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PORTADA:
Com tot el que s'ha anat fent el darrer 

any, les eleccions al Parlament de Catalu-
nya també van estar marcades per la pan-
dèmia. Per poder complir amb totes les 
mesures de seguretat, les votacions es van 
traslladar al pavelló fi ral. El més especta-
cular de la jornada van ser les proteccions 
que es van haver de posar els membres de 
les meses a partir de les 7 del vespre, hora 
destinada per a les persones amb alguna 
possible afectació.

(Foto: Josep Rovira)

Amb el títol de “Xurri Tube” es va celebrar 
una nova edició del Carnaval agramuntí que, 
per culpa de la Covid, es va haver de fer 
pràcticament tot en format virtual.

11 a 15

Entrevista a Xavier Secanell en la qual, 
a part de fer un repàs a la seva vida 
personal, ens posa al dia de com serà la 
nova recollida de la brossa porta a porta.

45 a 51
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

Recollida porta a porta

L’Ajuntament d’Agramunt ha en-
gegat una campanya d’informació 

perquè tots els convilatans sapiguem 
que a partir del proper mes es canvia la 
manera de recollir la brossa. En la nos-
tra revista del mes passat i en aquesta 
mateix, el lector trobarà una 
àmplia informació al respecte.

D’aquí a uns dies la bros-
sa general i l’orgànica ja no la 
podrem dipositar en els conte-
nidors instal·lats al carrer com 
hem fet els darrers anys, sinó 
que per aquests dos tipus de re-
sidus els ciutadans haurem de 
treure la brossa en una bossa a 
la nit i dipositar-la dins un con-
tenidor particular que se’ns fa-
cilitarà. Al matí haurem d’entrar 
el contenidor buit a casa i guardar-lo 
fins al pròxim dia que toqui. Aquesta 
gestió tampoc no la podrem fer els dies 
que vulguem, sinó només aquell dia 
que hi hagi recollida i de segons quin 
tipus de residu es tracti.

El nou sistema suposa un repte per 
a l’Ajuntament i per als mateixos vila-
tans. A partir d’ara no tindrem les fa-
cilitats de llençar les escombraries a 
l’hora i dia que ens vingui de gust, sinó 
que ens caldrà seguir escrupolosament 

un horari i un calendari. I caldrà, so-
bretot, que prenguem consciència de 
seleccionar bé. Els que fins ara dipo-
sitaven la brossa sense destriar hauran 
de modificar els seus hàbits, sí o sí.

El canvi és per al bé de tothom. No 

es pot admetre que cada any es gene-
rin tones i tones de residus. No es pot 
admetre que no separem bé el rebuig. 
Perquè cal que reciclem tot el que si-
gui reciclable. És clar que el nou siste-
ma suposarà un petit esforç a cadascú 

de nosaltres. Però aquest esforç 
l’haurem de fer conscients i 
contents pensant que és per al 
bé de tots i, sobretot, per al bé 
dels que vindran.

Aplaudim el nou repte de 
recollida de la brossa que s’ha 
posat el nostre Ajuntament. 
Segur que no serà fàcil enge-
gar-lo i mantenir-lo, però val la 
pena. Amb el temps s’aconse-
guirà una millora dels resultats 
alhora que el nostre cas servirà 

d’exemple per a molts altres municipis 
que encara no s’han decidit a fer la re-
collida porta a porta.
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ACTUALITAT ESPECIAL ELECCIONS

L'independentisme es manté fort 
a Agramunt i la Ribera del Sió

▼

Els actes de campanya
En aquestes eleccions la 

pandèmia del coronavirus ha 
obligat els partits a adaptar 
els actes de campanya a les 
mesures de seguretat per mi-
nimitzar al màxim el risc de 
contagi, així que els actes que 
es van fer a la vila es van rea-
litzar de forma telemàtica.

El divendres 29 de gener es 

va fer des de la sala del Ca-
sal Agramuntí l’acte de cam-
panya de Junts amb el lema 
“Junts per fer. Junts per ser”. 
Hi van intervenir el regidor 
de l’Ajuntament d’Agramunt, 
Antonio Farré, el candidat de 
Junts per Lleida, Ramon Tre-
mosa, i la número dos de la 
llista, Cristina Casol.

El dijous 4 de febrer va 

Les anteriors eleccions al Parlament de Catalunya les havia convocat Rajoy aplicant el 155 i atorgant-se una potestat 
que només corresponia al President de la Generalitat. Les eleccions recents tampoc les va convocar qui ho havia de fer. 
La «justícia espanyola» destituí el President Torra per haver mantingut dos dies una pancarta sobre els presos polítics 
al balcó del palau de la Generalitat. El Govern en funcions, amb el vistiplau dels altres partits, va proposar que les elec-
cions fixades en principi pel febrer es posposessin a finals de maig a causa de la intensitat de la pandèmia i el perill que 
suposava per a la salut dels catalans, però altre cop la «justícia espanyola» intervingué i impedí l’ajornament, obligant a 
fer-les el 14 de febrer.

Vista general del pavelló Firal amb totes les mesures de seguretat i sanitàries decretades 
pel PROCICAT. A l'esquerra, punt d'informació on indicaven en quina mesa s'havia d'anar a votar. 
Tant aquí com en el moment d'emetre el vot, el DNI s'havia de deixar en una safata per precaució.
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ACTUALITAT ESPECIAL ELECCIONS

AGRAMUNT (Comparativa 2021-2017)

Mesa Cens Votants ERC JxCat PDeCAT CUP Comú Podem PSC C’s PP VOX Altres Nuls Blancs

2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2021 2021 2021

1 576 559 301 436 95 161 128 147 6 18 15 3 13 21 18 3 52 9 25 7 5 1 5

2 638 668 349 527 104 176 135 188 10 12 22 5 11 27 21 3 76 10 25 23 6 8 6

3A 609 639 355 530 99 188 113 156 10 22 14 6 18 42 30 10 101 7 17 20 12 5 9

3B 728 719 412 586 130 251 147 186 14 13 9 16 16 38 25 5 80 7 14 18 9 11 4

4A 540 564 284 474 69 171 113 132 8 16 23 4 10 39 29 5 69 7 32 12 5 0 6

4B 642 624 352 531 105 201 119 147 3 16 17 9 12 36 38 18 94 7 12 12 7 12 8

TOTALS 3.733 3.773 2.053 3.084 602 1.148 755 956 51 97 100 43 80 203 161 44 472 47 125 92 44 37 38

Percentatge 55,00 81,74 29,32 37,22 36,78 31,00 2,48 4,72 3,24 2,09 2,59 9,89 5,22 2,14 15,30 2,29 4,05 4,48 2,14 1,80 1,85

             RIBERA DEL SIÓ    (Comparativa 2021-2017)

MUNICIPIS Cens Votants - Participació PDeCAT JxCat ERC CUP PSC Comú Podem  C’s PP VOX

2021 2017 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  %

Agramunt 3.733 3.773 2.053 55,00 3.084 81,74 51 2,48 755 36,78 956 31,00 602 29,32 1.148 37,22 97 4,72 100 3,24 203 9,89 161 5,22 43 2,09 80 2,59 44 2,14 472 15,30 47 2,29 125 4,05 92 4,48

Puigverd 154 162 97 62,99 138 85,19 2 2,06 29 29,90 63 45,65 26 26,80 35 25,36 6 6,19 9 6,52 13 13,40 9 6,52 0 0,00 3 2,17 1 1,03 8 5,80 5 5,15 8 5,80 6 6,19

Preixens 350 360 212 60,57 290 80,56 52 24,53 41 19,34 90 31,03 49 23,11 95 32,76 11 5,19 19 6,55 18 8,49 25 8,62 8 3,77 8 2,76 5 2,36 35 12,07 4 1,89 14 4,83 14 6,60

Ossó de Sió 159 167 105 66,04 144 86,23 11 10,48 37 35,24 58 40,28 26 24,76 42 29,17 3 2,86 5 3,47 8 7,62 5 3,47 1 0,95 6 4,17 2 1,90 18 12,50 1 0,95 9 6,25 7 6,67

Els Plans de Sió 419 432 270 64,44 346 80,09 8 2,96 105 38,89 159 45,95 65 24,07 103 29,77 29 10,74 23 6,65 20 7,41 12 3,47 9 3,33 8 2,31 2 0,74 33 9,54 0 0,00 3 0,87 13 4,81

Montgai 572 559 363 63,46 482 86,23 22 6,06 91 25,07 179 37,14 122 33,61 162 33,61 31 8,54 17 3,53 42 11,57 24 4,98 0 0,00 6 1,24 9 2,48 61 12,66 14 3,86 26 5,39 8 2,20

La Sentiu 367 379 237 64,58 317 83,64 7 2,95 85 35,86 112 35,33 63 26,58 94 29,65 14 5,91 20 6,31 28 11,81 18 5,68 9 3,80 12 3,79 2 0,84 42 13,25 3 1,27 14 4,42 12 5,06

Total la Ribera 5.754 5.832 3.337 57,99 4.801 82,32 153 4,58 1.143 34,25 1.617 33,68 953 28,56 1.679 34,97 191 5,72 193 4,02 332 9,95 254 5,29 70 2,10 123 2,56 65 1,95 669 13,93 74 2,22 199 4,14 152 4,55

Ribera sense Agramunt 2.021 2.059 1.284 63,53 1.717 83,39 102 7,94 388 30,22 661 38,50 351 27,3 531 30,93 94 7,3 93 5,42 129 10,0 93 5,42 27 2,1 43 2,50 21 1,64 197 11,47 27 2,10 74 4,31 60 4,7

ser el torn de la CUP que va 
fer el seu acte a la plaça del 
Mercadal. Hi van participar la 
número dos de la CUP a Llei-
da, Nogay Ndiage, i el regidor 

de Tàrrega i número 11 de la 
llista, Dani Esqué.

Per la seva part ERC, amb 
el lema “al costat de la gent”, 
va emetre el seu acte de 

campanya el dijous dia 11 
des de la sala de plens de 
l’Ajuntament. Van interve-
nir l’alcaldessa d’Agramunt, 
Sílvia Fernàndez; la cap de 

Tres imatges de diversos actes 
que es van fer a la vila durant la 
campanya electoral.

▼
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▼

AGRAMUNT (Comparativa 2021-2017)

Mesa Cens Votants ERC JxCat PDeCAT CUP Comú Podem PSC C’s PP VOX Altres Nuls Blancs

2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2021 2021 2021

1 576 559 301 436 95 161 128 147 6 18 15 3 13 21 18 3 52 9 25 7 5 1 5

2 638 668 349 527 104 176 135 188 10 12 22 5 11 27 21 3 76 10 25 23 6 8 6

3A 609 639 355 530 99 188 113 156 10 22 14 6 18 42 30 10 101 7 17 20 12 5 9

3B 728 719 412 586 130 251 147 186 14 13 9 16 16 38 25 5 80 7 14 18 9 11 4

4A 540 564 284 474 69 171 113 132 8 16 23 4 10 39 29 5 69 7 32 12 5 0 6

4B 642 624 352 531 105 201 119 147 3 16 17 9 12 36 38 18 94 7 12 12 7 12 8

TOTALS 3.733 3.773 2.053 3.084 602 1.148 755 956 51 97 100 43 80 203 161 44 472 47 125 92 44 37 38

Percentatge 55,00 81,74 29,32 37,22 36,78 31,00 2,48 4,72 3,24 2,09 2,59 9,89 5,22 2,14 15,30 2,29 4,05 4,48 2,14 1,80 1,85

             RIBERA DEL SIÓ    (Comparativa 2021-2017)

MUNICIPIS Cens Votants - Participació PDeCAT JxCat ERC CUP PSC Comú Podem  C’s PP VOX

2021 2017 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  % 2017  -  % 2021  -  %

Agramunt 3.733 3.773 2.053 55,00 3.084 81,74 51 2,48 755 36,78 956 31,00 602 29,32 1.148 37,22 97 4,72 100 3,24 203 9,89 161 5,22 43 2,09 80 2,59 44 2,14 472 15,30 47 2,29 125 4,05 92 4,48

Puigverd 154 162 97 62,99 138 85,19 2 2,06 29 29,90 63 45,65 26 26,80 35 25,36 6 6,19 9 6,52 13 13,40 9 6,52 0 0,00 3 2,17 1 1,03 8 5,80 5 5,15 8 5,80 6 6,19

Preixens 350 360 212 60,57 290 80,56 52 24,53 41 19,34 90 31,03 49 23,11 95 32,76 11 5,19 19 6,55 18 8,49 25 8,62 8 3,77 8 2,76 5 2,36 35 12,07 4 1,89 14 4,83 14 6,60

Ossó de Sió 159 167 105 66,04 144 86,23 11 10,48 37 35,24 58 40,28 26 24,76 42 29,17 3 2,86 5 3,47 8 7,62 5 3,47 1 0,95 6 4,17 2 1,90 18 12,50 1 0,95 9 6,25 7 6,67

Els Plans de Sió 419 432 270 64,44 346 80,09 8 2,96 105 38,89 159 45,95 65 24,07 103 29,77 29 10,74 23 6,65 20 7,41 12 3,47 9 3,33 8 2,31 2 0,74 33 9,54 0 0,00 3 0,87 13 4,81

Montgai 572 559 363 63,46 482 86,23 22 6,06 91 25,07 179 37,14 122 33,61 162 33,61 31 8,54 17 3,53 42 11,57 24 4,98 0 0,00 6 1,24 9 2,48 61 12,66 14 3,86 26 5,39 8 2,20

La Sentiu 367 379 237 64,58 317 83,64 7 2,95 85 35,86 112 35,33 63 26,58 94 29,65 14 5,91 20 6,31 28 11,81 18 5,68 9 3,80 12 3,79 2 0,84 42 13,25 3 1,27 14 4,42 12 5,06

Total la Ribera 5.754 5.832 3.337 57,99 4.801 82,32 153 4,58 1.143 34,25 1.617 33,68 953 28,56 1.679 34,97 191 5,72 193 4,02 332 9,95 254 5,29 70 2,10 123 2,56 65 1,95 669 13,93 74 2,22 199 4,14 152 4,55

Ribera sense Agramunt 2.021 2.059 1.284 63,53 1.717 83,39 102 7,94 388 30,22 661 38,50 351 27,3 531 30,93 94 7,3 93 5,42 129 10,0 93 5,42 27 2,1 43 2,50 21 1,64 197 11,47 27 2,10 74 4,31 60 4,7

llista de Jovent Republicà de 
Ponent i número dotze a la 
candidatura, Sara Domenjó; 
el president de la Diputació 
de Lleida, Joan Talarn; el 

conseller d’Exteriors, Bernat 
Solè; i la candidata número 
dos per Lleida, Meritxell Ser-
ret (exilia da a Brusel·les) –i 
que substitueix Bernat Solé–, 
la qual ho va fer a través de la 
projecció d’un vídeo.

La jornada electoral
Per tal de donar major com-

pliment a les mesures de se-
guretat i sanitàries decretades 
pel PROCICAT per fer front a 
la Covid-19, l’Ajuntament va 
traslladar la ubicació habi-
tual del col·legi electoral de 
l’Escola Macià-Companys al 
pavelló firal, això va permetre 
una major separació entre les 
meses electorals i l’habili-
tació d’una entrada i sortida 
diferenciada unidireccional. 
Les files en funció de les me-
ses estaven delimitades amb 
tanques i tenien senyalat al 
terra la distància de segure-
tat d'1,5 metres entre perso-
nes. També estava delimitada 
la mesa amb les paperetes i 
les cabines que estaven si-
tuades en el lateral esquerra 
del pavelló per una filera de 
tanques.

Encara que no era obliga-
tori, es recomanà seguir unes 

franges horàries per anar a 
votar: de 9 del matí a 12 del 
migdia, les persones de risc; 
de 12 del migdia a 7 del ves-
pre, la població general; i de 
7 a 8 del vespre, les persones 
en quarantena (positius, con-
tactes estrets i sospitosos). 
També es recomanà portar el 
vot preparat des de casa per 
agilitar la votació.

La jornada va transcórrer 
sense cap tipus d’incidència. 
Totes les meses es van consti-
tuir sense problemes. Els vo-
tants disposaven de gel desin-
fectant a l’entrada de la fila 
on votaven i havien de deixar 
el document acreditatiu en 
una safata que contínuament 
desinfectaven. Després de vo-
tar, la persona sortia per una 
de les portes de l’altra banda 
del pavelló. En l’última fran-
ja horària els membres de les 
meses van anar ben protegits 
amb una bata, mascareta, 
pantalla facial i guants.

Algunes persones van tro-
bar bé aquest canvi d’ubi-
cació, ocasionat per motius 
sanitaris, perquè hi havia més 
espai, des del consistori es 
valorarà si és factible o no fer-
les aquí.
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▼

ACTUALITAT ESPECIAL ELECCIONS

CATALUNYA LLEIDA AGRAMUNT

PARTITS
Vots % Escons Vots % Escons Vots %

2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017 2021 2017
PSC 23,04 13,86 33 17 15 9,04 3 1 9,89 5,22
ERC 21,3 21,38 33 32 42,45 26,7 5 5 29,32 37,22
JxCat 20,04 21,66 32 34 44,79 32,49 5 6 36,78 31,00
CUP 6,67 4,46 9 4 7,4 5,04 1 0 4,72 3,24
Comú Podem 6,86 7,45 8 8 3,23 3,9 0 2,09 2,59
VOX 7,69 - 11 - 5,53 - 1 - 4,48 -
C’s 5,57 25,35 6 36 3,21 16,98 3 2,14 15,30
PP 3,85 4,24 3 4 3,54 4,53 0 2,29 4,05
Participació 53,56 81,95 135 54,65 80,61 15 55 81,74

ARC PARLAMENTARI CATALÀ

DISTRIBUCIÓ DE VOTS PER PARTITS A AGRAMUNT

Altres

602

755

47

203
51

92
97

755

44

44

43

135
E  S  C  O  N  S

33

32

8

33

3
6

9
11
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▼

JuntsxCat
Ramon
Tremosa

JuntsxCat
Cristina
Casol

JuntsxCat
Jordi
Fàbrega

JuntsxCat
Anna
Feliu

JuntsxCat
Joan Carles
Garcia

ERC
Marta
Vilalta

ERC
Meritxell
Serret

ERC
Jordina
Freixanet
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ELS 15 DIPUTATS PER LLEIDA

Anàlisi dels resultats
És simptomàtic que el cens 

d’Agramunt i de tots els po-
bles de la Ribera del Sió va 
disminuint en cada contesa 
electoral. És un fet que cal-
dria analitzar bé. A Agramunt 
el desembre del 2017 van po-
der votar 3.773 persones i en 
aquesta ocasió eren 3.733; 
és a dir, 40 persones menys. 
En tots i cadascun dels altres 
pobles va passar el mateix i 
d’un cens electoral de 5.832 
electors, s’ha passat en tota la 
Ribera a 5.754. Això és una 

minva de 78 electors en poc 
més de dos anys. Això es pot 
explicar segurament perquè a 
la disminució d’habitants en 
alguns pobles s’ha de sumar 
el fet que els migrants, que 
cada vegada són més, no pu-
guin votar.

La primera dada constata-
ble és la forta davallada en 
la participació als comicis. 
Una davallada que es produí 
arreu. La pandèmia de la Co-
vid-19 ben segur en va ser la 
principal causa. A Agramunt 
la participació va baixar en 
1.031 vots, que representen 
el 26,74% (de la participació 
del 81,74% del 2017, es va 
passar ara al 55%). Aquesta 
participació, però, va ser lleu-
ment superior a la de tota la 
circumscripció de Lleida i a 
la de Catalunya. En la resta 
dels pobles de la Ribera del 
Sió la participació va baixar 
un 20%: de 83,39 de l’ante-
rior vegada, s’ha passat ara al 
63,53.

El resultat global dels nos-
tres pobles coincideix força 
amb els obtinguts en anteri-
ors vegades. Es mantenen els 

partits independentistes que 
continuen encapçalant el ràn-
quing, alhora que es produeix 
una davallada dels partits de 
dretes.

El partit que va aconseguir 
més vots a Agramunt i la Ri-
bera del Sió ha estat Junts per 
Catalunya (JxCat) amb 1.143 
vots, el que suposa quasi una 
tercera part dels vots emesos, 
tot i que en aquesta ocasió 
havia partit escissions. L’al-
tra vegada aquesta formació 
en va tenir 1.617. Al muni-
cipi d’Agramunt va deixar de 
tenir 201 vots, encara que 
percentualment va augmen-
tar en 5,78 punts. El PDeCat, 
hereu de Convergència, que 
no va voler anar amb Junts va 
aconseguir 153 vots (4,58%) 
que van fer que la victòria de 
JxCat no fos tan brillant. A 
constatar que el PDeCat va 
obtenir només al municipi de 
Preixens el 24,53% dels vots.

El segon partit amb vots va 
ser Esquerra Republicana de 
Catalunya (ERC). A Agramunt 
i la Ribera va perdre la prime-
ra posició; de 1.679 vots el 
2017, ha passat a 953. No-

Diferències a Agramunt entre les eleccions 
2021 i 2017

Votants %

Cens electoral -40 -1,06

Participació -1.031 -26,74

Resultats ERC -546 -7,9

Resultats JxCat -201 +5,78

Resultats PSC +42 +4,67

Resultats C’s -428 -13,16

Resultats PP -78 -1,76

Resultats Comú Podem -37 -0,5

Resultats CUP -3 +1,48

Cartells i pancartes dels partits 
distribuïts per diferents indrets 
de la població.
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més a la nostra vila va minvar 
en 546 vots cosa que impli-
ca una davallada d’un 7,9%. 
Creiem no equivocar-nos si 
diem que aquestes xifres són 
demostratives d’un cert des-
content de la població en-
vers la política (pactista amb 
Madrid i de no entesa amb 
JxCat) aplicada pel partit co-
mandat per Oriol Junqueras.

La tercera posició, encara 
que lluny dels dos anteriors, 
va ser pel Partit Socialis-
ta de Catalunya (PSC) amb 
332 vots (9,95%) en tota la 
Ribera del Sió. A Agramunt, 

malgrat la davallada de par-
ticipació, van obtenir 42 
vots més que en les anteriors 
eleccions, cosa que significà 
una pujada del 4,67%. Si es 
compara el vot socialista de 
la nostra zona amb l’obtingut 
en el total a Catalunya es veu 
clarament que aquí els vo-
tants socialistes són minoria, 
només un de cada deu.

La CUP va quedar en quart 
lloc. Van tenir 191 vots en 
tota la Ribera. Destaca el su-
port dels Plans de Sió i Mont-
gai amb un 10,74% i 8,54%. 
Encara que va tenir 3 vots 
menys que en les anteriors 
eleccions, va créixer percen-
tualment un 1,48.

Pel que fa al vot neta-
ment sobiranista (PDeCat + 
JxCat + ERC + CUP) es pot 
dir que va avançar posicions 
perquè tot i obtenir menys 
de mil vots (2.440 ara, res-
pecte dels 3.489 anteriors), 
encara el percentatge va aug-
mentar una mica (ara han 
arribat a 73,11%; abans fou 
72,67%). I això sense haver 
comptat algun vot més que 
anà a parar a altres formaci-
ons independentistes menors. 
Les formacions constituciona-
listes (PSC + Comú Podem + 
PP + Cs + VOX) van obtenir a 
la Ribera del Sió en aquesta 
ocasió 693 vots (20,77%), 
mentre en l’anterior n’havien 
aconseguit 1.245 (25,93%); 
o sigui que van baixar més de 
cinc punts percentuals.

En Comú Podem (ECP) és 
un partit poc votat a la Ribera 
del Sió. En aquesta ocasió va 
baixar en vots i en percentat-
ges. De 123 vots (2,56%) ha 
passat ara a 70 (2,10%).

Dels tres partits espanyo-
listes de dretes l’únic que es 
salvà de l’enfonsament va ser 

VOX, el partit d’ultradreta que 
es presentava per primera ve-
gada. VOX va recollir el des-
contentament d’alguns vo-
tants de Ciutadans (Cs) o del 
Partit Popular (PP). En tota 
la Ribera del Sió VOX va tenir 
152 vots (4,55%), 92 dels 
quals a Agramunt. Si sumem 
els percentatges d’aquestes 
tres formacions tenim que Cs 
+ PP van aconseguir en les 
anteriors eleccions al Parla-
ment el 18,07%; mentre ara 
Cs + PP + VOX han obtingut 
el 8,72%; han baixat més de 
9 punts en percentatge.

El PP va passar de 199 
vots (4,14%) el 2017, a 74 
(2,22%) aquest 2021. Va 
perdre quasi dos punts per-
centuals.

La gran patacada, com a 
la resta de Catalunya, se l’ha 
donat Cs. A la Ribera del Sió 
han passat d’obtenir 669 vots 
(13,93%) a 65 (1,95%); o 
sigui, una caiguda percentual 
de 12 punts. Ha passat de ser 
la tercera força, a la darrera i 
per sota del PP.

En conclusió, es pot dir que 
a la Ribera del Sió les forces 
sobiranistes han refermat la 
seva posició destacada, men-
tre les constitucionalistes 
s’han pres el vot entre elles 
(els socialistes i VOX han es-
garrapat de Cs i PP) i algunes 
han sofert una caiguda espec-
tacular que, d’haver estat així 
a la resta de Catalunya, hau-
rien desaparegut totalment. 
A Agramunt i la Ribera del 
Sió, dos de cada tres vots és 
independentista, un de cada 
deu és socialista i quatre i 
mig de cada cent han votat 
l’ultradreta.

Joan Pijuan, Joan Puig 
i Josep Rovira

ACTUALITAT ESPECIAL ELECCIONS

En el moment d'anar a votar, 
tothom havia de guardar 
la distància de seguretat 
marcada al terra.

Durant tota la jornada, es ne-
tejaven les meses molt sovint 
i de manera acurada.

Es pot dir que 
a la Ribera del 
Sió les forces 
sobiranistes 
han refermat 
la seva posició 
destacada.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOAN PIJUAN 

Carnaval

Aquest any, la 35a edició 
del Carnaval va estar 
marcada per la pandè-

mia del coronavirus. A causa 
de la crisi sanitària provocada 
per la Covid-19, el Carnaval 
no es va celebrar com en les 
edicions passades amb actes 
que aglutinessin gent com la 
multitudinària rua o la sar-
dinada popular, sinó que la 
celebració es va adaptar a les 
mesures de prevenció i segu-
retat de la ciutadania.

Per tal de mantenir viu l’es-
perit de la festa en aquest 
temps de pandèmia, la co-
missió de Carnaval juntament 
amb la regidoria de Festes de 
l’Ajuntament van programar 
tota una sèrie d’activitats en 
línia per seguir des de casa i 
amb els grups de convivència 
habituals.

El Carnaval es va celebrar 
del 8 al 14 de febrer amb el 
lema XurriTube, atès que en-
guany la programació es faria 
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Algunes de les cases participants al Concurs d’Habitatges.
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majoritàriament a través 
de les xarxes socials. Les 
activitats van començar 
el dilluns als centres es-
colars amb les consignes 
que la Reina Xurripampi 
dona als escolars i que 
havien de seguir cada dia 
de la setmana.

El divendres dia 12 a 
la tarda es va emetre el 
pregó a través del canal 
de Youtube de Carnaval.

L’endemà dissabte es 
va celebrar un Concurs 
d’Habitatges amb temà-
tica lliure. Es podia parti-
cipar decorant tota la fa-
çana de la casa, o només 
les finestres, els balcons 
o les portes. Va comptar 

amb 16 participants. La 
família Reial Carnavalera 
va ser l’encarregada de 
valorar les decoracions 
segons la seva creativi-
tat, originalitat i labori-
ositat. El primer premi, 
un val d’un menú de 
80€, va ser per al Camí 
de les Planes; el segon 
premi, un val d’un menú 
de 60€, per a l’Avinguda 
Marià Jolonch; i el tercer 
premi, un val d’un menú 
de 40€, per a Cal Carre-
ter, tots tres per a con-
sumir en qualsevol es-
tabliment de restauració 
de la vila. A causa de la 
pandèmia aquest any la 
Companyia Teatredetics 

▼

Més façanes de les cases participants 
al Concurs d’Habitatges, les d'aquesta 
pàgina i les tres de dalt de la pàgina 
següent.
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no va participar del Carna-
val repartint el seu tradicio-
nal “cagarro”.

A les 5 de la tarda Ràdio 
Sió va emetre un programa 
especial de “La Dolce Vita” 
d’Àngel Pellicer amb les pe-
ticions musicals fetes pels 
oients de l’emissora local.

Una altra proposta de la 
comissió de Carnaval va ser 
un Concurs de Fotos, que la 
gent publiqués a Instagram 
durant tot el dissabte fotos 
amb les seves disfresses ac-
tuals o d’anys anteriors per 
rememorar els Carnavals 
d’Agramunt. Entre tots els 
participants sortejarien una 
xurripampi de drap. Una 

altra activitat proposada a 
les xarxes va ser un Concurs 
de TikTok, una aplicació 
per crear i compartir vídeos 
curts, amb un premi al més 
original.

El diumenge dia 14 de 5 
a 6 de la tarda s’organitzà 
una competició de Xurri-
Fornite, la versió virtual del 
Xurrikiller tradicional adap-
tat a les mesures de pre-
venció de la Covid-19, que 
es va poder jugar des de 
qualsevol plataforma, ja si-
gui amb la PlayStation, PC, 
Switch. El guanyador va ser 
OTELCONQUISTADOR amb 
108 punts i 45 kills; en se-
gon lloc: TTV_FERRANO7 

amb 82 punts i 30 kills; i 
en tercera posició: ADRI-
AF21 amb 70 punts i 25 
kills. El guanyador es va en-
dur una super Xurripampi, a 
més de tenir l’honor de ser 
el guanyador del Xurrikiller 
2021.

A les 7 de la tarda es va 
emetre pel canal de Youtu-
be de Carnaval el judici del 
Rei Carnestoltes.

Per cloure la celebració 
d’aquest Carnaval atípic es 
va proposar fer un enterra-
ment de la sardina virtual, 
demanant a la gent que 
pengés a les xarxes socials 
una foto de la bombolla fa-
miliar amb l’ entrepà.

XURRIXURRIRIIIII
TubeTube

D e l 8 a l 1 4 d e F e b r e r d e l 2 0 2 1

▼

Els tres primers premis dels guanyadors del Concurs d’Habitatges. A baix, cartell que es va fer servir per anunciar el Carnaval per les xarxes socials.
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CARNESTOLTES: Doncs sí, prepareu-vos pel meu minut de 
glòria, faré un breu repàs de la vila.

Agramuntins i agramuntines, pareu atenció que ara arriba 
el millor:

- A l’ESPAI CÍVIC, us deixo un tràiler d’EPIS per muntar un 
hospital de campanya, que les PCR van que volen i amb un 
any i poc de vida només ha servit per això.

- A LA CREU ROJA D’AGRAMUNT, us deixo un val a l’IBARZ 
d’aquests que ara estan de moda a la vila perquè pugueu 
canviar les quatre rodes, que les que porteu ja han aguantat 
prou el Resistiré.

- A L’OPOSICIÓ JUNTS x AGRAMUNT, us deixo una brúixo-
la perquè almenys us pugueu trobar en l’ordre del dia dels 
plens.

- AL CENTRE EXCURSIONISTA, després de dos anys d’espera 
pel  rocòdrom, els deixo les primeres pedres… amb aquest 
pas tornareu a tenir la barra de la Festa Major que encara no 
hauré pogut pujar la paret.

- A RÀDIO SIÓ AGRAMUNT, li dono l’enhorabona per tornar 
a portar la programació dels dissabtes, bé de déu, quin gust 
sentir lo Jubete dedicant cançons.

- AL FRANKFURT i VIRGINIAS, us deixo dos metres (si us 
en deixo un hi haurà polèmica...) perquè cada matí pugueu 
mesurar les vostres terrasses... segur que teniu els veïns ben 
entretinguts amb palometes!

- A TORRONS VICENS, no li cedeixo res, li ordeno que instal-

li unes barreres perquè pugui controlar l’accés al seu polígon.
- AL NOU MOSSÈN D’AGRAMUNT, li demano si us plau que 

a la pròxima festa que faci a l’església almenys m’inviti, que 
ara mateix hi ha més festa a l’església que al polígon! i que 
jo també sóc Déu nostre senyor! 

- ALS TABALERS DE L’ESPETEC D’AGRAMUNT, li demanarem 
al Velasco que us cedeixi un terreny al Pilar d’Almenara i que 
la natura pugui gaudir dels vostres putos tambors.

- ALS DEL BÀSQUET, us cedeixo tots els dòminos per fer 
un equip sènior, en tinc algun d’alt i desmanegat que farà el 
mateix que vosaltres. 

- ALS ESCATXICS, ja que us van fotre la pista d’atletisme, 
us deixo un trosset del dirt track.

- A l’ASSOCIACIÓ TRADI-SIÓ, no tants concerts de gralla, 
que collons es fan inaguantables, i més capgròs del rei car-
nestoltes.

- A LA POLICIA LOCAL, gràcies a déu que augmenteu la 
plantilla, sou més per córrer quan se us espatlli el cotxe!

- A LES DONES DE L’ESBARJO, us cedeixo el meu perfil de 
TIK TOK per entrenar-vos per a la propera escala en hi-fi.

- A CAL SANGRÀ, li deixo un xec il·limitat de la Caixa per 
sufragar els gastos. Pilar!!! Aquest carnaval, passarà factu-
ra!! Si vols quedem per XurriPlorar junts.

- A L’ESCOLA DE FUTBOL GERARD GATELL, els vull aclarir 
un tema important; el camp és propietat del poble i no del 
club!! El poble vol un Carnaval de gespa ja només per to-
car-vos els collons.

Testament Rei Carnestoltes

Guanyador fotos @ANNA_BETT. Guanyador Tik Tok @XAVIBALAGUERO3.
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- ALS BOMBERS VOLUNTARIS D’AGRAMUNT, que n’esteu de 
contents amb el vehicle nou, ara només us falta la plantilla... 
que vinguin apagar-me el “fuego que llevo dentro”.

- A LA GASOLINERA DEL KIPPS, us portaré mobiliari i així ja 
podreu muntar el vostre propi bar, que la clientela ja la teniu 
més que assegurada.

- AL VIMAT, molta sort amb el trasllat a Tàrrega però vigi-
la que amb les ventades que hi fot potser tornaràs volant. 
Almenys saps segur que els de Tàrrega et faran gasto amb 
bosses de basura.

- AL CONSELLER “BERNAT SOLÉ”, aquest any no et fotrem 
a caldo que ja ho ha fet el tribunal superior de “injustícia”, 
sempre al teu costat Honorable Conseller. AAHH! Sent el 
conseller d’exteriors et regalem un curs d’anglès a la Busy 
Bee School a veure si millorem aquest accent.

- A LA BRIGADA MUNICIPAL, us deixo un augment de sou, 
perquè amb la currada que vau fotre per la Festa Major, no 
hi ha qui ho aguanti.

- A LES FERRETERIES MOLINET I FIRAL, us demano que em 
feu un préstec, que aquesta pandèmia us està fotent d’or, 
cabrons! Encara espero la piscina jo!!!

- A LA PASTISSERIA BATISTET, un dono un rellotge, ja us 
hagués tancat el xiringuito a la primera setmana! Si tanquem 
tots, tanquem tots.

- Al REGIDOR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA, no et deixo res per-
què  sàpigues com es van sentir la majoria d’agramuntins 
quan van anar a buscar el val a l’ajuntament i els donaven 
un paper per demanar un desig. Fregar-me el cul vaig fer 
amb aquell desig que ja vas veure que no tenia paper de wc!

- A LA GENT DE L’AGRAPOLY, a 31€ el joc l’any que ve podeu 

fer disfresses de diamants, així sereu la joia del carnaval. 
Vosaltres no marxeu a Andorra eeh malparits.

- A L’OFICINA DE TURISME, una becària perquè no en sortiu 
i quan comenceu a remuntar us fan tancar. Ja en sabeu, ja, 
punyeteres.

- AL PATRONAT ESPORTS, us dono un pic i pala, perquè així 
almenys us pugueu guanyar el sou fent pistes de pàdel que 
ara està de moda. Aah i un curset de funcionament de la 
màquina de netejar la pista, que hi ha més merda que al pa-
velló firal a les sis de la matinada després d’un bon carnaval.

- ALS TÈCNICS DE RECICLATGE DEL PORTA A PORTA, els ce-
deixo els patinets del Xus perquè facin la feina com déu 
mana.

I ara ve lo bo, deixeu de pagar Netflix agramuntins! que la 
millor sèrie la tenim a casa! La guerra dels Àngels, VIRGINIAS 
vs VICENS; que si torrons de Reus, que a veure qui fa més 
anuncis a TV3, que si és molt car entrar a la IGP… surt molt 
car seguir-li els passos al vell, però Àngel jove sempre tindràs 
la Flower.  

- A L’AJUNTAMENT d’AGRAMUNT, li agraeixo el canvi d’alcal-
de. Ja tocava, collons! Presència femenina. Vinga va, aquest 
any seré bo, que només començar ja t’estan caient hòsties 
per tot arreu!! Sílvia, sort i encerts i deixa’ns quartos que 
l’any que ve ho rebentarem tot!! Ah, si no hi ha força quar-
tos... el pròxim no seré tan bo i et deixaré ben calenteta...

- A LES RESIDÈNCIES D’AGRAMUNT i a la població que s’hagi 
vist afectada per la COVID-19, una envio una forta abraçada!

Fins aquí lo meu testament. Au, ja n’he dit prou de baja-
nades! Si em vols jutjar, jutja’m ja!

El pregó del Carnaval i el judici del Rei Carnestoltes va ser emesos per les xarxes socials.
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La Junta Electoral 
fa retirar fotografies 
i pancartes

La Junta Electoral de zona 
va enviar a l’Ajuntament 
d’Agramunt un requeriment 

en què li exigia que retirés 
les fotografies i pancartes re-
latives als presos polítics en 
compliment de l’acord de la 
Junta Electoral Central sobre 
“l’exhibició de símbols ideo-
lògics i partidistes”, adduint 
que “els poders públics estan 
obligats a mantenir estricta-
ment la neutralitat política”.

Per aquesta raó, les pan-
cartes i les fotografies dels 
presos polítics i exiliats recla-
mant la llibertat i l’amnistia 
van ser retirades del balcó de 
la façana principal de la casa 
de la vila.

Ara, les mateixes fotogra-
fies es poden contemplar en 

alguns balcons particulars de 
la plaça de l’Església, a pocs 
metres de distància d’on eren 
abans.

Incendi
La nit del dijous 14 de ge-

ner es va produir un incendi 
en una granja de pollastres de 
la vila situada a la partida de 
les Eres, prop del carrer del 
Convent. El servei d’emer-
gències va rebre l’avís del foc 
cap a un quart de deu. Fins 
a set dotacions dels Bombers 
de la Generalitat van treba-
llar en l’extinció del foc que 
va acabar totalment apagat al 
cap d’un parell d’hores. Les 
flames van afectar la tercera 
i última planta de la granja i 
part de la teulada, i va causar 
la mort d’un miler de pollets 
que hi havia.

Protesta del sector de la 
perruqueria i l’estètica

Un total de set perruqueri-
es de la vila es van sumar el 
dimecres 20 de gener a una 
nova convocatòria de vaga del 
sector a nivell estatal per de-
manar la baixada de l’IVA del 
21% al 10% i no van obrir de 
9 a 1 del migdia.

El sector de la perruqueria 
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Les pancartes i les fotografies 
es van traslladar a balcons de 
particulars.

Els bombers durant l’extinció del foc que va afectar la tercera planta de la granja. A la dreta, estat en què va quedar la granja després del foc.
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i l’estètica reclamen la recu-
peració de l’IVA reduït, del 
10%, que és el que els cor-
respon per ser un sector es-
sencial. Insisteixen que no té 
cap sentit que durant la pan-
dèmia se’ls hagi considerat 
un servei essencial i que per 
contra continuïn pagant un 
IVA de luxe del 21%.

Les concentracions estaven 
convocades per la plataforma 
“Creer en nosotros” i van te-
nir lloc a unes 70 ciutats del 

conjunt de l’Estat, 13 d’elles 
a Catalunya. El passat mes 
d’octubre el sector ja es va 
manifestar per reclamar la 
mateixa reforma.

Tempesta
El divendres 22 de gener la 

borrasca Hortense arribava a 
Catalunya. Al voltant de les 8 
del matí un violent fenomen 
meteorològic anomenat tor-
bonada, causat per un tipus 
de núvol denominat cumulo-
nimbus arcus, s’endinsava a 
les terres lleidatanes per es-
combrar ràpidament d’oest a 
est tot Catalunya amb fortes 
ratxes de vent, activitat elèc-
trica, pluja i calamarsa. Els 
registres de pluja es van mou-
re entre els 5 i els 20 l/m2, 
en alguns indrets en forma de 
calamarsa i les fortes venta-
des van fer caure branques i 
arbres, i també murs i sostres 
d’alguna nau.

L’arc de tempesta va des-
carregar a Agramunt cap a 
dos quarts de 9, en pocs mi-
nuts va deixar els carrers em-
blanquinats de calamarsa i 
un registre de pluja de 5 litres 

per metre quadrat. L’afecta-
ció del seu pas pel municipi 
es va saldar amb una avaria 
elèctrica al transformador 
pròxim a l’Institut que va cau-
sar talls de subministrament 
als carrers propers i la caigu-
da d’un dels pins del Parc del 
Convent per la forta ventada 
que no va arribar a ocasionar 
danys personals.

Donació de sang
El divendres 29 de gener el 

Banc de Sang i Teixits de Llei-
da va efectuar a l’Espai Cívic 
la primera de les campanyes 
de donació de sang i plasma 
d’aquest any. La jornada es va 
realitzar de les 5 de la tarda 
a les 9 del vespre i va acabar 
amb un total de 49 donacions 
(de les quals 5 de plasma).

Com en les anteriors campa-
nyes que s’han fet en aquests 
moments de pandèmia, els 
interessats en donar sang van 
haver de seguir els protocols 
de prevenció establerts com 
demanar cita prèvia al web 
donarsang.gencat.cat per tal 
d’evitar així les aglomeracions 
o l’espera.
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Algunes perruqueries van 
secundar la protesta del sector 
per l’IVA reduït.

La tempesta va emblanquinar 
els carrers i els terrats de 
calamarsa.
A la dreta, efectes de la forta 
ventada al Parc del Convent.
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Campanya 2020
Any marcat per la pandèmia 

del coronavirus Covid-19. Es 
realitzen a la vila les quatre 
campanyes de donació que es 
fan cada any en els mesos de 
gener, abril, juliol i novembre. 
La campanya del mes d’abril 
ja es fa seguint les mesures 
de prevenció per a la propa-
gació de la Covid-19: per par-

ticipar-hi, cal demanar cita 
prèvia al web del Banc de 
Sang, és obligatori l’ús de la 
mascareta, s’ha de guardar 
una distància mínima de se-
guretat amb la resta de perso-
nes i es posa a disposició dels 
donants gel esterilitzant i un 
bolígraf d’un sol ús per em-
plenar el qüestionari. Hi ha 
tantes peticions que el Banc 
de Sang fixa una nova jorna-
da de donació el mes de maig 
perquè puguin donar. Al cap 
de l’any es registren un total 
de 287 donacions. Un resul-
tat molt bo donada la situació 
epidemiològica. A pesar de la 
pandèmia la gent ha respost 
en cada crida.

Cicle Brots. Fairfly
El dissabte 30 de gener es 

va representar al teatre Casal 
Agramuntí la darrera de les 
obres programades l’any pas-
sat en el 2n cicle d’arts es-
cèniques i musicals Brots que 
es van ajornar per la situació 
epidemiològica d’aquell mo-
ment, en ple estat d’alarma, 
l’espectacle Fairfly de la com-
panyia La Calòrica escrita per 
Joan Yago i dirigida per Israel 
Solà. L’obra s’havia de repre-
sentar el mes d’abril.

La posada en escena 
d’aquesta peça teatral va ser 
diferent de les que estem 
acostumades a veure, ja que 
el públic assistent presencià 
l’obra des de dalt de l’escena-
ri. Al mig, una taula rodona i 
quatre cadires on els protago-
nistes desenvolupen la trama 
de l’obra com única esceno-
grafia i a les quatres bandes, 
uns 40 espectadors asseguts 
amb totes les mesures de se-
guretat.

Fairfly és una sàtira agre-
dolça sobre la precarietat de 

l’economia, els anhels de 
futur i les ganes de canviar 
el món. L’obra tracta la situ-
ació de quatre amics que in-
tenten organitzar-se després 
que l’empresa d’alimentació 
infantil on treballen els co-
muniqui l’obertura d’un ERO. 
La primera idea és lluitar per 
defensar els seus llocs de fei-
na, però després es plantegen 
fer realitat una brillant idea 
pròpia que els pot suposar be-
neficis econòmics: la creació 
d’unes farinetes per a nadons 
a base de larva de mosca, 
saltant al món de l’emprene-
doria. L’espectacle mostra les 
diferents fases que travessa el 
projecte empresarial: la idea 
inicial, l’anàlisi de mercat, 
la creació, la distribució, el 
finançament, el marketing...

L’obra fou guardonada amb 
dos Premis Butaca (2017) al 
millor espectacle de petit for-
mat i millor text, un Premi de 
la Crítica (2017) i dos Premis 
Max (2018) al millor text i es-
pectacle revelació.

Dia Mundial Contra 
el Càncer

Agramunt es va sumar el 
dijous 4 de febrer a la com-
memoració del Dia Mundial 
Contra el Càncer il·luminant 
de color verd diferents indrets 
i monuments emblemàtics 
com el campanar de l’església 
de Santa Maria, la plaça del 
Pou i el pont romànic.

L’objectiu d’aquesta ce-
lebració, promoguda per la 
Unió Internacional Contra el 
Càncer (UICC) amb el suport 
de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS), és augmentar 
la conscienciació i mobilitzar 
la població per avançar en la 
prevenció i control del càncer.

L’AECC-Catalunya contra 

Gener Abril Maig Juliol Novembre
Total 

donacions

Any 2016 90 68 67 144 369

Any 2017 80 79 43 55 257

Any 2018 79 57 17 50 203

Any 2019 63 186 49 67 365

Any 2020 73 53 44 51 66 287
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Els actors van actuar amb el pú-
blic assegut dalt de l’escenari.

Jornada de donació de sang a l’Espai Cívic.
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el Càncer de Lleida denuncia 
que la pandèmia de Covid-19 
ha agreujat la situació de de-
sigualtat i vulnerabilitat de la 
població amb càncer. Un de 
cada cinc pacients no han es-
tat diagnosticats o s’han diag-
nosticat tard a causa del con-
finament. D’altra banda, un 
20% de la població amb càn-
cer ha empitjorat greument la 
seva situació econòmica du-
rant el confinament i un 17% 
encara no s’ha recuperat. Da-
vant aquesta situació, l’Asso-
ciació demana un Acord Con-
tra el Càncer perquè pacients 
i familiars puguin fer front a 

la malaltia en igualtat de con-
dicions. L’acord inclou punts 
com ara que tota la població 
tingui la mateixa facilitat en 
la presa de decisions salu-
dables per evitar fins al 50% 
dels casos de càncer, que es 
pugui accedir amb igualtat 
als programes de cribratge 
independentment del lloc de 
residència o que ningú es 
quedi sense diagnosticar com 
a conseqüència de qualsevol 
mena de crisi.

Vandalisme
A principis d’aquest mes 

de febrer, la nostra església 

de Santa Maria va ser objecte 
d’un acte vandàlic. El dijous 
dia 4 l’església va despertar 
amb una pintada a la façana 
que algun incívic va fer la nit 
abans. Després de posar-ho 
en coneixement de la Policia 
Local, membres de la brigada 
municipal s’encarregaren de 
netejar la pintada. A les deu 
del matí ja no en quedava cap 
rastre a la paret.

És penós l’incivisme que 
mostren alguns fent aquest 
tipus d’accions i el poc res-
pecte que demostren vers el 
patrimoni històric de la vila. 
Cal recordar que l’església de 

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

JO
A

N
 P

IJ
U

A
N

Il·luminació de la plaça del Pou 
i el pont romànic de color verd 
per commemorar el Dia Mundial 
Contra el Càncer.

Pintada a la façana de l’església 
de Santa Maria i membres de la 
brigada netejant-la.
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Santa Maria va ser declarada 
bé cultural d’interès nacional 
el 1931.

Unió de Botiguers
El divendres 5 de febrer la 

Unió de Botiguers i Industri-
als d’Agramunt va lliurar els 
dos patinets elèctrics del sor-
teig de la campanya de Na-
dal “Desitgem que desitgis” 
que es va realitzar a la sala 
de plens de l’Ajuntament a 
principis de setmana. L’acte 

d’entrega es va fer a la plaça 
del Pou.

El sorteig es va realitzar en-
tre tots els clients que van fer 
una compra en un dels esta-
bliments o comerços adherits 
a la campanya. Les afortuna-
des del premi van ser Diana 
Gassó i Emi Pla, amb una 
butlleta segellada a Cal Serra.

Atrapacontes
El dissabte 6 de febrer la 

Biblioteca Municipal va ofe-
rir una nova sessió de l’Atra-
pacontes online a través del 
Facebook de l’Ajuntament. 

Aquest mes el conte va ser La 
girafa Fari perd les taques.

Un conte dels alumnes de 
segon de primària de l’Esco-
la Isaac Peral de Terrassa, 
guanyador de la V edició dels 
Jocs Florals Escolar de Cata-
lunya (2018), convocats pel 
Departament d’Ensenyament, 
en la categoria de conte 
audio visual il·lustrat.

Concentració de suport 
a Hasél

El dimarts 16 de febrer al 
matí els Mossos d’Esquadra 
van detenir el raper Pablo 
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Lliurament dels patinets elèc-
trics de la campanya de Nadal 
de la Unió de Botiguers. 

A la dreta, una altra sessió de 
l’Atrapacontes que la Biblioteca 
ha de fer de forma online per les 
mesures restrictives.

Desplegament d'una pancarta a 
la plaça de l'Església en suport 
a Pablo Hasél i recorregut dels 
manifestants adreçant-se a la 
plaça del Pou.
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Hasél al rectorat de la Uni-
versitat de Lleida en resposta 
a l’ordre d’empresonament 
de l’Audiència Nacional per 
delictes d’enaltiment del ter-
rorisme i injúries a la monar-
quia.

Davant d’aquest fet es van 
convocar concentracions de 
suport a diferents poblacions 
de Catalunya. A casa nostra, 
més de mig centenar de per-

sones es van concentrar a les 
set del vespre a la plaça de 
l’Església per mostrar el seu 
suport al raper. Durant l’ac-
te es va desplegar una gran 
pancarta on es podia llegir: 
Contra el terrorisme d’Estat 
Pablo Hasél Llibertat!, es van 
escoltar cançons del raper 
i es va llegir un manifest de 
la plataforma Llibertat Pablo 
Hasél. Posteriorment els ma-

Manifest de la plataforma Llibertat Pablo Hasél

PABLO HASÉL HA LLUITAT PER NOSALTRES; ARA NOSALTRES 
HEM DE LLUITAR PER ELL!

Han segrestat el nostre company. No 
hi ha hagut la suficient solidaritat 

portada als carrers per impedir-ho, però 
no és hora de donar-ho tot per perdut i 
baixar els braços. Ara més que mai cal 
augment els esforços en la campanya per 
la seva llibertat. No serà gens fàcil però 
si s’organitza un potent moviment soli-
dari l’Estat es veurà obligat a alliberar-lo.

L’han utilitzat com a cap de turc per 
espantar-nos a la resta i impedir que 
lluitem pels drets que ens neguen diària-
ment amb violència. Ens volen esclaus i 
submisos però ja és hora de dir prou! Per 
això, aquest atac no és només contra ell 
sinó contra tots nosaltres. Hem de sentir 
la seva condemna com a pròpia ja que se 
l’han emportat per denunciar amb la mú-
sica i la seva lluita les misèries d’aquest 
règim que ens obliga a tenir vides de 
precarietat, explotació i sense futur. Per 
tant a Pablo l’han empresonat per lluitar 
pels nostres drets i ara és el nostre deure 
lluitar per ell i aconseguir que torni a ser 
als carrers.

El govern del PSOE i Unidas Podemos, 
amb el silenci i complicitat de la resta 
de partits del congrés, són els principals 
responsables d’aquest atac. Hem d’asse-
nyalar-los com el que són: enemics de 
la democràcia i de la classe treballadora. 
Aquesta vegada l’Estat feixista espanyol 

ha donat una passa més en la seva re-
pressió i com antifeixistes tenim l’obli-
gació de respondre amb contundència 
organitzada. No podem permetre que 
s’emportin a lluitadors sense que hagi 
una resposta a l’altura.

DAVANT L’EMPRESONAMENT 
ORGANITZEM LA RESPOSTA!

LLIBERTAT PABLO HASÉL!

AMNISTIA TOTAL!

nifestants es van dirigir cap a 
la plaça del Pou on es va do-
nar l’acte per tancat.

La consellera de Cultura 
visita Agramunt

 El dijous, 18 de febrer, la 
consellera de Cultura en fun-
cions, Àngels Ponsa i Roca, 
va fer una visita oficial a Agra-
munt. A quarts d’onze va arri-
bar a la plaça de l’Església on 
va ser rebuda per l’alcaldessa, 
alguns regidors del consistori 
i altres autoritats: la directora 
general de Patrimoni Cultural, 
Elsa Ibar; el delegat del Go-
vern a Lleida, Ramon Farré; el 
director dels Serveis Territori-
als de Cultura a Lleida, Àngel 
Cullerés, i el president del 
Consell Comarcal de l’Urgell, 
Gerard Balcells. Tot seguit vi-
sità l’Ajuntament on va portar 
a terme una reunió amb al-
guns membres del consistori 
i va signar al llibre d’honor on 
va escriure, entre altres parau-
les: “el meu reconeixement i 
agraïment a l’Ajuntament per 
la complicitat en els projectes 
culturals que compartim i per 
posar en valor grans creadors 
del País: Josep Guinovart i 
Guillem Viladot; per molts 
anys puguem seguir coope-
rant. Amb el convenciment 
que la cultura ens farà lliures, 
un record emo cionat pels nos-
tres presos polítics i exiliats”. 
Després, sortint-se del progra-
ma, va voler visitar l’església 
i, tot seguit, anà a l’Espai Gui-
novart i al Pardal on també va 
signar als corresponents lli-
bres d’honor. En el primer va 
deixar consignat: “Una alegria 
immensa ser avui a l’Espai 
Guinovart, un espai on es pot 
veure l’essència del Guino, un 
dels nostres artistes matèrics 
per excel·lència...”. Va mani-

A casa nostra, més 
de mig centenar 
de persones es 
van concentrar a 
les set del vespre 
a la plaça de l’Es-
glésia per mostrar 
el seu suport al 
raper.
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festar el propòsit de continuar 
treballant des de Cultura de la 
Generalitat pels dos museus, 
tenint en compte que el proper 
any se celebrarà el centenari 
de Guillem Viladot, tal i com 
va deixar escrit: “El meu reco-
neixement al projecte de com-
memorar el centenari (de Vila-
dot) l’any 2022, compteu amb 
el suport del Departament de 
Cultura.”  En acabar, tot i no 
estar prevista cap atenció als 
mitjans de comunicació, va 
atendre un moment la perio-
dista de Ràdio Sió, Meritxell 
Bernaus. Després la comitiva 
encara va visitar el museu dels 
Torrons i la xocolata.   ■
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Tres instantànies de la visita de la 
consellera de Cultura a la nostra vila.
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Recull 
d’imatges 
seleccionades 
entre les que 
els nostres 
lectors han 
penjat a 
Instagram 
amb l’etiqueta 
#revistasio

@revistasio
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DE TU A TU JOAN OBIOLS

Un petit empresari 
amb una gran il·lusió

Parlo amb Joan Obiols 
March, un petit empre-
nedor establert a la nos-

tra vila des de fa poc temps. 
Es considera una persona 
entusiasta, aprenent i amb il-
lusions. Comenta que ell és el 
resultat d’allò que ha viscut i 
de les seves interaccions amb 
altra gent i les seves cultures, 
gràcies a les quals s’ha enri-
quit alhora que li han fet de 
mirall per descobrir com és ell 
mateix.

– Joan, presenta’t!
– Vaig néixer a la Seu d’Ur-

gell i vaig viure fins als 16 
anys a Oliana. Aviat vaig anar 
a viure a Lleida i a estudiar 
Formació Professional. Des-
prés vaig estar treballant uns 
anys en una empresa fent 

repara cions de calderes de 
gas. Cap al 2002 em vaig 
anar implicant amb diferents 
moviments socials i oenagès. 
Posteriorment vaig formar-me 
com a treballador social, vaig 
estudiar un postgrau de coo-
peració internacional a la UdL 
que em va portar a fer esta-
des a El Salvador, l’Amazònia 
Equatoriana i la República 
Dominicana en projectes de 
cooperació. Més tard vaig aca-
bar la formació de tres anys de 
Teràpia Gestalt a Barcelona.

– La teva formació t’ha portat 
a treballar amb gent diferent?

– Sí, he treballat amb ado-
lescents, amb persones dro-
godependents, amb persones 
sense llar, amb persones mi-
grades i refugiades, amb gent 
gran i, més recentment, amb 
persones amb diversitat fun-
cional.

– Per què has escollit Agra-
munt per tenir l’empresa Il·
lusions?

– Aproximadament fa uns 
nou anys que visc a Agramunt 
amb la família, la meva pare-
lla i els nostres fills (una filla 
de 5 anys i un fill de 2). El 
2012 vaig acabar l’etapa la-
boral a Lleida i jo vaig anar a 
treballar a Oliana, mentre la 
meva companya ho feia a Llei-
da. Així que vam triar un lloc 
agradable que ens unís a mig 
camí. A part, també tenim la 
padrina dels meus fills a Tor-
nabous. Agramunt és una vila 
que té més oportunitats, amb 

bona indústria i molt bona 
comunicació respecte altres 
poblacions.

– En què consisteix la teva 
feina?

– Il·lusions és una empresa 
privada amb vocació d’inser-
ció social i amb la voluntat 
d’acostar els productes de 
comerç just a les persones 
mitjançant les màquines de 
vending o màquines automà-
tiques; principalment oferim 
cafè ecològic i de comerç just 
o altres productes saludables.

– A qui va destinada l’empre-
sa?

– Principalment a institu-
cions, entitats grans i altres 
empreses amb responsabilitat 
social corporativa i amb sensi-
bilitat envers tot allò que pas-
sa en la comunitat que ens 
envolta. Clients compromesos 
amb el futur del planeta.

– Amb qui col·labora Il·lu·
sions?

– A través del treball en xar-
xa i amb convenis de volunta-
riat col·laborem amb entitats 
de l’economia social. Treba-
llem amb persones que tenen 
algun tipus de diversitat funci-
onal. Són persones que estan 
sota el paraigua de l’Associa-
ció Alba de Tàrrega o la Coo-
perativa l’Olivera de Vallbona 
de les Monges. Amb un grup 
de cinc persones d’aquestes 
entitats fem la reposició del 
material de les màquines i el 
manteniment.

He treballat amb 
adolescents, amb 
persones drogo-
dependents, amb 
persones sense 
llar, amb perso-
nes migrades i 
refugiades, amb 
gent gran i, més 
recentment, amb 
persones amb di-
versitat funcional.
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Un altre col·laborador i aliat 
important és Alternativa 3, la 
primera torradora i distribuï-
dora de cafè de comerç just 
de l’Estat; tot un referent dins 
del comerç just i ecològic. 
Compartim els valors propis 
de l’economia social i solidà-
ria.

– Per què el nom Il·lusions?
– Bona pregunta! Crec que 

tota activitat productiva ne-
cessita un nom fàcil de recor-
dar que transmeti allò que fa. 
I això és difícil. Malgrat tot, 
per a mi ha estat senzill per-
què ho vaig tenir clar des de 
bon principi! La «il·lusió» és 
un motor que m’impulsa a fer 
allò que vull. Una d’aquestes 
il·lusions era crear un negoci 
propi on pogués guanyar-me 
la vida dignament i que trans-
pirés valors com la solidaritat, 
la intercooperació, el treball 
en xarxa, la inclusió, la de-
núncia, l’autogestió, el crei-
xement personal… Abans de 
passar a l’acció i crear, cal re-
tornar a l’essència de cadas-
cú i somiar en gran. Cal pre-
guntar-se: «què és el que vull 
realment?». Cal ser conscient 
que tot és possible i aquest 
«poder» te'l genera la il·lusió. 
Almenys, a mi.

– Què vol dir «Alternativa 
Global»?

– Alternativa Global és un 
vessant més crític del comerç 
just, amb unes relacions entre 
els països del nord-sud, sud-
sud i nord-nord més justes en 
tot el procés de la cadena de 
producció i distribució. No es 
dona tota la preferència en 
l’origen, sinó en la globalitat 
del procés de transformació 
fins al consumidor final. Al-
ternativa Global no veu ne-
cessari exportar materials que 
ja es fabriquen als mateixos 
països amb els mateixos va-
lors; defensa en tot moment 
la sobirania alimentària, entre 
altres valors.

– Pots explicar a què et refe-
reixes quan dius «consum res-
ponsable»?

– Algunes persones també 
en diuen «consum conscient». 
És donar un sentit amb valors 
a la manera de consumir i te-
nir en compte com ho fem. 
Està clar que el planeta no 
pot assumir l’alt cost del nivell 
de vida que genera el sistema 
capitalista. Tenim un clar 
exemple amb les reserves dels 
recursos fòssils que han estat 
milions d’anys per formar-se, 
com el cas del petroli i la seva 

macro explotació en els dar-
rers seixanta anys. També la 
generació de microplàstics en 
només aquests últims anys, o 
les crisis climàtiques que ja 
estem notant aquí Agramunt. 
O com per exemple, segons 
un informe de l’ONU que as-
senyala que només a l’Àfrica 
meridional hi ha cinquanta 
milions de persones en situa-
ció de crisi alimentària. Està 
clar que, si continuem com 
fins ara, acabarem aquest se-
gle necessitant tres planetes 
per poder-nos abastir.

– Quan parlem de consum 
responsable, què ens hem de 
plantejar?

– Doncs una disminució 
conscient d’allò que con-
sumim i qüestionar-nos, en 
algun moment, si és neces-
sari o no. O bé, si algú pot 
aprofitar-ho després del seu 
ús, quina vida útil té. És un 
replantejament del com ho 
fem, què estem alimentant o 
amagant en la compra: A qui 
beneficia? A quin model de 
vida o de valors respon? Quins 
estereotips de gènere alimen-
ta? Transforma i empodera o 
esclavitza? Coopera o com-
peteix? Cal posar al centre la 
persona o l’economia?...

És hora de responsabilit-
zar-nos del nostre consum, 
perquè té més poder del 
que ens imaginem i el can-
vi climàtic també en depèn. 
La transformació del mercat 
mundial és possible, perquè 
s’adapta als canvis de la so-
cietat. I aquest comença amb 
un primer canvi, el personal. 
Aquest és un camí pel qual 
la majoria d’empreses d’aquí 
i d’arreu del món hauran de 
passar en els propers anys i, 
com més aviat hi arribem, mi-
llor per a tots.

Il·lusions és una 
empresa priva-
da amb vocació 
d’inserció social 
i amb la voluntat 
d’acostar els pro-
ductes de comerç 
just a les persones 
mitjançant les mà-
quines de vending 
o màquines auto-
màtiques

Treballem amb 
persones que te-
nen algun tipus de 
diversitat funcio-
nal. Són persones 
que estan sota el 
paraigua de l’As-
sociació Alba de 
Tàrrega o la Coo-
perativa l’Olivera 
de Vallbona de les 
Monges.
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– Per què productes de pro-
ximitat?

– Alternativa Global promou 
els circuits curts i de proximi-
tat, denuncia l’ús instrumen-
tal que les grans superfícies 
i grans multinacionals fan 
amb la venda de productes 
de segells amb comerç just i 
ecològic. Alhora que la proli-
feració de grans superfícies 
empobreix el teixit de barri de 
tota la vida i les economies 
familiars que se n’han benefi-
ciat durant anys. A vegades es 
desconeix en les grans super-
fícies la traçabilitat i l’origen 
de la producció.

En canvi, el comerç local 
defensa els productes de tem-
porada i dóna vida al territori 
i en fomenta el seu desen-
volupament, ja que el pagès 
que ven a una botiga propera 
difícilment pot competir amb 
els preus d’una gran superfí-
cie. Alhora contribueix a una 
menor petjada ecològica que 
genera el transport de merca-
deries (un dels majors factors 
de contaminació).

– Amb quins productes de 
proximitat treballa Il·lusions?

– Treballem fins als darrers 
detalls amb productes propers 
i de qualitat. Algun exemple: 
els sucs ecològics de cal Valls 
són de Vilanova de Bellpuig; 
la llet ecològica, el cacau eco-
lògic i els gots bio degradables 
són d’una empresa a 30 mi-
nuts de Tàrrega; els materials 
biodegradables de treball que 
utilitzem pel manteniment 
també es compren a Tàrrega 
als companys del «Fem Ca-
dena» (un supermercat de 
consum responsable i amb 
valors).

– Què vol dir «cooperativa 
social»?

– És una cooperativa d’ini-
ciativa social sense ànim de 
lucre que té com a finalitat 
l’atenció a les persones: la 
seva integració laboral, la in-
serció i la seva defensa, igual 
que la dels col·lectius amb 
dificultats especials d’inte-
gració. Comparteixo aquest 
criteri a l’hora de promoure’n 
la iniciativa de mercat que 
fomentin. Actualment tinc 
contacte amb la cooperativa 
social «Cuina Justa», que tre-
balla amb menjars saludables 
i que es venen principalment 
en alguns aeroports i grans 
empreses. També ho és el 
cafè que recarreguem cada 
dia, igual que els productors 
que el recol·lecten. Tenim 
una gran riquesa i varietat de 
productes d’aquest tipus a 
Catalunya.

– Em sonen més les parau-
les «comerç just i ecològic». 
A Il·lusions què hi ha d’aquest 
comerç?

– El producte estrella de co-
merç just és el cafè. Tot i que 
també ho és el sucre natural 

de Paraguai. D’ecològics ho 
són tota la resta de productes, 
com la llet i el cacau. Tots els 
productes tenen el distintiu 
que així ho acredita, menys 
el te amb llimona, encara que 
és un producte natural amb 
sucre.

Un dels principis del co-
merç just és la sensibilitza-
ció. Aprofito el contacte amb 
escoles, entitats i centres cí-
vics als quals pugui interessar 
la divulgació dels valors del 
comerç just; ja sigui a través 
d’exposicions o bé a través 
de col·loquis o debats. Com 
per exemple, quan es fa la 
festa de Comerç Just en què 
diferents entitats d’arreu de 
Catalunya fan difusió del seu 
consum.

– Què ens expliques de Ven·
ding Cafè?

– És l’eina principal per 
oferir els nostres principis. 
Transformem un acte quoti-
dià, com és prendre un cafè, 
en una acció poderosa per a 
la creació d’un món més just 
i sostenible. En les màquines 
automàtiques d’Il·lusions, a 
part del cafè de qualitat, no 
s’utilitza plàstics, els gots 
són biodegradables, la cu-
llereta és de fusta. Innovem 
amb els productes ecològics 
i productes naturals, encara 
que això signifiqui més temps 
en manteniment. Tot i ser un 
preu just, és prou competitiu. 
El marro del cafè es reaprofi-
ta com a compost orgànic en 
horts de les entitats, com un 
projecte d’economia circular. 
També tenim l’opció d’uti-
litzar tasses o gots de vidre, 
amb la qual cosa s’estalvien 
molts quilos de rebuig inne-
cessari al cap de l’any.

– Com et dones a conèixer?

DE TU A TU JOAN OBIOLS

▼

És hora de res-
ponsabilitzar-nos 
del nostre con-
sum, perquè té 
més poder del que 
ens imaginem i 
el canvi climàtic 
també en depèn. 
La transformació 
del mercat mun-
dial és possible, 
perquè s’adapta 
als canvis de la 
societat. I aquest 
comença amb un 
primer canvi, el 
personal.
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– És un aspecte a millorar, 
o potser no; qui sap! A través 
del boca orella, trucant a les 
portes d’entitats del tercer 
sector; a través de «Ponent 
Coopera» tenim contactes 
amb la xarxa de consum so-
lidari, amb la coordinadora de 
«Comerç Just» de Barcelona, 
amb empreses d’Agramunt i 
rodalies. També telefonant i 
enviant molts correus electrò-
nics personalitzats i, quan es 
pot, fent visites presencials. 
A més, vaig contactar amb 
«Pam a Pam», una entitat sen-
se ànim de lucre, que rastreja 
tots els projectes d’economia 
social i solidària del territori 
i n’informa a través del seu 
web. Ara ja hi hem col·locat 
una “xinxeta” a Agramunt; ja 
sortim al seu mapa! Per altra 
part, tinc un facebook, gens 
actualitzat des de fa anys, 
perquè no crec gaire en la 
sobreexposició de la imatge i 
de l’ús que es fa a la xarxa. 
Sembla que tenim molt inte-
rès en mostrar el bé que ho 
fem tots plegats i el desgast 
d’energia que provoca, ja no 
diguem a d’altres xarxes... Per 
últim vull afegir que m’encan-
ta la filosofia de la cooperativa 
de «La Fageda»; tot i que no 
inverteixen en publicitat, els 
seus productes són a totes les 
lleixes de iogurts. Tampoc ho 

deuen de fer tant malament!

– Tens moltes màquines de 
cafè distribuïdes?

– No gaires. Sóc una em-
presa petita i de nova creació. 
Malgrat tot, tinc l’estructura 
per abastir qualsevol empresa 
d’Agramunt que ens demani 
cafè.

– A quins llocs hi ha màqui-
nes de Vending?

– Actualment tinc màqui-
nes a Agramunt al Centre 
Cívic, l’EMMA, l’Ajuntament, 
Autocars Agramunt i Cal Car-
reter. També tinc màquines 
a Tàrrega, a Vallbona de les 
Monges, a Balaguer, a Torre-
lameu i a Artesa de Segre.

– Tens treballadors al teu 
càrrec?

– No tinc treballadors al 
meu càrrec, però m’encan-
taria! Seria el senyal que tot 
està anant força bé.

– Però, he vist amb tu nois i 
noies de l’Escola Alba?

– Actualment, disposem de 
voluntariat de l’Escola Alba 
cada dia de la setmana, du-
rant el matí. Tots els dies 
m’acompanya un d’ells a fer 
el manteniment de les màqui-
nes i la reposició del material 
i m’ajuda en cas que hi hagi 
alguna avaria. Algun d’ells ja 
està fent la tasca de manera 
autònoma (i amb posterior su-
pervisió).

 
– T’ha afectat la pandèmia?
– Déu n'hi do! I tant. He 

vist reduïda la meva activitat 
al 50%, cosa que ha fet que 
canviés considerablement els 
meus plans. M’he hagut de 
reinventar constantment. He 
hagut de canviar de lloc les 
màquines de molts centres, 

ja que hi havia espais que 
s’havien tancat. La concilia-
ció laboral i familiar ha estat 
molt dura, perquè tant jo com 
la meva parella hem hagut 
de treballar igualment, però 
els nens necessitaven algun 
referent en tot moment. Ara, 
però, ja estic gairebé a ple 
rendiment; em falta col·locar 
tres màquines que no estan 
funcionant.

– Per acabar, completa les 
dues frases següents:

El que més m’agradaria del 
món és...

- que hi hagués un món 
més just i sostenible i que 
l’amor governés a tot arreu.

Compartiria un dinar amb...
- l’Arcadi Oliveres, com a 

homenatge a tota una trajec-
tòria i per ser un referent.

– Vols afegir alguna cosa 
més?

– Recordar que tot canvi 
comença per un mateix i pel 
propi creixement personal. 
Moltes gràcies a tot l’equip 
per donar-me aquesta oportu-
nitat. Salut a tots i no perdem 
mai la il·lusió!

*   *   *

Amb el flaire de cafè recent 
molt i amb les ganes vitals de 
trobar un sentit bàsic i humà 
als petits gestos quotidians, 
com fruir d’una bona tassa 
de cafè just i ecològic, hem 
après que no cal grans titu-
lars ni majors accions per 
aportar al món una mica més 
de sentit a fi que esdevingui 
més sostenible. L’exemple de 
Joan Obiols amb «Il·lusions» 
és una gota enmig de l’oceà, 
però prou sabem que gota a 
gota... s’omple la bota!

Margaret Palou Tugues

El producte es-
trella de comerç 
just és el cafè. Tot 
i que també ho 
és el sucre natu-
ral de Paraguai. 
D’ecològics ho 
són tota la resta 
de productes, 
com la llet i el 
cacau.
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ENTITATS AEUA

Reinici de les activitats

El dimecres dia 10 de 
febrer a les 5 de la tar-
da, va tenir lloc una 

nova sessió de l’Aula d’Agra-
munt al Teatre del Casal, 
després del llarg parèntesi 
d’interrupció provocat per la 
Covid-19. La sala compleix 
amb totes les mesures de 

prevenció i seguretat que es-
tableix l’Ajuntament a causa 
de la pandèmia. Tal com va 
dir la presidenta de l’Aula, 
els membres de la Junta vam 
decidir reiniciar les classes 
aprofitant la nova flexibilitat 
de moviments, però adaptant 
la programació segons les 
indicacions de les autoritats 
sanitàries. Per això, a mesura 
que es puguin portar a terme 
les diverses conferències s’in-
formarà als alumnes mitjan-
çant el Whatsapp, el correu 
electrònic i Ràdio Sió. 

La classe va anar a càrrec 
del Dr. Josep Queralt, doctor en 
Farmàcia, farmacòleg Profes-
sional per la Facultat de Medi-
cina, especialista en Medici-
na Nuclear per la Universitat 
Politècnica de Catalunya. Pro-
fessor de la Facultat de Far-
màcia de la UB, Departament 
de Bioquímica i Fisiologia des 
de 1985 fins a 2019 i actu-
alment professor honorari de 
la Facultat de Farmàcia de la 
Universitat de Barcelona. És 
vicepresident de l’Aula i cone-
gut entre els alumnes, perquè 
ja ha impartit altres classes. 
El tema programat tracta de 
les drogues i de com actuen 
sobre el sistema nerviós i com 
estan presents en la nostra 
vida diària, tant les legals de 
lliure accés, com aquelles 
considerades il·legals. Les 
drogues estimulen el centre 
de recompensa del cervell i 
per això produeixen addicció. 
El contingut del tema està 
dividit en dues sessions i en 
aquesta primera part va de-
senvolupar: “Marihuana: usos 
recreatius i medicinals”. Com 

a bon professor va desenvolu-
par el tema d’una manera ben 
estructurada i molt entenedo-
ra amb el suport dels mitjans 
audiovisuals. Va parlar de la 
marihuana obtinguda a par-
tir del cànnabis sativa, per 
tractar-se de la primera droga 
psicoactiva més corrent entre 
els joves. Va explicar-nos la 
diferència entre la marihuana 
i l'haixix. La planta originària 
és el cànem que encara se 
segueix conreant també per 
a usos industrials i comer-
cials. Va repassar la història 
del cànnabis, el seu origen, 
la seva expansió geogràfica, 
etapes de prohibició i aper-
tura cap a la legalització en 
diferents estats. Va mostrar i 
explicar les característiques 
de la planta, el seu conreu, 
les formes de consum, els 
components químics i els 
canvis que produeixen en l’or-
ganisme. Va remarcar la seva 
importància per a finalitats 
terapèutiques. Finalment va 
fer notar la dificultat per fer 
recerca en aquest camp per-
què aquí no està autoritzada. 
La classe va acabar amb un 
interessant torn de preguntes 
per part dels alumnes assis-
tents.

NOTA. Degut a la provisio-
nalitat en què vivim per cul-
pa de la pandèmia, la junta 
informa que el dia i hora de 
les properes classes es faran 
saber a l’alumnat com de cos-
tum per mitjà del Whatsapp, 
el correu electrònic i Ràdio 
Sió. 

La Junta Directiva

Aula
d’Extensió
Universitària
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El Dr. Josep Queralt durant 
la classe.

Els alumnes a la sala del 
Casal guardant les mesu-
res de seguretat.



32 [FEBRER 2021]sió 684

 

|

 
 

Sr. Joan Uriach Marsal 

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

MAS BLANCH I JOVÉ

INDÚSTRIES
JOVÉ-BALASCH, S.L.

Protectors Fundació:

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
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ENTITATS CENTRE EXCURSIONISTA AGRAMUNT

Situació actual de l'entitat

Des del CEA volem informar 
de la situació actual de 
l’entitat. Són ja molts me-

sos sense activitat normal degut a 
la situació derivada de la pandè-
mia i les restriccions de mobilitat 
afecten directament la nostra ac-
tivitat. 

Aquest mes de gener s’ha for-
malitzat el relleu al capdavant del 
club amb el canvi de junta. Des 
dels nostres inicis al 2009 la jun-
ta sortint ha estat dirigint l’enti-
tat i ara ha estat rellevada per un 
equip nou que haurà d’afrontar els 
nous reptes i seguir tirant enda-
vant amb el CEA. La nova junta 
està encapçalada per l’Aleix Mo-

rell i l’Amadeu Balasch com a 
president i vicepresident respecti-
vament, juntament amb el Xavier 
Mirassó, Josep Anguera, Joan An-
ton Torné, Xavier Villalba, Adrian 
Truta, Francesc Cendrós, Ramon 
Escudé i Xavier Balsells.

La tasca més important a dur 
a terme en aquests moments és 
desllorigar el tema del local on 
està previst instal·lar el rocòdrom, 
projecte que ens portà a licitar la 
barra de la Festa Major 2018, lo-
cal que a més a més ha de con-
vertir-se en seu social del club. 
Aquest projecte està en marxa des 
de l’any 2015 buscant la viabili-
tat en diferents espais municipals 

i esperem que aquest 2021 pugui 
ser una realitat. 

De cara a aquest 2021 tenim 
preparat un calendari que publi-
carem tan bon punt es flexibilitzin 
les restriccions actuals de mobili-
tat, que condicionen totalment les 
nostres activitats, sempre seguint 
el protocol sanitari i la normativa 
establerta des del PROCICAT i la 
FEEC. 

Finalment volem reconèixer i 
agrair als membres sortints de la 
junta, encapçalats pel president 
David Serra, la seva tasca durant 
aquests anys en la creació i con-
solidació del CEA. Seguim enda-
vant amb tota la il·lusió!   ■
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ENTITATS AFA INSTITUT

Nova imatge - AFA Institut Ribera del Sió

Divendres 29 de gener, 
la presidenta de l’AFA 
(Associació de Famíli-

es d’Alumnes), va fer entrega 
del premi pel concurs convo-
cat per la nostra Entitat, en 
motiu del canvi del logotip i 
la denominació de la nostra 
Associació. Aquesta proposta 
va ser consensuada amb la 
direcció i les professores de 
l’àrea artística de l’institut, 
que ho van valorar com una 
bona iniciativa i una manera 
de donar motivació a l’alum-
nat. 

El concurs estava obert 
a tots els cursos, des de 1r 
d’ESO fins a 2n de BATX i, 
com hem mencionat abans, 
es tractava de crear un nou 
disseny de logotip per iden-
tificar la nostra AFA. La par-
ticipació dels alumnes no va 
ser tan gran com ens hagués 

agradat, però els dissenys 
presentats eren treballats, 
creatius i ens ho van posar 
molt difícil per escollir. La 
guanyadora del concurs va ser 
l’alumna Ares Font Guixé de 
1r de Batxillerat, amb un lo-
gotip que ens va agradar molt 
per la seva originalitat i els 
colors usats.

Vam optar per gratificar la 
guanyadora amb una tauleta 
gràfica, una forma de dibui-
xar nova plena d’avantatges 
per poder crear il·lustracions 
en format digital. Per a la res-
ta dels participants, se’ls va 
obsequiar amb un xec regal 
a bescanviar amb material 
en les diferents llibreries del 
poble. 

Amb aquest escrit volem 
donar les gràcies a cada un 
dels alumnes per la seva par-
ticipació. Valorem moltíssim 

l’esforç i el temps emprat; 
agrair també al centre i a les 
professores que s’han impli-
cat en aquest projecte.

Aprofitant la nova imatge, 
l’AFA va fer confeccionar 400 
mascaretes homologades que 
es van obsequiar a l’alumnat. 
Des del mateix Institut van fer 
possible el repartiment.

Per què el canvi 
d’AMPA a AFA?

A la darrera assemblea de 
l’Associació de Pares i Mares 
(AMPA) de l’Institut Ribera 
del Sió celebrada l’1 de de-
sembre de 2020, es va apro-
var per unanimitat canviar la 
denominació i passar-se a dir 
AFA (Associació de Famílies 
d’Alumnes). Per què aquest 
canvi?

El concepte de família ha 
anat evolucionant amb el 
temps i rere d’aquesta evolu-
ció, ha canviat la societat. Ha 
canviat la manera que tenim 
de viure en comú i al capda-
vall ha canviat també l’escola, 
que és el marc on s’acullen i 
es troben totes les formes de 
família que avui coexisteixen. 
Avui les persones es poden 
plantejar camins diferents per 
viure l’experiència fonamen-
tal de l’afecte i això ens fa ser 
més lliures. Des de l’Associa-
ció de Pares i Mares apostem 
per aquest canvi de denomi-
nació.

Aquesta denominació, 
molts no trobareu la diferèn-
cia, però si ho analitzem bé 
veureu que moltes vegades 
emprem termes sense refle-
xionar quina connotació té la 

Amb aquest 
escrit volem 
donar les gràcies 
a cada un dels 
alumnes per la 
seva participació. 
Valorem moltís-
sim l’esforç i el 
temps emprat.

Els participants al concurs 
pel canvi de logotip.
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seva utilització o si tothom 
que és partícip se sent reflec-
tit d’igual manera. Poder fer 
aquesta reflexió és important 
per poder arribar a una convi-
vència on hi hagi les mateixes 

oportunitats per a tothom i 
on hi hagi una igualtat ple-
na. Tot és fruit de l’evolució, 
sinó només cal recordar que 
no fa tants anys als centres 
escolars l’agrupament de fa-
mílies es denominava APA 
(Associació de Pares d’Alum-
nes). Aquest terme només 
associava la figura masculina 
de la família com a membre 
relacionada amb l’educació 
dels fills/es i excloïa altres fi-
gures de la criança dels fills/
es. Amb el temps es va veure 
que aquest terme era poc in-
clusiu i es va proposar fer un 
canvi de denominació i pas-
sar-se a dir AMPA (Associació 
de Mares i Pares d’Alumnes), 
amb aquest canvi ja es va 
aconseguir incloure la figura 

femenina en l’educació dels 
fills/es. Durant molts anys 
s’ha seguit utilitzant aquest 
terme, però actualment se 
segueix veient limitacions, ja 
que el concepte de família va 
canviant i actualment trobem 
moltes tipologies de famílies 
que de ben segur que utilit-
zant aquesta terminologia no 
se sentiran definides. És per 
això que neix un nou terme, 
AFA (Associació de Famílies 
d’Alumnes), el qual uneix a 
l’escola totes les diverses ti-
pologies de famílies, fent que 
hi hagi una igualtat d’oportu-
nitat i evitant que la diversitat 
creï exclusió en determinades 
famílies.

Junta AFA INSIO d’Agramunt

La guanyadora, Ares Font Guixé, 
es va endur una tauleta gràfica 
de regal.
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Tens terres que vols arrendar?

Som una empresa familiar, agrícola i ramadera
amb disponibilitat per arrendar terres

Molt bones condicions
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ESPECIALISTES 
EN HOSTALERIA

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

Distribuïdors:

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

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

bosses paper

bosses plàstic

hostaleria

alimentació

aparells

neteja

impresos

pastisseria

indústria

mobiliari

cash…

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
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Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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ENTITATS EL CAP INFORMA

Arribada de les vacunes

Amb el canvi d’any la 
lluita contra la Co-
vid-19 ha canviat d’es-

tratègia. L’arribada de les va-
cunes ajuda a veure en l’horit-
zó un final per a la pandèmia.  
No serà un procés ràpid ni fà-
cil. Durant els darrers mesos, 
hem tingut molts afectats de 
Covid, alguns dels quals han 
necessitat ingrés hospitalari i 

malauradament alguns veïns 
no ho han pogut superar.

La dinàmica del contagi 
segueix un patró, tot i que 
no sempre és igual. Primer 
es contagia gent jove o amb 
més activitat social, que pos-
teriorment transmet el virus 
als seus familiars, i acaba 
afectant els membres més fe-
bles de la família. Tot i que 
no hem tingut casos greus 
en gent jove de menys de 40 
anys, sí que se n’han donat en 
altres localitats que han aca-
bat sent molt dramàtics.

El passat mes de gener es 
van iniciar les vacunacions a 
les residències geriàtriques 
del poble i al personal sani-
tari del CAP. La vacuna ad-
ministrada va ser la de marca 
Pfizer, la primera a arribar al 
nostre país. Es van vacunar 
unes 130 persones entre les 
dues residències geriàtriques 
i el personal sanitari (metges, 
infermeres, administratius, 
tècnics d’ambulància).

Vam tenir problemes durant 
la darrera setmana de gener, 
perquè no es disposava de 
segones dosis per administrar 
als sanitaris; finalment es va 
poder resoldre. A partir del 8 
de febrer, hem hagut de fer 
un canvi en l’administració 
de la vacuna pel fet que n’han 
arribat d’altres marques apro-
vades per l’Agència Europea 
del Medicament. Es tracta de 
vacunes de les cases AstraZe-
neca i Moderna, les quals se-
ran administrades a diferents 
funcionaris (ensenyament, 
emergències i seguretat) com 
també a sanitaris de segona 
línia, per tal de preservar es-

tructures d’estat, mentre que 
les de Pfizer es reservaran per 
a gent gran i amb patologia. 
L’aplicació de la vacuna a la 
població general ve dictada 
pel Ministerio de Sanidad i el 
Departament de Salut. Algu-
nes infermeres del CAP algu-
nes tardes van a vacunar col-
lectius com mossos i bombers 
en altres centres.

Tot i que és el personal 
d’infermeria del CAP qui re-
alitza la vacunació, fora del 
seu horari laboral i després 
d’una formació realitzada, els 
Centres d’Atenció Primària 
no hem gestionat fins ara cap 
aspecte de la vacunació. A 
partir de la segona meitat del 
mes de febrer rebrem noves 
dosis i començarem a vacu-
nar les persones de més risc, 
principalment els majors de 
vuitanta anys.

Per acabar, volem recordar 
que encara que s’hagi iniciat 
la vacunació, això no vol dir 
que els vacunats puguin pres-
cindir de la mascareta. Falta 
encara més immunitat de 
grup, més gent vacunada dins 
la societat per tal de fer dis-
minuir els casos. Mentre això 
no passi, ningú no es pot re-
laxar pel que fa a les mesures 
bàsiques; s’ha de continuar 
portant la mascareta, mante-
nir les distàncies i seguir amb 
la higiene de mans i ventila-
ció en llocs tancats.   ■

Encara que s’hagi iniciat 
la vacunació, això no 
vol dir que els vacunats 
puguin prescindir de la 
mascareta.

El passat mes de 
gener es va iniciar 
les vacunacions 
a les residències 
geriàtriques del 
poble i al personal 
sanitari del CAP.
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C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

ílvia Balagueró
C E N T R E  P O D O L Ò G I C

FFes un pas endes un pas endaavvaannt...t...  cuida els teus peus!

Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

Plan lles personalitzades, espor ves i infan ls

Atenció del peu diabè c

Servei a domicili

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)

Josep Anton Muixí

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   IMUI I
Electromecànica

MUI   IMUI I   
Electromecànica

MUI         
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ENTITATS MOSSOS D’ESQUADRA

Estafes mitjançant phishing
Alerta!

La pesca o  phishing  és un 
frau comès a través del correu 
electrònic o d’aplicacions de 
missatgeria instantània, whats-
app, facebook, instagram, etc., 
on s’imita la identitat d’una 
entitat o empresa pública o 
empresa coneguda, fent ús de 
la seva imatge corporativa. La 
fi nalitat és aconseguir infor-
mació confi dencial vostra, clau 
d’accés, contrasenyes, etc. 
Amb l’objectiu d’obtenir trans-
ferències dels vostres diners 
o   d’instal·lar-vos  algun tipus 
de virus que poden fer malbé 
els vostres dispositius. 

Més consells de seguretat:
https://mossos.gencat.cat/ca/temes/Internet-xarxes-socials-i-aplicacions/Falsosrumors_Estafes 
www.internetsegura.cat
www.incibe.es

Recomanacions:
• Llegiu amb atenció el missatge abans de 

realitzar cap acció.
• No obriu missatges de correu electrònic 

d’origen desconegut o que no hagueu sol-
licitat. Elimineu-los directament.

• No cliqueu cap enllaç ni descarregueu cap 
arxiu.

• Comproveu que la pàgina web és segura. 
Cerqueu la icona d’un cadenat en la barra 
d’adreces del navegador i assegureu-vos que 
l’adreça de la web comenci per https://

• No faciliteu cap tipus d’informació perso-
nal.

• En cas de sospita o dubte busqueu més 
informació a notícies i canals ofi cials.
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Demanar per Josep Mª
600 446 600 - 973 390 331600 446 600 - 973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

lotaxiagramunt@hotmail.com
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OPINIÓ LA BOTERA

Emergència lingüística

per JOAN PUIG i RIBERA

Plataforma per la Llengua 
és una organització no go-
vernamental que treballa 

per promoure la llengua catala-
na com a eina de cohesió soci-
al. Està repartida pels diferents 
territoris de parla  catalana. L’ac-
ció que duu a terme incideix en 
l'àmbit socioeconòmic i audiovi-
sual, en l'acollida i arrelament 
lingüístic als nouvinguts, en les 
universitats i en l'educació i a les 
administracions, entre d'altres 
àmbits. En el número d’hivern 
de la revista «La Corbella», que 
edita trimestralment l’associa-

ció, s’hi comenta la situació de-
licada per la qual passa la nostra 
llengua. Heus ací algunes de les 
dades que s’hi exposen.

La Generalitat no fa complir la 
Llei del Codi de consum ni la Llei 
del cinema aprovades pel Parla-
ment de Catalunya fa 10 anys. 
Les disposicions que preveuen 
el dret dels consumidors a rebre 
els productes etiquetats en cata-
là han esdevingut lletra morta. 
La normativa no es compleix ni 
tan sols després que el Tribunal 
Constitucional espanyol n’hagi 
requerit el compliment en quatre 
mocions. A partir de 2011 totes 
les empreses havien d’etiquetar 

els productes en català i caste-
llà, però a la pràctica la majoria 
d’empreses només etiqueten en 
castellà i solament unes poques 
ho fan en les dues llengües.

Quant a la Llei del cinema, 
que suposa l’exhibició d’un 25% 
de projeccions i la distribució de 
pel·lícules doblades o subtitula-
des en català, tampoc es com-
pleix. Només cal mirar la relació 
de films de les cartelleres de ci-
nema o el catàleg que ofereixen 
grans plataformes digitals com 
Disney+ o Netflix on la possibili-
tat de poder veure una pel·lícula 
doblada o subtitulada en català 
és una raresa.

Els joves són els parlants del 
futur. A diferència de la resta de 
grups de població, els joves des-
taquen pel fet que pràcticament 
tots entenen el català i el saben 
parlar. Això, però, no vol dir que 
el parlin habitualment. De fet, la 
llengua que solen utilitzar a les 
xarxes no acostuma a ser el ca-
talà, sinó més aviat el castellà i 
l’anglès, ja que aquestes els do-
nen més possibilitats de difusió 
i més amplitud de comunicació.

De la mateixa manera que 
tots som conscients de l’estat 
d’emergència del nostre planeta 
a causa de la contaminació del 
medi ambient, també cal ser 
conscients de l’emergència en 
què es troba la nostra llengua. 
Una emergència lingüística que 
pot portar-la a la desaparició. 
Una dada simptomàtica: la mit-
jana de l’ús social del català al 
conjunt dels territoris de parla 
catalana és del 32%. Dit d’una 
altra manera, en 15 anys el cata-
là ha perdut més de mig milió de 
parlants. Una altra dada: A Cata-
lunya, als patis dels instituts de 

secundària de les zones urbanes 
només el 14% de les converses 
són en català. Després venen 
mitjans o polítics de Madrid (i 
també alguns d’aquí) que pre-
diquen que els nostres alumnes 
no aprenen el castellà de mane-
ra que volen torpedinar les tími-
des polítiques lingüístiques que 
s’apliquen.

Si no aconseguim revertir la 
tendència de l’ús del català, en 
cosa de pocs anys pot passar que 
les persones que visquin en els 
Països Catalans coneguin la llen-
gua, però no en facin ús. Llavors, 
d’aquí a l’extinció només serà 
cosa de dues o tres generacions.

Què podem fer per evitar-ho? 
Doncs parlar en català sigui qui-
na sigui la llengua del nostre 
interlocutor; si no ens entén ja 
ens ho farà saber. També escollir 
aquelles opcions que disposin 
del català en els diversos pro-
ductes i serveis. En tercer lloc, 
demanar que les factures, els 
operadors telefònics, les pàgines 
web siguin en català. Quan ens 
adonem que no se’ns respecta el 
nostre dret de viure plenament 
en català, podem presentar re-
clamacions perquè la situació 
canviï. I en cinquè lloc, expli-
quem a les persones del nostre 
entorn la situació d’emergència 
del català per tal que la gent aju-
di a canviar-la.

En redactar aquest article he 
pensat amb l’amic Pere Mora 
que ens va deixar fa poc. A ell el 
dedico. El Pere era una persona 
especialment sensible respecte 
la situació de la nostra llengua. 
L’havia estudiat amb entusiasme 
en temps difícils i l’havia ense-
nyat amb dedicació i fermesa.   ■

La Genera-
litat no fa 
complir la 
Llei del Codi 
de consum 
ni la Llei 
del cinema 
aprovades 
pel Parla-
ment de 
Catalunya fa 
10 anys.

Cal ser 
conscients 
de l’emer-
gència en 
què es troba 
la nostra 
llengua. Una 
emergència 
lingüística 
que pot 
portar-la 
a la desa-
parició. 
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Amb el suport de:
Amb el suport de:

Ajuntament d’Agramunt

EL DIA 8 DE MARÇ, COMENÇA 

EL PORTA A PORTA!

Sessions informatives

On?
Pavelló Poliesportiu

Quan?
ZONA 1  

ZONA 2

ZONA 3  

ZONA 4  

Dissabte, 27 de febrer - 10h

Dissabte, 27 de febrer - 12h

Diumenge, 28 de febrer - 10h

Diumenge, 28 de febrer - 12h

DE LES FRACCIONS ORGÀNICA I RESTA

Es recomana l'assistència d'una persona 
per unitat familiar

On?
Espai Cívic

Quan?
De l’1 al 5 de març: 
Dilluns, dimarts i dimecres: 10h a 13h
Dijous i divendres: 16.30h a 18.30h

Oficina del PaP

No t’oblidis de 
portar la carta per 
recollir el material

ATENCIÓ!
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Cuques i altres bestioles:
escorpí daurat

OPINIÓ ESCUDELLA BARREJADA per ANTONI PONSA

L’escorpí és un gran de-
predador d’invertebrats, 
els quals localitza tant 

al terra com sota les pedres. 
El seu verí és suficientment 
potent per matar qualsevol 
de les seves preses habituals 
i, en cas de perill, pot provo-
car seriosos danys a qualsevol 
animal que intenti moles-
tar-lo. De fet, aquest escorpí 
pot resultar perillós, encara 
que no massa per a les per-
sones.

Té una mida que es pot 
considerar petita o mitjana 
dins del seu grup i es ca-
racteritza per presentar una 
coloració daurada que s’en-
fosqueix lleugerament en la 
part dorsal. La seva cua és 
relativament grossa i el darrer 
dels seus segments sol lluir 
un color més obscur que el de 
la resta.

És un habitant típic del sòl 
de les estepes i pasturatges 
del nord-est de Xina i resul-
ta relativament abundant en 

la zona de Manxúria d’on ve 
el seu nom comú. En algu-
nes zones es pot trobar en un 
nombre relativament elevat 
degut a la seva tendència a 
formar concentracions locals.

Encara que pertanyi al grup 
dels aràcnids, no s’assembla 
en res a l’aranya. La seva cua 
és estreta i allargada, i al seu 
extrem hi té l’arma més te-
muda de qualsevol escorpí, 
l’agulló verinós.

Es diu que des que van 
emergir del mar, fa milions 
d’anys, els escorpins han 
tingut temps per colonitzar 
pràcticament tots els racons 
del planeta i, realment, així 
ho han fet.

Els escorpins han estat ca-
paços d’adaptar-se a una gran 
diversitat de medis, tant el sòl 
dels boscos humits, com els 
pedregars tòrrids estan habi-
tats per algun representant 
d’aquestes espècies.

No obstant això, el fet que 
hagin estat capaços d’esta-
blir-se a tot arreu no significa 
que puguin viure en qualsevol 
lloc. De fet, els escorpins són 
animals molt exigents en tot 
allò que significa el seu hàbi-
tat.

La majoria de les espèci-
es s’han adaptat a viure en 
entorns secs en els quals 
abunden els sòls arenosos i 
els pedregars. També n’hi ha 
algunes que han sabut treure 
profit a l’escassa competència 
que existeix als boscos més o 
menys humits i han aconse-
guit establir-s’hi amb èxit. 

Algunes d’aquestes espècies 
s’han convertit en escorpins 
arboris.

Una de les característiques 
que defineix més bé l’escorpí 
és que sembla que no té mai 
pressa. És un animal tímid i 
tranquil que prefereix passar 
inadvertit, durant el dia sota 
una pedra entre l’escorça 
d’un arbre o en una galeria 
que ell mateix excava amb les 
potes anteriors. Quan acaba 
la nit abandona el seu refugi 
i surt a caçar o en busca de 
parella per a reproduir-se. La 
calma de l’escorpí també es 
manifesta en el seu cicle vi-
tal.

A diferència de tot allò que 
succeeix amb la majoria dels 
aràcnids, els escorpins són 
criatures que viuen molts anys 
pot ser que per aconseguir-ho 
no els calen grans quantitats 
d’energia. De fet, són capa-
ços de passar llargues tem-
porades sense menjar, com 
és ara tot un hivern en estat 
d’hivernació. Perfectament 
dotats per a l’evolució, amb 
uns òrgans sensorials molt 
especialitzats, els escorpins 
són capaços de seguir el ras-
tre olorós que deixen les seves 
preses. Un cop han detectat 
aqueixa olor, inicien la seva 
cacera. Posat que la velocitat 
que l’escorpí pot desplaçar-se 
pel terra és molt inferior a la 
majoria dels altres individus 
que són les seves preses, ha 
hagut de buscar-se una altra 
manera d’apropar-s’hi sigil-
losament per atrapar-lo.   ■

Té una mida que 
es pot considerar 
petita o mitjana 
dins del seu grup 
i es caracteritza 
per presentar una 
coloració daurada 
que s’enfosqueix 
lleugerament en 
la part dorsal. La 
seva cua és rela-
tivament grossa 
i el darrer dels 
seus segments sol 
lluir un color més 
obscur que el de 
la resta.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT



45sió 684[FEBRER 2021]

Quan veterania és un grau

ENTREVISTA XAVIER SECANELL per JOAN PUIG i RIBERA

▼

He quedat a mitja tarda 
amb Xavier Secanell 
Castellà a l’ajunta-

ment on ell, un dels regidors 
més veterans, passa hores i 
hores en la gestió dels afers 
que ens afecten a tots. Ja fa 
anys que ens coneixem. De 
fet, l’amistat ve de 1980, 
quan ell era un jovençà i jo li 
ensenyava a tercer de BUP la 
literatura catalana, una assig-
natura que s’acabava d’estre-
nar en el món de l’educació 
a Catalunya gràcies als canvis 
que havien vingut per la mort 
del dictador i el consegüent 
canvi de règim. Ens trobem a 
la porta de la casa de la vila 
i anem a xerrar en un des-
patx de taula llarga i finestres 
obertes. Encara que sigui l’hi-
vern, fa bon temps i no cal 
donar avantatges als virus im-
pertinents. Convenientment 
separats i amb mascareta, 
comencem la conversa.

– Quan vas néixer?
– Vaig néixer a casa el 25 

març de 1964; es pot dir que 
en el mateix moment que la 
revista Sió va sortir al carrer 
per primera vegada.

– Quins estudis vas fer?
– Vaig començar a estudiar 

als tres anys al col·legi Mare 
de Déu dels Socors, i tot se-
guit a l’Acadèmia, fins als vuit 
anys. Hi vaig fer fins a tercer 
de primària. D’aquells temps, 
el que més recordo és l’olor i 
el cruixir del pa acabat de fer, 
ja que els avis tenien el forn 
de “Cal Pau”, a més del con-
viure tres generacions en una 

mateixa casa, on les dones, la 
iaia i ma mare, eren els mo-
tors del dia a dia i on es tre-
ballava set dies a la setmana.

– Després on vas continuar 
estudiant?

– Als nou anys, vaig mar-
xar a Barcelona. Vivia en una 
pensió a tocar de la professora 
de música que em va preparar 
per poder entrar a l’Escolania 
de Montserrat. Estudiava sol-
feig, unes tres hores diàries. 
Va ser un any molt intens a 
nivell musical, però fluix en 
la resta dels estudis. D’aquest 
any recordo haver après a fer 
una bona cal·ligrafia i a jugar 
als escacs. Els primers mesos 
m’enyorava. Sort en vaig tenir 
dels tiets i de ma cosina, que 
em van acollir a casa seva els 
caps de setmana com un fill 
més.

– Vas passar la prova a 
Montserrat?

– Sí. Vaig ser un dels 10 
seleccionats. Per mi comen-
çà un altre canvi: viure en un 
internat de 50 escolans de 
quatre cursos diferents i du-
rant quatre anys, del 1974 al 
1978. Només anàvem a casa 
uns 28 dies a l’any. L’activi-
tat era tanta que no teníem 
temps d’enyorar-nos. La jor-
nada començava a les 7 del 
matí i acabava a les 9 de la 
nit. La formació acadèmica 
es complementava amb unes 
tres hores diàries de músi-
ca: solfeig, piano, un segon 
instrument, flauta travessera 
per a mi, i assaig general; a 
més de cantar la Salve i les 

Vespres set dies a la setmana 
durant tot l’any. Allí vaig co-
nèixer professors, prefectes 
i amics, i una manera de fer 
que m’acompanyaran tota la 
vida. Encara avui estem en 
contacte.

– Però en canviar la veu se’t 
va acabar, no?

– Sí, és el que passa a tots. 
Ens hi estàvem un màxim de 
quatre anys. Llavors vaig anar 
a estudiar internat a l’Episco-
pal de Lleida un any; el curs 
78/79. Hi vaig fer el primer 
de BUP i va ser un canvi du-
ríssim, perquè a Montserrat 
érem entre 10 i 15 alumnes 
per classe mentre a l’Episco-
pal crec recordar que érem 
42 en un centre amb un miler 
d’alumnes! Jo, que encara era 
menudet, estava esgarrifat! 
Llavors vaig deixar els estu-
dis musicals. El curs següent 
vaig demanar als de casa de 
quedar-me a Agramunt i anar 
a l’Institut que feia pocs anys 
que ja s’havia posat en marxa.

– A l’institut Ribera del Sió 
(que llavors encara no es deia 
així) hi vas fer...

– Els altres dos cursos de 
BUP i el COU. Aquí em vaig 
trobar la colla amb qui havia 
perdut el fil durant uns anys; 
també hi vaig fer nous amics i 
amigues que m’han acompa-
nyat fins a dia d’avui. El pri-
mer dia conec la que serà la 
noia i dona de la meva vida, 
Dolors Perarnau Castellví.

– Jo, quan vaig començar a 
l’institut d’Agramunt a l’octubre 

Imatge recent de Xavier Secanell.

En edat escolar al col·legi Mare de 
Déu dels Socors.
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▼

de 1980, et recordo passejant 
amb la Dolors que era del teu 
mateix curs; vosaltres ja sor-
tíeu de parelleta, com altres, 
però la vostra és una de les que 
s’ha mantingut.

– Sí, portem tota la vida 
junts.

– I després de COU?
– Jo tenia la intenció de 

fer INEF, perquè m’agrada-
va moltíssim l’esport, jugava 
amb CF Agramunt i en gaudia 
molt. Però vaig tenir una greu 
lesió jugant a futbol quinze 
dies abans de fer els exàmens. 
En no poder-me examinar 

vaig matricular-me a Magiste-
ri, perquè era de les poques 
coses que en aquell moment 
podia triar. La Dolors, que 
també s’hi havia matriculat, 
em va ajudar molt perquè el 
primer any estava poc motivat 
i em dedicava molt al futbol. 
Pujava i baixava de Lleida 
tres dies a la setmana i falta-
va bastant a classe. Al segon 
any ja m’hi vaig implicar més 
i vaig anar agafant el nivell. 
De ben segur que vaig acabar 
els estudis gràcies al suport 
de la Dolors.

– Explica’m això de l’esport.
– A Montserrat jugàvem 

obligatòriament i rotativa 
cada setmana a un esport 
diferent: futbol, bàsquet, vo-
leibol i futbol sala. Jo no en 
tenia mai prou.

Quan vaig tornar al poble 
de seguida em van apuntar al 
prejuvenil. Llavors se’n cui-
dava el Jaume Brils (Jaume 
Anyego) i seguidament vaig 
passar al juvenil, gràcies a 
la Junta que hi havia: entre 
altres, presidida per Josep 
Martí (de l’autoescola). Érem 

un equip reduït, molt ben 
avingut i lluitador... i vàrem 
fer unes bones campanyes... 
i amb grans polsegueres en 
aquell camp de terra. Tam-
bé a l’Institut vam formar un 
equip de voleibol; ens venia 
a entrenar un tècnic profes-
sional de Lleida i va ser una 
bona experiència.

– Quan va durar el futbol?
– Fins als vint-i-quatre, 

quan em vaig casar, vaig es-

A la dreta, el seu primer Nadal.
Any 1964.

A baix, tres imatges de quan era a 
l'Escolania de Montserrat: Tocant 
la flauta travessera, l'any 1976. 
Amb el vestit típtic de l'Escolania, 
el 1978. I Festa Bisbetó, el 1974.

Quan era a l'Es-
colania només 
anàvem a casa 
uns 28 dies a 
l’any. L’activitat 
era tanta que no 
teníem temps 
d’enyorar-nos.



47sió 684[FEBRER 2021]

tar jugant amb l’Agramunt. 
Poc després, quan vaig anar 
a treballar a Guissona, em 
van fitxar allí; hi vaig jugar 
quatre o cinc temporades fins 
que al final vaig tornar amb 
l’Agramunt, que va ser on 
vaig penjar les botes; encara 
que després vaig jugar alguns 
anys amb l’equip de futbol 
sala, que s’acabava de crear, 
i també amb els veterans de 
l’Agramunt.

– En acabar el magisteri, vas 
trobar feina de seguida?

– No. Durant els estius ha-
via treballat en diversos llocs. 
El primer estiu, després de 
deixar Montserrat, vaig tre-
ballar a la granja del Porrons 
netejant el que fos i anant a 
sanar porcs. Va ser un estiu 
dur però interessant; va ser 
un xoc. I els altres estius o 
vaig anar a plegar fruita o a 
la Consist on em vaig quedar 
un temps fins que em va sor-
tir una prova a l’Acadèmia per 
una substitució que en reali-
tat va durar molt poc. Llavors 
vaig anar a repartir farina amb 
un camió del meu pare, com 

un treballador més. Fins que 
vaig fer la mili.

– On la vas fer?
– Vaig estar set mesos a la 

Seu i tres o quatre a Vielha. 
La major part del temps fent 
maniobres i guàrdies. Va ser 
un any no perdut del tot. Hi 
vaig aprendre a esquiar i a 
fer escalada que va ser tot un 
món per a mi.

– I en tornar?
– Vaig continuar treballant 

amb el meu pare fins que al 
cap de poc vaig entrar a la 
Cooperativa de Guissona, on 
vaig estar-hi durant quinze 
anys. Hi feia feines d’oficina, 
d’administració al complex 
càrnic de la Closa, on cuidà-
vem els centres de distribució 
que hi havia a nivell nacional.

– I et vas casar?
– Sí, quan em van posar fix 

a la feina em vaig casar amb 
la Dolors. Als 24 anys. Primer 
vam estar quatre anys vivint a 
Cervera, perquè la Dolors tre-
ballava a la MAI i no teníem 
diners per comprar dos cot-
xes. Els anys de Cervera van 
estar bé: vivíem sols, apar-
tats, en l’anonimat total i els 
dos ben units. Quan va arribar 
la primera filla, l’Aura, la situ-
ació nostra va canviar; i vam 
traslladar-nos a Agramunt 
perquè així podíem deixar-la 
amb els padrins, de manera 
que la Pepita, la meva sogra, 
va ser la segona mare de l’Au-
ra.

– Quan vau tenir la segona 
filla?

– La Clara va néixer al cap 
de quatre anys.

– D’això ja fa dies... Què fan 
en l’actualitat?

– L’Aura va acabar el grau 
de Ciència i Tecnologia dels 
aliments i va fer un màster 
de Vins i Caves. Actualment 
treballa en una empresa del 
sector alimentari a Arenys 
de Munt. La Clara ha acabat 
Medicina i està preparant el 
MIR.

– I la Dolors?
– Ella va continuar treba-

llant a la MAI catorze anys 
més des que vam marxar de 
Cervera. Havent tancat l’em-
presa, es va determinar treu-
re’s l’anglès a l’Acadèmia 
d’idiomes de Tàrrega i, tot 
seguit, va fer oposicions de 
mestra de primària; i ja fa 
anys que treballa a l’escola 
rural de Castellserà on té la 
plaça.

– Tu quan vas deixar la feina 
de Guissona?

– Al cap de quinze anys em 
van contactar a Grupo Consist 
i vàrem arribar a un acord. Hi 
vaig estar sis anys; i bons. Del 
2001 al 2007. Hi feia de co-
mercial; portava la venda del 
plàstic. Després vaig deixar la 
Consist per entrar a Ros Roca, 
on encara estic i ja hi porto 
tretze anys. En aquest cas 
estic a l’Àrea de Contenidors, 
gestionant la postvenda de 
contenidors de brossa.

– A part del que has dit, et 
vas implicar en altres entitats 
de la vila?

– Vaig formar part de la Co-
ral d’Avui uns tres anys, coin-
cidint amb la participació de 
les meves filles, l’Aura, que 
encara hi és, i la Clara. No 
podia dir que no! La Coral ha 
fet i fa una gran feina, també 
de país!

També vaig formar part de 
les AMPES del Macià Com-

Fent el Servei Militar. 
Anys 1985-86.

▼

De regidor a 
l'Ajuntament hi 
he estat en dues 
tongades. La 
primera, de 1999 
al 2001, quan 
Josep Huguet era 
alcalde.
En aquesta sego-
na, hi porto deu 
anys: dues legis-
latures i aquesta. 
El 2011 en Ber-
nat em proposà 
entrar a la seva 
llista i, després 
d’haver-ho parlat 
a casa, li vaig dir 
que sí.
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panys i de l’EMMA fent dife-
rents funcions: vocal, secre-
tari o president. Recordo es-
pecialment l’època de Macià 
Companys: les llarguíssimes 
sessions i l’organització del 
cros escolar, les carrosses de 
carnestoltes, la festa de final 
de curs... però sobretot, l’inici 
de la gestió directa del menja-
dor escolar per part de L’AM-
PA, que passà a tenir treballa-
dors propis i una gestió molt 

semblant a la d’una empresa. 
Va ser un període amb molta 
activitat, en què el treball en 
equip i la col·laboració amb 
la direcció del centre va ser la 
clau de l’èxit.

– Ara que ets a l’Ajuntament 
de segon fas el mateix horari a 
Ros Roca?

– Des que el Bernat ens 
va deixar, hem redistribuït 
algunes de les àrees de les 
regidories, perquè ell era com 
una pantalla que ens parava 
molts cops. Jo ho vaig parlar 
a l’empresa i em van donar 
el permís per dedicar un dia 
de la setmana, els dilluns, a 
les tasques de l’Ajuntament, 
mantenint la disponibilitat 
per l’empresa, i durant els 
altres quatre dies he de com-
pensar-ho fent en total les 40 
hores setmanals.

– Quants any fa que ets regi-
dor de l’Ajuntament?

– Hi he estat en dues ton-
gades. La primera, de 1999 
al 2001, quan Josep Huguet 

era alcalde. Vaig portar la 
regidoria d’Ensenyament du-
rant dos anys molt intensos: 
es va construir la primera Llar 
d’Infants al passeig Brufau, 
es va reformar l’EMMA i es 
va acordar la construcció del 
pavelló poliesportiu del Ma-
cià Companys. Tot i així, no 
vaig acabar la legislatura. En 
aquell cas vaig deixar-ho a la 
meitat de la legislatura. Quan 
Josep Huguet es va retirar, 
dos regidors també ho vam 
deixar al cap de poc temps.

En aquesta segona, hi porto 
deu anys: dues legislatures i 
aquesta. El 2011 en Bernat 
em proposà entrar a la seva 
llista i, després d’haver-ho 
parlat a casa, li vaig dir que 
sí. En aquests anys sempre 
he portat la regidoria de ser-
veis municipals, amb equip 
de serveis, etc. i diverses regi-
dories: Patrimoni, Urgell Net, 
Deixalleria, etc. i actualment, 
amb la Sílvia d’alcaldessa, 
vam acordar que assumís les 
àrees d’Urbanisme i d’Econo-
mia, deixant alguna altra res-
ponsabilitat (patrimoni, dei - 
xalleria, etc..). Si ho sumo tot, 
són dotze anys de regidor.

– Urbanisme i economia són 
dos ossos difícils de rosegar...

– Sí. L’urbanisme és un 
tema totalment nou per a mi, 
però a Agramunt tenim el gran 
avantatge i és que la mateixa 
secretària de l’Ajuntament 
és una gran coneixedora del 
tema, així com l’ajuda de la 
nostra arquitecta tècnica, Sò-
nia Pintó, que és molt capaç i 
pencaire de mena, i que ja fa 
molts anys que ho porta. En 
aquests moments es pot dir 
que estem acabant el POUM 
(que ja estava fet, però que la 
riuada de 2015 va obligar-nos 
a refer-lo tot perquè les carac-

ENTREVISTA XAVIER SECANELL

Amb la seva esposa Dolors.

Inauguració de l'Escola Municipal 
de Música quan era regidor amb 
l'alcalde Josep Huguet.
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▼

terístiques d’algunes zones 
van canviar) i que el proper 
mes de març espero que ja el 
tindrem.

– I la gestió dels residus?
– El que vam fer a Agra-

munt des del 2011 amb Ur-
gell Net va ser redistribuir i 
agrupar els contenidors de 
recollida per zones, amb el 
propòsit que la gent pogués 
anar a abocar en un sol viat-
ge totes les deixalles dels 
diferents tipus. Això ha anat 
molt bé perquè ha millorat la 
tria de la brossa. El 2010 es 
triava un 27,5% i aquest any 
ens n’anirem cap al 52% amb 
l’ajuda de la deixalleria.

– Si s’ha millorat el sistema 
de recollida gairebé en deu 
anys, potser no té sentit canvi-
ar-lo.

– Sí que s’ha millorat, però 
és que en els propers quinze 
anys, el 2035 en concret, 
hem d’arribar a destriar el 
90% del residus. Això ha es-
tat fixat per la Unió Europa i 
en cas que no es compleixi, hi 
haurà sancions econòmiques 

als ajuntaments. Per tant, ens 
veiem obligats a fer un canvi 
en el sistema actual.

– Com serà el canvi?
– De fet no és un canvi to-

tal, sinó un primer pas. Ara 
haurem de destriar dins de les 
cases, perquè si fins ara tení-
em cinc tipus de contenidors 
al carrer i en fèiem ús a l’hora 
que volíem sense mirar gaire 
(en alguns casos) on s’aboca-
va tot plegat. Ara es trauran 
del carrer els contenidors de 
resta (el verd de quatre rodes) 
i el petit marró, de matèria or-
gànica; mentre que els de vi-
dre, paper i envasos s’hi man-
tindran. Caldrà, doncs, tenir 
cura especial dels dos tipus 
de residus perquè de fet, un 
pot tornar en benefici de l’en-
torn, el d’orgànica, i l’altre, 
el de resta, suposa la major 
agressió al medi natural.

El de resta, (aquell en què 
hi ha de tot i no es pot reci-
clar) quan entra a l’abocador 
es diposita en una gran fossa 
on després s’enterra, la qual 
cosa suposa un doble cost 
molt alt: econòmic i mediam-

biental. Cada cub que s’obre 
té un cost d’uns 300.000 
euros i, al ritme que portem, 
només dura set anys. Però 
és que quan es tapa se n’ha 
d’obrir un de nou i a la vega-
da s’han de continuar vigilant 
i mantenint els anteriors al-
menys fins al cap de vint-i-
cinc anys. És com si anéssim 
carregats amb una motxilla on 
cada vegada posem més pes.

– O sigui, parlant clar, és 
com si la merda l’amaguéssim 
davall de la catifa...

– Tindrem un paisatge on 
potser hi haurà gespa a la part 
superior, però, quan hi farem 
un forat, a sota hi trobarem 
qualsevol cosa.

– I la matèria o fracció orgà-
nica?

– Aquest tal com entra a 
l’abocador s’hi fa un trac-
tament (separant plàstics 
i productes impropis) i es 
transforma en adob que es 
ven i és molt econòmic. Els 
ajuntaments el tenim gratuït. 
El residu orgànic (fracció 
orgà nica) té un retorn medi-
ambiental i també econòmic, 
ja que la Junta de Residus 
en bonifica la despesa de la 
gestió.

– Com es farà la recollida de 
la brossa general i l’orgànica?

– Es recolliran casa per 
casa. Es repartiran dos cu-
bells a tothom. Un per a l’in-
terior i l’altre per a l’exterior. 
L’interior, prèvia col·locació 
d’una bossa, serà per a l’or-
gànica. El cubell exterior, més 
gran, serà per dipositar-hi l’or-
gànica o la de resta, segons 
el dia de la setmana que es 
reculli. Ambdós cubells porta-
ran un xip que l’identificaran 
amb el propietari. Es passarà 

Formant part de l'equip de Futbol 
Sala, als anys 1990.
D’esquerra a dreta i de dalt a baix: 
Balagueró, Josep Llop, Jaume Tor-
res, Maximino Saiz, Xavier Esteve, 
Xavier Secanell, Oliver Baró, Jaume 
Guixé, Josep M. Puig, Josep M. 
Marco, Manel Llorens, Jordi Vicens 
i Lluís Bertran.

Ara haurem de 
destriar dins de 
les cases, perquè 
si fins ara teníem 
cinc tipus de con-
tenidors al carrer 
i en fèiem ús a 
l’hora que volíem 
sense mirar gaire, 
ara es trauran del 
carrer els conte-
nidors de resta 
(el verd de quatre 
rodes) i el petit 
marró, de matèria 
orgànica; mentre 
que els de vidre, 
paper i envasos 
s’hi mantindran.
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tres vegades a la setmana a 
recollir l’orgànica i una la de 
resta. Es farà de nit o matina-
da, encara no s’ha definit, de 
manera que tothom haurà de 
treure el cubell amb la brossa 
corresponent al costat de la 
porta de casa als vespres.

– Això serà igual per a tot-
hom?

– No, la brossa que es ge-
neren al polígon i en algunes 

empreses tindrà un altre sis-
tema de recollida. Parlarem 
amb les empreses i acorda-
rem el sistema que consistirà 
segurament que cadascú dis-
posi del contenidors dins de 
l’empresa.

– I si algú no posa al cubell 
la brossa ben destriada o la que 
no toca...

– Llavors ho sabrem i a la 
persona que ho faci se li pot 
deixar sense recollir-la. De 
fet, l’operari que reculli la 
brossa anirà equipat amb una 
canellera que llegeix el xip i, 
per tant, sabrem qui treu i qui 
no treu... I podrem fer tot un 
seguiment.

– Si algú té un volum consi-
derable de deixalles que ha de 
llençar i no hi ha contenidors, 
què podrà fer?

– Si és puntual podrà anar 
a portar-les a la deixalleria. 
Allà s’hi pot anar sempre que 
estigui obert.

De tota manera caldrà veure 
cas per cas.

– La recollida del paper, vi-
dre i envasos queden per a una 
altra fase?

– Sí. Tot va en funció dels 
resultats que tinguem.

– Muntar el nou sistema de 
recollida suposa uns diners al 
municipi?

– Sí. El primer lliurament 
de cubells serà gratuït per a 
la gent. També s’ha de dir que 
hem rebut una subvenció de 
la Junta de Residus. De fet, a 
Agramunt farem un pas abans 
que el faci la comarca sence-
ra. Només hi ha dues pobla-
cions a la comarca que fan el 
porta a porta: Verdú i Castell-
serà on recullen quatre i cinc 
fraccions a les cases. Aquests 
pobles els hem visitat per sa-
ber com els funciona, igual 
com hem anat a un munici-
pi de l’Anoia on al cap d’un 
any han aconseguit destriar el 
85% dels residus.

– A la gent gran ens sembla-
rà que tornem uns anys endar-
rere quan deixàvem la brossa 
penjada en un clau al costat de 
la porta de casa.

– Ara el clau ja no caldrà 
perquè el cubell exterior que-
da molt ben tancat i no hi 
haurà perill que els gats estri-
pin la bossa. Hem d’aconse-
guir que hi hagi una retirada 
dels residus senzilla, ràpida i 
molt neta.

– Quan es posarà en marxa el 
nou sistema?

– Al mes de març voldríem 
començar al polígon la reco-
llida industrial i a continuació 
fer el porta a porta a les cases 
de la vila.

– Fareu una campanya de 
promoció per explicar-ho a la 
gent?

▼

A Viena l'any 1992. Es veuen ells 
dos però ja són tres, donat que 
la Dolors estava embarassada 
de l'Aura.

Tota la família a Sant Miquel de 
Cuixà l'any 2003. Hi varen visitar 
el Pare Jordi, que havia estat el 
seu prefecte a l’Escolania i els 
va casar anys més tard també a 
Montserrat, a Sta. Cecília.
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– Sí. Aviat la farem. Els col-
legis Macià Companys i Mare 
de Déu dels Socors ens hi col-
laboren de bon grat.

– Ens deixem alguna cosa?
– No hem parlat de la reco-

llida de bolquers, compreses 
i material higiènic per l’estil 
que es podran treure, en una 
bossa a part d’un color deter-
minat, cada vegada que hi 
hagi recollida del porta a por-
ta. El contenidor exterior serà 
prou gran perquè hi pugui 
cabre més d’una bossa. Les 
residències en aquest sentit 
tindran un servei especial. 
De fet, el bolquer és un tipus 

nou de residu que ha d’anar 
a part.

– Abans d’acabar, permet 
que et pregunti per les teves 
aficions personals. Quines són?

– M’agrada la lectura; els 
llibres els vaig descobrir a 
Montserrat, on vaig fer de 
bibliotecari durant tres anys 
i vaig arribar a llegir-ne més 
de tres-cents. També m’agra-
da escoltar música, encara 
que no necessàriament ha 
de ser clàssica, perquè cada 
moment té la més apropiada. 
M’agrada el cinema. I, so-
bretot, viatjar, conèixer gent 
i país; on sigui. Com que les 

feines que he fet fins ara no 
m’han permès estar gaire a 
casa, els viatges familiars que 
fem els plantegem com una 
manera de compensar l’ab-
sència i de facilitar la convi-
vència entre tots quatre. Dels 
viatges que hem fet recordo 
especialment un a Irlanda, on 
tots vam viure i estudiar du-
rant dues setmanes; aquest 
va ser segurament el més ben 
aprofitat i més intensament 
viscut.

Fins aquí ha arribat la xer-
rada amb en Xavier Secanell. 
Després, quan sóc a casa, 
tanco els ulls i el veig asse-
gut en un pupitre a l’institut 
envoltat de bons amics o ju-
gant a voleibol o corrent pel 
camp de futbol amb l’equip 
d’Agramunt o cantant a la 
Coral d’Avui... Si premo més 
fort les parpelles me l’imagi-
no cantant el Virolai a la Mo-
reneta o passejant per Irlanda 
o fent de viatjant en qualsevol 
punt de la geografia espanyo-
la... Quan torno a la realitat 
l’intueixo gaudint un bon mo-
ment a casa amb la família o 
fent de regidor al costat de la 
Sílvia i els companys del con-
sistori amb tota la implicació 
i responsabilitat.   ■

Participant en un dels carnavals 
agramuntins quan formava part 
de l'AMPA de l'escola Macià 
Companys.

Al mes de març 
voldríem comen-
çar al polígon la 
recollida industri-
al i a continuació 
fer el porta a 
porta a les cases 
de la vila.

Serveis:
. Assessorament
. Disseny 3D
. Manteniment de jardins
. Esporgues i tractaments 
. Educació ambiental
. Instal·lacions de reg

 Roig JARDINS

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5 I 25316 PREIXENS (Lleida) I Mòbil 616 03 42 91 

www.jardinsroig.com
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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

EQUIPS INFORMÀTICS
• Ordinadors PC, portàtils, Tablets, etc.

CABLES I ACCESSORIS
• Cables informàtics, de xarxa, d’àudio, de vídeo
• Bateries, Altaveus, Web Cams, etc.

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

TELÈFONS MÒBILS I FIXES
•• Telèfons mòbils Smarphone
• Telèfons fixes i de ràdio DECT

A Ona som Distribuïdors Certificats:

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

Més Equipament

Distribuïdors - Partners

·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

Bones Bones
FestesFestes



53sió 684[FEBRER 2021]

HISTÒRIA TESTAMENT SACRAMENTAL

Un document del segle XII
referent a Preixens

▼

per Joan Papell Tardiu

El monjo de Montserrat, 
fra Cebrià Baraut, estu-
diós de la documenta-

ció existent a l’Arxiu Capitular 
del Bisbat d’Urgell, va publi-
car en la revista Urgellia tota 
o la majoria de la documenta-
ció existent en aquest arxiu, 
i al núm. 101 hi publicà una 
còpia del segle XIII del testa-
ment sacramental del noble 
Bertran de Preixens.

El contingut testamentari 
és interessant per la informa-
ció que conté, i no solament 
pels estudiosos de la vida del 
bisbe d’Urgell Arnau de Prei-
xens, sinó pels prexenaires 
que volen gaudir de la història 
del seu poble. Arnau de Prei-
xens, un cop fou consagrat, va 
governar la diòcesi urgellenca 

des de 1167 fins 1195, any 
en què sol·licità la renúncia a 
la càtedra episcopal i a la go-
vernació del bisbat. La petició 
li fou acceptada i concedida 
pel papa Celestí. Es retirà al 
monestir premonstratenc de 
Bellpuig de les Avellanes, lloc 
on va morir, encara que no sa-
bem ni el dia ni l’any.

El que interessa del testa-
ment, com dèiem suara, és 
el seu contingut per la infor-
mació que conté sobre una 
petita part de la història de 
Preixens i que resumirem al 
final del treball.

El document està escrit 
en llatí medieval i porta data 
de 6 de desembre de 1172. 
Com en tots els documents 
de l’època comença amb una 

intitulatio invocant el nom de 
Déu (In nomine Domini). 

Continua el redactat mani-
festant que és un testament 
sacramental (Hoc est con-
ditio sacramentalis ultime 
voluntatis cuiusdam nobilis 
viri defuncti). És a dir, que el 
testador, Bertran de Preixens, 
ja difunt, no havia pogut tes-
tar davant de notari o escrivà, 
i per això ho havia fet davant 
testimonis, els quals havien 
de donar fe de les seves darre-
res voluntats, pregant-los que 
les manifestessin i declares-
sin davant l’altar de Déu. Els 
testimonis eren, alhora, mar-
messors obligats a complir les 
seves últimes voluntats.

El seu decés no va ser mo-
tivat per cap acció bèl·lica, 
sinó per una greu malaltia 
que el va postrar al llit en 
trànsit de morir, però que no 
li impedia tenir la ment cla-
ra i poder parlar: “Egritudinis 
mole oppresus secundum car-
nis fragilitatem timens”.

Les últimes voluntats que 
va dictar davant testimonis 
curiosament ens expliquen 
una petita part d’història del 
personatge, del lloc i l’entorn 
on tenia lloc el fet, dels quals 
actualment els prexenaires no 
sabíem res. Gràcies a aquest 
testament també podem sa-
ber els personatges presents 
a l’acte, vinculats a Preixens 
i poblacions veïnes.  

Diu el document que Ber-

1 Pàg. 197-198, document 1672.
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Vista parcial de Preixens amb la 
silueta del castell.

El contingut 
testamentari és 
interessant per 
la informació 
que conté, i no 
solament pels 
estudiosos de 
la vida del bisbe 
d’Urgell Arnau 
de Preixens, sinó 
pels prexenaires 
que volen gaudir 
de la història del 
seu poble.
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HISTÒRIA TESTAMENT SACRAMENTAL

▼

tran va fer declaració oral 
davant del seu germà Arnau, 
bisbe d’Urgell, fet que confir-
ma que ambdós eren nascuts 
al castell de Preixens. 

Un altre testimoni i alhora 
marmessor era el prevere rec-

tor de l’església de Preixens, 
Ramon. El relat confirma que 
l’església prexenaire estava ja 
consagrada en aquest temps 
sota la invocació de Sant Pere 
(igual com en l’actualitat). 
Ho dic perquè en documen-
tacions del bisbat urgellenc 
tenim notícia d’esglésies amb 
més d’una consagració i, per 
tant, amb la invocació canvi-
ada. Sorprèn que un altre tes-
timoni fos Bernat, prevere de 
l’església de Pradell. Aquest 
fet ens confirma l’existència 
d’aquest població veïna, com 
també que la seva església 
estava consagrada. En els do-
cuments publicats per Cebrià 
Baraut apareix la primera no-
tícia que tenim de Pradell i de 
la seva església.

En el llibre La notícia his-
tòrica de Preixens. El lloc, el 
castell i la nissaga dels ca-
vallers Perexens, que vàrem 
publicar l’any 2014, d’aquest 
Bertran de Preixens, germà 
d’Arnau (bisbe d’Urgell), no 
en vam fer cap ressò en pro-
funditat, encara que sí d’un 
altre existent en el Diplomata-
ri d’Alguaire existent al segle 
XIII. Del testament sacramen-
tal de Bertran sols hi fèiem 
un petit esment en la biogra-
fia de Berenguer de Preixens, 
el noble que va acompanyar 
Pere el Catòlic a la batalla de 
Muret.

Retornant al fil del testa-
ment sacramental, Bertran va 
voler que el seu cos fos sebo-
llit a l’interior de l’església de 
Preixens, com era una pràc-
tica corrent en aquell temps. 
Els senyors feudals ho acos-
tumaven a fer dins l’església 
del seu feu. Avui, d’aquell 
primitiu edifici, no en que-
da cap rastre car tot ell fou 

enderrocat, aixecat de nou 
i ampliat al segle XVI, quan 
els nobles Espès construïren 
el nou castell que avui corona 
el poble. Pel fet de ser sepul-
tat a l’edifici del temple, en 
Bertran va fer donació a l’es-
glésia de Preixens del molí, 
que avui encara existeix, si bé 
totalment transformat. És de 
suposar que la bassa antiga 
era al mateix lloc de l’actual, 
la qual alimentava el cacau, 
el salt que movia les moles. 
La bassa devia ser alimentada 
amb l’aigua que portava la sè-
quia des del Pont de la Peixe-
ra, lloc de la bifurcació del riu 
Sió. Per això, gràcies al tes-
tament, Preixens gaudia d’un 
molí senyorial des del segle 
XII. Avui la sèquia, la bassa i 
l’edifici encara són existents.

Sabem, pel testament, que 
Bertran de Preixens estava 
casat amb Estefania o Este-
va. En les últimes voluntats la 
va fer senyora dels seus feus 
i dona potentíssima sobre els 
drets dels seus fills. Morta 
ella, els fills havien de rebre 
en herència els béns i drets. 
Però com que no es complia 
aquesta condició, ella els ha-
via de nodrir i vetllar perquè 
no els faltés res a condició 
que ella no es tornés a mari-
dar. Aquest desig testamenta-
ri evidencia que els fills eren 
menors d’edat. 

Deixava a l’hereu, Bertran, 
el castell de Preixens, amb 
tots els termes i pertinences, 
a més dels castells d’Artesa 
de Segre amb els cavallers 
feudataris a ell lligats per sa-
grament, i d’Alsamora, amb 
la condició que l’herència es 
fes efectiva a la mort de la 
seva mare Estefania. Al segon 
fill, Berenguer2, li deixava el 

2 Que el cabaler estigués reservat a servir l’Església era un fet molt corrent en aquella època.
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Església amb el seu campanar.

Una habitatge molt antic a la 
plaça Major.
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castell de Clusa, que havia de 
servir-li com a dot al profes-
sar com a canonge de la Seu 
d’Urgell. A la seva filla major, 
Elisenda, li deixava en herèn-
cia el castell de Tudela amb 
totes les seves pertinences, 
més els cavallers feudataris 
que el defensaven, quan tin-
gués marit, amb la condició 
que, si el seu germà hereu 
Bertran el volgués, ell li ha-
via de lliurar cavalls i mules 
per un valor de mil sous. 
Així, aquest el podia recupe-
rar lliurement i quiet per dret 
hereditari. Deixava a la filla 
petita el castell de Madrona, 
que l’havia de posseir des del 
moment en què ell testava 
fins que ella es maridés. En 
cas de no prendre marit, els 
esplets serien per l’hereu, 
però ella hauria de percebre 
el valor de mil sous en cavalls 
i mules provinents del castell 
de Madrona.

Una successiva notificació 
de clàusules testamentaries, 
que no venen al cas, espe-
cifiquen que els béns here-
tats pels fills i filles, en cas 
de morir sense descendència 
legítima, havien de retornar 
a l’hereu, senyor feudal de 
Preixens, d’Artesa, de Clua 
i de Tudela, i dels termes 
d’Alsamora i Madrona, refent 
d’aquesta manera el primitiu 
patrimoni feudal dels Prei-
xens.

Resumint el contingut del 
testament observem el que 
té d’important com a notícia 
històrica de Preixens:

1. Bertran era senyor feu-
dal dels castell de Preixens, 
Artesa, Marcovau, Tudela, 
Madrona, Alsamora i Clua. No 
sabem de qui era fill ni quina 
era la seva ascendència. Si 
comptem des de la conquesta 
de la ribera del riu Sió, 1070, 
fins la data del testament, 
1172, havien passat uns cent 
anys, unes tres generacions, 
el que ens fa pensar que 
devia ser el tercer senyor de 
Preixens.

2. A Bertran el va succeir 
com hereu del castell de Prei-
xens el seu fill, també de nom 
Bertran, amb la possessió 
dels castells d’Artesa i Alsa-
mora, i amb la possibilitat de 
refer totes les possessions del 
seu pare en cas de mort dels 
germans i germanes sense 
descendència legítima. 

3. Al fill cabaler, Berenguer, 
se’l destinava a professar com 
a canonge de la Seu d’Urgell. 
Rebia en herència el castell 
de Clua, que aportaria en 
dot en ingressar a l’estament 
eclesiàstic com a canonge de 
la Seu d’Urgell, bisbat regit 
pel seu oncle el Bisbe Arnau 
de Preixens. Sobre aquesta 
possessió no hi havia possibi-

litat que Bertran, fill, l’incor-
porés de nou als seus dominis 
en morir Berenguer, car eren 
béns canonicals permanents. 
Sabem que Berenguer va en-
trar de canonge de Santa Ma-
ria de la Seu d’Urgell, segons 
tenim testimonis documen-
tals posteriors.

4. A la filla Elisenda li va 
donar el castell de Tudela.

5. A la filla petita, de qui 
no sabem el nom per no cons-
tar en el document, li cedí les 
rendes d’Alzamora.

6. Les rendes del molinatge 
o moltura del molí de Prei-
xens van ser per a l’església 
de Sant Pere de Preixens, do-
nació pietosa per ser sebollit 
en el temple.

7. L’edifici de l’església de 
Preixens en temps de la seva 
mort ja estava edificat. Per 
l’època de la seva construcció 
havia d’ésser romànic. Ho po-
dem avui constatar gràcies a 
una figureta pertanyent a una 
de les dovelles de l’antic pòr-
tic que hom pot veure en la 
paret o hàstial de l’absis que 
dona a l’antic cementiri, avui 
plaça d’esbarjo.

8. El rector de Preixens, 
d’aquell temps, era el prevere 
de nom Ramon.

9. Tenim notícia de l’exis-
tència del poble de Pradell, 
llogaret a dos quilometres i 
escaig de Preixens, que avui 
forma part del seu municipi. 
Per aquest testament sabem 
que l’església d’aquest lloc 
era edificada i que el seu 
rector era el prevere de nom 
Bernat. La seva advocació no 
consta en el document, però 
pensem que devia ser la que 
té actualment sota l’advoca-
ció de Santa Maria.

10. Per últim, que el seu 
germà, Arnau de Preixens, fou 
bisbe de la Seu d’Urgell.   ■
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Porta amb una llinda 
de fa cent anys.

Carrer Raval de Baix.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62  •  620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

Jordi Lluch Sarnago
jardiner• Poda d’arbrat agrícola

• Poda d’arbrat urbà i ornamental

• Manteniment de jardins existents

• Aplicació de tractaments fitosanitaris

• Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335
jardinsdesecar@gmail.com

• Col·locació sistemes de reg

jardinsdesecà

Av. Generalitat, 10 · AGRAMUNT · Tel./Fax 973 392 311 · Mòbil 630 053 450
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COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE

Vaccí
—Ara que som davant de Monges, cap on 

tirem? —va dir el porc senglar a la guineu, que 
baixaven plegats del Mercadal.

—Cap on vulguis. No trobarem ningú enlloc 
—va respondre la guineu.

—Vols dir que som els amos del poble?
—T’ha passat com a mi, és clar —va dir la 

guineu—. Tants dies de no sentir cap tret d’es-
copeta, de no ensumar cap rastre d’humans, 
m’he dit, arriba’t al poble, que fa molt que no 
hi has estat. Els padrins, de joves, hi baixaven 
sovint i sempre arreplegaven un conill o una 
gallinota vella d’algun corral, però ara amb les 
granges ho tenim pelut.

—T’hauries de fer vegetariana com jo. De 
fato n’hi ha pertot arreu, i amb els ullals —el 
senglar va encongir el morro per ensenyar-los-hi 

millor— arrenco qualsevol arrel, encara que 
els humans s’emprenyin. Amb les de regalíssia 
xalo d’allò més, no saps pas el que et perds.

—Compte que diuen que massa regalíssia 
fa pujar la pressió de la sang. Per cert, l’altre 
dia vaig topar amb un parent teu, jovenet, que 
semblava que no hi era tot.

—Calla, calla. Mira que li tinc dit, al carallot. 
Vigila quan vagis pel blat de moro. No es va 
adonar que entre cavalló i cavalló era ple de 
maria, se’n va fotre uns quants sarpats i es va 
passar quinze dies cantant pavanes.

—És culpa dels humans, que van començar 
desfent-se els pulmons amb tabac i ara s’arnen 
el cervell amb maria, ni que sigui d’estranquis 
—va dir la guineu, i va afegir, cansada de gar-
lar palplantada al mig de la cruïlla—. Així què 

fem? Vols tirar cap al Control o cap a Puigverd?
—Tal com deies, no es veu ni una ànima ni 

amunt ni avall. No ho entenc.
—Sort que, com diu tothom, les guineus 

som llestes, no com els senglars, que sou tan 
bestiotes com rucs. Els humans fa dies que 
estan tots desats a casa, no ho sabies?

—No. Per què?
—Pel coronavirus, tros d’ascla!
—Qui és aquest coro...?
—Una mena de puça microscòpica que no 

es veu però pica. Bé, pica als humans, que es 
neulen de seguida, i són tan vestrussos que se 
l’encomanen els uns als altres, i per això es 
posen un morrió i es tanquen a casa. A veure 
si t’espaviles, xiquet, i t’adones del que passa 
pel món.

—Ah, ara comprenc perquè al poble ja hi ha 
tres farmàcies —movent el cap de dreta a es-
querra el senglar va veure que d’allà estant en 
tenia dues a l’abast.

—No és pas per això, gamarús, contra el vi-
rus no hi ha farmàcia que valgui.

—Es moriran tots els humans, doncs? Fan-
tàstic! Així sí que ens farem els amos del po-
ble. —Al senglar li espurnejaven els ulls.

—Diuen que ja han començat a posar-se un 
vaccí —va respondre la guineu.

—Què és això?
—Un sinònim de vacuna. Vaccí ho diu el dic-

cionari i els puristes de l’idioma. El nom ve de 
les nostres cosines les vaques, d’on va sortir la 
primera vacuna, la de la verola, una malaltia 
que ja ha desaparegut entre els humans, que 
potser també aconseguiran eradicar l’epidèmia 
d’ara.

—No siguis esgarriacries, guineueta. —El 
senglar exultava imaginant un futur esplendo-
rós lliure del gènere humà. Per celebrar-ho va 
abaixar el morro amb força, furgant a la recer-
ca de les dolces arrels de regalíssia. Però els 
ullals no van punxar terra tova, sinó les llam-
bordes de granit del carrer. El giric de la bat-
zacada va esbellegar el silenci de la tarda i el 
cervell del senglar es va omplir d’una constel-
lació d’estrelles diminutes.

Lo navegant del Sió

Tants dies de no 
sentir cap tret 
d’escopeta, de 
no ensumar cap 
rastre d’humans, 
m’he dit, arriba’t 
al poble, que fa 
molt que no hi has 
estat.

Vaccí ho diu el 
diccionari i els pu-
ristes de l’idioma. 
El nom ve de les 
nostres cosines 
les vaques, d’on 
va sortir la prime-
ra vacuna, la de la 
verola...
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Agramunt (Lleida)

L’Estoneta

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Pollastres i conills a l’ast, paelles...
Queviures - Càtering

973.390.468
C/ Pau Casals, 20

Queviures

Bar - Restaurant

Calçats Mary
des de l’any 2000

i moltes més

C/ Àngel Guimerà, 5
Agramunt

973 39 20 55 - 686 27 29 27

PINTORS GERMANS CAPITAN

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Mòb. 667 639 258 - Fax 973 391 124

Mòb. Josep M. 605 851 798

SERVEI I LLOGUER DE PLATAFORMES
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

T. 973 39 27 24
LLUNANOVAAGRAMUNT

AV. JAUME MESTRES, 27 - 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Quan el gaudi és aprenentatge
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La implementació de tre-
ball per ambients a l’eta-
pa d’Educació Infantil 

resulta engrescadora i promou 
el desenvolupament integral de 
l’infant. Ja fa tres cursos que 
vam iniciar-nos en aquesta me-
todologia de treball innovadora 
que es caracteritza per tenir en 
compte l’interès de l’alumne/a 
així com les seves motivacions 
i coneixements previs. 

Aquest curs els hem hagut 
de replantejar d’una manera 
diferent per tal de seguir estric-
tament les mesures marcades 
en el Pla de Contingència del 

centre. No obstant això, es tro-
ben en ple funcionament qua-
tre tipus d’ambients diferenci-
ats on els nens/es interactuen, 
juguen, experimenten, cons-
trueixen, observen i treuen les 
seves conclusions personals. 
Els alumnes s’endinsen ràpida-
ment en aquestes dinàmiques. 
Hem vist que el grau de moti-
vació és molt alt i la seva curio-
sitat augmenta en cada sessió.

 Fem nostre el missatge de 
Benjamin Franklin: “Digues i 
ho oblido; ensenya’m i ho recor-
do; involucra’m i ho aprenc”.

L’equip docent que hi parti-

cipem ho valorem molt positi-
vament i ens encoratja a seguir 
endavant amb aquesta metodo-
logia de treball. 

Tenim present que els alum-
nes aconsegueixen un aprenen-
tatge significatiu quan tenen 
l’oportunitat d’aprendre els 
continguts conceptuals a partir 
de la quotidianitat i del treball 
manipulatiu. És d’aquesta ma-
nera que l’infant esdevé prota-
gonista del seu propi aprenen-
tatge.

Col·legi Mare de Déu
del Socors

Es troben en ple 
funcionament 
quatre tipus 
d’ambients 
diferenciats on 
els nens/es inte-
ractuen, juguen, 
experimenten, 
construeixen, 
observen i 
treuen les seves 
conclusions 
personals.
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

Celebrem el DENIP

El divendres 29 de gener, a la 
nostra escola, vam celebrar el 
DIA ESCOLAR per a la No-vio-

lència i la PAU. L’objectiu d’aques-
ta diada és promoure la cultura de 
la pau, la no-violència i la resolució 
pacífica dels conflictes entre els in-
fants.

A  l’escola tractem el tema de la 
pau a totes les aules, des de P3 fins 
a 6è, i  realitzem alguna activitat 
adaptada a cada nivell per tal d’en-

tendre la importància de la pau en 
el nostre dia a dia i promoure valors 
com la solidaritat, el respecte, la to-
lerància i el diàleg.

A part d’això, sempre realitzem una 
activitat conjunta tota l’escola que, 
aquest curs degut a la pandèmia, 
l’hem hagut d’adaptar. Al vestíbul 
de l’escola hem posat unes lletres en 
format de tres dimensions que con-
fegeixen la paraula PAU; durant un 
parell de dies, per grups estables i en 

diferents moments, cada curs hi hem 
passat per decorar les lletres amb 
missatges, dibuixos, grafismes, etc.

El resultat, malgrat les circums-
tàncies, ha estat molt positiu. Hem 
treballat i reflexionat a l’aula el con-
cepte del DENIP i després hem po-
gut traslladar i compartir aquestes 
consideracions al mural conjunt de 
l’escola.

Les mestres d’educació infantil
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ENSENYAMENT FINESTRA EDUCATIVA

El gener a l'Era
EXPERIMENTEM L’HIVERN

Aquests primers dies del 
segon trimestre, a la Llar te-
nim l’hivern com a tema. La 
nostra tasca com a educa-
dores és pensar i adequar 
les estances amb materials 
i propostes que convidin els 
infants a investigar, expe-
rimentar, descobrir i jugar 
segons les seves preferències 
ja que el joc és imprescin-
dible per al seu creixement 
i desenvolupament. Aquest 
any, tot i no ser massa corrent 
a les nostres terres, ens ha 
acompanyat una bona nevada 
que ha fet que els nens i les 
nenes poguessin gaudir de la 
neu per mitjà de tots els sen-
tits.

També, un dels espais de 
les estances que més agra-
da és el de la roba d’hivern. 
Mitjançant diferents peces de 
roba que ens han aportat les 
famílies, els infants juguen 
posant-se i traient-se gorros, 
jaquetes, guants, bufandes..., 
es miren al mirall i ajuden al-
tres infants a vestir-se, cosa 
que potser per ells mateixos 
encara no poden fer. Aquest 

joc els permet crear una bona 
imatge de si mateixos i, a 
més, agafar autonomia a l’ho-
ra de vestir-se i despullar-se.

DIA DE LA PAU 
I LA NO VIOLÈNCIA

El divendres 29 de gener 
vam recordar el Dia de la Pau 
i la No Violència. Aquest curs 
ha estat una celebració dife-
rent i cada educadora ho ha 
fet amb els seus infants i a 
la seva estança. Per crear un 
ambient de festa i harmonia 
s’ha fet una manipulació de 
paper higiènic i globus acom-
panyada de músiques rela-
xants. 

Des de l’Era creiem que la 
Pau no es treballa un sol dia 
a l’any sinó que ho fem cada 
dia a través dels valors i ac-
tituds de tolerància, justícia, 
solidaritat i llibertat que els 
transmetem.

El nostre desig, sobretot per 
aquest dia i per tots els altres 
dies de l’any, és que tots els 
nens i les nenes puguin viure 
una infància feliç i en Pau. 

Educadores de l’Era
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Restaurant 687 861 219
973 391 086

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

www.cfagramunt.cat

Notícies del club R. Mendoza
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Seguim informant de notícies que no són re-
ferent extricte al món del futbol, però que 

aquest mes ens omple de satisfacció i d'ale-
gria. El nostre himne "Sempre amunt", com-
post i interpretat pel grup local Munt-Band, 
ha guanyat el concurs del mes de gener del 
programa "Tot gira" de Catalunya Ràdio i passa 
a la semifinal que es farà a l'estiu. Els altres fi-
nalistes han estat: Club Futbol Igualada, Club 
Gimnàstic de Tarragona, Agrupació Esportiva i 
Cultural Manlleu i Club Deportivo Almeda.

 La foto és per un equip que encara no s'ha 
estrenat. Em refereixo a l'equip femení, format 
fa dues temporades, i que per la pandèmia en-
cara no ha pugut disputat cap partit.   ■

Equip Femení, temporada 20-21. Jugadores: N. Esteve, E. Castellà, 
G. Oliva, S. Capitán,  J. Cantacorps, I. Sánchez, A. Badia, M. Ramos. 
Entrenadors: R. Popa i M. Martínez.

Especialistes en:  
Medicina Família, Traumatologia,  

Raig X, Ginecologia, Dietista 
Rev. Esportiva, Permís armes, Rev. Carnet. 

Àngel Guimerà 3, Agramunt medicfamilia.com                  973 39 21 03                                                                

Teràpia física:  
Fisioteràpia,  Teràpia Indiba, Osteopatia,  

Ones de Xoc, PNI, Gimnàstica.    

*Dimecres: Extraccions de sang  
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MONTSE CORRALES GOMÀ (núm. COL.: 2612)
JORDI FREIXES GIL (núm. COL.: 2792)
TEL. 973 391 749
AV. AGUSTÍ ROS, 2 BX. 25310 AGRAMUNT (LLEIDA)

DILLUNS a DIVENDRES
9,30 a 13 i 15,30 a 20,30

DIMARTS
9,30 a 14,30

180 x 117mm camats.pdf   1   16/03/17   16:21
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ESPORTS ESCATXICS

Reducció de proves esportives
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Durant el mes de gener i prin-
cipis de febrer, el Club Atlètic 
Escatxics d’Agramunt ha con-

tinuat participant en aquelles compe-
ticions en què la situació actual ho 
permetia.

De fet, és durant el mes de gener 
quan s’inicia la temporada atlètica, 
malgrat que la pandèmia fa preveure 
una reducció considerable de les pro-
ves esportives.

Control de pista coberta al Palau 
Sant Jordi de Barcelona

Concretament el Club ha participat 
en el Control de pista coberta al Pa-
lau Sant Jordi de Barcelona del dis-
sabte 16 de gener, en què va com-
petir Pol Carrera. Carrera va debutar 
en la categoria SUB16, a la prova de 
3.000 metres llisos amb un temps de 
10’25’’70.

Control de pista a les instal-
lacions del Club Natació Reus 
Ploms

Per altra banda, el 31 de gener 
va tenir lloc un nou Control de pis-
ta, en aquest cas a l’aire lliure a les 
instal·lacions del Club Natació Reus 
Ploms.

En la categoria SUB18 i 3.000 me-

tres llisos, Arnau Jou va fer un temps 
de 10’10’’54.

En SUB16, Pol Carrera completava 
els 600 metres llisos en 1’46’’56.

Martí Lluch, per la seva banda, 
competia també els 600 metres lli-
sos però en la categoria de SUB14, 
aconseguint un temps de 1’47’’06.

I, per últim, l’atleta SUB14 Firdaws 
Mrizak va disputar la prova de 60 i 
600 metres llisos, amb uns temps de 
10’’62 i 2’09’’27 respectivament.

Dies més tard, el 7 de febrer, el 
Club tornava a les instal·lacions del 
Club Natació Reus Ploms per dispu-
tar altre cop un nou Control de pista.

En SUB14 i 60 metres llisos, Quim 
Pellicer aconseguia un temps de 
9”19. També Pellicer va competir en 
la modalitat de 60 metres tanques 
assolint la distància en 13”11.

Guifré Porta, en canvi, aconseguia 
els 1’35 metres en salt d’alçada.

I sense moure’ns de la categoria 
SUB14, quatre atletes varen disputar 
la prova de 1.000 metres llisos: Mar-
tí Lluch amb un temps de 3’13”01, 
Mehdi Bouharou amb 3’13”39, Pol 
Jou amb 3’41”11 i Firdaws Mrizak 
amb un temps de 3’44”14.

En SUB18, Arnau Jou tornava a me-
surar-se, però aquest cop 800 metres 
llisos, amb un temps de 2’22”35.   ■

Foto de grup dels participants al control de Reus 
del 7 de febrer de 2021.

A  la dreta, Pol Carrera al Palau Sant Jordi durant 
el Control de pista coberta.

A baix, Arnau Jou en el Control de pista a les 
instal·lacions del Club Natació Reus Plom.
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Comtessa Aurembiaix, 5
25310 Agramunt
tel.: 973 390 319

info@torronsfelix.com
www.torronsfelix.com

Comandes i consultes via whatsapp: 627 69 38 72
(enviament de comandes a domicili)

felix 87x111.pdf   1   13/10/17   17:49

ferreteria@molinet.cat
Ctra. d’Artesa, 1
A G R A M U N T

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
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ESPORTS FUTBOL SALA

El Sènior A torna a competir

Durant el mes de 
gener es van fl exi-
bilitzar algunes de 

les mesures adoptades 
per la Generalitat, perme-
tent la pràctica esportiva 
en espais exteriors. En 
un primer moment vam 
mantenir suspesos els en-
trenaments degut que el 
nostre esport es practica 
dins el pavelló. Uns dies 
després, però, vam consi-
derar convenient repren-
dre la nostra activitat ja 
que pensem que la pràcti-
ca esportiva és necessària 
en moments com aquests 
i que pot afavorir que els 
infants visquin aquesta si-
tuació de la millor manera 
possible. És per això que 
es van reprendre els entre-
naments a la pista de les 
Piscines Municipals. 

A més, aquest febrer 
encara s’han fl exibilitzat 
més les restriccions refe-
rents a l’esport, perme-
ten el retorn dels entre-
naments al pavelló i als 
equips d’una categoria in-
ferior a les estatals tornar 

a la competició. Aquesta 
notícia afecta el nostre 
sènior A que milita a Di-
visió d’Honor. 

D’aquesta manera, i 
després d’una llarga atu-
rada, l’equip té l’oportu-
nitat de competir de nou, 
per aquest motiu s’han 
iniciat els entrenaments 
per preparar l’equip fí-
sicament i tàcticament 
al més ràpid possible i 
afrontar la lliga amb la 
mateixa il·lusió i ambició 
que quan es va començar 
la pretemporada a l’agost.

Serà una competició a 
una sola volta que seguirà 
les dues jornades que ja 
es van disputar a la tar-
dor, on l’equip va acon-
seguir una victòria i una 
derrota. 

Per tant, després de 
molt temps d’inactivitat, 
s’obre una nova oportuni-
tat per al primer equip del 
club, que de ben segur 
intentarà aprofi tar al mà-
xim per tornar a gaudir de 
la competició i del futbol 
sala.   ■

Tornen els entrenaments.

FO
N

T:
 F

U
TB

O
L 

S
A

LA
FO

N
T:

 F
U

TB
O

L 
S

A
LA

Marta Joval Solé
Agent de viatges

Carrer Sió, 23 baixos
25310 AGRAMUNT
973044150 - 675 052415
vintivintours@gmail.com
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Ha pujat a la casa del Pare

Núria Carbonell Segura
(Vídua de Ramon Llorens Farré)

que morí cristianament el dia 17 de gener de 2021,
havent rebut els S. S. i la B. A.

E. P. R.

Els qui l'estimem: fi lls, néts i família tota,
us preguem la tingueu present en el vostre record.

Agramunt, gener de 2021

Miquel Marquilles Valls
que morí cristianament el dia 21 de gener de 2021,

als 79 anys d'edat.

E. P. R.

Els qui l'estimem: esposa, Rosa Vidal Segura; fi lls, Francesc i Teresa; néts, 
Mònica, Bernat, i família tota, us agraïm les mostres de condolença rebudes 
i us demanem el tingueu present en el vostre record.

Agraïm a tot el personal del CAP d'Agramunt la seva dedicació
i suport en l'acompanyament de la seva malaltia

Agramunt, gener de 2021

Sempre hi haurà
algú més elegant;
Sempre hi haurà
algú més intel·ligent;
Sempre hi haurà
algú més jove;
Però mai no hi haurà
ningú com tu.

Gandhi

Ets la nostra llum, 
seguirem cada dia el teu 
camí.

Padrí seràs sempre etern 
i continuarem seguint els 
teus passos: esforç, treball, 
constància, passió per la 
terra, amor incondicional 
pels animals, un agramuntí 
de primera on temps et 
faltava per ballar l'últim 
ball a l'envelat de la Festa 
Major. 

Et trobarem a faltar
i et recordarem sempre.

Has deixat un buit molt 
gran al banc i al costat del 
foc, però tenim el cor ple 
de tot el que hem après de 
tu! T'estimem i t'estimarem 
sempre!
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS JUNTS X AGRAMUNT

Algunes coses per refl exionar

Un dels fets importants du-
rant aquest mes de febrer 
seran les eleccions al Par-

lament de Catalunya. Una cita que 
ens ve imposada, un cop més, pels 
Tribunals de Justícia sense tenir en 
compte les recomanacions dels ex-
perts sanitaris que són els que real-
ment haurien de decidir en una cri-
si sanitària com la que estem vivint 
actualment.

Durant la campanya estem obser-
vant un cansament de la ciutadania 
vers la situació del país i vers els 
líders polítics que ens represen-
ten. Uns líders que se’ls demana 
més responsabilitat en allò que 
ens proposen i menys batalletes de 
pati d'escola. Aquests escarafalls 
només porten a degradar el nivell 
cultural i el nivell del model de país 
que totes i tots volem. Som un país 
capdavanter en moltes coses i cal 
aconseguir mantenir el nivell que 
tant ens ha costat.

Malgrat el virus, el desencís, les 
traves burocràtiques..., cal refl exio-
nar i actuar amb responsabilitat es-
collint aquella opció més adient per 
la bona governabilitat del país.

Una de les qualitats humanes 
més importants és la capacitat que 
tenim de pensar, refl exionar i medi-

tar. Ens ve a la memòria el temps 
que portem en les obres a Cal Mas 
Vell. Ja fa quatre anys aproxima-
dament que duren les reformes en 
aquella casa emblemàtica. Unes 
obres que comporten un degoteig 
constant de factures i entrebancs 
que comencen a ser un tema fei-
xuc. Pensem en allò que estem fent 
malament perquè de segur que no 
podem estar gaire cofois de com es 
desenvolupen les actuacions. Re-
fl exionem també a qui cal demanar 
les responsabilitats. Sentim men-
cionar-ho, però aviat haurem de do-
nar la raó a aquelles persones que 
deien que era millor començar un 
edifi ci de zero. Potser hauríem gua-
nyat en temps, menys entrebancs, 
molèsties als usuaris... i segura-
ment avui tindríem una major ca-
pacitat per satisfer les necessitats 
reals dels vilatans més grans.

Sense ànims de fer-nos pesats, 
cal refl exionar i pensar en les obres 
que ja hem fet i aquelles que es-
tem a punt de començar. Escoltar 
la gent és de savis i cap govern es 
pot permetre tirar pel dret en una 
línia marcada sense escoltar i mirar 
al costat. L’experiència de Cal Mas 
Vell ens ha de servir per vigilar, i 
molt, en aquelles que es volen co-

mençar. Alerta en fer obres en edi-
fi cis ja assentats i amb un ús espe-
cífi c. Poden sortir molts entrebancs 
que a la curta i a la llarga tornarà a 
ser un fl ux de diners, temps i mo-
lèsties que haurem d’assumir entre 
tots.

També, donat que estem en el 
mes del nostre Carnaval, caldrà una 
mica de disbauxa i alegria. Sense 
treure mèrits als organitzadors del 
Carnaval telemàtic, des d’aquesta 
columna els volem agrair el treball 
i esforç que hi posen. Si hi refl exio-
nem, trobem a faltar una mica de 
maquillatge carnavalesc al nostre 
poble. Sent, el nostre, un referent 
a les terres de Lleida, es podria en-
galanar algunes places emblemà-
tiques amb temes carnavalescos. 
Promoure ornaments de botigues i 
balcons. Així aconseguiríem aquells 
somriures que tant necessitem i el 
comerç se’n benefi ciaria al ser un 
reclam i un signe d’identitat que no 
ens podem permetre aparcar.

Pensem en allò que hauríem po-
gut escoltar, en allò que hem fet, en 
l’ajuda que ens havien ofert, en el 
que podem canviar i de segur que 
trobarem una escletxa per veure les 
coses d’una altra manera.

Endavant i siguem forts.   ■
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Carme Morà Beleta
Vídua de Ramon Mitjavila Molins

Morí cristianament el dia 11 de febrer de 2021, als 94 anys.

Els qui t’estimem: fills, Anna-Nuri, Josep M. i M. Àngels; filla política, Angelina Font; 
nets, Josep, Anna Nuri, David, M. Carme, Montse, Anna i Albert; besnetes, Maika, Ma-
rina, Mar i Júlia; cunyats, nebots i família tota us demanen una oració i que la tingueu 
present en el record.

Més endavant se celebrarà un funeral en la seva memòria.

Agramunt, febrer de 2021

D’Agramunt sou Mare,
Verge dels Socors,
socorreu-nos ara
que acudim a Vós.

D’Agramunt estrella,
Verge dels Socors,
sigueu Vós l’anella
que uneix nostres cors.

D’Agramunt Aurora,
Terme de la nit,
per Vós tot ho arbora
l’amor infinit.
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

VACUNA PER A LES RESIDÈNCIES 
I EL CAP

Aquest gener s’han administrat 
les dues dosis de la vacuna contra la 
Covid-19 als residents i personal de 
les residències Mas Vell i Ribera del 
Sió d’Agramunt.

La valoració és molt positiva, tant 
pel que fa a les mínimes reaccions 
adverses, limitades a molèsties a la 
zona del braç on s’ha posat la injec-
ció, com pel fet d’haver cobert sa-
tisfactòriament tots els residents i 
treballadors de les residències.

Així mateix, també ha rebut la va-
cuna el personal sanitari del CAP.

AGRAMUNT TANCA EL 2020 AMB 5.411 PERSONES 
EMPADRONADES

Agramunt ha tancat el 2020 amb 5.411 persones empa-
dronades, segons dades facilitades per l’Institut d’Estadísti-
ca de Catalunya (Idescat). Aquesta xifra representa un incre-
ment de 40 habitants respecte el 2019 i suposa un lleuger 
repunt després de diversos anys de davallada poblacional. 

De fet, en l’evolució del padró continu entre 1998 i 2020, 
s’observa que el punt àlgid d’habitants va ser el 2011, amb 
5.653 persones empadronades al municipi. Des de llavors 
la tendència ha estat a la baixa fi ns arribar als 5.371 habi-
tants al 2019. Per sexes, se segueix la tendència dels dar-
rers anys, en què pràcticament s’iguala el nombre de dones i 
d’homes, sent de 2.701 i 2.710, respectivament.

LA DIPUTACIÓ DE LLEIDA ARRANJARÀ LA CARRETERA 
D’ACCÉS A LA DONZELL

La Diputació de Lleida destinarà 1,4 milions d’euros 
a l’arranjament de la car-
retera d’accés a la Donzell 
d’Urgell. En la darrera ses-
sió plenària de la corporació 
provincial, celebrada el 21 
de gener, es va donar llum 
verda a l’aprovació inicial 
del projecte de condiciona-
ment de traçat de la carre-
tera LV-3023 en el tram de 
3,2 quilòmetres entre la 

C-14 i el nucli de la Donzell d’Urgell.

INSTAL·LACIÓ D’UNA XARXA A LA PORTALADA DE L’ESGLÉSIA 
PER PROTEGIR-LA DELS NIUS DE LES ORENETES

L’Ajuntament, d’acord amb el cos d’Agents Rurals, ha re-

tirat els nius d’oreneta de la portalada de 
l’església de Santa Maria i ha instal·lat 
una malla protectora per tal de protegir-la 
de la degradació que aquests ocells causen durant el període 
de nidifi cació.

Per aquest motiu, l’actuació s’ha fet a fi nals de gener, 
abans que retornin del sud, on migren durant l’hivern, i ini-
ciïn el període de nidifi cació en els espais habituals.

La xarxa protectora s’ha col·locat damunt de la portalada 
romànica del segle XIII, declarada Bé Cultura d’Interès Na-
cional (1931) i on en els 
darrers anys les orenetes 
hi acostumaven a nidifi -
car, intensifi cant així el 
procés de degradació de 
les arcades. 

Aquest és el segon cop 
que es du a terme aques-
ta actuació. La primera 
es va fer l’any 2016, just 
després de la restauració 
de la façana. Tot i que va 
resultar efectiva, en els 
darrers anys les orene-
tes han tornat a niar a la 
façana, per la qual cosa 
s’ha cregut convenient 
repetir l’operació.

La previsió és mante-
nir aquesta xarxa durant 
dos anys, que és el període establert perquè les orenetes 
busquin altres espais per nidifi car.

LA CAMPANYA DE NADAL ‘DESITGEM QUE DESITGIS’ ARRI-
BA AL FINAL AMB EL SORTEIG DE 10 VALS DE 50 EUROS

La reina Xurripampi va ser la mà innocent encarregada 
de treure les 10 butlletes guanyadores dels vals de 50 eu-
ros en el sorteig fi nal de la campanya de Nadal ‘Desitgem 
que desitgis’. Així mateix, la Unió de Botiguers i Industrials 
d’Agramunt també va sortejar dos patinets elèctrics entre els 
seus clients.

Els afortunats rebran un 
val de 50 euros que po-
dran gastar en qualsevol 
comerç adherit a la campa-
nya durant el mes de febrer. 
L’Ajuntament es posarà en 
contacte amb les persones 
afortunades perquè puguin 
recollir el seu val.

El sorteig ha estat el punt 
fi nal a una campanya de Na-
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dal que ha repartit 14.000 euros en 700 vals de 20 euros 
per gastar als comerços d’Agramunt, als quals s’ha de sumar 
els 500 euros que s’han repartit amb aquest sorteig. Cal 
recordar que tot i que la previsió inicial era repartir-ne 200, 
l’èxit amb què es van bescanviar aquests primers vals, va fer 
que l’Ajuntament ho ampliés en dues ocasions més.

ES TREU A LICITACIÓ EL SERVEI DE MANTENIMENT DE 
LES ZONES VERDES DEL MUNICIPI

L’Ajuntament ha tret a licitació el manteniment de les zo-
nes verdes del municipi. Es tracta d’un contracte de serveis 
de dos anys de durada, que inclou, com a propostes de mi-
llora, la renovació de flors i plantes en alguna zona verda i 
l’enjardinament de nous espais.

Les persones i/o empreses interessades poden presentar 
les seves ofertes fins el dia 3 de març.

41.298,08 EUROS DEL FONS FEDER PER A LA INSTAL-
LACIÓ DE PLAQUES SOLARS A L’ESCOLA MACIÀ-COMPANYS

L’Ajuntament ha rebut una subvenció del fons Feder de 
41.298,08 euros per a la instal·lació de plaques solars 
d’autoconsum a l’escola Macià-Companys, que permetran 
abastir aquest i quatre edificis més: l’ajuntament, l’Espai 
Guinovart, la residència Mas Vell i la biblioteca. En total, el 
cost de l’actuació ascendeix a 82.596,17 euros i el fons eu-
ropeu, concedit a través de l’Instituto para la Diversificación 
y Ahorro de la Enegía (IDAE) del Ministeri per a la Transició 
Ecològica, permetrà cobrir-ne la meitat.

La instal·lació constarà de 170 plaques fotovoltaiques, 
que es col·locaran a la coberta de l’escola i que produiran 
anualment 64.922,78 kWh. Amb això, es preveu un estalvi 
del 31% a la factura de la llum i de 32,3 tones en les emis-
sions de CO2 anuals.

La previsió és cobrir l’altra meitat del pressupost amb 
fons propis i una subvenció de la Diputació de Lleida. Amb 
aquesta mesura l’Ajuntament referma la seva aposta per les 
energies renovables i l’optimització de recursos, com ja s’es-
tà fent amb la instal·lació de calderes de biomassa a dife-
rents edificis de titularitat municipal.

ES POSPOSA L’AGR’AUTO FINS QUE LA PANDÈMIA MILLORI

L’Ajuntament i els tallers de vehicles que participen a la 
Fira del Vehicle d’Ocasió Agr’auto han acordat posposar-la 
fins a la primavera o estiu, en funció de com evolucionin els 
indicadors de la pandèmia.

Ambdues parts coincideixen que fer-la en la data habi-
tual, l’últim cap de setmana de febrer, amb les condicions 
sanitàries i restriccions de mobilitat actuals, resulta pràcti-
cament inviable. Per aquest motiu, s’han emplaçat a buscar 
una nova data més endavant, que, si l’evolució de la pandè-
mia és favorable i s’aixequen algunes restriccions, podria ser 
després de Setmana Santa.

Així mateix, serà llavors quan es decidirà el format de la 
fira, atenent també als protocols vigents en matèria de cele-
bració d’aquest tipus d’actes.

En l’edició de l’any passat, hi van prendre part sis tallers 
que van aportar uns 125 cotxes, així mateix es va posar en 
marxa l’Espai Mobilitat del Futur, dedicat al vehicle híbrid 
i elèctric.

BARANA A LES ESCALES DEL CARRER DEL RIU

L’Ajuntament ha col-
locat una barana a les 
escales del carrer del 
Riu per tal de millo-
rar-ne l’accessibilitat i 
seguretat. Amb aques-
ta actuació es dona 
continuïtat a la refor-
ma d’aquest tram de 
carrer, que va permetre 
eliminar-ne les barre-
res arquitectòniques 
amb la construcció 
d’una rampa en una 
banda del carrer. 

ADAPTACIÓ DE LA CURSA DE LA DONA A LA SITUACIÓ DE 
PANDÈMIA

Es canvia el format de la 9a edició de la Cursa de la Dona 
per tal d’adaptar-la a les mesures de seguretat i sanitàri-
es decretades pel PROCICAT. L’objectiu de les regidories 
d’Igualtat i d’Esports és poder mantenir la prova, tant perquè 
és una activitat plenament consolidada dins del calendari 
esportiu de la localitat com per la seva vessant solidària: 
1 euro de cada inscripció es dóna a l’Associació Catalunya 
Contra el Càncer.

Per tal d’evitar les aglomeracions que suposa una prova 
d’aquestes característiques, hi haurà tres caps de setmana 
per fer la cursa: 13 i 14 de març, 20 i 21 de març i 27 i 28 
de març i tres recorreguts diferents, d’entre 6 i 8 quilòme-
tres, que s’hauran de fer de manera individual o amb grups 
de convivència o bombolla. A cada recorregut, a més, hi 
haurà un photocall, que servirà de waypoint, per tal que els 
participants puguin deixar constància d’haver fet la prova.

Les inscripcions es poden formalitzar a través de https://
www.entrapolis.com/entrades/cursa-de-la-dona o de manera 
presencial a l’Oficina de Turisme.

REFORMES PER AMPLIAR LA DEIXALLERIA MUNICIPAL

L’Ajuntament està executant les obres d’ampliació i millo-
ra de la deixalleria municipal. L’actuació, que consisteix en 
l’ampliació del moll de descàrrega i la reforma de la zona de 
recollida de ferralla, té un pressupost de 22.291,44 euros.
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Aquestes obres permetran ampliar la capacitat de gestió 
de residus de la deixalleria i preveuen també la col·locació 
de càmeres de seguretat i el canvi de la caseta d’informació.

NOU DESFIBRIL·LADOR A L’EDIFICI DEL CASAL

L’Ajuntament ha instal·lat un desfibril·lador extern auto-
màtic (DEA) a la planta baixa de l’edifici del Casal Agra-
muntí, que acull, entre altres espais, el teatre, la biblioteca 
i Ràdio Sió.

Aquest és el quart aparell instal·lat a Agramunt, que se 
suma als que ja hi ha a l’Oficina de Turisme, pavelló esportiu 
i camp de futbol. Tots ubicats en llocs on es concentra gent 
i es practiquen activitats esportives. A banda, la policia mu-
nicipal en disposa d’un de portàtil.

Els quatre desfibril·ladors estan instal·lats a l’exterior o 
entrades per facilitar-ne l’ús en qualsevol moment i hora del 
dia i estan equipats amb instruccions per tal que qualsevol 
persona pugui usar-lo en cas que algun ciutadà pateixi una 
aturada cardíaca. 

OBRES PER MILLORAR L’AÏLLAMENT TÈRMIC DE L’ESCOLA 
MUNICIPAL DE MÚSICA

L’Ajuntament està executant les obres de reforma de la 
coberta de l’Escola Municipal de Música. Aquesta actuació 
està inclosa dins del projecte de millora de l’aïllament tèr-
mic de l’edifici, que preveu també el repintat de la façana i 
la substitució dels tancaments.

Pel que fa a la coberta, a banda de la substitució de les 
teules, es col·locarà una làmina impermeable i transpirable 
i un aïllament de fibra de fusta, que permetrà aïllar tèrmica-
ment i impermeabilitzar la coberta. 

La façana es repicarà en els punts on hi ha despreniments 
d’arrebossat i es tornarà a cobrir abans de posar-hi una nova 
capa de pintura.

Finalment, s’han substituït totes les finestres, metàl·liques 
i de vidre simple, per unes de fusteria de PVC amb persianes 
d’alumini.

Aquestes obres permetran millorar l’aïllament tèrmic de 
l’edifici i augmentar-ne l’eficiència energètica. Un projecte 
que culminarà amb la instal·lació d’una caldera de biomas-
sa, actuació inclosa en el PUOSC 2020-2024. 

ES GENEREN 1.464 TONES D’ESCOMBRARIES QUE VAN 
DIRECTES A L’ABOCADOR COMARCAL

Agramunt va abocar l’any passat 1.464 tones de brossa 
a l’abocador comarcal de l’Urgell, al qual li queda una vida 
útil de set anys. 

Es tracta dels residus que es llancen al contenidor del 
rebuig i que, per tant, no es reciclen, amb el consegüent 
impacte pel medi ambient que això implica. Aquesta xifra 
suposa el 65,75% de les escombraries que es van generar al 
municipi durant l’any 2020, unes 2.227 tones. Per contra, 
la recollida selectiva (fracció orgànica, vidre, paper i enva-
sos) va ser el 34,25% del total.

A banda de l’impacte mediambiental que suposen aques-
tes xifres, cada tona dipositada a l’abocador comarcal im-
plica per l’Ajuntament d’Agramunt un cost de 53,10 euros, 
un preu que puja any rere any. Atenent a les xifres de l’any 
passat, en què a Agramunt es van generar 1.464 tones de 
residus, el consistori va abonar 77.759,5 euros només per 
aquest concepte.

Per tal d’invertir aquestes xifres, l’Ajuntament, d’acord 
amb el Consorci de Residus de l’Urgell, aplicarà a partir del 
març la recollida porta a porta per a les fraccions rebuig i or-
gànica. Aquesta mesura, a banda, anirà acompanyada d’una 
campanya de sensibilització per tal de millorar la gestió dels 
residus domèstics, i que incidirà tant en minimitzar-ne la 
generació com en millorar la selecció a l’hora de dipositar-los 
al contenidor correcte.

CALDERA DE BIOMASSA PER A CAL MAS VELL

Aquest febrer ha entrat en funcionament la nova caldera 
de biomassa de la Residència Geriàtrica Mas Vell, la segona 
que s’instal·la en un edifici de titularitat municipal. ▼
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La instal·lació de la nova caldera coincideix amb les obres 
de reforma de l’edifici, del qual ja s’han enllestit la primera, 
segona i tercera planta, la qual cosa ha permès duplicar la 
capacitat de la residència. Actualment, s’està treballant en 
la tercera fase del projecte, consistent en la rehabilitació de 
la planta baixa i el pati exterior.

Amb la instal·lació de sistemes d’energia renovables als 
edificis municipals, l’Ajuntament vol contribuir a reduir l’im-
pacte dels combustibles fòssils i anar cap a energies més 
netes pel medi ambient, que contribueixin a reduir les emis-
sions de CO2.

REBAIXES AL CINEMA CASAL AGRAMUNTÍ

Coincidint amb les rebaixes de febrer i per tal d’estimular 
la presència d’espectadors a les sales de cinema, l’empre-
sa Circuit Urgellenc, gestora, entre altres, del Cinema Casal 
Agramuntí, ofereix totes les sessions del mes de febrer a 5 
euros, mentre que el dia de l’espectador, l’entrada valdrà 4 
euros.

LA UNITAT MÒBIL DE MAMOGRAFIES A AGRAMUNT

La unitat mòbil de mamografies del Programa de detecció 
precoç del càncer de mama es va instal·lar el dimecres 10 
de febrer a l’exterior del CAP d’Agramunt.

El Servei Català de la Salut ja s’ha posat en contacte amb 

les persones que s’han de realitzar les proves i que, amb 
aquest servei, s’estalvien el desplaçament a Lleida. Cal re-
cordar que aquest servei és gratuït i es recomana de manera 
preventiva un cop cada dos anys a les dones d’entre 50 i 69 
anys. 

REPRESA DE LES VISITES D’ESCOLARS A L’AJUNTAMENT

Els alumnes de 3r de primària de l’Escola Macià-Com-
panys van visitar les dependències municipals per conèixer 
el funcionament de les oficines i la feina que fan els regidors 
i les regidores. L’alcaldessa, Sílvia Fernàndez, va rebre els 
tres grups i els va explicar quins són els serveis que des 
de l’Ajuntament es presten als agramuntins i agramuntines; 
com s’organitza el consistori; quins són els òrgans de presa 
de decisions, i com s’elegeix l’equip de govern.

Amb aquests grups, s’han recuperat les visites escolars a 

l’Ajuntament després de l’inici de la pandèmia. En aquest 
sentit, les visites s’han fet per grups bombolla i seguint els 
protocols de seguretat en matèria de la Covid-19.

QUINZE AGRAMUNTINS COMPLETEN TOTS ELS REPTES 
DEL CONSELL ESPORTIU DE L’URGELL

Quinze agramuntins i agramuntines van completar els sis 
reptes proposats pel Consell Esportiu de l’Urgell. D’aques-
ta manera, Agramunt lidera el rànquing de poblacions amb 
més participants que han aconseguit fer tots els reptes, per 
davant de Bellpuig, amb sis persones; Tàrrega, amb cinc, i 
la resta de la comarca amb set.

Durant sis setmanes, el Consell Esportiu de l’Urgell va 
anar fent propostes de quilometratges per fer a peu o en 
bicicleta per tal d’estimular l’activitat física entre els veïns 
i veïnes de la comarca. Cada repte, a més a més, tenia tres 

L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T
FO

N
T:

 A
JU

N
TA

M
E

N
T

FO
N

T:
 A

JU
N

TA
M

E
N

T



75sió 684[FEBRER 2021]

nivells de difi cultat diferents per tal que fos accessible a 
tothom. Entre les persones que completaven el repte de la 
setmana se sortejava un val de 20€ per gastar als comerços 
de les respectives localitats i entre els que van assolir els sis 
reptes, un de 50€.

NOU LOGO D’ESPORTS AGRAMUNT
La regidoria d’Es-

ports ha renovat 
la imatge amb un 
nou logo d’Esports 
Agramunt. La nova 
imatge suposa una 

estilització de la fi gura de l’esportista i l’encercla en una 
rodona amb colors ocres i vermells. També ressalta més el 
nom Esports Agramunt.

ACORDS JUNTA DE GOVERN

- Aprovació de la memòria valorada i de les clàusules ad-
ministratives que han de regir la contractació de les obres 
d’arranjament de camins municipals del sud-oest del terme 
municipal d’Agramunt amb àrid reciclat. L’import d’execució 
per contracte ascendeix a 61.478,60€.

- Aprovació de la memòria valorada de les obres de reforma 
de la piscina petita de les piscines municipals d’Agramunt. 
L’import d’execució per contracte ascendeix a 36.539,36€.

- Adjudicació de les obres complementàries del projecte 
de rehabilitació de la planta baixa i del pati interior de la 
residència d’avis Cal Mas Vell a l’empresa Gilabert Miró SA 
per un import de 165.191,10€ (IVA inclòs).

- Aprovació de les bases específi ques i la convocatòria que 
han de regir la selecció d’un agent de la policia local en 
comissió de serveis.

- Adjudicació de les obres d’enderroc de tres habitatges 
entre mitgeres al carrer Sabateria de Baix, 2, 4 i 6 d’Agra-
munt a l’empresa Urcotex Inmobiliaria SLU per import de 
41.211,10€ (IVA inclòs).

Contractes menors:
· Adjudicació dels treballs extres per les obres d’enderroc 

d’un edifi ci al carrer d’Avall, 4, de la Donzell, al Sr. Joan
Caralps Giménez, per un import de 10.498,25 € (IVA in-
clòs).

· Adjudicació del subministrament de 2.450 cubells de 
25 litres i de 2.450 cubells de 10 litres a l’empresa AMTE-
VO MEDIO AMBENTE SL per import de 19.328,50 euros 
(IVA inclòs) per a la implantació de la recollida d’escombra-
ries porta a porta.

· Adjudicació del subministrament de material per a tas-
ques de rescats dels Bombers del municipi d’Agramunt a 
Ferreteria Molinet SL per un import de 991,60€ (IVA Inclòs).

· Adjudicació del subministrament d’un equip de SAI per a 
les ofi cines municipals de l’Ajuntament d’Agramunt, inclosa 
la seva instal·lació, a Cedel Instal·lacions SL, per un import 
de 1.987,43€ (IVA inclòs).

 · Adjudicació del programa de pressupostos i amidaments 
amb llicencia de PRESTO de serveis tècnics de l’Ajuntament 
d’Agramunt a l'empresa Aritmos Iberia SL per un import de 
854,05€, IVA no inclòs.

· Adjudicació del contracte pel disseny gràfi c de la campa-
nya de la recollida d’escombraries porta a porta al Sr. Jesús 
Palau Botines, per import de 5.416€, IVA exclòs.

· Adjudicació del contracte per a la campanya informativa 
per a la implantació de la recollida d’escombraries porta a 
porta a l’empresa Arum Consultoria Ambiental SL per un 
import de 14.630€, IVA exclòs.

· Adjudicació dels treballs de subministrament i col-
locació d’una càmera exterior pel sistema de vigilància de 
les instal·lacions de la policia local a l’empresa Chubbiberia 
SL per importa de 338,07€, sense IVA.

· Adjudicació de la gestió informàtica del porta a porta 
a l’empresa Moba-Ise Mobile Automation SL per import de 
3.000€, exclòs IVA, per la instal·lació, i 86€/mes en con-
cepte de quota mensual de software, accés de dades i con-
nexió GPS/GPRS.   ■
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Pregueu a Déu per l'ànima de

Joan Boncompte Alsedà
que morí cristianament a Barcelona, 

el dia 13 de febrer de 2021, a l'edat de 87 anys.

A. C. S.

Eres de la pau amant,
enemic de tota guerra,
i sempre amb anhel constant
vares sembrar el bé a la terra,
doncs, vas ser una gran persona
que bon exemple donà,
deixant una gran petjada
que mai no es podrà esborrar.

(Antònia Vilàs)
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Dia 10 ......................................... 10,0 l./m2

Dia 21 ........ (pluja amb calamarça) 3,5 l./m2

Dia 22 ......................................... 5,5 l./m2

Dia 23 ......................................... 3,2 l./m2

Dia 24 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 25 ......................................... 1,0 l./m2

TOTAL ......................................... 45,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL GENER

Màxima del mes .........................  18,7°, dia 29
Mínima del mes ..........................  -5,5°, dia 11
Oscil·lació extrema mensual .................... 24,2°
Mitjana de les màximes ............................  8,9°
Mitjana de les mínimes .............................  0,2°
Mitjana de les mitjanes ..............................4,5°

L’observador: Ramon Coll
(Des de cal Tallador)

ALMANAC

Demografi a

(Mes de gener de 2021)

MATRIMONIS
Joan Canel Gràcia, i
Lídia Ribalta Amigó dia 30

DEFUNCIONS
Josep M. Baró Marquilles 75 anys, dia   1
Manoli Nogales Vázquez 63 anys, dia   4
Anna Garcia López 85 anys, dia 10
Rosa Pascual Piera 92 anys, dia 12
Sebastià Albareda Viladrosa 81 anys, dia 12
Antònia Figueres Vilanou 78 anys, dia 14
Maria Mirmí Solé 91 anys, dia 16
Núria Carbonell Segura 94 anys, dia 17
Miquel Marquilles Valls 79 anys, dia 21

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS
CORRESPONENTS AL MES DE GENER

MARÇ 2021

Mes de 31 dies, tercer del nostre calendari, 
tradicionalment el més variable de l'any. En l'an-
tic calendari romà, martius, era el primer mes de 
l'any i estava consagrat al déu Mart. Per això en 
aquest temps es continuaven les guerres que ha-
vien estat aturades durant l'hivern.

El dia 1 el sol surt a les 7h 30m, i es pon 
a les 18h 39m. El dia 31 el sol surt a les 7h 
40m, i es pon a les 20h 13m.

El dia 20 el sol entra a la constel·lació d'ÀRIES.
Entrem a la PRIMAVERA a les 10h 38m.

DATES ASSENYALADES
És considerat el març com el mes més varia-

ble de l'any, ja que es troba situat en la transi-
ció de l'hivern a la primavera i participa de les 
temperatures de les dues estacions. Els antics 
llunaris el representaven amb la fi gura d'un mi-
nyó amb tres cares: una que bufa, una altra de 
riallera i una tercera seriosa, les quals volien 
simbolitzar les variacions del temps.

Març, marçot,
mata les velles a la vora del foc
i les joves, si les hi trob.

Dia 19: Sant Josep, espòs de la Mare de Déu. 
El pare putatiu de Jesús que durant molt temps 
va restar semioblidat per l’Església. La cultura 
popular catalana és molt rica aquesta diada.

Si per Sant Josep no canta el cucut,
o és mort o s’ha perdut,
o és a la presó del rei de França.

Dia 25: L’Encarnació de la Mare de Déu. Cone-
gut popularment com la Mare de Déu de Març
i considerat com una de les quatre festes de la 
Mare de Déu.

Dia 28: Diumenge de Rams. L’Església celebra 
avui l’entrada de Jesús a Jerusalem, on fou re-
but amb palmes i branques de llorer i oliveres. 
Per això són beneïts avui els rams i branques 
d’aquests arbres. Els rams són portats a beneir 
per la mainada. Antigament els nois petits por-
taven palmons; els mitjans i els grans, rams de 
llorer i d’olivera, i les nenes, palmes teixides i 
treballades. En alguns indrets els rams de llorer 
i olivera els posaven al damunt de les arnes per 
tal de guardar-les de l’acció del llamp, de les 
pedregades, de l’embruixament i de qualsevol 
altre malefi ci. A moltes cases, es posaven els 
rams beneïts penjats als balcons per protegir-les 
de qualsevol malefi ci. Hom creu que avui és el 
millor dia per plantar les alfàbregues, perquè 
creixen més de pressa, es fan més grosses i fan 
més bona olor.

Ramon Bernaus i Santacreu

Temperatura màxima: Temperatura mínima: Precipitacions:Temperatura mitjana:

Les fases de la lluna:

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

Lluna plena

el dia 6, a les 2:30 h

el dia 13, a les 11:21 h

el dia 21, a les 15:40 h

el dia 28, a les 20:48 h
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CINQUÈ ANIVERSARI

Joan Batalla Llordés
que morí cristianament el dia 24 de febrer de 2016, als 69 anys d’edat, 

havent rebut els S. S. i la B. A.

A. C. S.

Ja fa cinc anys que ens vas deixar. El temps passa massa ràpid. Mentrestant, tot el que 
succeeix, ho continuem compartint amb tu perquè sempre hi ets present de pensa-
ment, de paraula, i en el cor.

Els teus néts, que van néixer i creixen, saben qui ets i compartim la nostàlgia de la teva 
absència com a ser, però et poden sentir a prop, mirant-nos i cuidant-nos.

T'enyorem i t'estimarem sempre.

Agramunt, febrer de 2021
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LLEURE

79sió 684[FEBRER 2021]

AMENITATS

per Ricard Bertran

Per culpa de 
la Covid, el 
guarniment de 
façanes va ser 
l'única activitat 
no virtual que es 
va programar pel 
Carnaval d'aquest 
any.

La imatge de 
l'esquerra és l’ori
ginal, mentre que 
a la de la dreta 
s’han fet set mo
dificacions.

A veure si les 
tro beu!

Les 7
diferències

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SOPA DE LLETRES

Busqueu les següents onze paraules:
ACOMPANYAR, ASTRONAUTA, CONDUENT,

CONDUIR, DUR, EMMENAR, GUIAR, 
MENAR, PASTURAR, PORTAR, PROCEDENT

C Q R R C Z P R O C E D E N T

R O T Ç A A P I R C K H J Y I

A P N E R T Y G N B Ç X I V V

R A D D L R R K U Z E N M V Y

U W A T U A N O R T S A T E F

T V U D B I M H P E M N Ç P M

S R S N N U R E M D E A H G L

A K U L B G G M N U M X K C R

P W H D O K E F D A M M I Z G

O Ç Q D N N R N I W R R B N U

J E Ç S A M O E D O V P F N I

W R J R A C O M P A N Y A R W

Solució a les
7 diferències:

Solució a la 
Sopa de Lletres: LÒGICA

Col·loqueu una creu on toqui. Cada quadrat 
amb un cercle ha de tenirne una al seu costat, 
en horitzontal o en vertical. Els números 
marquen el nombre de creus que cal posar 
a cada fila o a cada columna respectivament. 
Les creus no poden estar en contacte entre 
elles.

Solució a la LÒGICA:

2

1

2

0

3

0

3

 2 2 1 2 0 2 2

2

1

2

0

3

0

3

 2 2 1 2 0 2 2

X

X X
X

X

XX X

XXX

CQRRCZPROCEDENT

ROTÇAAPIRCKHJYI

APNERTYGNBÇXIVV

RADDLRRKUZENMVY

UWATUANORTSATEF

TVUDBIMHPEMNÇPM

SRSNNUREMDEAHGL

AKULBGGMNUMXKCR

PWHDOKEFDAMMIZG

OÇQDNNRNIWRRBNU

JEÇSAMOEDOVPFNI

WRJRACOMPANYARW
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L’OBJECTIU
DEL ROBERT

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH PUIG

Pit-roig
(Erithacus rubecula)

Hi ha una cosa que fa 
especial aquest ocell, el 
seu tarannà refiat i curiós 
que sovint el porta a 
atansar-se a les persones. 
És més petit que un 
pardal i pot semblar 
fràgil, però sabem pel 
Sió del mes de setembre 
de l'any passat que un 
pit-roig anellat a la masia 
dels Arquells va viatjar 
fins a Bèlgica.

Agramunt, gener 2021
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Trobem a faltar
       el teu somriure...

Joan Ramon Gallart i Huguet
A. C. S.

Vint-i-quatrè Aniversari
(22 de febrer de 1997)
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Una de les fotos que el Xavier Secanell ens va fer arribar per il·lustrar 
l'entrevista que li fem aquest mateix mes, va ser aquesta de la seva època 

com a jugador del CF Agramunt. Es tracta d'un equip de futbol de mitjans dels 
vuitanta, segurament de la temporada 1985-86, format amb la majoria de 
jugadors de casa. D'aquest equip de gent cal lamentar la pèrdua prematura de 
tres persones vinculades al futbol agramuntí durant molt temps.

D’esquerra a dreta
i de dalt a baix:

  1) Josep M. Ribalta
  2) Josep M. Peralta
  3) Marcial Penella
  4) Jaume Torres
  5) Sergio Vilches
  6) Josep M. Martí (entrenador)
  7) Fernando Llorens (president)
  8) Joan Carles Escolà
  9) Miquel Marín
10) Manel Guixé
11) Gabriel Lloreta
12) Manel Llorens
13) Xavier Secanell
14) Josep M. Torrelles (Barbens)
15) Emilio Gil "Goico"
16) Guasch
17) Jaume Caballer
18) Paco Marín
19) Pere Palomino

���� ����L’àlbumL’àlbum

1 2 3 4
765 8

9 10 11

12 13 14 15 16 17 18 19
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

En la secció de les imatges d'ahir i avui d'aquest mes publiquem una postal de la dècada dels cinquanta del segle passat. Segons 
es comentava al col·leccionable publicat recentment, la circulada més antiga d'aquesta sèrie de postals data del 1953. Com es 
pot veure, es tracta del primer tram de la carretera de Cervera i de les casetes barates, just a la cruïlla de la costa dels Dipòsits i 
del Passeig Nou. En primer terme hi ha herba als dos costats, el que fa pensar que encara no hi havia habitatges i que tampoc no 
estaven fetes les voreres. Amb el temps es va anar urbanitzant. Anys enrere, a les voreres de les dues bandes s'hi van construir uns 
seients i unes jardineres. Actualment la majoria estan en desús, tret d'algunes que fan servir els veïns per plantar-hi fl ors.
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