors de color rosa
a la plaça del Pou. La campa-

nya, de nivell estatal, tenia un
doble objectiu: per una banda fomentar el reciclatge dels
envasos de vidre i, per l’altra,
contribuir a la investigació
del càncer de mama. Tots els
envasos recollits, l’empresa
Ecovidrio els transformarà en
una donació a la Fundació
Sandra Ibarra de Solidaritat
Enfront del Càncer, una institució sense ànim de lucre
que treballa en la prevenció,
la investigació i noves formes
de comunicació social davant
del càncer de mama.
Durant una setmana, del 26
d’octubre a l’1 de novembre,
els agramuntins vam poder
contribuir a la campanya dipositant en aquests dos contenidors rosa els envasos de vidre
que habitualment llancem al
contenidor verd. En total se’n
van recollir 340 quilos.
També es van sumar a la
campanya els Ajuntaments
de Tàrrega i Bellpuig acollint
als seus municipis els dos

contenidors de color rosa una
setmana. A Tàrrega es van
recollir 200 kg de vidre i a
Bellpuig, 700 kg. La campanya a l’Urgell, realitzada del
19 d’octubre fins al 10 de
novembre, va finalitzar amb
una recollida total de 1.240
kg de vidre, que suposarà una
donació de 1.240 euros per
a la lluita contra el càncer de
mama.
Amb l’objectiu de sensibilitzar la major quantitat
de ciutadans, aquest any la
campanya d’Ecovidrio es va
estendre a més de 140 ciutats arreu de l’Estat espanyol,
amb la instal·lació de més
de 370 contenidors de color
rosa. A Catalunya s’hi van
adherir 14 ciutats. La demarcació de Lleida va comptar
amb dos contenidors a Lleida
ciutat i dos més a l’Urgell,
que el Consell Comarcal va
fer arribar a les poblacions
de Tàrrega, Agramunt i Bellpuig.

Atrapacontes
E

Elisenda Roca explicant el conte.

l dissabte 7 de novembre la Biblioteca Municipal Guillem Viladot va oferir una nova sessió del
cicle Atrapacontes a través de la pàgina de facebook
de l’Ajuntament. Degut que la situació per la Covid-19 no permet que les entitats es puguin trobar
per preparar les sessions, la Biblioteca ha decidit
difondre un conte explicat a través de les xarxes.
El conte d’aquest mes ha estat “Oh, oh, la pilota!” d’Elisenda Roca. La sessió ha anat a càrrec de
ContaCombel.
ContaCombel és un espai de contacontes que
l’editorial Combel ha creat perquè els nens i nenes
puguin viure una estona de bona literatura, explicats
pels seus autors i autores.
[NOVEMBRE 2020]
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Tots Sants

JOAN PIJUAN

La pandèmia no va impedir
la visita al cementiri per
recordar els difunts, tot i
que es va haver de fer amb
mesures cautelars.

quest any la festivitat de
Tots Sants ha estat marcada per la situació actual
de la pandèmia i les mesures
fixades per la Generalitat de
Catalunya per fer front a la
propagació del virus.

Incendi

els vols de la una del
migdia de Tots Sants, els
Bombers de la Generalitat van
apagar un petit incendi forestal que s’havia produït en un

haver un continu anar i venir
de gent al cementiri per ofrenar flors als seus difunts.
No van faltar les castanyes
i els panellets, encara que la
celebració de la castanyada
es va haver de fer en família
per la recomanació de celebrar-la en grups reduïts de
fins a sis persones.

terreny prop del Pont de Ferro. En les tasques d’extinció
hi va intervenir una dotació
dels bombers que no van tardar gaire a apagar-lo. El foc

va cremar matolls i canyissos
d’un petit terreny comunal
erm que hi ha a tocar del pont
que hi ha abans d’arribar al
Pont de Ferro.

JOAN PIJUAN

RICARD BERTRAN

Els Bombers de la Generalitat van
extingir un petit incendi prop del
Pont de Ferro.

P

L’Ajuntament va adoptar
mesures preventives i de control per protegir la salut i la
seguretat de la ciutadania a
l’hora d’accedir al cementiri,
com l’habilitació d’una porta
d’accés i una de sortida per
evitar les aglomeracions, la
instal·lació de dispensadors
de gel hidroalcohòlic tant a
l’entrada com a la sortida del
recinte, el reforç del control
d’aforament amb agents de
protecció civil per controlar
que no es formessin aglomeracions. Era obligatori l’ús
de la mascareta i respectar
la distància de seguretat si
es coincidia en una mateixa
galeria.
Durant tota la setmana i el
mateix dia de Tots Sants hi va

JOAN PIJUAN

A
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Donació de sang
L

TERESA HELENA

’Espai Cívic va acollir el divendres
6 de novembre una nova jornada
de donació de sang del Banc de Sang
i Teixits de Lleida. Com s’ha fet en
les últimes campanyes, per garantir
les mesures de seguretat sanitàries
i evitar aglomeracions, les persones
interessades en donar sang van haver
de reservar hora al web <donarsang.
gencat.cat>.
La jornada va comptar amb 66 donacions (de les quals sis van ser de
plasma) i sis oferiments.
Les donacions de sang són essencials per incrementar les reserves.
Cada dia en fan falta un miler per als
tractaments dels pacients als hospitals i és més important que mai en
aquests moments de crisi sanitària
pel coronavirus.

Les donacions de sang són essencials per incrementar les reserves dels hospitals.

Bretolada

12

a residència del Conseller
de la Generalitat de Catalunya, Bernat Solé, va ser objecte d’una bretolada. Durant

la nit del dimecres 11 al dijous 12 d’aquest mes de novembre van pintar les parets
de la tanca del pati del seu

JOAN PIJUAN

JOAN PIJUAN

A baix, les pintades que es
van fer a les parets.
A la dreta, un operari
netejant-les.

L
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habitatge. L’endemà al matí,
un operari les va netejar curosament i aviat no en va quedar rastre.

La pandèmia a les aules
L

MARGARET PALOU

Aula buida a l’escola
Macià-Companys.

a pandèmia del coronavirus també està
afectant el desenvolupament del curs escolar. La confirmació de positius de Covid als
centres educatius està provocant el tancament
d’aules o el confinament d’alumnes.
Els centres educatius de la nostra vila s’han

vist afectats per aquesta situació: L’Escola
Macià-Companys ha hagut de confinar cinc
aules per la confirmació d’un positiu. Al Col·
legi Mare de Déu del Socors, la classe de 3r de
Primària ha fet quarantena per un nen positiu.
Quant a l’Institut Ribera del Sió, el mes d’octubre va haver de confinar dos grups-classe a
causa de dos positius confirmats.
Segons les dades registrades a l’aplicació
Traçacovid de la Generalitat de Catalunya per
conèixer la incidència del coronavirus a totes
les escoles de Catalunya, en la darrera actualització del 16 de novembre, l’Escola MaciàCompanys té cinc grups i 99 persones confinades per cinc positius; l’Institut Ribera del Sió,
dos persones confinades; el Col·legi Mare de
Déu del Socors, un grup i 26 persones confinades per un positiu; i la Llar d’Infants Municipal
l’Era d’Agramunt, cap. En aquesta web es pot
consultar escola per escola si tenen algun grup
o alumne confinat i els casos positius per Covid-19.
La posada en marxa de grups bombolla en
els centres permet que davant d’un cas de
coronavirus es pugui procedir a tancar només
una aula i evitar la propagació del contagi.

FONT: TORRONS VICENS

Torrons Vicens
amb Marc Ribas
A

Àngel Velasco, propietari de Torrons Vicens, amb el popular xef Marc Ribas.

primers d’aquest mes de novembre es va desplaçar a Agramunt un equip de TV3 amb una vintena
de persones capitanejades pel xef Marc Ribas per gravar diversos programes de cuina a les instal·lacions de
Torrons Vicens. Van visitar tant la fàbrica de torrons,
com la fàbrica de xocolata i la xocolateria, lloc on van
realitzar la gravació de quatre receptes diferents amb
productes de la prestigiosa marca agramuntina. Ho
van enllestir en un parell de dies, un de muntatge
i un altre de gravació. Aquests programes s’emetran
el proper mes de desembre dins del popular “Cuines
amb Marc Ribas” conduït per aquest reconegut xef de
cuina i presentador. ■
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Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

Marc Roig

Roig
JARDINS

Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91
www.jardinsroig.com

felix 87x111.pdf

1

13/10/17

17:49

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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@revistasio

@tereanye
@alba2259

@jofiguerafi

@bernatsole

@airun71

@julibonillo

@materesa7817

@janet.fetambelcorl

Recull d’imatges
seleccionades
entre les que els
nostres lectors
han penjat
a Instagram
amb l’etiqueta
#revistasio
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

E N TITATS C AP D’AG RAMUNT

JOAN PUIG

El CAP informa

Durant el setembre i octubre
s’han detectat
159 casos positius, i s’ha fet el
seguiment d’aproximadament 900
contactes. Hem
tingut tres defuncions per Covid i
han ingressat a
l’hospital unes 23
persones, bàsicament per problemes respiratoris,
tres dels quals
van entrar a l’UCI
amb bon resultat.

A

ctualment tornem a tenir un decret de
l’Estat espanyol d’estat d’alarma davant el rebrot detectat durant la segona
quinzena d’octubre. S’han pres mesures de
restricció de moviment per tal de disminuir el
contacte social amb les persones i reduir els
contagis. Totes aquestes mesures tenen un
resultat visible al cap de dues setmanes d’haver-se aplicat.
A la nostra vila, la corba de contagis ja va
començar a augmentar a finals de setembre
per sobre de la mitjana de Catalunya. Els dies
10, 11 i 12 d’octubre van ser el moment àlgid
amb una detecció major de persones positives. S’han detectat brots a les Ventoses, Ossó
i Agramunt, molts dels quals són brots dins de
les mateixes famílies, ja sigui per una manca
d’aïllament correcte dels positius o una detecció tardana amb el contagi de tots els familiars. Amb les dades registrades hem trobat que
cada cas positiu ha tingut un contacte de risc
amb sis persones. Durant el setembre i octubre s’han detectat 159 casos positius, i s’ha
fet el seguiment d’aproximadament 900 con-

tactes. Hem tingut tres defuncions per Covid
i han ingressat a l’hospital unes 23 persones,
bàsicament per problemes respiratoris, tres
dels quals van entrar a l’UCI amb bon resultat.
Davant d’aquest augment de casos, el 21
d’octubre es va acordar amb l’Ajuntament i les
entitats de tancar les activitats extraescolars
durant una setmana. Cal agrair la bona disposició que van tenir tots els centres i entitats.
Malauradament, una setmana després, quan
la corba de contagis local estava en descens,
la Generalitat va decidir aplicar les mesures
adoptades ja una setmana abans a Agramunt,
cosa que ha fet que no puguem reprendre
aquestes activitats.
S’ha fet cribratge a diferents classes d’ESO
i batxillerat per casos positius per contactes
amb familiars, cosa que demostra que les mesures aplicades als centres educatius han estat
efectives. Cal remarcar també alguns avenços
i canvis que s’han portat a terme darrerament.
El confinament dels contactes ha passat de 14
a 10 dies per tal de garantir una major compliment de la mesura.
La tècnica de detecció que es feia en tots
els casos i contactes era la PCR, el resultat
de la qual tarda entre dos i tres dies amb un
cost econòmic alt. Les setmanes amb major
volum va provocar una saturació del laboratori, i no s’aconseguia tenir els resultats fins
a cinc dies posteriors a la realització del test.
Aquells dies, al CAP d’Agramunt es feien entre
30 i 40 PCRs diàries. Des del 20 d’octubre,
disposem d’un nou test antigènic per detectar
casos simptomàtics en 15 minuts. El resultat
és molt bo i ja es recomana realitzar aquest
test als contactes dels positius, per la seva alta
fiabilitat i rapidesa. Però de moment no es disposa d’un estoc elevat per poder-ho fer així.
Esperem que això es pugui resoldre durant les
properes setmanes.
La perspectiva en els propers mesos és l’ús
intensiu d’aquest test ràpid per fer detecció i
cribratge de fàcil aplicació i cost molt menor
que la PCR. No obstant això, cal no oblidar
les mesures bàsiques de prevenció, ser conscients de la situació i demanar responsabilitat
a tothom. ■
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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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E N TITATS MOS S O S D’ESQUAD R A

Estafa a nivell mundial en compres
en línia pel “Black Friday”
Alerta!

Fer càrrecs de compres amb la nostra targeta.
• Les nostres dades bancàries per
poder fer contractes i altres càrrecs
bancaris.
•

I hem de tenir en compte...
•

El Black Friday, és una tradició que ve dels
Estats Units, es
coneix com a Divendres negre i
és el dia que s’inaugura la temporada de compres nadalenques amb significatives rebaixes
en moltes botigues detallistes i grans
magatzems. Se celebra el quart dijous
del mes de novembre, i ens ha arribat
a nosaltres aquest costum sobretot a
través de poder fer les compres per internet.
I amb aquest esdeveniment, han sorgit estafes que els autors volen aconseguir:

Que hi ha grans quantitats de webs
falses on es llancen campanyes publicitàries fraudulentes.
• Ens poden estafar tant en roba,
complements, electrònica o
qualsevol altre producte.
• Moltes webs imiten perfectament l’aparença de les oficials
oferint descomptes de fins el
90%.

CONSULTA OPINIONS D’ALTRES
USUARIS, informa’t en cercadors,
xarxes socials i fòrums per comprovar quina opinió tenen altres persones sobre una web o un venedor.
• BUSCA I REVISA LA POLÍTICA
DE PRIVACITAT I DEVOLUCIONS,
abans de comprar en una botiga en
línia revisa que tingui la seva política de privacitat en un lloc visible i
que estigui actualitzada.
• NO PAGUIS PER AVANÇAT, rebutja
qualsevol tipus d’oferta que et demani diners per avançat i utilitza un
sistema de pagament segur.
•

Recomanacions
DESCONFIEU d’ofertes que facin
descomptes molt exagerats.
• OBSERVA L’ASPECTE VISUAL DE
LA WEB, les errades ortogràfiques
o frases incoherents i una pàgina
web poc atractiva poden ser indicis
d’estafa.
• COMPAREU els descomptes directament a la pàgina oficial de la marca o les seves xarxes socials.
•

•
•

Controla les operacions bancàries
Escolliu botigues online de con
fiança ■
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OP IN IÓ LA BOTERA

per JOAN PUIG i RIBERA

Cansats del virus

L

Una de les coses que més em
sorprèn és que moltes persones
actuen amb més relaxament que
en la primera onada. O això em
sembla. Quan ens van confinar
per primer cop, molta gent va
complir les normes imposades
escrupolosament.
Jo crec que tots plegats
estem cansats de tantes
mesures restrictives i tanta
pandèmia. I no dic res d’aquells
professionals als quals afecta
directament. En els pobles com
ara el nostre no és tan greu
com en les grans ciutats, si bé
els sectors de la restauració i
del turisme ho estan patint amb
dolor i impotència.

a pandèmia provocada pel Coronavirus segueix fent estralls. Des
de fa uns dies continuem confinats a casa i amb moltes restriccions.
A Agramunt i pobles de la Ribera del
Sió s’han donat molts casos d’infectats per la Covid-19 durant aquesta
tardor. Una de les coses que més em
sorprèn és que moltes persones actuen amb més relaxament que en la primera onada. O això em sembla. Quan
ens van confinar per primer cop, molta
gent va complir les normes imposades
escrupolosament. Jo recordo que tots
els membres de la família érem a casa
i no sortíem pràcticament per a res.
Tampoc sortíem per anar a caminar;
simplement donàvem tombs al propi
jardí per fer una mica d’exercici. Quan
calia comprar alguns productes necessaris –sobretot menjar– procuràvem
fer-ho per telèfon i ens el portaven a
casa.
Les mesures imposades pel mateix govern (ara són els autonòmics
i, abans, el de l’estat) han sigut diferents. Les formes també han canviat:
dels militars amb medalles que deien
lliurar una guerra contra el coronavirus, s’ha passat als metges, experts i
consellers de salut que ens expliquen
la situació i el què cal fer.
Després de tants mesos de virus,
han aparegut els negacionistes, que
defensen que la pandèmia és un invent per fer por i que les mascaretes
i les mesures de protecció no serveixen per a res. Fa uns dies, en aquest
sentit es van fer manifestacions en algunes ciutats espanyoles i també se’n
va fer a altres països com als Estats
Units, Alemanya, França, etc. En algunes d’aquestes manifestacions, les
protestes van acabar amb trencadissa
de mobiliari urbà o crema de contenidors. Es va dir que hi havia grups
d’esquerres i sobretot d’ultradreta que
les havien convocat. De fet, els polí-

tics espanyols de dretes ja fa temps
que llencen dards enverinats contra
el govern del PSOE i Unidas Podemos per tal d’erosionar-lo. Segons els
primers, la gestió que porten els que
manen és nefasta i totalment equivocada. No s’adonen que els que passen
al davant fan el que bonament poden
en trobar-se enfront d’una situació
inèdita i de la qual ningú no té la vareta màgica ni la culpa.
A alguns col·lectius, com el de cultura, turisme, restauració, de nou els
ha tocat el rebre. Això ha fet que aixequessin la veu i expressessin el seu
desacord. Un grup que es queixava
a Barcelona pel segon tancament de
bars i restaurants va embrutar amb
pintura la façana de la Generalitat.
Això no ajuda gens. La trencadissa i
les cafrades no aporten res positiu.
Altres col·lectius, en canvi, han fet
protestes molt més positives i de bon
veure, com les escoles de dansa que
en manifestar-se a la plaça de Sant
Jaume van realitzar una coreografia.
Jo crec que tots plegats estem cansats de tantes mesures restrictives i
tanta pandèmia. I no dic res d’aquells
professionals als quals afecta directament. En els pobles com ara el nostre
no és tan greu com en les grans ciutats, si bé els sectors de la restauració i del turisme ho estan patint amb
dolor i impotència. Hi ha força gent a
l’atur que ho té difícil de trobar feina.
Sempre, però, hi ha qui treu profit
de la misèria dels altres. Mentre uns
s’ho passen malament, els carronyers
es freguen les mans. Fa uns dies
s’anunciava que les grans entitats
bancàries de l’estat havien guanyat
no sé quants milions més en el que
portàvem d’any, però es lamentaven,
això sí, perquè estaven per davall de
la xifra aconseguida l’any anterior en
el mateix període de temps. Simplement, vergonyós! ■
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Restaurant

687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

Sacs de paper
Làmines de plàstic

Bobines gofrades

Bosses de Paper

Sacs laminats

www.grupoconsist.com

Bosses de plàstic
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Flexible solutions for Flexible Packaging

OP IN IÓ ES C U DELLA BAR R EJADA

per ANTONI PONSA

Oficis: birbadors i espigoladors
Qui anava
a birbar
sortia de
bon matí
en colles
no massa
nombroses
o de forma
individual.
Evidentment, havia
de conèixer
bé la feina.

D

’entrada no sé si faig
bé en incloure aquestes
dues feines com a oficis.
Cadascú té tot el dret de veureho tal com els seus sentits li ho
presentin. En tot cas, són feines
que s’havien de fer i es feien.
La primera per obligació material inexcusable, i la segona, per
l’acompliment que “exigia” no
desaprofitar res que pogués ajudar a sobreviure, encara que fos
en quantitats ínfimes.
Generalment aquestes feines
eren fetes per les dones, la gent
gran i la mainada, i ja fa molts
anys que han desaparegut completament. L’arribada dels herbicides a l’agricultura ha estat el
detonant que ha permès acabar
definitivament amb les males
herbes dels sembrats. Un gran
triomf de la química, és clar,
del qual de ben segur que, tard
o d’hora, n’haurem de pagar les
conseqüències.
Cada any, la feina de birbar
els sembrats, és a dir, netejar-los
les males herbes, era molt laboriosa. Tot començava a la primavera quan els cereals arrencaven
amb embranzida el seu cicle de
creixement que havia d’acabar a

finals de juny amb el gra de les
espigues a punt per a ser segat i
batut. Però entremig de la planta del cereal hi creixien infinitat
d’herbes dolentes que es nodrien
amb l’adob que el pagès havia escampat al camp per al seu sembrat. Potser hauria estat massa
fàcil i bonic que hi hagués aparegut aquella xacra, però, fos com
fos, s’havia de fer desaparèixer;
si no era així, l’herbota sempre
guanyava la partida al cereal i es
feia ama i senyora de la situació
fins al punt d’esborrar el sembrat
del tros. La vermellor cridanera
dels camps era mal auguri; volia
dir que les roselles, o puputs, havien pogut més que el cereal.
Qui anava a birbar sortia de
bon matí en colles no massa
nombroses o de forma individual. Evidentment, havia de conèixer bé la feina. Per això, els principiants anaven acompanyats
d’algun expert que els posés al
corrent de tot, ja que les herbes
s’havien d’arrencar de soca-rel,
no tallar-les.
Algunes de les herbes que s’arrencaven simplement es treien de
dins del sembrat i es llençaven
a les ribes; en canvi, n’hi havia

d’altres que les posaven en sacs o
en feien feixos que lligaven amb
cordes o vencills fets de la mateixa herba i les aprofitaven pel
menjar dels animals de corral,
com és ara, conills, cabres, etc.
Així, era força usual veure els
birbadors quan plegaven de la
feina portant el feix sota el braç,
o el sac damunt el carretó (l’eina
de transport manual que més solia usar en aquells temps).
La feina de l’espigolador forma part d’un ritual que consistia
en arreplegar les espigues que
restaven en els camps després
d’haver estat segats i rasclats
degudament. Espigues que, com
qui diu, eren buscades amb lupa
entre els arbres, marges, ribes
i camins com si es tractés de
veritables joies. Del conjunt del
material aconseguit se’n feien
manolls, o bé es posava en sacs,
i més tard s’esgranaven les espigues trepitjant-les amb els peus,
o a cops de bastó damunt d’una
borrassa o en qualsevol altre indret de l’era que fos net.
Finalment, el cereal obtingut
era un dels menús preferits del
galliner i de totes les altres bes
tioles del corral. ■
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ESPECIALISTES
EN HOSTALERIA
Elaboració Artesanal

Formatges Monber

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

neteja
impresos
pastisseria
indústria

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

mobiliari
cash…

Tu poses
la imaginació…
i nosaltres et vestim la teva taula
amb totes les combinacions de colors

Distribuïdors:

C
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OP IN IÓ ELS LEC TORS ESCR IUEN

La “nova” sala d’espera del CAP
A

mitjan octubre vaig anar a ferme una analítica rutinària al
CAP. Com sempre, em van programar l’hora d’assistència a les 8 del
matí. Com que volia ser puntual
m’hi vaig presentar cinc minuts
abans. Amb tot, no vaig ser pas
el primer d’arribar-hi donat que ja
hi havia força gent esperant. Com
que per sort no sóc massa habitual
del centre, em va sorprendre que
tothom ens haguéssim d’esperar al
carrer. Hi havia gent de totes les
edats. De mitjana edat com jo, gent
gran, molt gran, i també nadons
amb els seus pares. Els de la meva
vora em van comentar que d’ençà
de la pandèmia, la sala d’espera
del CAP era el carrer especialment
els dies de les analítiques atès que
s’havia de guardar la distància de
seguretat. Val a dir que aquells dies
el temps de sobte havia refrescat
més del compte, amb unes temperatures no massa habituals per a
l’època. De fet, al termòmetre del
cotxe a aquella hora del matí marcava cinc graus.
Bé, tocades les vuit va sortir una
infermera i anava cridant el nom de
la gent no sé ben bé amb quin criteri. Vull dir que no sabria dir si es
demana per l’ordre amb què s’han

anat apuntant o bé es fa de manera aleatòria com si fos una mena
de sorteig i toca qui toca. Doncs
a mi em va “tocar” a dos quarts
menys cinc de nou. És a dir que
vaig estar esperant mitja hora. En
marxar, a fora encara n’hi quedava
un munt que no sé fins quan van
haver d’esperar. Tot i que no em
considero una persona fredolica,
he de confessar que em va agafar
fred. També és veritat que potser
va ser perquè anava massa lleuger
de roba. No ho sé. Però el cert és
que això em va fer pensar que si jo
m’havia enfredolicat, com ho haurien suportat les altres persones
molt més grans que jo i els nadons.
Suposo que ho van passar pitjor.
També em va venir al cap, perquè el cap sempre barrina, que tot
just érem a mig octubre. I que si
això d’esperar-se al carrer ja quedava com una cosa habitual mentre
durés la pandèmia, què passaria
quan fóssim a l’hivern. No em vull
ni imaginar la gent esperant-se tanta estona al carrer a ple hivern amb
boira, gelant o plovent. Vaig pensar
que hi hauria d’haver alguna mena
de solució. Potser es podria convocar la gent per franges horàries
i que s’hagués d’esperar màxim

cinc o deu minuts. Potser es podrien fer les analítiques al pavelló
i que tothom es pogués esperar a
dins ben calentons amb la calefacció donada. O potser... No sé, segur
que n’hi ha d’haver d’altres, de solucions.
No voldria per res del món que es
considerés aquest escrit com una
crítica als nostres sanitaris. De cap
manera. Ells no tenen cap culpa del
que està passant; al contrari, també en pateixen les conseqüències.
Els vam aplaudir i ho tornarem a
fer les vegades que calgui. Potser
quan surti publicat aquest escrit
ja estarà desfasat perquè ja s’haurà resolt el que apuntàvem més
amunt. Tant de bo. No obstant, sí
que és veritat que amb això de la
pandèmia tothom hem anat perdent serveis de l’estat del benestar
que ens havia costat molt d’assolir.
I amb la qüestió sanitària també,
és clar. Caldria que l’administració
hi destinés més diners i que s’establissin uns protocols molt més
clars per tal que els treballadors
dels centres d’atenció primària poguessin atendre els pacients amb
millors condicions.
JDR
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TELEFONIA MÒBIL, FIXA I INTERNET
• Altes en telèfon de línies fixes i mòbils
• Altes de Fibra Òptica i ADSL per navegació per internet
• Portabilitats companyies de mòbils i internet Fibra/ADSL
• Recàrrega del saldo del telèfon mòbil de prepagament

FOTOGRAFIA
• Imprimim les teves fotos immediatament amb
el millor paper per als teus records
IMPRESSIONS I FOTOCÒPIES
• Fotocòpies en blanc i negre i color
• Enviament de Fax
• Enviament de correus electrònics

TELÈFONS MÒBILS I FIXES
• Telèfons mòbils Smarphone
• Telèfons fixes i de ràdio DECT
A Ona som Distribuïdors Certificats:

EQUIPS INFORMÀTICS
• Ordinadors PC, portàtils, Tablets, etc.
CABLES I ACCESSORIS
• Cables informàtics, de xarxa, d’àudio, de vídeo
• Bateries, Altaveus, Web Cams, etc.

Distribuïdors - Partners

Ona creix! Amb Més Tècnics, Més Serveis, Més Equipament
i tot un equip de Professionals al teu servei
Ara

·Serveis per a empreses i particulars
·Equipament informàtic
·Software empresarial de gestió ERP
·Videovigilància
·Disseny pàgines web
·Social Media · Màrqueting Digital
·Assessors en RGPD Protecció de Dades
·Control Horari i de Presència
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HISTÒRIA C ARTA DE P OB LACIÓ

C

Portada del volum Marca Hispanica de Petro de Marca editat a
París el 1688.

ercava una carta de
població del castell
d’Asens o Castelldans,
en els documents publicats
en el llibre Las cartas de población y franquicia de Cataluña del Dr. Josep Maria Font
i Rius, que feia referència al
poblament d’una partida del

seu castell termenat duta a
terme per pobladors de Preixens, quan trobí la d’Agramunt. I curiosament no una,
sinó tres més, les quals van
ser atorgades als agramuntins
pels comtes d’Urgell, posteriors a la data de concessió de
la primera.
La primera, transcrita i publicada, com les altres tres,
pel Dr. Josep Maria Font i
Rius, catedràtic d’Història
del Dret de la Universitat
de Barcelona, traspassat recentment, porta data del 13
de novembre de 1163 i fou
atorgada pel comte d’Urgell,
Ermengol VII, segons consta
en el regest. La segona de
data 27 de febrer 1198 fou
concedida per Ermengol VIII.
La tercera pel comte Guerau
de Cabrera, el 22 de març
de 1224, poc temps després
en què Agramunt fos restituït
a Aurembiaix pel comte rei
Jaume I el Conqueridor. La
quarta fou atorgada pel comte
Ponç de Cabrera el 18 de juny
de 1238.
De la primera és de la que
vull parlar degut a les anomalies trobades en la seva datació feta pels diferents historiadors que l’han estudiat. En
el regestum del document publicat per Font Rius, consta
que el document original és
perdut, com també el trasllat
que el notari Francesc Taylona

va fer de l’original l’any 1214
i que, segons testimonis historiogràfics encara l’any 1936
es guardava a l’Arxiu Municipal d’Agramunt. També ens
consta que hi havia una còpia antiga que es custodiava
a l’Arxiu de Barcelona, avui
també perduda i que va ésser consultada per Petrus de
Marca i publicada en la seva
obra Marca Hispanica, la qual
hem pogut consultar per poder determinar la data real i
autèntica.
Tenim al nostre abast el
llibre Carta puebla de Agramunt de Ramon de Siscar,
per veure si en la seva obra
hi consta el document datat.
També, i gràcies a en Jaume
Jovell Grau, hem pogut consultar el llibre Agramunt. Assaig folklòric, històric i artístic del Dr. Joan Puig i Ball on,
aquest autor, fa un correcte
estudi de la carta, encara que
en el treball no s’hi publica
la transcripció del document.
També ha estat motiu de consulta el volum IV de la Història de Catalunya, del tarragoní Antoni Rovira i Virgili, i la
Història de Catalunya d’Antoni de Bofarull (volums III i
IV). Gràcies a tota aquesta bibliografia consultada pensem
que podem determinar amb
seguretat i amb tota concreció i definició la vertadera i
autèntica data del document
[NOVEMBRE 2020]
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Autentificació de la datació
de la primera carta de població
i franquesa d’Agramunt

27

HISTÒRIA C ARTA DE P OB LACIÓ

▼
Portada de La carta Puebla de
Agramunt de Ramon de Siscar
editat a Barcelona el 1884.

Fragment on es pot llegir
la datació segons Petro
de Marca.
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de la primera carta de població d’Agramunt.
El document 122 de les

Cartas de población y franquicia de Cataluña del Dr.
Font Rius estableix com a any
de la concessió de la carta el
13 de novembre de 1163.
La intitulatio fa referència
als comtes concessionaris
Ermengaudus, comes Urgellensis gratia Dei, et Dulcia,
comitissa Urgelli eadem gratia (...)1, relat que no aclareix
qui són els concessionaris
per determinar la data produint una confusió dels atorgants exposats al regestum
on es fa constar Ermengol VII
i no, com veurem, Ermengol
VI. La confusió radica en el
nom de les esposes, car hi ha
una coincidència entre Dolça, esposa d’Ermengol VI i
mare d’Ermengol VII, i Dolça
segona esposa d’aquest segon comte. El document hauria de portar, doncs al nostre
entendre, la datació de 1113
i no 1163 com més endavant
veurem. La confusió estreba
en l’error que el transcriptor
en l’escatòleg del document
en haver-hi mitja paraula
esborrada, transcriu: “Facta
carta in mense idus novembris anno ab Incarnatione
Domini millessimo centessimo [sexagessi]mo tertio”.2
Però la part entre claudàtors
corresponent a la paraula
desapareguda hauria de ser
[deci], i no [sexagessi].3
Si consultem les Memorias
cronológicas de los condes
de Urgel de Jaime Villanue
va, el capítol Ermengol VI.
Llamado de Castilla. Desde el
año 1102, hasta el de 1154
(96), p. 173, podem llegir:
[...] en el 1113 lo hallamos
ya casado con Dulcia, de qui-

en tenía un hijo. Véase esto
en la carta-puebla de la villa
de Agramunt. Per tant, segons Villanueva, la carta de
població no és de 1163 sinó
de 1113. Quant a l’esposa
Dolça, aquesta comtessa en
el quadre genealògic apareix
com a primera dona d’Ermengol VI, després aquest es
casà en segones amb Arsèn,
i en terceres amb Elvira. Per
tant, el nom de la primera
dona d’Ermengol VI, Dolça,
és el mateix que el de la dona
d’Ermengol VII, que també es
deia Dolça.
Tenim un altre testimoni
en què la data de la Carta
puebla de Agramunt és de
1113 gràcies a un document
publicat per Petrus de Marca
en el seu volum Marca Hispanica. Aquest document és
autèntic, gairebé igual en tot
al publicat pel Dr. Font Rius
en Cartas de Población y
Franquicia de Cataluña, amb
l’excepció que en l’escatòleg
posa Facta carta VIII idus novembris anno ab Incarnatione
Domini MCXIII, és a dir 6 de
novembre de 1113. Feta amb
una anterioritat de cinquanta
anys a la data exposada en
les Cartas (...). Data del dia
que el document de Cartas
de Población y Franquicia
de Cataluña equivoca, al posar 13 de novembre i que el
Dr. Font Rius posa en dubte i
rectifica en una nota a peu de
document.
Però l’error, si és que podem dir error, no sols ha estat
comès pel Dr. Font Rius; també per l’insigne historiador
tarragoní Antoni Rovira i Virgili, en la Història de Catalu-

Ermengol, comte d’Urgell per la gràcia de Déu, i Dolça, comtessa d’Urgell per la mateixa gràcia.
Carta feta a les idus de novembre de l’any de l’encarnació de Déu mil cent (seixanta) tres.
3
...hauria de ser (deu) i no (seixanta).
1
2

Retrat de l’arquebisbe Petro de
Marca.

nya (T. III, p.266), quan diu:
En la carta d’Agramunt (any
1163) atorgada pel comte
d’Urgell Ermengol VI (...). Doble cras error, car l’any 1163
Ermengol VI era mort. Regia
el comtat el seu fill Ermengol
VII. En canvi A. de Bofarull
en Història de Catalunya especifica que aquesta carta
fou atorgada l’any 1113. Vegem-ho: “un dels documents
més interessants la carta de
població (y més bé diríem
les franquícies) d’Agramunt,
firmada pels comtes d’Urgell Armengol y Dolça, l’any

Pàgina on Petro de Marca reproduí el text de la Carta de població d’Agramunt.

1113, per consell y voluntat
d’En Pere y En Guillem de
Puigvert y d’En Guillem y Arnau de Pons (...)”. Aquesta és
la data com consta en el document d’atorgament, segons
el document transcrit per Petrus de Marca.
I que ens diu en Joan Puig
i Ball en el seu llibre Agramunt. Assaig folklòric, històric i artístic, doncs que
fou concedida aquesta carta
de poblament pels comtes
d’Urgell Ermengol i Dulcia
l’any 1113. Puig i Ball va
consultar i va fer seva la Carta publicada per Petrus de
Marca en Marca Hispanica,
en l’Apèndix núm. CCCL, i
per tant dona com a fidedigna la data exposada suara.
Desmenteix la data donada
per Ramon de Siscar, que
dona la data de 1163, com
Font Rius, car Siscar va consultar el document en què en
la data de l’any el document
còpia de l’Arxiu d’Agramunt
tenia un forat, talment com fa
constar la transcripció del Dr.
Font Rius que devia seguir el
document de Ramon de Siscar. Puig i Ball així és com
rebutja la data d’aquest: Pel
que fa a la data, el pergamí
d’Agramunt té un forat que es
va endur tota la paraula que
expressava les desenes (...)
Segons demostra Ramon de
Siscar, només pot discutir-se
si aquell document es devia
fer l’any 1173 o 1183, encara que ell té com a més probable el de 1163 (...)., quan
en realitat el forat en el document amagava la verdadera
data de 1113.
Conclusió. La primera Carta Pobla d’Agramunt fou atorgada pels Comtes d’Urgell
Ermengol VI, la seva esposa
Dolça i llur fill Ermengol –fu-

Portada de Agramunt, ensayo folklórico,
histórico y artístico de Joan Puig Ball editat
el 1935.

tur Ermengol VII– el dia 6 de
novembre de 1113. No hi ha
cap dubte. A més, quina raó
hi havia en atorgar una carta
de poblament el 1163, més
de cent anys després d’haver-se conquerit Agramunt i,
per tant, d’haver-se produït
un despoblament per la marxa d’islamites i possiblement
de jueus a l’ésser conquerida
per gent cristiana? La lògica
ens fa pensar que, si s’ha
gués de repoblar Agramunt i
el seu territori, s’havia de fer
en un curt temps després de
la conquesta, en un termini
de quaranta-cinc anys i no
de noranta-tres. Balaguer fou
conquerida l’any 1105, per
tant tota la ribera del Sió,
lliure d’andalusins era propícia a una repoblació sense
perills.
Joan Papell Tardiu
Doctor en Filosofia i Lletres.
Història Medieval
[NOVEMBRE 2020]
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Aquest Nadal
i per Reis
regaleu

Postals
d’Agramunt
Degut a la pandèmia, la presentació del llibre, prevista en principi
per abans de les festes nadalenques, es trasllada al mes de març
de 2021 a l’espera que es pugui fer en millors condicions. El dia,
hora i lloc s’anunciaran oportunament.
No obstant això, el llibre Postals d’Agramunt editat per Sió
es posarà a la venda a les llibreries de la vila durant el mes de
desembre de 2020.
ALLUCH12003_tr 17/4/12 12:45 P�gina 1
C
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RE P O RTATG E LA C O VID A AGR AMUNT

Afectats per la Covid
Ens diuen del CAP d’Agramunt que al centre porten comptabilitzats més de dos-cents
infectats i tres morts com a conseqüència del coronavirus. Els redactors de la revista
Sió hem cregut que fora interessant i testimonial que algunes persones que han passat
pel tràngol d’aquest virus ens expliquessin una mica la seva vivència.

Quan van sospitar que
el Joan estava infectat
van anar directes a
l’hospital, davant la impossibilitat de contactar
amb el 061. La Sara el
va acompanyar i, com
que ella tenia molta tos,
també li van fer la prova
que també va donar positiva, cosa que ni havia
sospitat.

E

l matrimoni format per
Joan Jové Solé i Sara
Balasch Blanch és prou conegut per tots els agramuntins. Ells dos van ser dels
primers que van patir la Covid-19 durant la primavera.
Fa temps que viuen sols,
perquè els fills, Joan i Sara,
ja s’han casat i viuen fora
de la vila.
Els primers símptomes
que va notar el Joan van ser
febre i mal de cap. Creuen
que es van infectar en la

festa de l’Escola d’Hosteleria de Lleida, però no n’estan segurs; de fet, encara
hi donen voltes; per això
diuen que podria haver estat a la Llotja de Lleida en
un tast maridat que s’hi va
fer amb l’assistència de
dues-centes persones el
dia 9 de març. En aquells
moments no portaven mascareta perquè encara no hi
havia mesures predeterminades, ni obligatòries.
Quan van sospitar que
el Joan estava infectat van
anar directes a l’hospital,
davant la impossibilitat
de contactar amb el 061.
La Sara el va acompanyar
i, com que ella tenia molta tos, també li van fer la
prova que també va donar
positiva, cosa que ni havia sospitat. A l’hospital,
després de les proves, van
ingressar el Joan. Va estar
hospitalitzat nou dies i, en
sortir-ne, va estar confinat a
casa. La Sara també hi va
estar durant més d’un mes.
Ell diu que no va pensar en
les conseqüències que pogués tenir tot plegat, però

la Sara sí que admet que va
patir pel Joan quan estava
sol a l’hospital.
Ara diuen que està tot superat i que sortosament no
els han quedat seqüeles.
Poden fer vida normal. Admeten que la pandèmia no
és cap broma i cal prendre
totes les mesures recomanades per evitar el contagi
a altres persones. La Sara
recomana a tothom que
vigilem, que tinguem molt
respecte a les recomanacions i que fem la vida el més
normal possible, dins del
moment actual, per intentar no col·lapsar el sistema
sanitari.
Finalment, donen les gràcies a tothom que els va
atendre, a la gent que treballa als hospitals, escoles,
residències d’avis, botigues
de queviures i als repartidors, ja que sense ells hauria sigut més complicat.
Recomanen molta cura,
serenitat i pensar sempre
en positiu. Asseguren amb
optimisme que “d’aquesta
pandèmia ens en sortirem i
tot anirà bé”.
[NOVEMBRE 2020]

sió 681

▼

Joan i Sara, 69 anys
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Jordi, 42 anys
No pot assegurar
com es va infectar,
però pensa que va
ser a la feina perquè allà és on va
tenir contacte amb
algun positiu.

J

ordi Romeu Penella viu a
Coscó amb la seva muller
i dos fills.
Un diumenge a la tarda
nit va començar a notar calfreds i al cap d’una estona ja
tenia dècimes; com que no
acostuma a posar-se malalt,
de seguida va pensar amb
la possibilitat que tingues la

Covid. No pot assegurar com
es va infectar, però pensa que
va ser a la feina perquè allà
és on va tenir contacte amb
algun positiu. Quan va sospitar que podia tenir Covid, va
trucar al CAP i paral·lelament
va anar a fer-se una prova
d’antígens (ràpida). Des del
CAP de seguida van començar a fer-li un seguiment, li
van fer la PCR el mateix dia
que va trucar i, durant tot el
confinament, li trucaven molt
sovint per veure com es trobava. Quan va tenir el primer
símptoma, la família va decidir que ell anés a viure sol en
un altra casa per tal d’estar
ben aïllat. I va estar confinat i
sol durant tot el procés que va
ser una quinzena. Va tenir febre alta els dos o tres primers
dies; després ja li va anar
baixant; aleshores va tenir
pèrdua del gust i l’olfacte; la

tos sempre l’ha acompanyat i
encara en té una mica; li han
dit que li pot durar una temporada, cosa que és totalment
normal.
El Jordi confessa que no
va pensar amb el que li podia passar; va anar vivint el
dia dia, ja que el resultat de
la PCR no li va arribar fins a
finals de setmana quan ja li
havia passat la febre, i sempre pensava que tenia la possibilitat que nos fos Covid.
Ell creu que no va infectar
a ningú, ja que les persones amb qui conviu no van
contraure el virus i la persona
amb qui treballa durant vuit
hores, tampoc. Porta mascareta, procura tenir les mans netes i mantenir la distància de
seguretat, encara que pot ser
que hagi tingut algun descuit,
un moment d’aquells en què
no hi penses i que et relaxes.

s’han esquerat del niu.
Va notar que tenia Covid per
la tos, encara que no li havien
fet cap prova. No sap com es
va infectar. Ell va ser l’únic de
la família. Pensa que el virus
no el va passar a cap altra
persona pròxima.
Del dia 9 al 16 de març,
ell i l’esposa van anar a Torremolinos. El dia 14, mentre
gaudien de la setmana de
repòs, es va decretar l’estat
d’alarma. D’aquell dia ençà,
sempre ha portat la mascareta i respectat les mesures de
seguretat recomanades. Quan
van arribar a Agramunt, des

del CAP els telefonaven cada
dia per preguntar com es trobaven, perquè es van donar
casos de persones que havien
anat a la mateixa excursió i
que s’havien infectat. El dia
24 de març no va passar gens
de bona nit, el van visitar i
el van derivar a urgències a
l’hospital Arnau de Vilanova.
Allà li van fer la prova i va sortir positiu de Covid-19. El dia
25 a la nit el van traslladar a
la clínica Montserrat, on el
van cuidar i medicar fins que
li van donar l’alta el dia 31 de
març al migdia. A tot arreu el
van tractar bé; ens manifes-

Ricard, 80 anys

E

n Ricard Ricart és una
persona de risc. Viu amb
la seva esposa, Rosa Amanós,
perquè les filles ja fa anys que
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El Ricard va notar
que tenia Covid
per la tos, encara
que no li havien fet
cap prova.

ta: “No puc més que donar
les gràcies a l’equip del CAP,
als dos hospitals i al personal
mèdic de Lleida per les atencions rebudes”.
En tornar a casa, com que
va coincidir amb el decret de
quarantena, no va sortir de
casa. De fet, mentre va passar el virus es trobava bé; no-

més va tenir una mica de tos,
que va empitjorar la nit abans
d’anar al CAP. No va patir pensant en les conseqüències que
podia provocar-li el virus. Sortosament, els familiars més
pròxims no el van passar. Ara
manifesta que li sembla que
ho té tot superat i que no li
queda cap relíquia. Pot fer la

vida normal per l’edat que té.
Recomana que la gent,
encara que es pensi que són
valents, prenguin les mesures
que es demanen, perquè poden infectar a tota la família;
i si hi ha gent gran és molt
pitjor. Sentencia per acabar:
“Diuen que el mal aplaca el
lleó.”

va ser durant el viatge en què
es van relacionar amb molta
altra gent.
En el moment que van començar els símptomes van
seguir les recomanacions que
els indicaren durant el viatge. En arribar a casa, el primer que van fer va ser trucar
al CAP per dir-los el que els
havia passat i explicar-los els
símptomes ja més lleus que
tenien. Els van atendre molt
bé. Els van dir que es prenguessin Paracetamol i Ibuprofeno per pal·liar aquests
símptomes. Després els van
anar trucant cada dia per saber com estaven. Es van estar
quinze dies tancats a casa tal
com els van demanar.
La veritat és que no van patir
pensant en les conseqüències

que podia tenir el virus. Com
que era al començament, es
pensaven que tenien una indisposició i que vigilant una
mica ja els aniria passant. Mai
no van pensar que pogués ser
una cosa greu i que es pogués
complicar més del compte.
Avui ja està tot superat i per
sort els virus no els ha deixat
seqüeles, encara que el Joan,
al cap d’un mes va passar
una pneumònia bacteriana i
va haver d’estar ingressat 10
dies a l’hospital. Després han
sabut que això també ha passat altra gent que també havia
tingut el virus. Ara poden fer
vida totalment normal.
Recomanen a la gent que
sobretot segueixin totes les
recomanacions que aconsellen els experts.

Mª Lluïsa i Joan, 67 i 74 anys

E

Com que era al començament, es pensaven que tenien
una indisposició.

l matrimoni GarrabouAymerich, amb domicili
al carrer del Convent, van ser
uns dels primers de la vila a
contraure la Covid; no en van
ser conscients fins que van
arribar a la vila i van trucar al
CAP.
La Mª Lluïsa tenia febre,
mal de panxa, diarrea, vòmits
i estava molt xafada; també
va perdre la gana. El Joan va
tenir febre, mal de coll, mal
de panxa, va perdre el gust,
l’olfacte i també la gana. Van
contreure el virus a mitjans de
la primera setmana de març
quan eren de viatge. Aleshores encara no es portaven
mascaretes, atès que tot just
era l’inici de la pandèmia i tot
era molt confús. No saben qui
els el va passar, però sí que
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Xavier, 56 anys

En alguns moments sí que es va
preocupar perquè
durant uns dies va
anar empitjorant.

X

avier Morell Berges viu
a Agramunt amb la seva
dona i dos fills.
Va pensar que tenia Covid
perquè li feien mal les articulacions inferiors i tenia malestar general. El dia abans

un contacte que havia tingut
li havia confirmat per telèfon
que havia donat positiu en la
prova Covid. Sospita, doncs,
que li va encomanar el virus
aquella persona coneguda.
En canvi, ell pensa que sortosament no el va passar a ningú més. De fet, sempre havia
pres les mesures recomanades de mascareta i d’higiene
fins al moment d’esmorzar
que per menjar se la va treure.
Quan es va trobar malament
va trucar al 061 per explicar
els símptomes. Li van comunicar el protocol que havia de
seguir: confinament a casa,
aïllament de la resta de la família, ventilació tres vegades
al dia i esperar per fer la PCR.

Va estar confinat a casa,
doncs, i tancat a l’habitació durant quinze dies. Els
símptomes que va tenir foren
malestar general, dolor a les
articulacions inferiors, febre,
mal de cap, tos i a la segona setmana s’hi va afegir una
mena de pressió al pit. En
alguns moments sí que es va
preocupar perquè durant uns
dies va anar empitjorant; de
fet, la segona setmana es trobava pitjor que la primera.
Ara sembla que tot ha passat i ja pot fer vida normal,
encara que nota un cansament que dia a dia va millorant. Recomana a tothom que
es prenguin les mesures de
seguretat i d’higiene prescrites.

amb els fills Joan Marc i Núria. Es veu que treballar perquè els veïns no agafin els
virus i complir amb totes les
normes recomanades no és
garantia que un se’n pugui
escapar.
El Joan va ser el primer
dels dos. Va notar símptomes
com si tingués la grip: febre,
cansament i dolor muscular.
Va anar al CAP i li van fer un
test ràpid que va sortir positiu. No sap amb certesa on es
va contagiar; pensa que havia
de ser tocant algun objecte
contaminat, perquè sempre
treballa amb mascareta i la
portava des del mes de març,
igual que els clients que visita i amb els seus companys.

De seguida li van indicar el
protocol d’aïllament a seguir
dins el propi domicili.
Probablement el Joan va
passar el virus a la Sílvia. Ella
es notava molt cansada, després va tenir febre, una mica
de tos i notava punxades al
pit. Com que estava pendent
dels resultats de la prova
PCR que li havien fet tant a
ella com als fills per haver
estat en contacte estret amb
el Joan, de seguida va pensar
que sortiria positiva; i així va
ser.
Afortunadament, la Sílvia
creu que no va passar el virus
a altres, perquè abans que
li sortissin els símptomes ja
s’havia confinat al domicili,

Sílvia i Joan, 40 i 51 anys

L

’alcaldessa d’Agramunt,
Sílvia Fernàndez i la seva
parella, Joan Esteve, també
han passat la Covid. Viuen
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El Joan va ser el
primer dels dos. Va
notar símptomes
com si tingués la
grip: febre, cansament i dolor muscular.
Probablement el
Joan va passar el
virus a la Sílvia.
Ella es notava molt
cansada, després
va tenir febre,
una mica de tos i
notava punxades
al pit.

i a les úniques persones que
els el podia passar, al Joan
Marc i a la Núria, els resultats
van sortir negatius. Va fer un
bon aïllament, sobretot amb
el Joan que era positiu, com
també entre els altres membres del domicili.
Al CAP els van tractar bé;
els van explicar la manera
d’aïllar-se de la família, la
ventilació que havien de fer
a l’habitació, la utilització i
desinfecció dels estris per
menjar, la roba, etc. El Joan
va estar confinat a casa deu
dies i la Sílvia catorze. Els
dos primers dies, ell va tenir
febre, dolor muscular i en alguns moments vòmits i descomposició; després aquests
símptomes van anar minvant
fins a desaparèixer; també va

perdre el gust i l’olfacte; els
darrers dies només tenia dolor
muscular. La Sílvia es notava
molt cansada, després li va
aparèixer febre, tos, dolor al
pit, congestió nassal i pèrdua
dels sentits del gust i l’olfacte.
El Joan va patir una mica
perquè recordava que havia
llegit a la premsa que en alguns casos, després de passar
uns dies, apareixien símptomes greus a l’aparell respiratori. La Sílvia, els dos o tres
primers dies en notar unes
punxades al pit, va pensar en
les conseqüències que podia
tenir el virus i es va espantar,
però quan la van examinar es
va quedar molt més tranquil·
la. Ella diu que encara li
costa sentir el gust de molts

aliments i que no ha recuperat del tot l’olfacte. Durant
la primera setmana després
del confinament es notava
esgotada i no era ella mateixa. Ara, però, s’ha recuperat
molt ràpid. Els dos ja fan vida
normal seguint les recomanacions dels experts.
La primera autoritat del
nostre municipi ens fa la següent recomanació: “Sobretot
no us refieu del virus, seguiu
totes les recomanacions, i sobretot feu-ho pensant amb les
persones que més us estimeu
i que poden tenir més risc.
Pot ser que el virus per alguns
no sigui gaire agressiu, com
ha estat el meu cas, però en
molts altres sí que ho és i ocasiona moltes complicacions i
deixa seqüeles”.

L

que després va derivar com si
fos una grip també molta forta
amb febre i diarrea. Va arribar
a vora els 40 de febre. Primer
estava xafada, però per dir
mal, mal, no li feia mal res.
Poc després, però, es notava
tota estabornida i li feien mal
tots els ossos.
No sap com es va infectar;
potser d’algun familiar o conegut, però no en té ni idea.
Poc abans dels símptomes, a
mitjans setembre, van fer un
dinar familiar i al cap de pocs
dies uns quants van resultar
infectats. El seu espòs també
va passar la Covid, tot i que
més lleument i no va necessitar hospitalització.
Explica que sempre portava mascareta i procurava
prendre totes les mesures de
seguretat amb les mans ben

netes i també fent anar el gel
hidroalcohòlic. Després de
fer-se la prova i sense encara saber-ne els resultats, ja
va trucar als familiars i amics
amb qui havia estat en contacte per explicar-los-ho. Ells
de seguida es van aïllar esperant el resultat.
Quan al CAP van saber els
resultats li van trucar per dirli que havia donat positiu.
Li van demanar que es quedés a casa i que ja li anirien
trucant; que si tenia algun
problema que els ho digués.
Durant la setmana, però, no li
van trucar per a res i el dilluns
següent es va trobar bastant
malament; tenia un fort dolor al costat dret, que generalment és per on comencen
les pulmonies i pneumònies; llavors ja es va donar per

’Ester Omedes Camardons
viu amb el seu espòs Francisco i el fill petit Miquel al
raval de Sant Francesc. És
una de les persones de la vila
que ha passat la malaltia amb
més dificultat. Sortosament
se n’està sortint tot i que encara li queden seqüeles que
li dificulten poder fer la vida
normal d’abans.
Va trucar al CAP perquè no
es trobava gens bé i li van dir
que es quedés a casa que li
farien la baixa. Com que la
resposta no els va acabar de
convèncer, el seu fill va tornar-los a trucar per dir-los que
treballava de cara al públic i
que potser estaria bé que li
fessin la prova. L’endemà la hi
van fer i va donar positiu. Els
primers símptomes van ser
com d’un constipat molt fort
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L’Ester tenia un
fort dolor al costat
dret, que generalment és per
on comencen les
pulmonies i pneumònies; llavors ja
es va donar per
perduda.
Afirma que és molt
dur i que només
ho sap qui ho ha
passat.

perduda. Va trucar de nou al
CAP per explicar-los tal com
estava. Li van dir que hi anés,
la van visitar i la van enviar
directe a Lleida.
Així doncs, primer havia
estat confinada a casa una
setmana i després en va estar
una i mitja a Lleida, la primera de les quals a la UCI on la
van tractar de meravella. Diu
que aquest va ser el lloc on la
van tractar més bé i que els
donaria un 10: “són unes bellíssimes persones”.
La veritat és que va patir
pensant en les conseqüències
que podia tenir tot plegat ja
que, quan va arribar a Lleida, la van ingressar a la UCI
de seguida i li van dir que si
no responia a les mascaretes

d’oxigen que li posaven hi havia moltes possibilitats que
l’haguessin d’entubar: “quan
et diuen això i estàs sola allà
sense família ni ningú amb
qui poder comentar-ho, sempre penses el pitjor”.
Alguns familiars molt pròxims de l’Ester també han
passat el coronavirus, tot i
que amb símptomes més
lleus. A hores d’ara la Covid
ja està superada, però li ha
quedat alguna seqüela. Té
els pulmons bastant tocats,
es cansa molt i, si surt al carrer, ho ha de fer amb l’oxigen
posat. Per això, de moment,
ho evita tant com pot perquè
troba que és molt molestós i
no es pot bellugar com voldria. De moment no pot fer

Fins aquí hem exposat deu casos
d’afectats per la Covid-19. El repor
tatge només és una petita mostra del
que ha passat a Agramunt, perquè segur que cadascú que ho ha patit ens
ho explicaria des d’una visió diferent.
Els entrevistats, doncs, podrien haver
estat molts més. Ja hem dit que al
nostre CAP en porten comptabilitzats
més de dos-cents. I això sense comp-
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vida normal com abans; a
casa sí que pot anar fent més
o menys, encara que té cadires en diferents indrets i, si es
nota cansada, s’hi asseu una
estona per reposar.
Ella recomana a la gent que
facin cas dels protocols que
ens van indicant. Que es posin la mascareta, que es desinfectin les mans i que facin
bondat evitant desplaçar-se
quan no és imprescindible.
Afirma que és molt dur i que
només ho sap qui ho ha passat. Aquells dies a Lleida tota
sola, sense saber què li podia
passar ni com aniria tot, no
els desitja a ningú. I acaba
dient: “així que tots a fer bondat i salut a tothom!”

tar els asimptomàtics que deuen ser
una colla. Desitgem que tots els que
han passat per aquest virus es puguin
recuperar plenament i que les xifres
de positius vagin baixant i en poc
temps es pugui tornar a la normalitat
d’abans.
Margaret Palou, Anna Santacreu,
Rosa Mari Sera, Joan Puig i Josep Rovira

Premsa Comarcal

Els negocis tancats per la COVID-19
podran pagar la meitat del lloguer
mentre durin les mesures sanitàries
❱ la iniciativa evita la judicialització i afavoreix l’acord en el termini màxim d’un mes

El Govern aprova un decret llei
que reparteix els
costos entre arrendadors i arrendataris
L’objectiu de la
norma és evitar el
tancament d’empreses i la destrucció de llocs de
treball
Redacció
Els arrendataris de
locals comercials tancats
o amb l’ús limitat per les
mesures contra la COVID-19 podran renegociar
el preu dels lloguers. El
Consell Executiu d’aquest
dimarts ha aprovat un
decret llei que faculta els
titulars dels negocis per
iniciar una negociació
amb els propietaris dels
immobles per establir, de
mutu acord, una rebaixa
de l’import de la mensualitat.

Rebaixa del 50 % en
els establiments
tancats

En cas que l’acord entre les parts sigui impossible, la nova norma fixa
que l’import del lloguer
dels negocis tancats per
les mesures sanitàries
quedarà automàticament
rebaixat al 50 %, a comptar des del dia que el llogater hagi notificat la voluntat de negociar. Amb
les restriccions en vigor
actualment, aquesta mesura afecta bars, restaurants, gimnasos, centres
d’estètica, bingos, casinos,
sales de joc i ludoteques.

Reducció del pReu
en els negocis en
funcionament
paRcial

En relació amb les activitats parcialment restringides, si no hi ha acord

per la revisió temporal
del lloguer, la rebaixa de
la quota també serà del 50
% de la part desaprofitada.
És a dir, que si un negoci
té l’aforament limitat a la
meitat, el titular haurà
de pagar la totalitat del
lloguer de la meitat de la
qual sí que en pot treure
rendiment, però només pagarà el 50 % de la part restringida per les mesures
sanitàries contra la pandèmia. En aquest exemple, el
preu resultant de l’aplicació d’aquesta norma seria
el del 75 % del cost habitual. Aquest càlcul es podrà
fer, fonamentalment, a
partir de la limitació dels
aforaments i dels horaris
d’atenció al públic. Segons
les restriccions actuals,
entre els negocis amb
l’aforament o els horaris
parcialment afectats per
les restriccions hi ha teatres, comerços, botigues
de 24 hores i hotels.

exclusió dels
pRoductes peR
enduR i de l’enviament a domicili

Als efectes d’aquesta
norma, la venda de producte per endur i l’enviament

probabilitat, quan els negocis ja haguessin abaixat
la persiana.

Rebus
sic stantibus

a domicili no es tenen en
compte. Per exemple, si
aquest és l’únic servei que
pot oferir un restaurant, el
decret llei considera que
el negoci està tancat i que
la reducció de la quota del
lloguer ha de ser igualment del 50 %.
Els acords previs a
l’aprovació d’aquest decret llei són revisables
d’acord amb la nova norma, que serà vàlida a partir de la publicació al Diari
Oficial de la Generalitat de
Catalunya (DOGC).

una fóRmula
Ràpida peR a una
situació
d’emeRgència

El decret llei formula
un mecanisme ràpid i eficaç per evitar que el cost
de la pandèmia recaigui
exclusivament sobre una
de les parts del contracte
d’arrendament. Afavoreix
el pacte entre arrendador
i arrendatari, però impedeix que la negociació
dilati la rebaixa de les
quotes. És per això que,
si no hi ha acord entre les

parts, l’aplicació subsidiària dels percentatges previstos per llei garanteix
una reducció àgil de les
mensualitats. La celeritat del mecanisme és un
factor clau per evitar el
tancament d’empreses i la
destrucció de llocs de treball. En aquest sentit, la
norma evita la judicialització massiva de la rebaixa dels lloguers, amb uns
casos que contribuirien
a la congestió dels tribunals, amb unes sentències
que arribarien, amb tota

Aquesta regulació
es fonamenta en els dos
principis jurídics bàsics
de qualsevol contracte.
D’una banda, la llei ha
de protegir el pacta sunt
servanda. La interpretació col·loquial d’aquesta
premissa legal és que les
regles del joc no es poden
canviar a mig partit. No
obstant això, si un fet
extraordinari, imprevisible i sobrevingut altera
l’equilibri del contracte,
la part que n’ha d’assumir
els costos pot apel·lar al
rebus sic stantibus per
reclamar una modificació
dels termes de l’acord, degut a una conjuntura com,
per exemple, l’actual crisi
sanitària, social i econòmica que ha provocat la
pandèmia del coronavirus.

competència
exclusiva en dRet
civil

El Govern ha impulsat aquest decret llei en
virtut de la competència
exclusiva de la Generalitat en dret civil. A Catalunya, només s’aplica el
dret civil espanyol subsidiàriament; és a dir, en
els casos que no estan previstos ni resolts pel Codi
civil de Catalunya ni en
cap altra llei aprovada
pel Parlament de Catalunya. Totes les lleis de
l’àmbit del dret civil han
estat aprovades a partir
de les propostes fetes per
la Comissió de Codificació, que està formada
per experts juristes, com
ara acadèmics, notaris,
registradors i advocats
de reconegut prestigi. La
presidenta d’aquest òrgan
col·legiat i paritari és la
consellera de Justícia i
el vicepresident n’és el
director general de Dret i
d’Entitats Jurídiques.
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ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas enda
endavant... 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

MUI I
Josep Anton Muixí

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

C U LTU RA DE LLIBRES

Fer les Amèriques de Tàrrega
a Cartago
L

’autora, coneguda popularment
per Tere Anyé, és nascuda a
Agramunt; és Treballadora Social i
Graduada en Mediació. Aquesta és
la seva primera publicació; va de la
història de la seva família paterna.
Sinopsi. Biografia familiar d’una
parella jove amb una filla petita que
emigren des de Tàrrega a Costa Rica
a la segona dècada de1920 buscant
una vida millor. Són molt remarcables els lligams familiars que han
sabut mantenir i que uneixen els
seus descendents americans amb
els familiars catalans, sobretot els
d’Agramunt on resideix la M. Teresa,
l’autora del treball.

Llibre de lectura fàcil, molt amena
i amb apartats molt emotius sobre
la vida de Ramon Vilaprinyó Escudé
de Coscó i Rosa Anyé Bernaus de
Castellserà, i els seus descendents.
Els protagonistes són una jove parella que el 1928 per motius bàsicament econòmics van decidir emigrar
a Costa Rica per buscar uns mitjans
de vida millors. La veritable protagonista del relat, però, és la seva filla
Teresa que quan va marxar amb els
pares només tenia tres anys i ara el
2016 els seus fills i nets, per a celebrar el seu 90è aniversari, organitzen
una trobada familiar a la seva casa
de Cartago, amb l’assistència de tota
la família americana (Costa Rica,
Argentina i els Estats Units) i amb
la cosina d’Agramunt, la M. Teresa
Anyé. De fet és aquesta trobada i la
seva preparació el punt de partida
del relat.
L’autora, de forma molt ben pensada, ens introdueix persones i indrets
que tenen relació amb els protagonistes i que ens amplien el marc
d’una simple biografia familiar. Pot
ser el cas del frare caputxí Josep Anton Bernaus Serra, d’Artesa de Segre, oncle de la Rosa, que va ser el
superior de la comunitat de Cartago
(Costa Rica) entre el 1906 i 1913
i després bisbe de Bluefiedfiels (Nicaragua). Ell, el bisbe Bernaus, va
aplanar el camí perquè la parella
s’instal·lés en aquesta ciutat. També és de molt interès la descripció
de la finca del Castell de Remei (la
colònia agrícola), de totes les seves

JOAN PIJUAN

ANYÉ ROS, M. TERESA
Editorial Autografia. Barcelona 2020. 90 pàgines.
Preu: 13 euros

Tere Anyé durant la presentació del seu llibre pel Sant
Jordi d’estiu el passat més de juliol.

instal·lacions, de les innovacions
en tecnologia agrària i també dels
seus propietaris, la família Girona,
a principis del segle passat. Va ser
allí on es van conèixer el Ramon i la
Rosa i on treballava com a baster i
matalasser el seu germà, Jaume. La
vida del Ramon i la seva filla Teresa
a Cartago, ens apropa de forma molt
amena i entenedora a un dels països
centre-americans, Costa Rica, més
desconeguts, però alhora més estables econòmicament i políticament,
i molt allunyat dels tòpics d’aquestes repúbliques que sovint ens arriben aquí.
No entrem en més detalls. Convidem els lectors a descobrir-los per
ells mateixos. Confiem que aquestes
pinzellades sobre el llibre us desperti l’interès per llegir-lo i us desitgem
que gaudiu de la lectura.
Ramon Bernaus i Santacreu
[NOVEMBRE 2020]
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL C ON TE

El banc
Recordes el banc?
El teu marit, el nen
i tu resseguiu ara
un trajecte que
vam traçar nosaltres dos fa molt
de temps. Era el
nostre camí.

Enyores el banc?
El teu marit t’ha
preguntat moltes
vegades per què
no t’agrada el tren
i sap que li amagues la resposta.
Com sap que li
amagues tantes
coses.

E

nfiles, per primera vegada amb el marit i el
nen, el camí que havíem enfilat tantes vegades tu
i jo sols. No he pogut deixar
d’observar-te tots aquests
anys: els teus ulls fosos, la
mirada llunyana, el rictus congelat, el caliu de la passió colgat de cendra. No has tornat a
seure al banc. No has tornat a
riure com ho feies amb mi, la
rialla neta, lliure, que s’elevava fins al campanar i acaronava les hores. No has tornat a
caminar a saltirons, la faldilla
voleiant, els ulls espurnejant
rere els cabells ingràvids, irisats com una cascada a trenc
d’alba. Recordes el banc? El
teu marit, el nen i tu resseguiu ara un trajecte que vam
traçar nosaltres dos fa molt
de temps. Era el nostre camí.
Els arbres, les herbes, les
flors. Sempre il·luminat per
les mateixes estrelles, nits
càlides, nits de serena. Enyores el banc? El teu marit t’ha
preguntat moltes vegades per

què no t’agrada el tren i sap
que li amagues la resposta.
Com sap que li amagues tantes coses. No vull dir pas que
l’enganyis, no. Ell t’ha vetllat
moltes matinades de neguit i
ha vist com se t’encongia el
cor; un cor, el teu, incapaç
ara d’esbadocar-se, com una
magrana verda. De tant en
tant un núvol li emboira el
cervell a l’home i suplica el
teu amor com a antídot. Endebades, oi? El banc conserva
el tacte fi d’aquells dies. Ara
esteu pujant, tots tres junts
per primer cop, les escales de
l’estació per agafar el tren que
des d’aleshores no has pogut
tornar a agafar mai. Mentiria
si digués que em reca que
aquell dia tu et vas quedar per
sempre més amb mi a l’estació. I que, des de llavors, com
els rellotges de totes les estacions, no fas sinó marcar el
pas del temps que no corre,
dins d’una roda quieta i presonera. Afiguro, nítids, encara de lluny, el trets de la teva
fesomia, perquè conec de
memòria cadascun dels porus de la teva pell. Però ara
la teva cara no és la teva cara.
Ho deu ser per a aquells que
no et coneixien d’abans, com
el teu marit. Ara, la teva cara
no gosa guaitar les estrelles,
l’ofèn la refilada del rossinyol.
Ja ets més a prop del banc. El
teu pas, com més t’hi acostes, és fa més insegur. Et
quedes una mica endarrerida.
Estàs cansada, amor meu?, et
diu ell. No, no, vigila el xiquet, si us plau, li respons.
Ja ets a l’andana. El banc és
al mateix lloc. Ningú no hi

ha esborrat els nostres noms,
que vam tatuar a la fusta amb
la punta del teu tallaungles.
Els ulls se t’entelen, ho veig,
i no goses aixecar l’esguard.
Potser tems que el volcà, que
un dia va hivernar per força,
es desvetlli i t’esbotzi el pit.
M’adono que no: aconsegueixes esbravar-lo dins d’una llàgrima furtiva. Et trobes bé?,
et pregunta ell. Sí, no és res,
li respons. Finalment, fites el
banc. M’hi veus? Aquell vespre, déu!, mai no ho oblidaré,
a la gala de graduació estaves
radiant. El vestit perfecte per
al cos perfecte. Tothom, homes i dones, t’admirava. I a
mi m’afalagava tant! Algú ens
va oferir el seu cotxe després
de la festa, però tu vas voler
tornar amb el nostre tren; no
calia exposar-se al binomi
volant-alcohol. Recordes com
me’n fumia del tresc deliciosament eròtic del teu cul pujant els esglaons de l’estació,
sobre aquells talons tan alts
i prims que no sabies dominar? A l’andana, davant del
banc, un taló se’t va enganxar
a l’escletxa d’una rajola trencada. I aleshores tot va anar
molt de pressa. Potser ni te’n
vas adonar. Et vas abalançar
cap endavant en el moment
en què, veloç, entrava un tren
que no tenia parada. Abans
que caiguessis a la via, els
meus braços et van apartar
d’una revolada, però el meu
cos, desequilibrat, es va convertir en un tres i no res en
ferralla orgànica d’un comboi
sense ànima.
Lo navegant del Sió
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El món del cinema
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a fa alguns cursos que desenvolupem un eix transversal que
ens acompanya al llarg de tot el
curs. Enguany l’escollit ha estat el cinema i el món que l’envolta. Els objectius d’aquest eix –que es realitzarà en totes les etapes del centre– són
descobrir el cinema com a art, com a
element sociocultural i en l’adquisició de coneixements i valors positius.

Aquests continguts –atesa la seva
intencionalitat social i transformadora– podran considerar-se, també,
aprenentatges competencials. Els
àmbits d’actuació en què es duran
a terme les activitats seran les àrees
de llengua (català, castellà i anglès),
coneixement del medi, educació artística i matemàtiques.
Pel que fa a les intervencions,
s’han previst activitats relacionades
amb la història (etapes més rellevants i gèneres); els actors i actrius
més destacats; la figura dels especialistes; l’anàlisi d’un film; els aspectes tècnics (rodatge, muntatge,
producció, distribució i projecció);
aspectes estètics (música, decorats,
escenaris, vestuari, efectes especials, etc.); els professionals i oficis
necessaris per a una pel·lícula així
com la seva promoció.
Totes les accions s’adequaran a
cada curs i/o cicle. L’escola també
comptarà amb la col·laboració de
professionals del sector que ens ajudaran a construir i consolidar els coneixements necessaris per ser persones més reflexives i crítiques davant
d’una producció cinematogràfica.
Col·legi Mare de Déu del Socors

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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La tardor a la Llar d’infants l’Era

Totes aquestes
vivències es
converteixen en
aprenentatges
que els nens i les
nenes van fent.

E

l treball de les estacions
són la manera de fer notar als infants com passa el temps ja que ells no tenen la mateixa percepció que
en tenim els adults.
A l’Era, els mesos d’octubre
i novembre els dediquem a explorar, descobrir, manipular i
gaudir de la tardor. L’espai
ideal per a poder-la viure és el
pati-jardí que tenim a la Llar.

Les educadores fem propostes tant a l’interior com a
l’exterior on els infants poden
veure com cauen les fulles i
que els arbres es van despullant, com poden collir les
mangranes, desgranar-les i
menjar aquests granets vermells i sucosos, com poden
anar a buscar les olives que hi
ha a l’olivera de fora el jardí...
Totes aquestes vivències es

converteixen en aprenentatges que els nens i les nenes
van fent.
A l’interior de la Llar preparem propostes de llum, coem
moniatos i castanyes, pintem
amb els colors de la tardor,
descobrim els pinyons dins de
les pinyes, treballem el fang
combinat amb altres elements
que la natura ens dona... i tot
un seguit d’activitats que fan
que aquesta estació sigui viscuda plenament.
A més, hem celebrat la Castanyada! Aquest curs, com
que els grups no es barregen
i no s’ha pogut compartir la
festa amb les famílies com
s’anava fent els darrers anys,
les castanyeres han anat venint tota la setmana a explicar el conte, portar moniatos
i castanyes calentes i cantar i
ballar amb els infants de cada
grup, tant grans com petits.
Tot i ser un any diferent i
havent-nos d’adaptar al nou
temps, l’activitat a l’Era continua.
Educadores de la Llar
d’Infants Municipal l’Era

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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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 • 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com
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www.cfagramunt.cat

Tornem enrere
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R. Mendoza

Components de l’equip Cadet. Jugadors: A. Areny, R. Alonso, J. Cadevall, G. Garriga, G. Gimbert, O. Denis, R. Guillem, B. Marina, J. Ginés, E. Farré, I. Millat, A. Zurita, A. El Khattabi, V. Ferreira.
Entrenador: Pau Farré. Delegat: Gerard Tarruella.

C

om era previsible, només han passat dues jornades per tornar a interrompre la competició no professional
de nou arran de l’augment de contagis
del coronavirus. Això ha provocat el

nou estat d’alarma i les restriccions de
mobilitat, motiu pel qual la federació
el dia 16 d’octubre va publicar un comunicat amb la notícia que el govern
havia allargat les resticcions dues set-

manes més fins al 29 de novembre. De
totes maneres aquesta temporada estarà molt marcada per la pandèmia i no
sabem quina continuïtat tindran tant
l’esport amateur com el de base. ■

REGALEU UNA SUBSCRIPCIÓ ANUAL
GRATUÏTA DE SIÓ A QUI ESTIMEU
la revista d’Agramu
nt
i de la Ribera

www.revistasio.cat

>> Un any més els subscriptors de Sió es podran
acollir a aquesta oferta.

• redaccio@revistasio.cat
Núm. 648 • Any LIII

• Febrer 2018

Un Carnaval estel·l
ar

gramunt
la revista d’A
i de la Ribera
www.revistasio.cat

Núm. 649 • Any

LIII • Març 2018

revistasio.cat

• redaccio@

gr’auto
XVII edició d’A
de la Dona
Sisena Cursa

De tu a tu amb
Maria Pilar Villave
rde
Macro-Trobada
d’Escoles de bàsqu
et

>> Només una per subscriptor
(una persona diferent a la dels anys anteriors)
>> En els propers dos mesos trobareu una butlleta
encartada a la revista amb tota la informació.

Entrevista a les tres
ger nes
germa
“Hijas de Cristo
que hi ha a[ la nostr
] sió 648
FEBRER 2018

De tu a tu amb
Antoni Bassas

Jaume Cots,
Entrevista a
Sió
un veterà de

, nou Acadèmic
Josep Mª Laïlla l Acadèmia de
1
de la Reia [
] sió lunya
Cata
Medicina de
MARÇ 2018
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Ja podeu anar pensant a qui voldreu fer el regal. A algú que tot l’any pensarà amb vosaltres!
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E S PORTS BÀ S Q U ET A G R AMUNT CL UB

Des del BAC parlem clar: entrenaments
sí, competició només si és segura

V

ivim moments complexos doncs
la pandèmia existent ho ha canviat tot. Mirem d’adaptar-nos a tots
els nivells a unes normes que ens condicionen el dia a dia, i que en moltes
coses, ens obliguen a uns hàbits que
no teníem i/o que mai no hauríem imaginat d’adaptar-nos-hi.
L’esport, no és aliè a aquests canvis
i les dificultats que ens comporta; però
no el d’elit-alt nivell, sinó l’important,
el de milers i milers de nens i nenes
que volen practicar el seu esport favorit, que volen compartir experiències

amb els seus companys i companyes
i, és clar, no ens podem deixar el gran
exèrcit de pares i mares que van de
bòlit el cap de setmana per portar els
seus fills/es a totes les activitats, grans
distàncies recorregudes el cap de setmana, amb paciència i un somriure,
ajudant els nostres fills en la gestió
d’emocions, per mirar que siguin el
màxim de feliços possible.
Els apuntem a fer un esport perquè
creiem que és important invertir en
salut i pels valors que tots i cadascun
d’ells aporten en diferent mesura i que

ens ajuda a fer créixer els nostres fills
en el seu procés maduratiu cap a les
persones adultes que desprès seran
(esforç, superació, gestió de l’èxit i el
fracàs, sacrifici, constància i millora
de les seves capacitats i qualitats físiques).
Durant el confinament al mes de
març, va ser important i va ajudar molt
a passar el tràngol tenir internet, les
xarxes socials, les diferents plataformes de televisió, lectura, manualitats...
però també es va destacar molt positivament, la música i l’esport. Esport per

Especialistes en:
Medicina Família,Traumatologia,
Raig X, Ginecologia, Dietista
Rev. Esportiva, Permís armes, Rev. Carnet.

Teràpia física:
Fisioteràpia, Teràpia Indiba, Osteopatia,
Ones de Xoc, PNI, Gimnàstica.
*Dimecres: Extraccions de sang
973 39 21 03
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Àngel Guimerà 3, Agramunt

medicfamilia.com
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Aquesta pilota aviat tornarà a botar amb esplendor i confiança
en el si del BAC!

mantenir-se en forma realitzant exercicis dins de casa, jardí, al carrer (era un
dels pocs motius per poder sortir). Es
va creure que era important per salut
física i per salut mental. Cert, és així,
però hi ha una cosa que ara mateix
no és necessària, sinó prescindible, la
competició. No cal que anem a diferents ciutats, comarques, regions sanitàries... no ens cal, no ens passarà res.
No cal que ens portin a més situacions
de perill, estrès, angoixa, frustració...
que s’anul·lin les competicions fins
que la cosa estigui millor, i quan es pugui, de ben segur les Federacions esportives sabran organitzar un torneig,
un mini campionat o senzillament una
trobada, per retrobar-nos. Aquells que
juguem per passar-ho bé, no necessitem res més, ara no toca i n’hem de ser
conscients.
La Covid ens trastocarà tota planificació, hi haurà dies que es podrà entrenar i altres que no... com ara que
hem de fer l’esforç altre cop d’aturar
l’activitat, i ens entristeix, tot i que
sabem que és necessari. Així que des

d’aquí demanem a tothom que segueixi les normes de manera responsable,
que portin la mascareta ben posada,
rentat de mans i el que faci falta, per
ells, pels seus familiars, per nosaltres
i, per extensió, per la nostra gran vila
d’Agramunt que tant ens estimem.
Segurament ens passaran coses per
fer o haurem de connectar-nos per internet perquè l’entrenador ens expliqui
i/o ensenyi alguna cosa, o senzillament
per parlar donat que potser tornem a
estar confinats en el domicili i és una
manera de mantenir el contacte de
grup davant una situació de màxima
incertesa.
Volem practicar l’esport que ens
agrada, amb mesures com la neteja
de mans, mascareta, distància, temperatura... però volem anar a fer esport,
ens apassiona, ens agrada i ens serveix
com sempre per alliberar-nos de moltes
coses.
Ajudem entre tots a poder superar
aquesta situació per tal que no hagin de
tancar cap altre cop més els comerços
ni les instal·lacions esportives. Si tots
aportem el nostre granet ho aconseguirem, deixeu els nens i nenes continuar
gaudint de l’esport, deixeu-los esbargir
i, sobretot, deixeu-los continuar aprenent i creixent com a persones. Necessitem la vostra ajuda, la de tothom.
Creiem que les coses haurien de ser
més senzilles i no tan enrevessades,
fent-nos competir en una lliga que estarà totalment condicionada i desvirtu-

No cal que ens portin a més situacions de perill, estrès, angoixa, frustració... que s’anul·lin les
competicions fins que la cosa
estigui millor, i quan es pugui,
de ben segur les Federacions
esportives sabran organitzar
un torneig, un mini campionat
o senzillament una trobada,
per retrobar-nos.
ada, massa pendents tots de l’entorn
que ens envolta que no pas de l’activitat pròpiament dita. Però sobretot, no
ens tanqueu les instal·lacions, mentre no es tanquin les escoles, deixeu
els nens i nenes continuar gaudint de
l’esport, deixeu-los esbargir i, sobretot,
deixeu-los continuar aprenent i créixer
com a persones. L’esport és salut, és
un bé preuat per a tothom, per aquest
motiu l’hem de defensar i fer-lo prevaldre, doncs només així tindrem un jovent sa i preparat per al dia de demà,
amb uns valors inherents a l’esport i
que els serviran per enfortir-se en tots
els vessants.
Així doncs, des del BAC ho tenim
clar... Entrenaments sí, competició
només si hi ha les garanties suficients
per tirar-la endavant sense risc per a la
nostra gent!
#SOM EQUIP, #SOM BAC, #SOM
FAMILIA ■
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S’ajorna l’inici de les competicions
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16/03/17

es previsions de trobar-nos en
una temporada incerta s’han
complert i és que ja han sorgit
els primers entrebancs per a poder
desenvolupar la nostra activitat amb
normalitat.
A finals d’octubre l’Ajuntament ens
va informar que se suspenien totes les
activitats extraescolars del municipi.
Dies després, la Generalitat prenia la
mateixa decisió a tot el país excepte
en les activitats extraescolars on es poguessin mantenir els grups estables de
les escoles, cosa que no és el nostre
cas. Pel que fa a les competicions, estava previst començar els tornejos dels
equips de la base del club el dia set
de novembre, però degut a les restric16:21

cions imposades a causa de la segona
onada, això no ha estat possible.
Quant a la Megapanera que organitzàvem cada any des que al nostre país
hi ha presos polítics, des de la junta
directiva hem decidit ajornar aquesta
acció degut a la situació d’incertesa
en què ens trobem. Considerem que
és un any molt important per als nostres comerços i és per això que tenim
la intenció de comprar els productes
de la Megapanera més endavant i no
cancel·lar-la. Tot i això, el seu desenvolupament dependrà de la situació
sanitària.
Des del club esperem que tots i totes
gaudiu de bona salut i que ens puguem
retrobar ben aviat a les pistes. ■

E S PO RTS C LU B HA N DBOL AGR AMUNT

Competicions en pausa

Jaume Espinal

Sènior Masculí 4ª Catalana (primera fase) grup B
La primera jornada estava previst disputar-la contra un vell
conegut, l’handbol Berga. A la pràctica, però, el club va comunicar que per contacte estret amb un positiu, tot i donar
negatiu en els testos corresponents per recomanació dels
responsables de sanitat, demanaven ajornar els dos encontres previstos, i així es va concedir. Amb el nou format de
lliga aplicat aquesta temporada, es juga cada quinze dies,
però la segona jornada ja no es va disputar en complicar-se
la situació general, amb la consegüent aturada de les competicions.

Sènior Femení 1ª Catalana (primera fase) grup B
A l’igual que l’equip dels nois, amb un calendari similar
d’encontres cada quinze dies, estava previst iniciar la competició el dissabte 10 d’octubre contra el CH Montbui. Al

FONT: CHA
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n teoria la competició oficial ja ha començat, si més
no per als tres equips que finalment competiran. Els
equips iniciaren els entrenaments aplicant totes les
mesures de seguretat recomanades. A la pràctica, però, només el juvenil masculí ha disputat el seu encontre previst.
El sènior masculí va ajornar el seu primer partit pel confinament del Berga en haver estat en contacte amb positius, i
el sènior femení va patir la retirada de l’equip contra el qual
havia de jugar, per tant encara no han debutat oficialment.
Passada la primera jornada, i davant l’empitjorament de la
situació, la Federació Catalana, seguint l’exemple de la resta de federacions, decideix aturar totes les competicions no
professionals. Davant aquest fet, tot i que en uns primers moments encara es podia entrenar, des de la junta directiva del
Club Handbol Agramunt es decideix aturar totes les activitats
fins a la represa de la competició per evitar situacions de risc.

Partit del juvenil masculí contra el Guissona.

final, però, davant la impossibilitat d’aconseguir suficients
efectius l’equip ha renunciat a competir, cosa que deixà les
noies sense l’esperat debut en la nova categoria aconseguida
la temporada passada.

Juvenil Masculí (primera fase) grup Lleida
i Catalunya Central
És l’únic equip que podem dir que ha iniciat realment la
competició, en un encontre disputat en dijous per petició de
l’equip local, l’equip juvenil es va enfrontar a l’ACLE Guissona. Bon partit tot i la derrota, només una davallada en la
concentració a les acaballes de la primera part, va permetre
escapar-se als locals, després d’uns primers 20 minuts molt
igualats. A la segona part, la superioritat física local va fer
impossible la remuntada.
08/10/20: ACLE GUISSONA 31 - 24 TORRÓ D’AGRAMUNT CHA JUVENIL MASCULÍ

Cadet Femení
La manca d’efectius finalment ha fet impossible confec
cionar l’equip, cosa que ha deixat sense relleu l’equip sènior
actual. Esperem que la propera temporada puguem recuperar l’equip, per tornar a completar la línia femenina.

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

Vítor M. Cabral

Tel. 672 684 719
secretaria@revistasio.cat

Equips de base
L’abrupte tancament de la temporada anterior, amb la
cancel·lació del campus i les trobades previstes, feia dubtar
de quina seria la resposta, però un cop passades les primeres setmanes d’entrenaments podem dir que la convocatòria
ha estat un èxit i, fins l’aturada obligatòria per la situació
general, ens fa ser optimistes de cara al futur.
Com cada temporada, tota la informació al web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook <http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■
[NOVEMBRE 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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G R U P S P O LÍTIC S
MU N I C IPALS J U N TS X AG R AMUNT

Obrim la caixa de les propostes
i n’informem al ciutadà

E

Ens agradaria un
pla de dinamització per als pobles del municipi.
Cada vegada hi
queda gent més
gran i cal que
tinguin activitats
lúdiques i de
relació social.

Aquest mes ens
tocarà preparar
els pressupostos
per l’any vinent.
Nosaltres ja
tenim la carta
feta, ja sabem el
que volem demanar. Així mateix
una cosa és fer
les demandes i
una altra molt
diferent aconseguir els objectius
proposats.

ns trobem una altra vegada amb l’aniversari
de la riuada que va tenir tràgiques conseqüències
a casa nostra. Algunes coses
materials s’han arreglat, altres d’intendència continuen
igual amb caixes tèrmiques de
menjar amunt i avall pels carrers de la vila i finalment les
tràgiques malauradament no
es poden solucionar. Ànims a
tots aquells que vau perdre un
familiar estimat i al personal
del centre afectat, gràcies pel
vostre esforç i escalf vers les
persones al vostre càrrec.
Malauradament, en aquests
moments estem més tancats
que mai i les relacions socials
i l’economia de país va coixa i
sense crosses. Tots ens trobem
en un moment difícil i per tant
tots individualment i socialment hem d’intentar ser més
empàtics amb la problemàtica
que genera el virus. Hem de
començar a conviure-hi i potser canviar una sèrie d’hàbits,
fins ara acostumats, que no
volem perdre.

seva resposta va ser favorable.
Ja veurem en què queda tot,
de moment no veiem cap pas.
Evidentment aquesta resposta
hauria de comptar amb la collaboració d’Urgell Net com a
responsable del servei a casa
nostra i la major part de la comarca.
Donat l’interès que hi ha
vers les energies renovables,
trobem a faltar un punt d’informació on s’expliqui a l’usuari
les diferents formes d’energia
amb els avantatges i inconvenients que cada una d’elles
genera. Aconsellar i informar
no vol dir dictar el camí. Hem
de ser curosos i respectar la
decisió del ciutadà. Cal adreçar-se principalment a les
noves llars, empreses, equipaments municipals i a aquells
que volen fer un pas endavant
cap una energia cada vegada més sostenible. També ho
hem comentat amb l’equip de
govern i sembla que la idea
els ha agradat, ara caldrà aplicar-la. Proposem difusió i actuació amb atenció al públic.

Rebut de la brossa

Pla de dinamització

Per si no tinguéssim prou
coses en ment, per a l’any
vinent caldrà apujar el rebut
de la brossa perquè les coses
no es fan prou bé. És un mal
general però a casa nostra ho
podem millorar. Hem de mentalitzar la gent amb campanyes d’informació, formació i
actuació d’aquesta problemàtica. Nosaltres ja ho vam comentar a l’equip de govern i la

També ens agradaria un pla
de dinamització per als pobles
del municipi. Cada vegada hi
queda gent més gran i cal que
tinguin activitats lúdiques i de
relació social. Caldrà parlar
amb les Juntes locals i trobar
els recursos i també voluntariat per aconseguir persones
grans més actives i més saludables.
Sens dubte som un poble po-

tent en cultura així la música,
teatre, museus, patrimoni...
formen part de la nostra existència. Pensem que cal aprofitar el que tenim per dinamitzar i distreure el ciutadà de la
nostra vila. Això també aniria
de la mà en els plans que es
vulguin fer als petits pobles de
la nostra comunitat municipal.
Les entitats que treballen en
els aspectes culturals de casa
nostra podrien tenir l’espai per
reflectir el que fan. Els treballs
no haurien de ser només per
ser mostrats una o dues vegades a l’any. Aprofitem el que
tenim i tots ens sentirem satisfets. Pensem que en el cicle
de Racons podria ser el paraigua ideal per aquesta visió.

Pressupostos
Aquest mes ens tocarà preparar els pressupostos per a
l’any vinent. Nosaltres ja tenim
la carta feta, ja sabem el que
volem demanar. Així mateix
una cosa és fer les demandes
i una altra molt diferent aconseguir els objectius proposats.
Ja ho parlarem amb el govern
local i veurem com va tot.
Tenint en compte que de segur tenim prioritats diferents,
punts de vista distants, capacitats econòmiques minses...
ja veurem que en queda. Això
sí que la voluntat i l’esperança no decaiguin, tots volem el
millor per al poble. En propers
escrits posarem sobre la taula
les nostres propostes.
Sigueu empàtics i no defalliu. ■
[NOVEMBRE 2020]
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G RU P S P OLÍTIC S
MU N I C IPA LS A C O RD D’ES QUER R A

Aturar el virus, la nostra prioritat
Per continuar
apostant per la
recuperació econòmica del nostre
comerç local, des
del consistori s’ha
dissenyat una
nova iniciativa
per promocionar
les compres a
Agramunt durant
la campanya de
Nadal. L’objectiu
continua sent el
mateix, aconseguir
que el màxim de
compres es facin
als comerços i negocis agramuntins
afegint en aquesta
ocasió, la màgia
implícita d’aquestes dates.

Des d’aquí volem
agrair als agramuntins i agramuntines la seva col·
laboració i aportació a la campanya
“Recicla vidre per
elles”.
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A

gramunt ha patit la
segona onada de la
Covid-19 més aviat
que la resta de Catalunya.
Durant la segona quinzena
del mes d’octubre, concretament, del dia 15 i gairebé
fins al dia 20, Agramunt va
registrar les dades més altes de propagació del virus,
arribant a l’índex més alt de
rebrot. Davant aquestes dades, l’Ajuntament, amb constant col·laboració amb el CAP
i els professionals de la salut,
va decidir aplicar mesures
més concretes de les que
s’estava seguint a Catalunya
per evitar l’extensió del virus
a casa nostra. Unes mesures
que després també es van
acabar aplicant, tot i que uns
dies més tard, a tot el territori.
Aquesta anticipació, consensuada i consultada, va
permetre estabilitzar els contagis al municipi tot i que
a contracor es van haver de
prendre decisions més dràstiques conscients que afectaven una gran part de la
població, com per exemple
la suspensió de les activitats
extraescolars, que van afectar les famílies i els nens,
però també les entitats i associacions
organitzadores.
No obstant, el conjunt de
mesures sumat al comportament exemplar de la població
va permetre facilitar la tasca
dels rastrejadors ja que la població va reduir considerablement el seus contactes i es va
evitar així la propagació.
Seguint en aquesta línia,

des del consistori també s’ha
dissenyat dues accions concretes per conscienciar la
població agramuntina: dos
vídeos que s’han difós per les
xarxes. En un primer vídeo,
hi apareixen diverses imatges
de diferents equipaments i
espais d’Agramunt, que simulen com l’activitat en tots
aquests llocs pot quedar aturada si entre tots no complim
les restriccions. Per una altra
banda, s’ha fet un segon vídeo que recull el testimoni
real de persones que han patit la Covid-19.
Unes accions que tenen
com a objectiu, fer una crida
a la responsabilitat individual
i col·lectiva per intentar que
la població interactuï el mínim possible entre persones
que no són d’un mateix grup
estable ni de convivència.

Recuperació econòmica
del comerç
En un altre sentit, i per
continuar apostant per la
recuperació econòmica del
nostre comerç local, des del
consistori s’ha dissenyat una
nova iniciativa per promocionar les compres a Agramunt
durant la campanya de Nadal. L’objectiu continua sent
el mateix, aconseguir que el
màxim de compres es facin
als comerços i negocis agramuntins afegint en aquesta
ocasió, la màgia implícita
d’aquestes dates. Des de
l’Ajuntament es tornarà a invertir una gran quantitat de
diners per ajudar al sector
del comerç local buscant un

cop més la complicitat de la
ciutadania.

Una aposta pel reciclatge i amb la lluita contra
el càncer
Des d’aquí volem agrair als
agramuntins i agramuntines
la seva col·laboració i aportació a la campanya “Recicla
vidre per elles”. Del 26 d’octubre a l’1 de novembre es
van instal·lar dos contenidors
de vidre de color rosa a la plaça del Pou i en una setmana
es van recollir 1.130 envasos. L’empresa Ecovidrio,
impulsora de la iniciativa,
transformarà aquests quilos
amb una donació a la Fundació Sandra Ibarra de Solidaritat Enfront del Càncer que
treballa en la prevenció, la
investigació i noves formes
de comunicació social davant
del càncer.

Cinc anys de la rovinada
No voldríem acabar aquest
article sense fer una menció
i tenint un record especial
per les víctimes de la rovinada del 3 de novembre de
2015, per les seves famílies
i per totes aquelles persones
que van patir els efectes de
la crescuda del riu. Aquest
novembre, fa cinc anys que
Agramunt va patir els efectes
de la rovinada. Des de llavors, l’Ajuntament ha treballat perquè fets com aquest
no es tornin a repetir i per
aquest motiu s’han dut a terme diferents actuacions en
aquest sentit:
- S’han instal·lat sensors

L’aparició de la
Covid-19 o fets com
la rovinada, són
adversitats que ens
posa a prova sense
avís i havent d’actuar amb immediatesa per fer-hi front.
Davant aquestes
adversitats els consistoris i les institucions tenim l’obligació de treballar
en equip per trobar
les solucions que
ajudin a sortir de la
situació adversa.

a diversos punts de la llera
del riu Sió amb l’objectiu
de preveure amb temps suficient increments del nivell
del riu que puguin generar
possibles rovinades.
- Es va decidir construir
una nova llar d’infants, tenint en compte que amb el
canvi de reglament impulsat per la CHE, la continuïtat del servei en el mateix
espai no era adequat perquè estava situat en zona
inundable. Motius de força major que varen portar
doncs a canviar la ubicació
de la Llar d’Infants Municipal l’Era.
- Un cop aprovat aquest
canvi, es va continuar treballant per poder canvi-

ar els usos de l’edifici de
l’antiga llar d’infants, que
estava en molt bon estat, i
finalment es va obtenir l’autorització per convertir-lo
en un espai cívic, reduint
substancialment la vulnerabilitat de l’edifici.
- Una de les últimes actuacions previstes, està inclosa dins el PUOSC 20202024 amb una actuació
que inclou la millora del
drenatge de la llera del riu
a la zona del Pont de Ferro
per de tal de millorar l’evacuació de l’aigua del riu Sió
en cas d’avingudes. Concretament està previst rebaixar
notablement el terreny, modificar els col·lectors de sanejament i de drenatge del

canal i també la retirada de
la passarel·la de formigó.
L’aparició de la Covid-19 o
fets com la rovinada, són adversitats que ens posa a prova
sense avís i havent d’actuar
amb immediatesa per fer-hi
front. Davant aquestes adversitats els consistoris i les
institucions tenim l’obligació
de treballar en equip per trobar les solucions que ajudin a
sortir de la situació adversa i
trobar les millors respostes per
als nostres ciutadans.
Per això davant de fets com
aquests ens cal la coordinació
necessària que trobi tots els
suports necessaris, definint
les prioritats i deixant de banda tacticismes polítics. ■

Truca i informa-te’n
n!!

Tel. 973 500 707
siad@urgell.cat
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L 'A JU N TAMEN T
I N F O RMA

LA POLICIA LOCAL TÉ COMPETÈNCIA PER APLICAR
SANCIONS EN MATÈRIA DE SALUT

PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ
JUVENIL

En motiu de la pandèmia per la Covid-19 el Departament
de Salut va informar als ajuntaments que a través de la Policia Local es podien delegar les competències per poder
sancionar infraccions lleus per matèries de salut. Aquesta
delegació de competències es va aprovar per unanimitat a la
sessió plenària del 15 d’octubre. Així, a partir d’ara la Policia
Local podrà multar directament per no portar mascareta, i
no s’hauran de tramitar les actes de denúncia amb el Departament d’Interior i de Salut com fins ara. Recordem que la
sanció per no portar correctament la mascareta són 100€.
En el mateix ple també va aprovar la renovació del conveni
de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i l’Ajuntament d’Agramunt sobre l’assumpció per part del primer, de
les facultats de denúncia i sanció per infraccions a normes
de circulació en vies urbanes. Aquest conveni té per objecte
regular els termes de la col·laboració en matèria d’infraccions de normes de circulació entre el Servei Català de Trànsit
i l’Ajuntament d’Agramunt. Entre altres, el conveni permet
als Mossos d’Esquadra poder aplicar sancions a les vies urbanes, que són competència de la Policia Local.

El programa referent d’ocupació juvenil
del Consell Comarcal no ha aturat els seus serveis adreçats
als joves de la comarca de 16 a 29 anys durant aquests mesos de pandèmia. Tot i que la situació actual per la Covid-19
sí que ha aturat el servei presencial amb la tècnica referent
del programa, qui ha continuat atenent els joves en línia i
s’ha treballat de forma conjunta telemàticament. De fet, en
el cas concret d’Agramunt, en aquest període han augmentat les intervencions de joves agramuntins.
Recordem que el programa permet fer consultes d’orientació laboral o formativa, d’emprenedoria o assessorament
laboral entre altres, i que la tècnica oferia serveis presencials
cada dimarts al matí a l’ajuntament. Quan es pugui reprendre la presencialitat, les atencions es faran a l’Espai Cívic tot
i que està previst mantenir-les en línia.
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L’Ajuntament d’Agramunt ha signat un conveni amb
el Cònsol Major de Sant Julià de Lòria perquè els torrons
d’Agramunt estiguin presents a la Fira de Santa Llúcia de la
ciutat. La presència dels torrons d’Agramunt aportaran a la
fira una novetat emmarcada amb la tradició. Concretament
els torrons tindran un espai a la zona central de la fira i també es farà una demostració de com es fa la cuita del torró.
Per Agramunt la signatura d’aquest conveni permet seguir
amb la línia de treball per internacionalitzar i desestacionalitzar els torrons, a més de promocionar-los i donar-los a
conèixer arreu del territori. La Fira de Santa Llúcia de Sant
Julià de Lòria tindrà lloc el 5 de desembre i s’hi podran
trobar des dels productes típics de Nadal fins a productes
artesans de la zona.
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Les obres de remodelació de la segona planta de la residència geriàtrica municipal Cal Mas Vell, ja han finalitzat
i els avis ja s’han instal·lat a les habitacions de la segona

FONT: AJUNTAMENT

ELS TORRONS D’AGRAMUNT PRESENTS A LA FIRA
DE SANTA LLÚCIA DE SANT JULIÀ DE LÒRIA

FINALITZADES LES OBRES DE LA SEGONA PLANTA DE LA
RESIDÈNCIA GERIÀTRICA CAL MAS VELL

planta. Ara, un cop finalitzades les obres a la primera, segona i tercera planta, la residència recuperarà la seva total
activitat amb totes les plantes habilitades i destinades als
seus usos definitius.
Cal recordar que les obres de rehabilitació de l’edifici s’han
previst en diferents fases i això ha permès poder mantenir en
tot moment el funcionament normal del centre i dels seus
usuaris que han conviscut amb els operaris. Amb els treballs
finalitzats, s’han duplicat les places de residents i s’incrementaran els serveis que podrà oferir la residència amb el
centre de dia i els serveis d’atenció domiciliària, ara alguns
aturats per la situació de pandèmia. En aquests moments
s’està treballant en la tercera fase del projecte que consisteix en la rehabilitació de la planta baixa i el pati interior.

Rebuig

MITJANA
2019
en tones
gener/octubre

GENER

DADES DEL SERVEI DE RECOLLIDA D’ESCOMBRARIES

FEBRER

MARÇ

ABRIL

MAIG

JUNY

JULIOL

AGOST

SETEMBRE OCTUBRE

Acumulat
2020
(tones)

Mitjana
mensual
acumulat
(tones)

% 2020
respecte
2019

–0,77%

123,35

119

118

121,7

115,8

119,8

124,4

132,6

124,9

122,6

125,26 1.224,10

122,41

Matèria orgànica

22,2

19,16

22,24

24,36

23,01

26,27

24,15

25,96

25,65

26,12

26,03

242,94

24,29

9,4%

Vidre

9,3

11,88

8,74

8,40

11,95

7,67

8,75

18,43

8,84

9,96

14,15

108,77

10,88

17,1%

Envasos

10,4

13,13

9,54

13,02

11,73

12,30

12,95

12,96

11,61

13,61

13,09

123,93

12,39

18,8%

Paper

15,22

20,25

15,13

18,8

17,10

14,70

14,75

17,69

16,82

16,9

14,3

166,5

16,65

9,4%

TOTAL SELECCIONAT

57,14

64,4

55,7

64,6

63,8

60,9

61

75

62,9

66,6

67,6

642,14

64,21

12,39%

TONES TOTAL
DE RESIDUS

180,49

183

174

180,73

185

208

188

189

192,8

1.866,24

186,6

3,40%

% DE TRIATGE

31,66% 35,12% 32,06% 34,67% 35,52% 33,71% 32,75% 36,14%

34,41%

8,69%

186,302 179,62

Les dades mostren que malgrat incrementar la generació
de residus en un 3,4%, la millora del triatge (12,39%) fa
possible que les tones de residu no reciclat (rebuig) que
entren a l’abocador disminueixin.
Aconseguir que entrin poques tones de residu a l’abocador és l’objectiu, però cal aconseguir-lo en poc temps
per complir amb els requisits d’Europa. Per això cal la
implicació de tothom, i evitar al màxim la utilització de
materials prescindibles en el nostre dia a dia i així reduir
el nostre impacte en el mediambient.
Les tones totals de residus mensuals (186,6 tn/mes) supera les del mateix període de l’any anterior (180,49 tn)
en 6,13 tones mensuals, un 3,4% d’increment. Les tones
totals de residu destriat (orgànica, vidre, envasos i paper)
PUNT DE CÀRREGA VEHICLES ELÈCTRICS

Aquest mes de novembre fa un any que ha entrat en fun
cionament el punt de càrrega de vehicles elèctrics ubicats a
la plaça Fondandana. Al llarg d’aquest període s’han registrat
gairebé 200 càrregues que han subministrat 4.000 kWh.
Les dades ens mostren que els mesos d’estiu han estat els
més actius i, per contra, els més inactius han estat els mesos de mobilitat restringida en motiu de la Covid-19 (marçmaig). Les valoracions que fan els usuaris d’aquest punt són
molt positives destacant la seva ubicació propera a parcs i al
centre del municipi, la seva potència amb dos sortidors de
50 kWh, i la qualitat de l’estació en general. Recordem que
per poder fer ús d’aquest punt de càrrega els usuaris han de
descarregar-se l’aplicació @chargeandparking a través de la
qual es fa la reserva del sortidor, el pagament, i on es pot
veure l’estat de càrrega del seu vehicle. L’Ajuntament per
potenciar l’ús d’aquests vehicles no contaminants va aprovar
en sessió plenària una bonificació del 75% de l’impost per a
vehicles elèctrics o amb sistemes híbrids.
AJORNAMENT D’ACTIVITATS

L’Ajuntament d’Agramunt va decidir ajornar el Mercat de
Productors de Proximitat que s’havia de celebrar el 31 d’octubre. L’elevat índex de rebrot registrat durant la setmana
que s’havia de celebrar el mercat i la situació actual van ser
els factors que van fer decidir l’ajornament del mercat que

33,5%

35,20% 35,04% 34,31%

Previsió i objectiu per al 2020

AGRAMUNT

50%

també s’incrementa en una quantitat similar, 7 tn/mes.
Així doncs, l’increment de residu generat ha estat ben
destriat. En números globals, el percentatge de triatge de
l’any està en el 34,41%, un 8,69% superior al del mateix
període de 2019. Molt bona notícia.
Si analitzem les dades per fraccions, en rebuig es milloren els registres acumulats del 2019 per tercer mes
consecutiu: s’han generat 122,41 tn mensuals. Una tona
mensual menys que el 2019, una dada molt bona. En
orgànica, el 2020 es manté una clara millora respecte
el 2019, i aquest mes ens mantenim per sobre de les
26 tns. Es millora un 9,40% respecte el 2019. La resta
de fraccions mantenen uns bons resultats respecte l’any
2019.
tenia com objectiu fer costat als productors locals i afavorir
el consum de proximitat. És per aquest motiu que el consistori no l’anul·la sinó que espera poder-lo celebrar quan la
situació sanitària millori.
RETIRADA MARQUESINA COBERTS MERCADAL

S’acordà ordenar als propietaris de l’immoble situat a la
plaça del Mercadal, núm. 2, la retirada de la marquesina
situada al local dels baixos de l’habitatge.
BAR PAVELLÓ

Es modifica el contracte per a l’explotació de servei de
bar al Sr. Josep M. Morenate, reduïnt el cànon a la meitat
(325€) mentre duri l’estat de pandèmia a partir de l’1 d’octubre. Aquest acord es revisarà cada sis mesos.
BAR CASAL AGRAMUNTÍ

Es modifica el contracte per a l’explotació de servei de bar
al Sr. Aleix Morell, pel que fa a l’horari que estarà condicionat a l’estat de la pandèmia i que serà el següent: dijous
de 18 a 22h, divendres de 18 a 01h, dissabte de 12 a 15 i
de 18 a 01h, i diumenge de 12 a 15 i de 18 a 23h. Aquest
horari es revisarà cada sis mesos.
Indistintament de l’horari establert, s’haurà d’obrir cada
vegada que hi hagi un acte organitzat per l’Ajuntament a la
sala teatre o a la biblioteca, com a mínim una hora abans i
una altra després de l’esdeveniment. ■
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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

Queviures
L’Estoneta

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

Agramunt (Lleida)
C/ Pau Casals, 20

973.390.468

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT
AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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A L M A N AC

Mes de 31 dies, dotzè del nostre calendari i
desè de l’antic calendari romà.
El dia 1 el sol surt a les 7h 58m, i es pon
a les 17h 23m. El dia 31 el sol surt a les 8h
18m, i es pon a les 17h 32m.
El dia 21 és el solstici d’hivern a les 11h
02m. És el dia més curt de l’any a l’hemisferi
nord i el més llarg a l’hemisferi sud. Avui el
sol entra a la constel·lació de CAPRICORN.

Quart minvant

el dia 8, a la 1:36 h

Lluna nova

el dia 14, a les 17:16 h

Quart creixent

el dia 22, a les 00:41 h

Lluna plena

el dia 30, a les 4:28 h

Antigament la gent tenia aquest mes com el
més fred i el més fosc de l’any, tant en l’aspecte
moral com material. Per això els romans procuraven no resoldre cap afer d’importància ni iniciar cap empresa delicada per la recança de no
saber-los resoldre amb la claredat necessària per
l’efecte de la fosca que ho envaïa tot durant el
desembre. Solien representar aquest mes amb
un vell carregat amb un feix de llenya i amb un
fanal a la mà. De tota manera per la pagesia
tradicional del nostre país era bon averany que
nevés i fes fred al desembre.
La lluna d’aquest mes és la millor per a tallar
la fusta destinada a fer les eines del camp, sobretot mànecs i arades. Era creença generalitzada que els jous i les arades de fusta tallada pel
desembre anaven molt més bé que els altres, i
que amb ells la terra es treballava millor i sense
fer tant esforç.
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Temperatura mínima:

DEFUNCIONS
Conxita Rives Freixes
Ramon Cases Cucurull
Concepció Amores Caserras
Eugeni Figuera Omedes
Francesc Torra Sala
Vicent Figuera Masana
Silverio Salvador Caldero Maza
Carme Pedrol Pla

73 anys, dia 5
91 anys, dia 6
89 anys, dia 8
69 anys, dia 8
69 anys, dia 9
92 anys, dia 12
68 anys, dia 13
88 anys, dia 25

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temperatura mitjana:

Precipitacions:

JOSEP ROVIRA

l./m2

40

24,9

dia 5
dia 6
dia 6
dia 19

Ramon Bernaus i Santacreu

45

25,1

NAIXEMENTS
Sara-Carina Pacurariu
Iria Sera Cabral
Aleix Moreno Ginés
Madiala Coulibaly

Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre, el darrer dia de l’any.

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

30

(Mes d’octubre de 2020)

Dia 13: Santa Llúcia. Aquesta santa era considerada la protectora de la vista, per això la
tenien com a patrona tant les persones que treballaven amb el didal i l’agulla com aquells que
patien alguna malaltia als ulls. Les nostres àvies
empraven també una mena d’oració destinada a
guardar-se de ser vistes quan es despullaven, ja
que tenia la virtut d’enterbolir i entelar la vista
dels indiscrets que les poguessin mirar.
El refranyer popular conserva encara proverbis anteriors al 1582 en què es va fer la reforma
gregoriana del calendari i es van suprimir de cop
deu dies que sobraven per comptar malament
els anys de traspàs. Fins aleshores la celebració
de Santa Llúcia era el dia 23 de desembre. Per
això com que ja havia passat el solstici d’hivern,
començava a créixer el dia.
Per Santa Llúcia, Per Santa Llúcia,
un pas de puça.
minva la nit i creix el dia.

DATES ASSENYALADES

°C

Demografia

Les fases de la lluna:

DESEMBRE 2020

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 2 .........................................
Dia 21.........................................
Dia 22.........................................
Dia 25.........................................

11,5 l./m2
1,5 l./m2
5,0 l./m2
1,3 l./m2

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

19,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES D’OCTUBRE
Màxima del mes ........................... 26,8°, dia 7
Mínima del mes .............................. 1°, dia 15
Oscil·lació extrema mensual .................... 25,8°
Mitjana de les màximes .......................... 20,7°
Mitjana de les mínimes ............................. 7,5°
Mitjana de les mitjanes ............................14,1°
L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

Núria Castellà Vila
1934 - 2019
El seu espòs, Ramon; filles i fills, Nuri, Maribel, Robert i Esperança, Anna i Jordi, Raúl, Raimon,
Míriam i Jaume; netes i nets, Judit i David, Cristina i Kike, Ignasi, Gerard i Neus, Pere i Neus,
Ingrid i David, Xènia ; besnétes i besnéts, Hugo, Naia, Leire, Edurne, Ares, Yerai; cunyada;
M.Carme, nebodes i nebots; cosines i cosins i família tota, us agrairem la tingueu present
en el vostre record.
Agramunt, novembre 2020
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L LEURE A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

De nou la pandèmia
del coronavirus ha
atacat de valent
amb una segona
onada. Malaurada
ment això ha afec
tat molts comerços
que han hagut de
tornar a tancar. Es
perem que sigui
l’última vegada.
La imatge de l’es
querra és l’original,
mentre que a la de
la dreta s’han fet
set modificacions.
A veure si les tro
beu!

S I V T V D S T Y T H G K E Z

SOPA DE LLETRES

Solució a la
Sopa de Lletres:
V D P B N G K A E O S Y F F V
E E C A Q Q A W L T N L U F A
T J I O U Y Z N C I I C M C T
U F E D I D H V H A M T K E A
D I D L E W U T E C C A V N C
N I N A N R I C V A O A X X T
O H G N T F I S T U L A C M F
C A D A N O N A C O M A R X A
Z C S C F O O Ç V D R W L Y R

Z C S C F O O Ç V D R W L Y R

C V S N N O B Q I P N H I N W

Busqueu les següents onze paraules:
CANAL, CANONADA, CAPITOST,
CONDUCTE, CONDUCTOR, FISTULA,
MARXA, TACTICA, TRONC, VEHICLE, VIA

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 colum
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

N X B I M T N U R S W H P N Y

❚ Coordina Rosa Maria Sera

1

Solució a les
7 diferències:

8

O H G N T F I S T U L A C M F

2

N I N A N R I C V A O A X X T
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S I V T V D S T Y T H G K E Z

2

N X B I M T N U R S W H P N Y

4

V D P B N G K A E O S Y F F V

9
9

7

8

2

3
1

3

6

3

2
Solució al
SUDOKU:
3

E E C A Q Q A W L T N L U F A

4

3

U F E D I D H V H A M T K E A
T J I O U Y Z N C I I C M C T

9

5
6

C A D A N O N A C O M A R X A

C V S N N O B Q I P N H I N W

6

8

2
4

5
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PENSAMENTS D’ENYORANÇA

Ens costa imaginar-te absent per sempre,
tants de records de tu se’ns acumulen,
que ni deixen espai a la tristesa,
i et visquem intensament sense tenir-te.

Tots sabem que el dia que neixem,
pares, avis i família estan plens
d’alegria, sense pensar que aquest ésser
tan estimat té una data de caducitat.

✞

Ens sembla que la vida és molt llarga,
però... Que equivocats estem! La vida
passa molt de pressa. Molt més del que
voldríem. Sobretot quan som feliços.

Ha pujat a la casa del Pare

Jo estava preparada per marxar algun
dia, doncs em semblava que ja havia
complert com a ﬁlla, mare i esposa;
però no estava preparada per separar-me
d’una manera tan ràpida i sobtada de la
persona que més estimava. Ens quedava
tant per fer i teníem tants projectes
junts i en uns moments tot se’n va
anar en orris.
La vida continua, sí. Però mai no serà
igual, Joan. Ara em queden uns ﬁlls
que m’estimen i jo a ells. Que cuidaran
de mi. Però la teva absència ens ha
deixat a tots destrossats.
Joan, amor meu, sempre estaràs
amb nosaltres.

Miquel Martí i Pol

Joan Amigó Valls
que morí cristianament el dia 22 de setembre de 2020,
als 82 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B. A.
E. P. R.

Els qui l’estimem: esposa, M. Àngels Ros Torres; fills, Cèsar i Gemma;
cunyats, nebots, cosins i família tota, us agrairem que el tingueu present en el vostre record.
Agramunt, setembre de 2020

Dotzè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa, Mª Carme, i tots, Joan, Judith,
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2020
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L’O B J EC TIU
DE L RO BERT

Abellerol
(Merops apiaster)

ROBERT PENELLA

Tot i que a finals de setembre ens varen deixar
els últims exemplars per
passar l’hivern a la zona
del Sàhara, encara recordo amb una mica de
nostàlgia els capvespres
d’estiu on els abellerols
eren els protagonistes
amb els seus cants, els
vols acrobàtics i, per
descomptat, donant-hi
un toc de color.
Serra d’Almenara,
juny 2020

L A C A L AIS ERA

per SERAFINA BALASCH
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Això és la joia – ser un ocell, creuar un cel
on la tempesta deixa una pau intensa.
I això és la mort – tancar els ulls, escoltar
el silenci de quan la música comença.
Màrius Torres

Conxita Rives Freixes
(Vídua de Joan Granados Riera)
Ha mort en la pau del Senyor el dia 5 d’octubre de 2020,
a l’edat de 73 anys.
E. P. R.

La família tota, amics i tots aquells que l’estimaren,
us agrairan una oració pel seu descans etern.

Agramunt, octubre de 2020
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n la secció de l’Àlbum d’aquest mes publiquem aquesta fotografia d’una colla d’alumnes, d’edats molt
diverses, de l’Acadèmia i que correspon a la segona meitat de la dècada dels cinquanta del segle passat.
Aleshores estava regentada pels docents Francisco Antonio Pastor i Mª Teresa Camins. Veient com anaven de
mudats ben bé es podria tractar de la festivitat de Sant Tomàs d’Aquino, patró dels escolars, que en aquells
anys se celebrava amb solemnitat.
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D’esquerra a dreta i de baix a dalt:
1) Antònia Figueres. 2) Xavier Bernaus. 3) Joan Avellana. 4) Domingo
Ros. 5) Albert Cuñat. 6) Mn. Ramon
Escué. 7) Francisco Antonio Pastor.
8) Regué-Vergés. 9) Baldomero Vallverdú. 10) Rafael Vallverdú. 11) Miquel Torres. 12) Joan Llordés. 13)
Joan Garrabou. 14) Faustino Valentines. 15) Josep M. Bonet. 16) Ricard
Farré. 17) Jaume Marsà. 18) Josep
M. Farré. 19) Josep M. París. 20)
Antonio Condal. 21) Ramona Marquilles. 22) Miquel Amores. 23) Mª
Àngels Llordés. 24) Marín. 25) Anna
Jou. 26) Antoni Alcalà. 27) Ramon
Borges. 28) Joan Llanes. 29) Mª
Teresa Camins. 30) Mn. Francesc
Sabaté. 31) Fernando Ros. 32) Luis
Earcon Franco
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FONT: GABRIEL VILLARONGA

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

Una altra de les postals inèdites que ens va arribar arran de la publicació del col·leccionable, és aquesta de l’avinguda d’Àngel
Guimerà de Josep Boixadera. La imatge correspon a començaments dels anys 20 del segle passat, ho sigui que té prop de cent anys.
Les diferències amb la d’avui gairebé no cal remarcar-les perquè són molt notòries, començant per la vestimenta de la gent. Carrer
i voreres sense asfaltar, carros i mules i els seus excrements. A l’esquerra hi veiem una part de l’edifici de les monges i, una mica
més avall, maquinària agrícola de l’època amb una mula entremig com si l’estiguessin ferrant. Al fons de tot s’aprecien els arbres
del canal, donat que a l’avinguda Marià Jolonch pràcticament no hi havia cap mena d’edificació.

