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La Fira del Torró,
plena a vessar

Roben 31 ordinadors de l’Institut
Nou capítol de la polèmica
sobre el no pregó teatral
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Ampli reportatge de la XXI edició de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra, que va tenir una gran
afluència de públic.

29

El grup de Diables
l’Espetec fa un repàs
de la seva trajectòria,
amb motiu del seu
25è aniversari.

E S T I M AT S LE C T O R S ...

U

na vegada més hem
de parlar de l’èxit de la
Fira del Torró. Ho fem
des de l’edició pròleg l’any
1988 quan per iniciativa del
Foment Pro-Mercats i malgrat
la indiferència, per no dir l’oposició, d’alguns, es va celebrar
el Gran Mercat del Torró. Era
un dimecres, 12 d’octubre.

Amb els anys la
Fira s’ha anat
fent més gran i el
públic mai no ha
deixat de venir i
els agramuntins
l’hem convertida
en la festa més
representativa
de l’any.

Des de llavors ençà la Fira no
ha parat de créixer en afluència
de visitants i en activitats. Amb
els anys s’ha anat fent més
gran i el públic mai no ha deixat de venir i els agramuntins
l’hem convertida en la festa
més representativa de l’any.
Els agramuntins fora vila i els
forasters ja no trien la Festa
Major per a venir, ho fan per
la Fira.
Al llarg d’aquests anys ha estat
molta la gent que l’ha ajudat
a tirar endavant i tots hi han
posat el granet, o el cabàs, de
sorra. Però la Fira no va sorgir
com un bolet enmig del bosc.

Es va fer per les ganes i l’empenta d’unes poques persones,
especialment una.
Va ser en Josep Esteve, aleshores president dels botiguers,
com ho torna a ser ara. Sense
la seva tossuderia avui no
tindríem Fira. Ell va posar en
marxa una idea, un projecte del
que feia temps que se’n parlava però en el qual poca gent
creia. És evident que si algú
es mereix el títol de Torronaire
d’Honor, és ell.

La torroexperiència
Un dels encerts d’aquesta
edició ha estat la feina de l’animador de la carpa de la cuita i
les degustacions. Una mena de
Mindungui que durant tres dies
no va parar d’omplir de color i
calor aquest espai. El dilluns al
vespre quasi no podia parlar de
l’esforç de tantes hores.
També era ell qui dirigia el
Catxo, el tradicional sorteig
que els torronaires feien per

treure un sobresou al de les
vendes de la parada. La seva
actuació era tot un espectacle
que segurament feia que el
públic s’animés a jugar.
Però el seu veritable mèrit va ser
el de crear una nova paraula: la
torroexperiència. Els visitants a
la Fira, i especialment els que
tastaven el nostre torró podien
gaudir d’una sensació única
com era aquesta torroexperiència, l’excel·lència de la qual
ens glosava el trobador amb un
entusiasme encomanadís.
En fi, hem passat una molt
bona torroexperiència que ens
ha deixat un bon gust de boca
i d’esperit.
De les coses negatives, que
n’hi ha, ja en parlarem en una
altra ocasió. No ho anéssim a
espatllar.
Afectuosament,
Bernat Jofre
Agramunt, octubre 2009
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per JOSEP BERTRAN
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2

a XXI edició de la Fira
del Torró i la Xocolata a
la pedra es va celebrar
durant els dies 10, 11 i 12
d’octubre, de dissabte a dilluns, amb una gran assistència de públic, com és ja habitual en el nostre certamen.
La inauguració oficial va
estar presidida pel conseller
d’Innovació, Universitats i
Empresa, Josep Huguet. L’acte comptà amb l’assistència
d’una bona colla de polítics,
però no tants com quan és any
electoral.
El conseller va participar
[OCTUBRE 2009]
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Fira del Torró

5

PER
SABER
ON
ANEM,
CAL
SABER
D’ON
VENIM.

Vine al nou Museu de la Vida Rural i veuràs com era
la vida al camp fa més de cent anys. Segur que et
sorprendrà tot el que podria ensenyar-nos un pagès
de fa dos segles. Coses com el valor del reciclatge i
de l’esforç, o la paciència, o el que costa dur a taula
un parell de tomàquets. Descobreix un edifici nou, i
un contingut renovat que converteix el MVR en un
dels museus més moderns del nostre país.
Perquè al nou museu hi ha lloc per a tot: des d’eines
anteriors al segle XVIII fins a unes innovadores
galeries de teatre virtual o un espai de jocs
interactius. Diguem que no hi ha una manera més
avançada de fer la vista enrere.

www.museuvidarural.cat
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4

rant tota la Fira, un dels espais més centrals i concorreguts.

5
1. El conseller Josep Huguet va
inaugurar la Fira.
2. Ofrena floral al monument a
la tradició torronera.
3. El conseller i l’alcalde de la
Vila amb les dues mascotes
que es van estrenar enguany,
el Torronet i la Xocolateta.
4. Josep Huguet remenant la
pasta del torró agramuntí.
5. Les autoritats van tastar els
torrons de la primera cuita de
la Fira.

també en l’ofrena floral que
cada any fan els torronaires
davant el monument a la tradició.
A més del Conseller van
intervenir l’alcalde, Amadeu
Padullés; la presidenta del
Consell Comarcal de l’Urgell,
Rosa Maria Mora, que el dilluns va clausurar la Fira, i la
directora de la fira i regidora,
Elisabeth Vicens.
Van acompanyar el seguici

les dues mascotes, el Torronet
i la Xocolateta, que es van estrenar enguany. Durant els tres
dies de la Fira es van fer un
tip de donar tombs per tot el
recinte saludant a tort i a dret,
especialment els més menuts.
Totes les autoritats van fer
el tradicional recorregut per
tot el recinte firal amb una
especial atenció pels torrons.
A la Carpa de Degustació van
saludar els que treballen du-

En aquesta edició es van
reorganitzar els espais del recinte, tenint en compte que
hi havia més expositors del
dolç, especialment de xocolata, que es van concentrar al
Pavelló Firal presidit per un
gran estand de la Diputació.
Al centre es van instal·lar els
quatre estands dels únics torronaires i el del xocolater local, Jolonch, que va exhaurir
les existències ja el diumenge
a la tarda.
Al Pavelló Esportiu s’hi va
agrupar la mostra plurisectorial amb els estands de
l’Ajuntament i les fundacions
Lo Pardal i Espai Guinovart.
El diumenge al matí l’escriptora Teresa Roig va firmar
exemplars de la seva novel·la
Pa amb xocolata que tanta
acceptació ha tingut entre els
agramuntins.
Enguany es va unificar en
un mateix espai les carpes de
la Cuita i Degustació. La principal novetat va ser la incor[OCTUBRE 2009]
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Més expositors del dolç
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Conferència:
A càrrec de Patricia Gabancho. Escriptora
Apàtrides, incultes i
dimecres 11 de novembre, a les 18 h
(de vegades) analfabets.
Sala d’actes del Casal
Agramuntí d’Agramunt
Crisi de l’educació a Catalunya.
P. Gabancho: “A vegades, la societat assenyala els defectes i les mancances
sense ser conscient de ser la causa d’allò que critica. Tota societat té l’educació
que es mereix. Les mirades, doncs, no només s’han d’adreçar al món educatiu i
els seus responsables, sinó també a nosaltres mateixos, ciutadans d’un país en
construcció.” Patrícia parlarà del que molts pensen des de fa temps: Catalunya té
un problema greu amb l’educació. Ho fa exposant i analitzant els com i els perquès
de la situació educativa al nostre país. Patrícia no només parlarà d’educació sinó
que també dissertarà sobre cultura, llengua i immigració.
Patricia Gabancho (Buenos Aires, 1952) és periodista i escriptora argentina en
llengua catalana. S’ha especialitzat en temes de cultura, història i urbanisme.
Ha publicat nombrosos llibres, entre els quals destaquem El Preu i Crònica de la
independència. Participa en tertúlies de ràdio i televisió i col·labora al diari Avui i a
El Pais. És membre del Cercle d’Estudis Sobiranistes.

Organització

Col·laboració

Teatre:

La maternitat d’Elna
A partir de l’obra d’Assumpta Montellà

Commemoració del Dia Internacional
de la No Violència Contra les Dones

Es tracta d’un espectacle teatral concebut com un conte per a adults
que relata la història de les mares d’Elna, des de la sortida del país fins
a la seva experiència a la maternitat. Incorpora els testimonis recollits
per Assumpta Montellà en el seu llibre homònim, cançons catalanes i
franceses de diversos autors i estils, i la projecció d’imatges. El muntatge
està interpretat per una actriu-cantant (Rosa Galindo) i un pianista (Luc
Olivier Sánchez). L‘actriu-cantant afronta la funció de narrar la història, tot
interpretant diferents personatges, i el seu monòleg es veu interromput
per diversos impulsos musicals que aporten un ampli ventall d’estats
d’ànim que acompanyen aquest recorregut per la història.

Organització

8
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Col·laboració

Divendres 13 de novembre, a les 22 h
Teatre Casal Agramuntí d’Agramunt
Preu: 5 euros

A C T UA LITAT FETS D EL M E S
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6. Les autoritats s’interessen
pel sabó artesà que elabora
M. Àngels Prats.
7. El picapedrer en plena tasca.
8. Com cada any, la plaça del
Pou va acollir les parades de
la Menestralia.
9. Estand de la Fundació
Guillem Viladot “Lo Pardal”,
que enguany commemora el
10è aniversari de la defunció
de l’artista de Riella.
10. La Fundació privada Espai
Guinovart també sempre és
present a la Fira.

7
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poració d’un animador, l’actor
Robert Govern que, valgui
la redundància, no va parar
d’animar en els tres dies la
cuita i la distribució dels tastos de torrons. També va ser
el responsable del Catxo.
El dilluns va visitar aquest
espai la cantant Brenda Mau,
segona finalista de Operación
Triunfo després de participar
en una activitat de l’Espai Infantil relacionada amb el seu
país, Perú. Va ser molt aplaudida i, fins i tot, se li va fer
cantar un fragment d’una de
les seves cançons.

Aula del Gust
12

JOSEP BERTRAN

13

Un dels extrems del Pavelló
Firal es va destinar a l’Aula
del Gust, un espai reciclat
que abans estava en una carpa a l’exterior i que aquest
any va gestionar un empresa
especialitzada. El públic omplí cada una de les sessions
que s’hi van fer durant els
tres dies. Especialment concorregudes van ser les que
van protagonitzar el popular
cuiner Isma Prados, Judith
Martí i el Celler Mas Blanch.
Una altra activitat sempre
concorreguda va ser la de l’Espai Infantil. Una carpa amb
[OCTUBRE 2009]
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11. El recorregut firal va estar
ple de gent durant els tres
dies.
12. L’animador de la Fira, l’actor
Robert Govern, amb els
encarregats de la cuita.
13. L’artista Roser Capdevila va
visitar l’Espai Infantil.
14. Teresa Roig va signar
exemplars del seu llibre
Pa amb xocolata a l’estand
de l’Ajuntament.
15. La cantant Brenda Mau amb
l’animador Robert Govern.
16. Molta concurrència a les
activitats esportives, tant
grans com de petits.
17. Components de la “Pixie
Dixie” animant amb el seu
repertori.
18. Una novetat d’enguany va ser
l’Aula del Gust.

12
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19. A l’Aula del Gust s’hi van fer
tot tipus de demostracions.
Aquí podem veure una cata
de vins del celler Mas Blanch.
20. L’agramuntina Judith Martí
hi va fer una demostració de
massatge a base de xocolata.
21. Estand de Torrons Roig.
22. Estand de Torrons Fèlix.
23. Estand de Torrons Lluch.
34. Estand de Torrons Vicens.

JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN
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una programació pensada per
inculcar als infants els bons
hàbits alimentaris a partir d’algunes de les obres de Josep
Guinovart relacionades amb el
menjar. Destacar la presència
de l’artista Roser Capdevila,
la creadora dels personatges
de Les Tres Bessones, que ha
estat l’autora del cartell anunciador de la Fira.

24

El recinte exterior, des de
la plaça de l’Església fins a
la Fondandana, va patir les
aglomeracions de sempre
a les hores punta. La plaça
del Pou, un centre neuràlgic
del recorregut destinat a la
Menestralia, mostra d’oficis
antics, es va reorganitzar i es
van millorar les parades que
acollien els artesans entre els

quals n’hi havia dos d’Agramunt, el picapedrer Martí i
Maria Àngels Prats amb els
seus sabons artesanals.
Dels actes paral·lels cal
destacar la gran afluència de
participants en la cursa de
BTT, la ja popular Transiscar,
i la Cursa del Torró en la que
hi corren gent de totes les
edats.
[OCTUBRE 2009]
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Un menjar celestial

L

JOSEP BERTRAN

a nit del dissabte es va
presentar el muntatge
teatral Un menjar celestial, que es va estrenar
l’any passat, basat en un relat inventat sobre els orígens
del nostre torró i la llegenda
agramuntina de la Roca de la
Delfina o Petronel·la d’Agramunt.
A diferència de l’any passat, que es va fer al Mercadal,
enguany es va representar a la
plaça de la Fondandana per
necessitats d’espai. També
es van instal·lar unes grades
provisionals que van ser insuficients per acollir un nom-

14
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brós públic que les va omplir
de gom a gom i amb cadires
supletòries i gent dreta al voltant.
Al muntatge hi van participar, d’una manera o altra,
unes 120 persones de totes
les edats i nombroses entitats. Com a novetats en relació a l’any passat la presència
de l’Àliga i els Gegants, però
molt especialment la intro-

ducció de les ombres xineses
escenificant el relat del personatge de la Velleta. El responsable del taller que es va fer
durant l’estiu, va ser Andreé
de Sa Moreira.
Els jocs artificials amb què
es va cloure l’espectacle el
van acabar d’arrodonir i el públic no va ser pas gasiu en els
seus aplaudiments a l’hora de
premiar l’esforç de tots.
[OCTUBRE 2009]
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Torronaire d’Honor

nes o entitats que s’han distingit a favor del Torró d’Agramunt.
Enguany el guardó es va
concedir a títol pòstum al
mestre torronaire Àngel Lluch

JOSEP BERTRAN

E

l diumenge, dia 11, es
va celebrar la desena
edició del Torronaire
d’Honor, una distinció que
donen els mestres torronaires
agramuntins a aquelles perso-

Record a la família
L’homenatge es va completar amb l’entrega, per part de
l’alcalde i en nom de l’Ajuntament, d’un obsequi de record a la família, obra de la
nostra col·laboradora Serafina
Balasch.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

i Jou, que fa uns mesos va
morir en accident de trànsit.
L’acte va estar presidit per
Jaume Gilabert, president de
la Diputació de Lleida, i l’Alcalde Amadeu Padullés.
En primer lloc es van lliurar
a la vídua, Divina Berengueres, els elements i trofeus que
es donen al premiat como són
el cub commemoratiu, la gorra musca i la brusa.
Després van ser els dos
mestres torronaires els qui van
lliurar al fill del mestre difunt,
Àngel Lluch i Berengueres, la
gorra i la brusa que portava el
seu pare. D’aquesta manera
simbòlica el fill ocuparà a partir d’ara el lloc del pare com a
mestre torronaire.

[OCTUBRE 2009]
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ordinadors des de dos punts
de l’exterior per evitar passar
per l’entrada i els passadissos
on hi ha els sistemes d’alarmes. Per entrar van forçar les
reixes de la finestra del despatx del director, Joan Puig, i
d’una porta d’un pati exterior.
Els Mossos no van trobar cap
empremta digital. Acabada la
feina van dissimular les reixes
forçades per evitar que el robatori es detectés fins el dilluns. Quinze dels ordinadors
encara s’havien d’estrenar.
El valor del robatori és d’uns
15.000 euros. Hi ha, però, la
pèrdua de la documentació
que contenia l’ordinador de la
direcció del centre.
1

2. La millor mel del món

2

El ja reputat apicultor agramuntí, Pere Miñambres, ha
aconseguit un altre guardó
amb la seva mel. Aquesta
vegada ha estat un premi a
nivell internacional que el situa entre els apicultors més
importants del món. La seva
mel de romaní va aconseguir
la medalla d’Or en l’apartat
de monoflorals, mentre que
en l’apartat de milflors se li
va concedir la medalla de
Bronze.
Aquests guardons els va
aconseguir en el concurs
mundial celebrat a la ciutat francesa de Montpeller
que acollí el congrés bianual
Apimondia, considerat com
el més important del món.
A l’encontre hi participen, a
més dels millors apicultors,
reputats investigadors de la
matèria com biòlegs, veterinaris i especialistes en mel. La
mel de Miñambres va competir amb altres de Xina,
Canadà, Estats Units, Xile,
Japó i Eslovènia, entre altres
països.

1. Robatori de
31 ordinadors

JOSEP BERTRAN

Durant el primer cap de
setmana d’octubre uns desconeguts van entrar a l’Insti-

tut i se’n van endur un total
de 31 ordinadors portàtils.
Els lladres sabien on anaven, ja que van entrar a les
dues habitacions on eren els

[OCTUBRE 2009]
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El primer cap de
setmana del mes
d’octubre van entrar en servei les
instal·lacions del
Camp Municipal
d’Esports.

3. Camp Municipal
d’Esports
El primer cap de setmana
del mes d’octubre van entrar
en servei, encara que de forma parcial ja que falta acabar el nou edifici, les installacions del Camp Municipal
d’Esports després de mesos
en obres. Recordem que ha
estat l’obra més important
del Pla Zapatero escollida per

4
JOSEP BERTRAN

l’Ajuntament amb un pressupost que depassa de llarg el
mig milió d’euros. La installació de la gespa artificial i
la construcció d’un edifici
de tecnificació que servirà
de local social i bar, han estat les obres més importants.
Es dóna la circumstància que
ara fa justament 65 anys que
es va posar en marxa tot el
complex, encara que no es va

inaugurar oficialment fins el
setembre de l’any 1945.

4. Pasqual Maragall
L’ex-president de la Generalitat, Pasqual Maragall, acompanyat de la seva dona, Diana
Garrigosa, va visitar Agramunt
i diversos indrets del canal
Segarra-Garrigues. Va fer
d’amfitrió el president de la
Comunitat de Regants, Josep
París. Amb Maragall hi anaven
dos ex-dirigents de la Unió de
Pagesos, Josep Maria Besora
i Josep Puigpelat; el director
de la Cooperativa d’Ivars, Antoni Pané, els seus familiars
i altres persones. Durant la
visita va ser obsequiat amb
un lot de torrons per part de
Josep París. No és la primera
vegada que Maragall visita la
nostra Vila, encara que no ho
va fer mai com a President de
la Generalitat.

5. El referèndum

5
JOSEP BERTRAN
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El ple de l’Ajuntament
d’Agramunt celebrat el dia
31 de setembre va aprovar
donar suport a una consulta
popular sobre la independència de Catalunya. La moció va

ser presentada conjuntament
pels grups d’ERC i CiU després d’haver-la consensuada.
Ambdós grups hi van votar a
favor mentre que el grup del
PSC es va abstenir. Els tres
regidors socialistes, que van
prendre la paraula per explicar el seu vot, van dir que els
referèndums que no són de
temes municipals no corresponen als ajuntaments i que
ha de ser el Parlament qui
els convoqui. Pocs dies després d’aquesta aprovació es
va posar en marxa el procés,
per part d’un col·lectiu “Agramunt decideix”, per tal d’organitzar una consulta popular
amb una assemblea convocada el dia 17 al Casal.

6
JOSEP ROVIRA

6. Jornades
del patrimoni
En motiu de les Jorna-

des Europees del Patrimoni,
l’Ajuntament va organitzar el
dissabte 26 de setembre un
visita guiada al temple de
Santa Maria, al Refugi i a diversos indrets de la denominada Ruta de l’Aigua. El nostre company Ramon Bernaus
va actuar de guia per aquest
recorregut que va passar pel
Pou del Gel, els Safareigs, el
Dipòsit del Castell, el Pont
medieval i la plaça del Pou.
El Pou del Gel va ser l’indret
que més crida l’atenció tenint
en compte que és un equipament històric que està tancat
habitualment. Precisament
els visitants van lamentar que
no fos visitable regularment
com ho és el Refugi. El diumenge hi va haver jornada de
portes obertes al Museu Etnològic, a l’Espai Guinovart i a
“Lo Pardal”.

7. L’incendi
Una investigació dels Agents
Rurals conclou que l’incendi
del 17 de setembre que va tenir el seu punt d’origen a La
Donzell i que va cremar 5.055
hectàrees, va ser causat per la
línia elèctrica que passa per
aquesta zona. Segons el cap
d’Agents Rurals a l’Àrea Bàsica de la Segarra, Francesc
Coll, durant la investigació no
s’ha trobat cap indici que indiqués que el foc havia estat
intencionat. En canvi, sí que
es va trobar un tram de cablejat elèctric que havia caigut i
que estava en contacte amb
el terra, amb diversos punts
de fusió, que podrien haver
provocat l’incendi.

8. Segarra-Garrigues
7
JOSEP BERTRAN

El col·lectiu l’Espitllera que
integren persones i entitats
de diverses poblacions de la
[OCTUBRE 2009]
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8

Ribera del Sió i la Segarra van
presentar, als Plans de Sió,
un document sobre el canal
Segarra-Garrigues. Entre altres coses es critica el tema
dels camins de la concentra-

ció parcel·lària ja que, diuen,
no respecta antics traçats.
Sobre les Zepas expliquen
que caldria estendre al conjunt del territori, s’inclogui
o no en la zona de regadiu,

les zones per protegir les aus
estepàries, d’aquesta manera
estarien més repartides i es
podria regar més terres.

9. Montgai Màgic
Una quarantena de mags
i il·lusionistes van participar
a Montgai el dia 3 d’octubre
en la primera edició de la
Fira de la Màgia al Carrer,
organitzada per l’Ajuntament
i l’Associació de Mags de
Lleida. Es van distribuir pels
carrers, places i locals, uns
setze escenaris on els participants, la majoria amateurs,
van presentar els seus espectacles. El matí va estar destinat als més menuts amb la
presència del Mag Lari. A la
tarda es va fer la inauguració
oficial amb la presència del
conseller de Cultura, Joan
Manuel Tresserras. L’alcalde,
Jaume Gilabert, valorà molt
positivament el resultat i
anuncià que el certamen tindrà continuïtat.
[OCTUBRE 2009]
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Una quarantena de mags
i il·lusionistes
van participar a
Montgai en la primera edició de la
Fira de la Màgia
al Carrer.

JOSEP BERTRAN

El col·lectiu l’Espitllera que integren
persones i entitats
de diverses poblacions de la Ribera
del Sió i la Segarra
van presentar, als
Plans de Sió, un
document sobre
el canal SegarraGarrigues.
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fusta, bancs i il·luminació
amb una inversió total de
529.000 euros.

10

Amb els diners
del Plan Zapatero, Montgai ha
ordenat tot el
marge del riu Sió
en una longitud
de 1.640 metres.

10. Zona verda
a Montgai

de descans, construcció d’un
camí de terra, una barana de

Amb els diners del Plan
Zapatero, Montgai ha ordenat tot el marge del riu Sió
en una longitud de 1.640
metres. El 24 de setembre
el va inaugurar el president
de la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre, Ramon Romeno. És una obra que dignifica
tot el curs del Sió pel costat
del poble amb una intervenció
molt reeixida que ha consistit
en la instal·lació d’una escullera, la recuperació del llit
del riu, plantació d’espècies
de ribera, adequació de zones

11

La Paquita Villalta mostra
cinc exemplars de la collita de
carbasses que ha fet aquesta
tardor al seu hort del darrere
de casa, a l’avinguda Marià
Jolonch. Diu que mai no havia
tingut una collita tan maca.
Deu ser un any carbasser, ja
que en general s’han vist molt
exemplars exuberants.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

11. Carbasses

ta
Obear
m
totho

Dissabte dia 7 de novembre,
a les 9 del vespre

Reunió a la Sala de Conferències del Casal
2n pis, sobre la Biblioteca

Plataforma Agramunt decideix
Tu també pots fer-ho!

T’hi esperem!
[OCTUBRE 2009]
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E NTITATS FUN D A C IÓ P RIVADA GUIL L EM VIL ADOT

Obres de Guillem Viladot a París

D

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

es del 17 de setembre
i fins al 30 de novembre, a l’Instituto Cer-

vantes de París hi ha oberta
l’exposició ÉCRITURES EN
LIBERTÉ. La mostra repassa
l’experimentació poètica a
Espanya i Llatinoamèrica al
llarg del segle XX, amb una
panoràmica
representada
per vint-i-sis poetes d’entre
els quals destaca l’obra de
Guillem Viladot, amb obres
que han estat cedides per la
Fundació. Del poeta de Riella s’exposen els originals del
DIARI 72 i tota la sèrie dels
ESTRIPS. Aquests darrers
poemes visuals varen prefigurar el llibre ESTRIPS, que va
ser el primer llibre de poesia
visual editat a Espanya, pre-

cisament a Agramunt, dins la
col·lecció que Viladot va impulsar amb el nom de llibres
de Lo Pardal.
La presència de l’obra de
Viladot a París, després que la
mostra va ser presentada a la
ciutat de Sofia suposa la consolidació de l’autor com un
referent per la poesia experimental espanyola, amb una
presència ineludible a totes
les antologies expositives que
s’organitzen arreu.
L’exposició de París coincideix amb el paper que l’obra
de Viladot té dins la mostra
ESCRITO ESTÁ que s’exposa
al Museu Artium de Vitòria. ■

Ara ho pots tenir tot a l’abast d’un
sol “clic” en el teu ordinador
amb un DVD i un CD
És molt senzill! Escriu el que vols buscar, clica i automàticament et sortirà
un llistat indicant el número d’exemplar i de pàgina on està ubicat, així com la
paraula o paraules ressaltades.
Pots seleccionar el text que vulguis, copiar-lo i enganxar-lo en un editor de
textos per manipular-lo, i pots imprimir una pàgina en format PDF.
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i els col·leccionables
en versió digital

Per
és
nom
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De venda a les
llibreries de la Vila!!
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També us ho podem fer arribar per correu si ens indiqueu l’adreça i telèfon
de contacte.
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Bodes de plata
dels diables d’Agramunt

[OCTUBRE 2009]
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G

ràcies a tots els que ens heu
ajudat a fer els 25 anys. Aquest
va ser el missatge que vàrem fer
arribar a tota la població d’Agramunt
durant la nit de foc de la Festa Major
d’aquest any i és el que us fem arribar en aquestes pàgines. El Grup de
Diables l’Espetec d’Agramunt va néixer
ara fa un quart de segle a la vila d’Agramunt. Des de la primer espurna fins
avui, han passat moltes nits d’espectacle, però també molts dies de treball
intens perquè tot surti tal i com està
previst. I és que estem orgullosos de
poder omplir de llum i foc dues de les
nits més assenyalades de l’any: la de
Sant Joan i la de la Festa Major.
El nostre grup de diables és fruit
d’un moviment de recuperació i regeneració del moviment cultural i artístic
català que, a principis dels anys 80,
començava una nova etapa ja fora de
la presó de la dictadura franquista. Un
grup de joves de la vila va voler participar d’aquest moviment viatjant a
Estrasburg amb el Tren de les Nacions,
una experiència que a la nostra vila es
va materialitzar en un grup de diables
i un de grallers, entitat que posteriorment es va constituir com una entitat
amb autonomia pròpia.
I els diables vàrem continuar fins el
que som avui. Des d’aquella nit del 6
de setembre de 1984, la situació de
l’entitat ha passat per diferents estadis, alguns de molt bons (massa per
a poder-los enumerar en aquestes poques línies) i altres, dissortadament, no
tant, tot i que el treball en equip sempre ha estat el que ens ha fet avançar
fins a l’actualitat. El record d’aquests
mals moments, no obstant, encara ens
guia cada dia que decidim vestir-nos
de diable.

29
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El Grup de Diables l’Espetec no ha estat cap excepció
en l’evolució de l’activitat de
les colles de diables d’arreu
de Catalunya. I no ho ha estat
perquè del tradicional ball de
diables (espectacle del qual

l’historiador Joan Amades
en situa les primeres manifestacions cap al s. XII) s’ha
evolucionat cap al correfocs,
als quals molts de vosaltres
haureu assistit. Precedent a
aquests diabòlica cercavila

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

A dalt, foto recent del grup de
diables.
A la pàgina anterior, castell de
foc al dipòsit del castell l’any
1994.
A baix, espectacle de carrer, i
a la dreta primera actuació la
vigília de la festa major del 1984.
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nocturna, els diables d’Agramunt també fem un espectacle que normalment ha tingut
lloc a la plaça de l’Església
de la vila. Llum, sensacions
i, sobretot, molt de foc, han
omplert aquests petits aperitius abans del sempre esperat
correfocs.
Durant aquests 25 anys
han estat molts noms els que
han deixat la seva empremta al grup, alimentant les flames de la foguera perquè el
foc creixi i es faci fort. No
obstant, i com que no ens
volem deixar cap nom, volem fer extensiu l’agraïment a
tots aquells que han teixit
els nostres vestits, que han
pintat els decorats, que han
preparat els entrepans perquè
poguéssim sopar, que han fet
sonar la percussió, que han
ballat a sota de les espurnes i,
finalment, a tots aquells que
ens han escollit per a cada
correfoc.
Ens agradaria destacar, no
obstant, que en els 25 anys
que fem com a entitat hi ha
una cosa que mai no canvia,

Durant aquests
25 anys han sigut
molts noms els
que han deixat la
seva empremta al
grup, alimentant
les flames de la
foguera perquè
el foc creixi i
es faci fort.

i és les ganes de reviure la
màgia d’un correfoc. Abans
de cada espectacle, tenim el
cor accelerat; les ganes que
tot surti bé; propiciem crits
de guerra en la nit; veiem les
cares impacients del públic
més agosarat; i quan s’apaguen els llums de la plaça, tot
s’atura, res no es mou. L’emoció pren forma de diable que
brilla en la foscor i que marca el camí acompanyat pel
so tensat d’un tambor. És
per aquests motius que ens
agrada ser de l’Espetec, sentir que sou al nostre costat i
fer que els vostres cors vibrin
compassats amb els nostres;
ens agrada que salteu, rieu i
us embriagueu de joia, la ma-

DIABLES L’ESPETEC

DIABLES L’ESPETEC

Espectacle pirotècnic a la plaça
de l’Església (a dalt), i un enorme
esquelet en un dels nombrosos
muntatges organitzats durant
aquests anys.

teixa que nosaltres us volem
transmetre. Per tot això, us
volem donar les gràcies i dir-

vos: per molts anys més Agramunt, anem cap als 50!
Salut i Foc.
■
[OCTUBRE 2009]
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H ISTÒR IA AG R A MU N T A L ES HEMEROTEQUES

R. BERNAUS / J. BERTRAN

Els torrons d’Agramunt: Billete en dulce

A

finals del segle XIX, els torrons d’Agramunt eren
una des menges més populars que hi havia a les
comarques veïnes i també a bona part de Catalunya,
com ho demostra aquesta notícia de 1887 que comentem. La recepta dels nostres torrons venia de molt lluny,
com a mínim del segle XV quan va ser publicada en el
Llibre de totes menes de confits. Tot i que no es diu explícitament que fossin els torrons d’Agramunt, coincideix fil
per randa amb els que encara avui s’elaboren de manera
tradicional: “Per fer torrons de avellanes torrades ab mell
fer-ne tauletes, tu pendràs les avellanes e torrar-les, e com
sien torrades tu les faràs ben netes ab un tros de vidre.
E puix, pendràs la mell tanta com ne hauràs meneste, so
és una lliura de mell per lliura de avellanes, e metras-la
al foch, ab patit foch, e manar-l-has bé; e puxs, levar-l-sa
del foch. E metràs per lliura de mell, un blanc d’ou; e
lensar-les-hi has com la mell sia tèbea; e lavons meneau-ho una gran estona fort. E aprés tornar-ho has
tentost al foch, e cogua tant fins que sia cuyta, meneant tostemps ab poc foch. (...) E cuyta la mell, levar-l-has
del foch, e pendràs les avellanes, e metras-les dins, e
mesclar-les has ben ab dita mell. E fet asó, lensar-ho has
sobre una taula que sia ben neta ab aygua. E aprés estendras-ho tot, e fer-n-has tauletes de calt en calt, tals com
volràs”.

1 - 1 - 1887

Gravat aparegut
a “LO XANGUET”,
almanac corresponent a l’any 1867.
Estampa típica del
Nadal barceloní
de mitjans segle
XIX. La torronera
d’Agramunt a
la seva parada,
habillada amb el
vestit tradicional.

COL·LECCIONABLES SIÓ DIGITALITZATS

A un labrador de Segarra pasóle há dias
un chasco mayúsculo. Fue á Cervera á vender
su vino y cobró por él, entre otros dineros, un
billete de 500 pesetas, que se metió dentro de
la pechera de la camisa, que acostumbra á servir de bolsillo á los payeses en dicha comarca.
Poco después compró, entro otras menudencias,
turrones de Agramunt de esos que abunda la
miel y, metiéndoseles en el mismo lugar, fuese
á su pueblo contento como unas Páscuas, y al
descargar la faltriquera hallóse con que el billete
se había adherido y mezclado con los turrones
medio descompuestos por el calor del pecho, con
el que estaban en casi inmediato contacto. Lo
mejor que se ocurrió á nuestro hombre fué poner
el billete al sol para que se secara después de
limpiarlo; pero quiso la mala suerte que pasara
por allí un perro que olió la miel, lamió el billete
y... se lo zampó en un abrir y cerrar los ojos.

Des de finals del segle XVIII tenim notícies d’agramuntins que feien de torronaires; no era mai, però, la primera
feina, quasi sempre un complement de l’agricultura o la
confiteria. Tot i això el torró d’Agramunt ja era una menja
amb denominació d’origen, ja que el 1847 es publica el
llibre “Tratado completo y práctico de confitería y pastelería” en el que apareix la recepta del turrón de miel o de
Agramunt, on s’explica la mateixa recepta del segle XV
que hem transcrit. Des de la segona meitat del segle XIX
tenim notícies que els torronaires d’Agramunt anaven a
vendre els seus torrons a Barcelona per la Fira de Santa
Llúcia, abans de les festes de Nadal, i competien amb
els torronaires valencians vinguts de Xixona i Alacant. En
aquesta època eren uns personatges tan populars que el
cèlebre dramaturg de la Renaixença, Frederic Soler (Serafí Pitarra), el 1872, en la seva famosa obra de teatre
La Dida, fa que la protagonista, la Roseta, sigui torronaira d’Agramunt. Ara que la tradició torronera agramuntina
s’ha recuperat i torna a ser molt coneguda, potser ha arribat el moment que aquesta feta sigui reconeguda d’alguna manera a la vila del Sió. ■
[OCTUBRE 2009]
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OP IN IÓ EL CELOB ERT

per JOAN PUIG i RIBERA

Patró de fariseus i barruts

F

Imatge del Palau de la Música.

L’afer Millet no se
sap com acabarà.
Els diaris cada
dia van ampliant
la magnitud de
l’estafa, que pot
assolir quantitats
inimaginables.

èlix Millet, home de reconegut altruisme, de
passat familiar distingit
i que “lluitava” per la nostra
cultura, ha passat de cop i
volta a ser pedra d’escàndol
i paradigma de barrut. Ell
que havia rebut un munt de
reconeixements i prestigioses
distincions, ara (al marge del
que la Justícia encara pugui
descobrir i dictaminar) ha
esdevingut per mèrits propis
l’escarni diari de la premsa
quotidiana i de les tertúlies
dels mitjans de comunicació.
De cop i volta, doncs, s’ha
descobert que en Millet era
un grandíssim mag que dóna
mil voltes a tots els que, en
un tancar i obrir d’ulls, fan
aparèixer conills i coloms de
l’interior d’un barret. En realitat, el mag Millet més que
fer aparèixer, feia desaparèixer els calerons de les arques d’entitats que presidia.
Els bitllets desapareixien per
encanteri i apareixien, sense
que ningú hagués vist el truc,
a la seva cartera particular.
I com que sovint els diners
eren negres, no cal dir que
no els veien ni els seus amics
més pròxims.
Costa de creure que els
poders fàctics no haguessin
descobert res. Segur que si
hagués estat un senzill contribuent qui hagués anat a la
Polinèsia amb tota la grandiloqüència i sense mirar prim
en les despeses, els inspectors d’hisenda l’haurien cridat
a capítol i haurien investigat
d’on carai sortien les garrofes. Tractant-se d’en Millet,

però, la cosa no feia sospitar.
La primera pregunta que ens
ve, doncs, és com és que s’ha
trigat tant a descobrir aquest
lladre de guants blancs. Fa
uns anys que s’havia intuït
que els comptes del Palau de
la Música no quadraven, però
la sospita no anà més enllà.
Com és que la investigació
quedà encallada? No caldria
buscar responsabilitats en
aquest sentit? Ensumaren
l’olor de socarrim, però no esbrinaren d’on redimonis venia
la pudor. Sorprenent!
El fet d’embutxacar-se els
diners dels altres fa més ràbia
encara quan sabem que una
bona part provenien d’aportacions altruistes d’empreses i
particulars. Amb l’excusa de
demanar per unes entitats
culturals de reconegut valor
i prestigi, el mag Millet i els
seus acòlits s’embutxacaven
una part gens miserable dels
euros que la gent donava amb
el convenciment i la intenció
de contribuir a la cultura catalana.
No obstant, no totes les accions d’en Millet foren negatives. També s’ha de dir que
amb els diners negres que
administrava, havia ajudat
generosament certes entitats
polítiques nostrades com la
fundació Trias Fargas o l’extingit partit d’en Colom...
No cal dir que aquests actes
d’extrema generositat per part
d’en Millet han provocat que
els partits engeguessin el ventilador de la merda que els ha
esquitxat a tots. Com es pot
entendre que una entitat cul-

tural, que rebia subvencions
oficials i recaptava diners per
potenciar les seves activitats
culturals, es dediqués a subvencionar-ne altres?
L’afer Millet no se sap com
acabarà. Els diaris cada dia
van ampliant la magnitud de
l’estafa, que pot assolir quantitats inimaginables. És probable que fins i tot la justícia
l’acabi condemnant, encara
que n’hi ha que diuen que el
fet d’haver confessat i retornat
part de la xavalla embutxacada, li pot suposar escapolirse de la presó. Davant d’una
Justícia lenta i tova, molts es
pregunten per què no l’engarjolen d’una vegada tal i com
fan amb els delinqüents comuns.
Tanmateix, el punt més sorprenent rau en el propi personatge. Com s’havia de sentir
quan s’embutxacava la meitat
d’una aportació d’algun mecenes? Podia dormir tota la
nit? I quan viatjava a càrrec
del Palau de la Música, podia
aclucar l’ull? I quan li atorgaven una medalla o un títol
honorífic, no sentia la remor
dels seus budells? Com podia
portar una doble vida (una
doble comptabilitat) i no tenir
remordiments de consciència?
Per la seva gran habilitat
(demostrada a bastament al
llarg dels anys) proposo que
facin Fèlix Millet patró de fariseus i barruts. Igual com els
Sants, ell pot ser l’exemple en
què s’emmirallin els individus
amb deliris d’acaparar diners
sense escrúpols. ■
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Oficis: Peó caminer
No estic ben segur si, encara avui, hi ha alguna persona que es dediqui a tenir cura de camins i carreteres
per conservar-ne la circulació. El cert és que els nostres casillaires d’antany han desaparegut del mapa
totalment. Ara, els únics vestigis que en resten són les típiques casilles o casetes on feien vida aquells
personatges juntament amb les seves famílies; casetes que, la majoria de les quals, han acabat amb un
munt de pedres i runa sovint molt difícil per poder identificar el lloc exacte del seu emplaçament.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

La casilla d’Agramunt a
la carretera d’Artesa.

T
El seu habitatge
era una caseta
senzilla d’espai
força reduït, al
voltant de la qual
hi solia haver uns
quants metres
quadrats reservats
perquè s’hi pogués
habilitar l’indispensable hortet o
cobert per tenir-hi
unes bestioles.

ot canvia, i les vies de
comunicació no n’estan
pas al marge, ans al contrari, avui són les Administracions les que tenen assignat
el manteniment i millora de
tota la xarxa de carreteres del
país. Els antics peons caminers no se’n sortirien pas de
cap de les maneres amb els
milers de rodes que circulen
sense parar.
Les vies de més baixa categoria crec que eren les servides pels casillaires, i tan
sols en circumstàncies molt
especials com esllavissades
o esfondraments hi intervenien d’altres mitjans i personal
més eficaços a l’hora de resoldre el problema a costa de
l’Administració.

Recordo molt bé el tram de
carretera que va d’Artesa de
Segre a Tremp passant per
Sant Salvador de Toló, en la
qual hi ha un indret de tres
quilòmetres més o menys
abans d’arribar a aquest poble (el meu) on, en aquells
temps, les esllavissades venien a l’engròs, especialment
les primaveres i tardors, i
qui havia de fer front a tots
aquests contratemps no eren
altres que els veïns de tots
els llogarets del municipi,
citats per l’Ajuntament i comandats i dirigits pel corresponent peó caminer, la caseta
del qual era ubicada precisament tocant del poble. És clar
que per ser peó caminer no
calien estudis superiors ni de
cap mena.
Sempre havia sentit dir,
encara que mai no ho havia
comprovat, que la distància
que hi havia entre casilla i
casilla era de quatre quilòmetres i, per tant, a cada peó se
li atorgaven els quatre quilòmetres corresponents, amb el
benentès que n’havia de tenir
cura en tots els sentits, tant
pel que fa anar tapant amb
grava i terra els forats que es
produïen a la calçada (llavors
no eren asfaltades), com pel
que fa a tenir les cunetes i els
vorals completament nets.
Com he dit, el seu habitatge

era una caseta senzilla d’espai
força reduït, al voltant de la
qual hi solia haver uns quants
metres quadrats reservats
perquè s’hi pogués habilitar
l’indispensable hortet o cobert per tenir-hi unes bestioles com és ara unes gallines,
conills o el porc de matança
de l’any, posem per cas.
La jornada normal del caminer era de vuit hores, i un cop
fetes aquestes, molts d’ells
podien aprofitar d’altres feines per guanyar-se uns calerons extra que eren molt benvinguts a l’economia familiar,
ja que el seu sou no donava
per a fer gaires floritures perquè era justet d’allò més.

Estris de treball
Els estris de treball del caminer eren d’allò més rudimentaris. N’hi havia ben bé
prou amb un carretó dels de
roda de ferro, un pic, un xàpol ben afinat que s’usava per
a raure l’herba de les vores,
una aixada, una pala, un esbrossador, un rasclet, un joc
de coves de diferents mides,
un mall de mida mitjana per
si calia trencar alguna pedra
grossa i una maceta petita per
triturar millor la pedra i para
de comptar. Amb aquest equipament i les vuit hores diàries
aconseguien tenir la via més o
menys en condicions. ■
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ECOLÒGICS, per cuidar-te tu
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Tel. 973 390 468

Visita’ns a AGRAMUNT
C. Camí Vell de Tàrrega, 17-19
o contacta’ns a 973 390 030
o info@lluch.es

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Ya no sé donde tengo la sardina
(De la comèdia d’embolic i malentesos “Pel davant i pel darrera” que vàrem representar
el Grup Escènic Agramuntí l’any 1989).
Joan Brils i Rovira

Segons el que he
anat llegint, la idea
que es dóna de tot
l’afer és que n’hi
ha uns de bons que
volien dialogar, i
uns de molt dolents,
molt dolents, que
sempre diuen a tot
que no...

E

n primer lloc voldria
deixar clar que aquesta carta l’escric a nivell
personal. Encara que formi
part de la Companyia Teatredetics, aquesta no hi té res a
veure. Per tant, si algú hi té
alguna cosa a dir, s’ha de dirigir directament a mi.
L’any 1979 vaig entrar al
Grup Escènic Agramuntí com
a tècnic, representàvem Berenàveu a les fosques. Des de
llavors fins avui formo part
de la Companyia Teatredetics
exceptuant un parèntesi de 7
anys d’inactivitat (del 2000 al
2007) per motius personals.
Crec que 23 anys en actiu en
una entitat teatral també em
dóna a mi una certa autoritat
moral per parlar amb coneixement de causa.
Referent al tema del pregó
d’aquest any, estic fet un embolic i ja no sé on sóc. Aquest
tema m’ha creat un xoc mental del qual no sé si em recuperaré. Resulta que formo part
de la història com a membre
del Grup Escènic Agramuntí (ho juro, tinc fotos), i mai
no he estat membre del Grup
Escènic Agramuntí (s’entén
això? Costa, eh?). Per tant, a
partir d’ara, per no fer-me un
embolic més gran, faré referència al “NOU” Grup Escènic Agramuntí.
Puc imaginar com va anar la
decisió de compartir el pregó
(això és ficció, no us ho prengueu al peu de la lletra):

Conseller 1- A veure, a qui
li toca el pregó aquest any?
Mira, el Grup Escènic va començar l’any 1970.
Conseller 2- Caram! 39
anys, ja són anys!
C1- Escolta, i els altres?,
també fa anys que en fan de
teatre.
C2- Abans no eren el Grup
Escènic també?
C1- Sí, però això no compta
home.
C2- Llavors qui fa més anys?
Qui ha de fer el pregó? Això és
un embolic!
C1- Saps què? Que el facin
plegats.
Doncs senyors meus, un
“Bunyol”.
Crec recordar que la idea
que cada any fes el pregó una
entitat per ordre d’antiguitat
era per fer un homenatge a
les diferents entitats del poble. En aquest cas no veig
on hi ha els dubtes: 39 anys
d’antiguitat com a entitat la
Companyia Teatredetics i 5
anys el “NOU” Grup Escènic
Agramuntí.
Segons el que he anat llegint, la idea que es dóna de
tot l’afer és que n’hi ha uns
de bons que volien dialogar,
i uns de molt dolents, molt
dolents, que sempre diuen
a tot que no i que per culpa
seva no s’ha pogut fer un homenatge a totes les persones
que fan o han fet teatre a la
vila. En què quedem? Era un
homenatge a una entitat, o

què? A més, si no és així, com
es pot entendre l’ordre d’antiguitat? Recordo que les dones
de l’Esbarjo també fan teatre
des de fa anys, per què no les
vàreu convidar?
Abans de donar peu a possibles respostes d’aquesta
carta val més que faci les demostracions pertinents que la
història, per molt que es vulgui, no es pot canviar i és la
que és.
També dir que no entraré en
qüestions legals d’estatuts,
etc. per determinar l’antiguitat d’una entitat, perquè el
que compta és la seva trajectòria al llarg del temps. Inclòs
el canvi de nom de l’entitat
decidit pels seus membres
en el seu moment, els quals
són els únics que poden decidir una cosa així. Això també
forma part de la història de
l’entitat.
Demostració matemàtica 1:
Tal com he dit, l’any 1979
vaig entrar al Grup Escènic
Agramuntí. En aquell moment em van explicar que
l’entitat havia començat l’any
1970. Que jo sàpiga, no he
canviat mai d’entitat fins el
dia d’avui, per tant l’entitat a
la qual pertanyo va començar
l’any 1970.
Demostració pràctica - empírica 1:
L’any 1990 la Companyia
Teatredetics va estrenar el
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Referent al tema
del pregó d’aquest
any, estic fet un
embolic i ja no
sé on sóc. Aquest
tema m’ha creat
un xoc mental del
qual no sé si em
recuperaré. Resulta que formo
part de la història
com a membre
del Grup Escènic
Agramuntí (ho juro,
tinc fotos), i mai no
he estat membre
del Grup Escènic
Agramuntí (s’entén
això? Costa, eh?).
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Les persones, quan
deixen una entitat,
s’emporten les
seves experiències
i records amb ells,
però mai no es
poden emportar la
història de l’entitat
que han deixat...

nou nom aprofitant els 20
anys amb la representació de
Glups. Tal com es pot veure
en la il·lustració del cartell,
hi diu al peu: Grup Escènic
Agramuntí - Teatredetics. Més
o menys això ve a dir: Som
el Grup Escènic que a partir
d’ara ens direm Teatredetics.
Demostració matemàtica 2:
Cinc anys més tard, l’any
1995 vàrem celebrar els 25
anys de companyia, amb la
representació de Ritual i vàrem fer exposicions de material fotogràfic i cartells, etc. En

aquell moment ningú no va
posar en dubte que la companyia Teatredetics feia 25 anys.
Per tant avui tenim 39 anys.
Demostració pràctica - empírica 2:
Recordo els primers focus i
la taula de llums que va comprar el Grup Escènic, els vestits d’El Retaule del Flautista
o l’estructura de l’escenografia d’El brunzir de les abelles,
els plafons de La mort d’un
anarquista així com el fons
de llibres teatrals, fotografies,
programes de mà, cartells,

etc, etc. Qui té tot aquest
material? Doncs la companyia
Teatredetics, simplement perquè forma part de la nostra
història.
D’igual manera es pot demostrar de forma senzilla la
trajectòria del “NOU” Grup
Escènic Agramuntí:
Espectacles realitzats pel
“NOU” Grup Escènic Agramuntí abans del 2004? Cap.
Senyors de l’Ajuntament
prenguin nota per si ens toca
a la segona ronda cap allà al
2035: Teatredetics 39 anys
d’història, “NOU” Grup Escènic Agramuntí, 5 anys.
Crec que s’han deixat confondre. Les persones, quan
deixen una entitat, s’emporten les seves experiències i
records amb ells, però mai no
es poden emportar la història
de l’entitat que han deixat,
encara que intentin emportarse el “nom” que forma part
també de la meva vida.
PD: Agrairia que si algú té
alguna cosa a dir al respecte,
no ho faci en aquest mateix
número, tal com ha passat alguna altra vegada. No és per
res, però, si més no, no és
massa elegant. ■
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E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

El nou curs

INSTITUT

JPR

Hi ha hagut
un canvi considerable de
professors al
centre, fet que
sol passar els
anys que hi ha
trasllats; dotze
(dels trenta-nou
professionals
que hi treballen
actualment) són
“nous” a la casa
(encara que dos
hi havien estat
amb anterioritat), fet que
representa un
30,8% del total.

E

l 14 de setembre es va
iniciar el curs amb un
noranta per cent de normalitat. Val a dir pels que fan
història que ha estat l’any en
què l’institut ha començat les
classes abans; l’inici a poc a
poc s’ha anat avançant i, pel
que diuen els polítics, potser
el pròxim curs encara serà més
aviat. Diem que s’ha engegat
amb bastant normalitat perquè
tot ha funcionat i estava preparat, si bé alguns professors interins van tardar uns dies a ser
assignats al centre, cosa que
impedí engegar el primer dia
amb tota la plantilla. Aquest
començament ha estat marcat
per quatre fets destacables.
En primer lloc hi ha hagut un
canvi considerable de professors
al centre, fet que sol passar els
anys que hi ha trasllats; dotze
(dels trenta-nou professionals
que hi treballen actualment)
són “nous” a la casa (encara
que dos hi havien estat amb

anterioritat), fet que representa
un 30,8% del total. La majoria
vénen d’ensenyar en altres centres, encara que ja se sap que
cadascun té la seva peculiaritat, cosa que suposa que els
professionals tardin un temps
a conèixer l’alumnat, els companys, les famílies i l’entorn.
En segon lloc es pot destacar que no tots van poder ser
al centre els primers dies. És
el cas del grup d’alumnes i tres
professores que van començar
el curs lluny de les aules, ja
que van passar les dues primeres setmanes a Bristol realitzant un projecte d’Aprenentatge Actiu d’Idiomes. Hi van
participar vint-i-set alumnes
(tots de quart d’ESO llevat de
tres de primer de batxillerat).
L’experiència ha estat totalment positiva i l’absència a les
classes del centre durant dues
setmanes s’ha vist compensada per l’enriquiment que suposen la coneixença d’una altra

realitat i la millora en el domini
de l’anglès.
En tercer lloc, la presentació
del curs. En aquesta ocasió i
per primera vegada es va fer un
acte al Casal, donat que la sala
d’actes de l’institut ha quedat
petita per als pares i mares
convocats. L’acte, fet l’1 d’octubre, va anar a càrrec de la
direcció del centre que presentà un per un els professors/es
i exposà les principals característiques del nou curs escolar. Encara que la xifra canvia
durant l’any, perquè sempre
es produeixen altes i baixes, a
hores d’ara hi ha 325 alumnes
matriculats, xifra semblant a la
dels darrers anys. Els escolars
estan repartits en 13 grups o
classes: 2 a primer d’ESO (56
alumnes), 3 a segon d’ESO
(65), 3 a tercer d’ESO (68), 2
a quart d’ESO (65), 2 a primer
de batxillerat (48) i 1 a segon
de batxillerat (23).
En quart lloc consignem que
la normalitat s’ha vist alterada per un fet lamentable: el
robatori de trenta-un ordinadors portàtils del centre, del
qual es dóna notícia en un
altre punt d’aquest número
de Sió. Durant el primer cap
de setmana d’octubre algú va
forçar reixes i finestres de l’institut per emportar-se una part
dels ordinadors destinats als
alumnes. Això provocarà, sens
dubte, que alguns ensenyants
s’hagin de plantejar noves estratègies per fer la classe, i que
alguns alumnes no puguin disposar d’aquestes eines que el
centre havia anat adquirint a
poc a poc gràcies als estalvis
d’aquests darrers temps. ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per J. PIJUAN

Aguanta fort!

J. PIJUAN

Situada sobre
aquell pedestal a
la vista de tothom
hauria de mostrar-se contenta
pel privilegi que
suposa ser allà,
però en realitat
se la veu trista i
compungida per
la indiferència
que li manifesta
la majoria de la
gent que passa
pel seu davant.

L

a pobra estava atabalada
de sentir la mateixa cançó
tot el sant dia: “Aguanta
fort! Els braços ben amunt.
I sobretot no et moguis ni un
pèl”. Matí i tarda, les paraules
ressonen dins del seu cap com
un disc rallat, i les escolta resignadament sense perdre la
compostura adoptada temps
enrere. Les hores s’esdevenen
monòtones en aquell lloc sense
fer res més que passar l’estona.
Semblen transcórrer molt lentament potser degut a aquesta monotonia, però en realitat
avancen tan ràpidament que la
pobra ja ha perdut el compte
del temps que fa que és allà
plantada. Certament no pot
precisar el moment exacte que
s’hi va instal·lar, però el dolor
als braços i a les cames que li
comença a infligir aquella postura li donen a entendre que
el temps transcorregut és més
llarg del que es pot imaginar.
Els records que té són llu-

nyans i difusos. Recorda vagament que en un temps passat
en plena joventut –si no va mal
encaminada– s’havia sentit
atreta per un clar esperit aventurer de veure món captivada
pels bons auguris que li pronosticaven, i empesa per aquella
il·lusió que l’encoratjava havia
iniciat el viatge per fugir de les
seves arrels. Ara el seu rostre
reflecteix clarament el pas del
temps mostrant una pell arrugada que es va fent pols lentament dia rere dia. Tantes hores
postrada en aquella posició
d’immobilitat absoluta comencen a passar-li factura. Les cames li fan figa i els braços se
li cansen de tenir-los aixecats.
Els voldria abaixar però no pot,
ni molt menys seure una mica
per a reposar. Ha de romandre
dreta, immòbil com una estàtua, obligada pel contracte que
un bon dia va segellar per tenir
una altra vida.
Situada sobre aquell pedestal a la vista de tothom hauria de mostrar-se contenta pel
privilegi que suposa ser allà,
però en realitat se la veu trista
i compungida per la indiferència que li manifesta la majoria
de la gent que passa pel seu
davant, llevat d’unes poques
i ben comptades excepcions
que aprofiten l’ocasió ni que
sigui per recordar-li que estigui
quieta. Sense més companyia
que ella mateixa percep una
sensació d’aïllament tan profund que fa que interiorment
es qüestioni si realment és això
el que esperava obtenir. I com
un brunzit empipador a l’orella,
la veu del seu subconscient
ressona dins seu exigint-li que
claudiqui d’una vegada i surti

corrents d’aquí per buscar el
veritable destí. Però en fa cas
omís en reconèixer interiorment
l’esforç que va haver de realitzar en el procés per arribar fins
aquí. I mentre escolta aquella
veu interior la porta de la memòria se li obre al seu davant i
es veu arrossegada a un passat
ja oblidat, i ara ja no es troba
dalt del pedestal de la porta,
sinó al bell mig d’una pedrera
on la quietud i el silenci que
hauria de regnar en plena natura ha esdevingut un continu
caos amb l’arribada d’aquella
empresa d’extraccions. La vida
quotidiana del poble s’ha vist
significativament alterada per
l’acció dels agents de l’empresa que comminen els vilatans
a abandonar les seves cases i
a desplaçar-se a un altre indret
amb la promesa que obtindran
majors prestacions a canvi. Encisada per la idea de poder iniciar una nova vida no dubta en
afegir-se a la llista del personal
que serà evacuat. I recorda que
un cop va arribar a la destinació que l’oferiren no dubtà gens
en passar per un llarg procés de
poliment per a ressaltar la seva
tosca figura encara que després
dels bons resultats obtinguts
no aconseguís cap treball. Sortosament després d’anar amunt
i avall durant molt de temps i
quan ja tenia els ànims per terra. un bon dia se li oferí provisionalment aquesta feina que no
dubtà en agafar-la.
Les hores van passant i ara se
sent cansada d’estar dreta. Voldria seure un moment i reposar
una estona però allà resta dempeus petrificada sense moure
ni un pèl no fos cas que la facin
fora de la feina. ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES M ICR O R ELATS

per RICARD BERTRAN

RICARD BERTRAN

Records de cartró-pedra

Des que va
tenir cotxe
que gairebé
cada dia de
Tots Sants
havia vingut,
però mai no
se li havia
acudit fixarse en l’any
del traspàs
del pare.

D

ret davant del nínxol, com
cada dia de Tots Sants, li
acudien a la ment els mateixos records de sempre. Especialment del seu pare, que morí
abans que la mare. Recordava
clarament la seva cara colrada
pel sol, la seva rialla encomanadissa i els cabells esbullats,
com si estiguessin perpètuament
airejats. Aquells temps, en què
feien excursions al riu, a pescar
crancs, o a dalt la serra, emparrat
a l’esquena musculada del pare,
els recordava com els més feliços
de la seva vida. Podia descriure
cada detall de cada sortida, de
cada Nadal, de cada conte dels
que li explicava els dies plujosos
de tardor, vora la llar de foc...
– Lluís?
Aquella veu li trencà els
pensaments. Es girà per veure qui el cridava i va reconèixer son germà amb un ram
de flors a la mà. Feia gairebé
quinze anys que no es veien;
quan morí la mare, ell va anar
a viure amb els tiets, i son germà, nou anys més gran, se’n va
anar a estudiar a Barcelona. Des
de llavors el contacte havia estat

mínim, no pas perquè hi hagués
cap desavinença, però la falta
dels pares va propiciar la seva
separació. Només en comptades
ocasions, com per alguna boda o
enterrament de familiars s’havien
vist, tot i això, ara ja feia molt de
temps que no havien coincidit.
Perdre els pares en plena infància havia estat com una pesada
llosa per ambdós, i mai, fins ara,
n’havien parlat.
– Hola Josep, què hi fas aquí?
De seguida s’adonà que la pregunta era estúpida, i per dissimular-ho, digué tot assenyalant
el nínxol:
– Ara mateix estava pensant en
aquelles excursions que fèiem de
petits amb el pare al riu, i al Pilar
d’Almenara. Vam tenir una bona
infància malgrat tot, no? Aquells
records m’han acompanyat tota
la vida, si no fos per les estones
que...
Però va callar en observar la
mirada de perplexitat que li dedicava son germà,
– Què passa? Per què em mires
així?
– Doncs perquè no sé de què estàs parlant. El pare va morir quan
tu encara no havies fet un any! No
és possible que el recordis.
Què s’empatollava, ara? Segurament son germà es devia equivocar.
– No pot ser, home! Com t’expliques que recordi tan clarament tots i cada un dels detalls
del pare, i de les excursions que
fèiem, i de...
Una vegada més va callar, lentament es va girar i va mirar al
bastiment del nínxol per veure la
data. Des que va tenir cotxe que
gairebé cada dia de Tots Sants
havia vingut, però mai no se li
havia acudit fixar-se en l’any del

traspàs del pare.
En adonar-se que son germà
tenia raó notà com se li obria un
buit immens dins del pit, de sobte tot començà a donar tombs al
seu voltant:
– No pot ser... és impossible
–barbotejà incrèdul. Hi deu haver
un error.
En Josep li posà una mà a l’espatlla:
– No és cap error. Desgraciadament va morir abans que tinguessis ús de raó. Recordo que,
quan va passar, la mare et va dur
a casa dels veïns, i t’hi vas estar
mentre durà l’enterrament.
En Lluís apartà la mà de son
germà amb violència mentre li
cridava, com si fos una acusació:
– Però què collons dius ara!
Doncs com t’expliques que el recordi tan clarament. Vols que et
descrigui com era? Quines cançons em cantava? Com m’abraçava cada dia en tornar de treballar?
Eh? Com ho expliques això?
Son germà abaixà la mirada,
s’adonà que el millor hagués estat no dir res, però ara ja era tard,
no tenia cap altra sortida que respondre:
– Perquè, cada nit, durant
molts anys, la mare t’explicava
aquestes històries com si fossin
contes. Jo, a vegades, us escoltava d’amagat darrere la porta de la
teva habitació, m’hi havia fet uns
bons tips de plorar també...
Un calfred li va recórrer l’espinada.
Després d’uns moments de
silenci tens, arrabassà les flors
de són germà i les hi llençà violentament a la cara. Tot seguit
se n’anà corrents, plorant, amb
un buit immens al cor, i ja cap
més dia de Tots Sants tornà al
cementiri. ■
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www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions

R. Mendoza

Segona Regional

Classificació

J

GF

GC

Punts

Vilanovenca
1 Agramunt G. Gatell 0
Térmens
1 Agramunt G. Gatell 1
Agramunt G. Gatell 4 Castellciutat
0

Bordeta

2

11

0

6

Baix Segrià

2

11

0

6

Orgel·lia

2

11

3

6

Classificació

J

GF

GC

Punts

Alcoletge

3

7

2

9

Albi

3

9

5

7

Vilanova de la Barca

3

7

4

7

Vilanovenca

3

4

2

7

Tàrrega

2

8

5

3

2

5

6

3

Andorra

2

9

3

6

At. Segre

2

5

1

6

Pardinyes

2

7

5

G. GATELL
LA

E S P O RTS C LUB FU TB O L AGRAMUNT «ESCOL A GERARD GATEL L »

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

4

Aleví
Guissona
Tàrrega

3 Agramunt G. Gatell 0
0 Agramunt G. Gatell 3

Classificació

J

GF

GC

Punts

Pobla de Segur

2

13

2

6

AEM

2

10

1

6

Escola La Noguera

2

7

2

6

Bellpuig

2

10

6

6

Guissona

2

4

0

6

Agramunt G. Gatell

2

3

3

3

Escola F. Urgell

2

6

5

3

Tàrrega

2

2

3

3

Rialp

2

6

8

3

Vallfogona de Balaguer

3

9

5

6

AEM

Gerb

3

7

5

6

Agramunt G. Gatell

2

2

2

2

Poal

3

4

3

6

Balaguer

2

2

4

1

Térmens

3

6

4

5

Cervera

2

2

8

1

Agramunt G. Gatell

3

5

2

4

Mollerussa

2

3

11

1

At. Segre

2

1

3

0

Bellpuig

3

7

8

4

Balàfia

2

2

7

0

Pla d’Urgell

2

2

7

0

Oliana

3

6

6

3

Borges-Garrigues

2

2

8

0

La Fuliola

3

2

3

3

Cervera

2

1

7

0

Mig Segrià

2

3

11

0

Ribera d’Ondara

3

2

4

3

Linyola

2

3

10

0

Guissona

2

0

9

0

Ivars d’Urgell

3

5

6

2

Intercomarcal

2

0

11

0

Tàrrega

3

5

7

2

Barbens

3

3

9

1

Castellciutat

3

3

9

0

Tornabous

3

2

9

0

AGENDA DEL MES DE NOVEMBRE AL CAMP D’ESPORTS
Segona Regional
Dia 8, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Tàrrega
Dia 22, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Albi

Cadet

Classificació

4 Agramunt G. Gatell 0
6 Fondarella
2
J

GF

GC

Punts

Escola F. Urgell

2

11

2

6

Tremp

2

6

0

6

Mollerussa

2

6

1

6

Tàrrega

2

8

2

4

At. Segre

2

7

4

4

Escola La Noguera

2

6

6

3

Agramunt G. Gatell

2

6

6

3

Cervera

2

6

7

3

Rialp

2

3

6

0

Pla d’Urgell

2

0

5

0

Bellpuig

2

4

14

0

Fondarella

2

2

12

0

Dia 14, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - La Noguera
Dia 28, a les 17,30 h Agramunt G. Gatell - Cervera

Infantil

Dia 14, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Mollerussa
Dia 28, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta

Aleví

Dia 7, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - Rialp
Dia 21, a les 15,30 h Agramunt G. Gatell - La Noguera

Benjamí-A

Dia 7, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
Dia 21, a les 10,30 h Agramunt G. Gatell - Fraga

Benjamí-B

Dia 7, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Bordeta
Dia 21, a les 11,30 h Agramunt G. Gatell - Lleida

Pre-Benjamí Dia 7, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Balàfia

Infantil
Balaguer
Agramunt G. Gatell

Cadet

0 Agramunt G. Gatell 0
2 Cervera
2

Dia 21, a les 12,30 h Agramunt G. Gatell - Mangraners
▼

Tremp
Agramunt G. Gatell
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R. MENDOZA

▼

Presentació temporada 2009-2010
E

Vista general amb els components de totes les plantilles (foto
superior), i els cinc presidents de
l’Escola de futbol Gerard Gatell.
D’esquerra a dreta: Josep M.
Figuera, Damià Miró, Joan Carles
Escolà, Amadeu Padullés i Joan
Cercós.

l 12 d’octubre es va fer la presentació dels
equips. Enguany aquest acte va tenir molta importància, per ser la primera presentació
en el camp de gespa artificial. Malgrat que les
obres no estiguin acabades del tot, el terreny
de joc sí, i aquesta temporada ja començada
ens era vital poder entrenar i jugar al nostre
camp.
En primer lloc volem agrair la presència del
regidor d’Esports i dels anteriors presidents,
així com també de manera especial al club
de futbol Butsènit per la cessió de les seves
instal·lacions durant aquests mesos.

Aquesta temporada disposem de set equips,
que són els següents:
Segona Categoria Territorial - Grup 14
Entrenador: Narcís Repilado
Ajudant tècnic: Xavier Pedrol i
Magí Galceran
Delegat: Ferran Sáez
Cadet Segona Divisió - Grup 11
Entrenador: Xavier Pedrol
Ajudant tècnic: Roger Cercós
Delegat: Sisco Galan
Infantil Primera Divisió - Grup 12
Entrenador: Ramon Gomà
Ajudant tècnic: Hèctor Daybi Vergara
Delegat: Rafa Vadillo
Aleví Segona Divisió - Grup 12
Entrenador: Marc Puebla
Delegat: Xavier Escolà
Benjamí-A Segona Divisió - Grup 45
Entrenador: Ramon Capdevila
Benjamí-B Segona Divisió - Grup 48
Entrenador: Denís Buireu
Delegat: Joan Saball

R. MENDOZA

Prebenjamí - Grup 31
Entrenador: Gerard Creus
Ajudant tècnic: Genís Gixé
Entrenador porters: Paul Popa
Ajudant esportiu: Marc Puebla
Coordinador esportiu: Ramon Capdevila
[OCTUBRE 2009]
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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Comença l’activitat a les pistes de joc
Ruben Añé

BAC

Membres de la junta
del BAC en la passada Fira del Torró.

Sense nens
i nenes que
tinguin ganes de jugar,
l’esforç dels
membres de
la junta i la
coordinació
esportiva per
tirar endavant el Club
acaba esdevenint nul.
Hem de cuidar la base
del bàsquet,
la qual ha de
ser el nostre
futur.

J

a han començat les diferents competicions en les
quals participen els equips
del BAC. Tot seguit us farem
una mica d’explicació de quines
han estat les percepcions del
joc mostrat i els resultats dels
diferents equips.
El dia 20 de setembre el Sènior Masculí va iniciar el seu
trajecte en la categoria territorial a la pista de l’Acle Guissona, perdent per 49-40. Tot i la
derrota la imatge mostrada pels
agramuntins va ser força positiva, arribant a disputar el partit
fins els últims segons.
Posteriorment van arribar les
derrotes a casa vers el CB Torres
de Segre i el CB Borges. La primera es va produir degut al mal
inici de partit que fa impossible
la remuntada. I la segona degut
a l’excés de nervis i precipitació
en els últims minuts.
I l’últim encontre disputat
també s’ha saldat amb derrota
a la pista del CENG Artesa per

53-52. Ara bé, tot i els mals
resultats s’està comprovant que
l’equip està en constant progressió de joc i resultats i que si
es manté la constància i l’esforç
ofert fins al moment, les victòries no tardaran a arribar.
Pel que fa al Sènior Femení, únicament han disputat un
partit, a Sort, amb derrota per
44-26. Les múltiples baixes van
fer impossible la disputa del
partit en l’últim quart malgrat
la bona defensa i la lluita sota
el cèrcol en els tres quarts anteriors. Malgrat la derrota, molt
bona predisposició de les noies
que han de continuar treballant
per veure com s’assoleixen les
fites marcades en iniciar-se la
temporada.
Referent als Júniors Masculins, han començat la temporada amb una empenta i il·lusió
dignes d’elogi. Tres partits disputats amb un bagatge prometedor: dues victòries davant rivals
com l’Alcarràs i el CB Sedis amb
molt bona circulació de pilota i
un atac en transició amb criteri i
encert. Es nota que és un equip
treballat i que supleix la manca
d’efectius amb esforç i sacrifici
tant en defensa com en atac.
L’únic aspecte negatiu va ser
la derrota molt àmplia davant el
CB Alpicat, i és que quan no es
té el dia qualsevol iniciativa surt
malament. Mala selecció de tir,
pèrdues de pilota i un arbitratge
nefast van condemnar l’equip a
la derrota (90-50).
El Cadet Femení ha iniciat la
temporada amb aires de renovació i alguna cara nova respecte
la temporada anterior. De mo-

ment tres han estat els partits
disputats i tres les derrotes obtingudes. Tot i així tant davant
el Mollerussa, el Secà, com
l’Andorra s’ha preservat l’esperit
d’entrega de l’any anterior i s’ha
intentat circular la pilota amb
criteri jugant veritablement com
a equip. Estem convençuts que
de seguir així ben aviat les noies
ens donaran una alegria.
L’Infantil Masculí està fent
palès que s’ha assentat en la categoria. Després d’un any “d’impasse” està consolidant el seu
model de joc i els jugadors es
compenetren millor entre ells. Visió de joc, lluita i esforç en defensa és el que està oferint l’equip,
que ja ha sumat la primera victòria davant el CB Secà. De moment una victòria i una derrota
en els seus compromisos.
També ens agradaria destacar
la participació del BAC Agramunt
en l’edició d’enguany de la Fira
del Torró. Aquest cop hem ofert
a la gent la possibilitat d’adquirir calendaris dels equips, fotografies-imant i la ja tradicional
loteria de Nadal. També cal dir
que s’han atès tres consultes de
gent interessada en inscriure
els seus fills per a l’Escola de
Bàsquet. I és que sense nens i
nenes que tinguin ganes de jugar, l’esforç dels membres de
la junta i la coordinació esportiva per tirar endavant el Club
acaba esdevenint nul. Hem de
cuidar la base del bàsquet, la
qual ha de ser el nostre futur.
Sort a tots els equips en els
futurs encontres i sobretot que
tothom s’ho passi el màxim de
bé possible! ■
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La Vida...
... és una oportunitat, aprofita-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.
... és amor, gaudeix-lo.
... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és un himne, canta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és la vida, defensa-la.
Mare Teresa de Calcuta

Magí Feixa i Terés
Vdo. de Rosalia Puig Herbera
Que morí cristianament el dia 10 de setembre de 2009, a l’edat de 99 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica.
A. C. S.

Els seus apenats: fills, Magí, Roser i Ramon; néts, Maria Antònia i Jordi, Albert i Delfi;
besnéts, Marta, Bernat, Marc, Albert i Joan; germana, Enriqueta; nebots i altres familiars
i amics, us agrairan una oració per a l’etern descans de la seva ànima.

La família dóna les gràcies per les mostres de condol i assistència rebudes.

AGRAMUNT, setembre de 2009
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PA RT I T S P OLÍTICS
M U N IC IPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

Jo hi sóc perquè tu vols ser-hi *

ERC

Joan Puigcercós en la seva
Conferència a la Sala d’Actes
de l’Ajuntament d’Agramunt.

El Grup Municipal d’Esquerra
va anunciar que
en el proper Ple
presentaria una
moció de suport
a les consultes
populars per la
independència. La
moció va aprovarse amb el suport
dels 5 regidors
d’Esquerra, els 5
regidors de CiU i
l’abstenció dels 3
regidors del PSC.

A

mic Bernat Jofre. Referent a les consultes
populars que s’estan
organitzant arreu del país i a
les que Esquerra Republicana
hi dóna suport incondicional,
agraïm les teves paraules
quan en el darrer Sió dius
que No s’esperava menys de
la gent d’ERC. Sempre hem
volgut estar al costat de la
gent i treballar pel reconeixement del nostre país com a
estat propi. Ara bé, també ens
fem la següent pregunta: Què
espera en Bernat Jofre dels
altres partits? Sovint caiem
en l’error de jutjar aquell qui
fa el pas endavant però ens
oblidem de demanar explicacions a aquells que, tal com
bé dius, van a remolc. Potser
és a ells a qui hauries de preguntar-los quina és la seva

posició i fins on arriba el seu
suport. De la mateixa manera
que ens dius que a Arenys de
Munt, l’Ajuntament hi estava
al darrere, fins a quin punt hi
serà el nostre Ajuntament?
Com s’hi implicarà el nostre
alcalde?
Per altra banda i tenint en
compte que aquestes consultes populars estan impulsades per la mateixa societat
civil, entenem que una entitat com Sió, que sempre s’ha
caracteritzat per treballar per
les nostres llibertats nacionals, s’afegirà a primera línia
en l’organització d’aquestes
consultes. De fet, nosaltres
tampoc esperem menys de la
gent de Sió.

Joan Puigcercós
El passat 19 de setembre,

el President d’Esquerra Republicana, Joan Puigcercós,
va fer-nos una visita a Agramunt. En la seva conferència
a la Sala de Plens de l’Ajuntament, plena de gom a gom,
Puigcercós va convidar els
assistents a fer “un pas endavant” en les relacions de Catalunya amb l’Estat i amb Europa. Aprofitant la seva visita,
el Grup Municipal d’Esquerra
va anunciar que en el proper
Ple presentaria una moció de
suport a les consultes populars per la independència. La
moció va aprovar-se amb el
suport dels 5 regidors d’Esquerra, els 5 regidors de CiU i
l’abstenció dels 3 regidors del
PSC. A partir d’aquest moment, qualsevol entitat que
ho desitgi pot dur a terme la
consulta i rebrà el suport i recolzament de l’Ajuntament,
tal com diu textualment la
moció aprovada (podeu consultar-la a www.esquerra.cat/
agramunt).

Unir esforços
Ara és el moment en què
cal unir esforços i fer que
aquesta consulta sigui un reconeixement a la llibertat i al
dret a decidir. Sabem que a
Agramunt ja s’han fet reunions en aquest sentit i cal que
tant la societat civil com les
entitats s’involucrin en aquest
projecte. Tenim l’oportunitat
de dir el que pensem i no podem desaprofitar-la. Amb nosaltres, compteu-hi! ■

* Del disc Temps de revoltes, Lluís Llach (any 2000)
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Segon Aniversari

Jaume Marquilles Boncompte
Núria Fa; fills, Núria i Jaume, i tota la família et recordem
i sempre estàs amb tots nosaltres.

Agramunt, 16 d’octubre de 2007
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L ' A J U N TA MEN T
I NFO R MA

CERTIFICACIÓ

Es va aprovar la certificació núm. 4 de l’obra denominada
“Millora de la Vorera Nord del C. Àngel Guimerà” ” lliurada pel
director de l’obra, i executada per l’empresa JOAN CARALPS
GIMENEZ, per un import de 20.314,02€.
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments, així
com els arbitris que pogués generar dita activitat, dels següents establiments:
Establiment del Sr. Josep Marsà Corominas, ubicat a l’Av.
Agustí Ros, 10 dedicat a l’activitat de pastisseria.
Establiment Chica Busca Chico, SL dedicat a l’activitat de
discoteca, ubicat a la Ctra. de Tàrrega, 11, baixos.
Establiment del Sr. Miquel Àngel Guerrero Granados,
ubicat al C. Àngel Guimerà, 13, dedicat a l’activitat caça i
pesca.
ADQUISICIÓ PLAQUES DEL CEMENTIRI

S’aprovà l’adquisició de 61 plaques de números de nínxols i 3 plaques per unes galeries del cementiri municipal i
s’adjudicà a l’empresa VIPROSERSA, SL, per la quantitat de
619,56€, inclòs IVA.
APROVACIÓ ADHESIÓ AL PLA DE POLÍTIQUES DE DONES A
LA COMARCA DE L’URGELL 2006-2009

S’acordà adherir-se al 1r Pla de Polítiques de Dones a
la Comarca de l’Urgell 2006-2009 i al Projecte de Dones
2009 que es programi des del Consell Comarcal de l’Urgell
per les accions que es portin a terme a la comarca en matèria de la dona.
SOL·LICITUD SUBVENCIÓ MINISTERI DE TREBALL I IMMIGRACIÓ

Se sol·licità al Ministeri de Treball i Immigració una subvenció per al desenvolupament de programes innovadors a
favor de la integració d’immigrants per a l’any 2009 per un
import de 4.000€ per a la realització dels següents programes:
Ràdio Baraka
Cuines del món
Tallers socio-culturals per a dones immigrants.
PLE, 30-9-2009
MODIFICACIÓ ORDENANCES FISCALS 2009, ORDENANÇA
FISCAL NÚM. 10 EPÍGRAF NOVÈ, OFICINA DE TURISME:
APROVACIÓ INICIAL

S’acordà, per unanimitat, aprovar provisionalment la mo-

dificació de l’Ordenança Fiscal reguladora dels tributs següents:
ORDENANÇA FISCAL NÚM. 10 - OFICINA DE TURISME
- Ruta Turística guiada
fins a 10 persones:
Mínim per sortida de 16€
- Ruta turística guiada
d’11 a 30 persones:
2,50€ per persona
- Ruta Turística guiada
de més de 31 persones:
1,70€ per persona
- Plus necessitat de traducció/idioma:
20€ total
- Plus guia turística festiu:
20€ total
- Plus idioma més festiu:
25€ total
Exempció: Queda exclosa l’aplicació d’aquesta taxa als
veïns o persones empadronades a la vila d’Agramunt.
CONVENI DE PRESTACIÓ DE SERVEIS DE PROTECCIÓ DE
LA SALUT ENTRE L’AGÈNCIA DE PROTECCIÓ DE LA SALUT
I L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT

S’aprovà, per unanimitat, el conveni de prestació de serveis de protecció de la salut entre l’Agència de Protecció de
la Salut i l’Ajuntament d’Agramunt, amb la finalitat de regular l’encàrrec que realitza l’Ajuntament d’Agramunt a favor de
l’APS per a la prestació dels serveis mínims de protecció de
la salut de competència local.
APROVACIÓ ACTA D’ATERMENAMENT ENTRE L’AJUNTAMENT
D’AGRAMUNT I TORNABOUS

S’aprovà, per unanimitat, l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals d’Agramunt i Tornabous del dia 21 de juliol de 2009 lliurada pels tècnics de
la Direcció General d’Administració Local i l’Institut Cartogràfic de Catalunya i signada pels representants dels dos
ajuntaments i adjuntant l’al·legació presentada per part
del Sr. Lluís Viladrich en representació de l’empresa Agrícola Casanosa 2000, SL on demana que la línia de delimitació municipal del terme passi pel marge de la línia de
la seva propietat i a la vegada límit cadastral del municipi
d’Agramunt.
MODIFICACIÓ NORMES SUBSIDIÀRIES DEL PLANEJAMENT
D’AGRAMUNT EN RELACIÓ AMB LA REGULACIÓ DELS USOS
HOTELER I DE RESTAURACIÓ DEL SÒL NO URBANITZABLE:
APROVACIÓ INICIAL

S’aprovà, per unanimitat, la modificació puntual de les
Normes Subsidiàries del Planejament, conforme a la proposta redactada per l’arquitecte municipal amb la finalitat de
suprimir la prohibició d’ubicar hotels, motels o restaurants
en el sòl no urbanitzable diferent de les zones rústiques,
(clau N.U.6.) fet que comporta, per a aquestes zones, una
major restricció per a la implantació d’aquests usos que la
ja establerta específicament per la legislació urbanística general.
[OCTUBRE 2009]
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Pel Joan
Hem hagut de plorar la teva absència,
ens costa tant de viure sense tu
que tan sols no tenir-te amb la presència
el teu record sens fa molt dur;
dos anys ja fa que tu te n’anares
i ens ha faltat l’encant del teu somrís;
d’aquell somrís autèntic que ens donares
cada moment de viure i ser feliç.
R. T. Amorós

Segon aniversari

Joan Vilalta i Ripoll
que va morir el dia 28 d’octubre de 2007, a l’edat de 52 anys.

Sempre estaràs al cor dels qui t’estimen.

BUTSÈNIT, 28 d’octubre de 2009
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LLICÈNCIES D’OBRES
RAMON CUÑAT MARQUILLES, per pintar la façana de l’habitatge, i per pintar de color terra argilós la façana de l’habitatge.
C. Sió.
JORDI LLUCH CODINA, per enrajolar el terra de l’habitatge i
col·locar aïllant a la teulada. C. Carabassa de Baix.
XAVIER GASET PLA, per ocupar la via pública amb un aparell
elevador. C. Clos.
SILVERIO GARCIA PRIETO, per obrir una rasa per canviar un
tub de la claveguera. C. Institut.
CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. C. Àngel Guimerà.
CONCEPCIÓ MARTORELL RIERA, per obrir una rasa per a la
col·locació d’un comptador d’aigua soterrat i encastar el comptador de la llum a la façana. C. Àngel Guimerà.
SALVADOR JUNYENT REVELLES, per arranjar, arrebossar i
pintar un lateral de la façana del garatge. C. Verge del Socors
(carreró).
MOHAMED LAMSSAYAH, per col·locar el comptador de llum
a la façana de l’habitatge. C. Raval de Puigverd.
TORRES BULLICH, SCP per construir una nau, un magatzem
i un tancat metàl·lic perimetral (1a fase). Partida Les QuadresMafet.
JOSEP ESPINAL MORROS, per executar una coberta per uns
baixos utilitzats com a magatzem. C. Pau Casals.
GILBERT BERTRAN PUIGPINÓS, per fer un tancat perimetral del pati posterior. C. Raval de Puigverd.
VICENTE ALCARAZ SERRANO, per legalització de la planta
sotacoberta en habitatge unifamiliar aïllat. C. Orient-Les Puelles.
SAHEL MONTSEC, S.L. per col·locar un rètol metacrilat lluminós a la façana del local. Av. Catalunya.
JOAN VILANOU GALITÓ, per construir un habitatge unifamiliar aïllat - 2ª fase (acabament total). C. RONDA MOLINAL.
JOSEP ESPINAL MORROS, per ocupar la via pública amb
dos contenidors. C. Pau Casals - C. Pompeu Fabra.
DOLORS VICENS BALAGUERÓ, per enderroc parcial d’un
magatzem i construcció d’un habitatge unifamiliar i aparcament. C. Sant Joan (Mafet).
XAVIER BONCOMPTE TREPAT, per construir una granja de
porcs d’engreix. Partida Salats.
JUDITH MARTÍ CASTELLÀ, per col·locar aïllant pel soroll en
una sala del local i substituir un plat de dutxa per una banyera.
Av. Jaume Mestres.
ANNA PIJUAN MIRALLES, per arranjar el balcó de la façana
de l’habitatge. C. Sant Joan.
CONSTRUCCIONS CAMATS, SA per un dret de connexió d’aigua definitiva a la xarxa general. Av. Marià Jolonch.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA - TORRE II
per canviar els trenca aigües malmesos, arrebossar la part frontal dels balcons i col·locar plaques pluvials al celobert i en una
paret del damunt del magatzem. Av. Catalunya.
COMUNITAT DE PROPIETARIS AV. CATALUNYA - TORRE II
per arranjar i pintar la façana. Av. Catalunya.

JOSEFA PINÓS PLA, per pintar dues portes de fusta i substituir dues finestres i la porta del balcó de fusta per alumini, i per
arranjar i arrebossar una part de la façana del corral. C. Verge
del Socors.
JOSEP MARIA ROQUÉ MORA, per canviar les rajoles i els
sanitaris del lavabo. C. Portalada.
ANTÒNIA VILANOU SALA, per substituir la banyera del lavabo per un plat de dutxa. C. Horts.
CENTRE PERRUQUERIA I ESTÈTICA UNISEX AINA, SCP
per col·locar 2 rètols metàl·lics lluminosos a la façana del local.
Av. Catalunya.
ADRIÀ OLMEDO BARRIENTOS, per construir una cabana.
Partida Salats.
JOSEP MARIA CREUS CUSOLA, per obrir una porta al lateral
del pati i fer una paret divisòria d’obra amb una alçada i amb
una tanca metàl·lica d’1,5 m a la part superior. C. Oliver.
CONSTRUCCIONS BLANCO-ROVIRA, SA per col·locar un rètol informatiu. C. Horts.
RAMON PINTÓ BATALLA, per canviar les teules malmeses de
la teulada. Partida Camí de Mafet.
MAXIMINO SAIZ TERCERO, per substituir la fusta de les finestres per alumini i canviar les rajoles de la cuina, del lavabo i
del terra de l’habitatge. C. Institut.
VICENTE ALCARAZ SERRANO, per una llicència de primera
ocupació de l’habitatge. C. Orient (Les Puelles).
CEMENTIRI MUNICIPAL
S’acordà concedir, previ el pagament dels drets d’Ordenança
corresponents, els drets funeraris següents:
JOAN IBÁÑEZ BELMONTE, nínxol núm. 18. Galeria SANT
ANTONI ABAD.
MERCÈ CASTELLÀ ALBAREDA, nínxol núm. 31. Galeria
SANT RAMON.
JOSEP ESTEVE ROSET, nínxol núm. 19. Galeria SANT ANTONI ABAD.
Així mateix, es concedí els canvis de noms dels drets funeraris, per successió hereditària, dels següents nínxols:
Del nínxol núm. 141 de la Galeria Sant Ramon del Cementiri
Municipal, per successió hereditària, de la Sra. Carmen Fernández Fernández, anterior titular, al Sr. Agustín Villalba Rojo.
Del nínxol núm. 16 de la Galeria Sagrat Cor de Jesús del
Cementiri Municipal, per successió hereditària, del Sr. Àngel
Pallejà Palou, anterior titular, a la Sra. Pilar Farré Pallejà.
– Nínxol núm. 25 de la Galeria Ntra. Sra. Dolors, de la Sra.
Maria Xuriguera Sorribes, anterior titular, al Sr. Lluís Viladrich
Xuriguera, a la Sra. Teresa Viladrich Xuriguera i a la Sra. M.
Dolors Viladrich Xuriguera.
– Nínxol núm. 37 de la Galeria Santa Cecília, del Sr. Isidre Figuera Vilanou, anterior titular, al Sr. Josep M. Figuera Camats.
– Nínxol núm. 3 de la Galeria Santa Teresa, del Sr. Isidre Figuera Vilanou, anterior titular, al Sr. Antoni Figuera Camats.
– Nínxol núm. 114 de la Galeria Sagrat Cor de Jesús, del
Sr. Joan Codina Tallaví, anterior titular, a la Sra. Sílvia Codina
Faixa.
[OCTUBRE 2009]
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INSTITUCIONS i SERVEIS
Ajuntament
Oficines Tel. 973 390 057 / 973 390 632
Fax: 973 390 040
e-mail: ajuntament@agramunt.net
web: www.agramunt.es
Jutjat de Pau Tel. 973 392 465
Consell Comarcal Tel. 973 500 707
Fax: 973 500 666
e-mail: consell@urgell.cat
web: www.urgell.cat
Rectoria Tel. 973 390 239
Correus

Tel. 973 390 081

CASSA

Tel. 973 391 627 / 973 392 732

FECSA-ENDESA Tel. 973 392 005
SEGURETAT i ASSISTÈNCIA
Policia Municipal
En horari d’oficina Tel. 973 390 843
Emergència o problema de circulació
Tel. 670 234 394

Refugi antiaeri Tel. 973 391 089
Horari: dissabtes, d’11h a 13h
diumenges, de 12:45h a 14h
Altres horaris visites concertades amb
l’Oficina de Turisme
Fundació Privada Espai Guinovart
Tel. 973 390 904
e-mail: info@espai.guinovart.es
Horari d’hivern:
de dimarts a divendres, de 10h a 13h
i de 16h a 19h
dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h
diumenges d’11h a 14h
Visites concertades per grups
Museu Etnològic Tel. 973 391 089
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”
Tel. 973 390 718
e-mail: lopardal@hotmail.com
Horari convingut amb l’Oficina de Turisme
(Tel. 973 391 089)
Biblioteca Municipal “Guillem Viladot”
Tel. 973 392 583
e-mail: bibagramunt@svt.es

Mossos d’Esquadra 088
Bombers 085
Tel. 973 391 080
e-mail: bombers1602@hotmail.com

CENTRES D’ENSENYAMENT
Escola Municipal
de Música

Tel. 973 390 536

CAP Tel. 973 390 635
Urgències (diürn) Tel. 973 392 020
Urgències (nocturn) Tel. 973 392 020
973 310 852
Visites per telèfon: 902 111 444
(Sanitat respon)

CEIP Macià-Companys

Tel. 973 390 668

Institut de Batxillerat
“Ribera del Sió”

Tel. 973 390 803

Llar d’Infants “Nins”

Tel. 973 391 682

Ambulàncies
Emergències mèdiques (SEM)

Col·legi Mare de Déu
dels Socors

Tel. 973 390 083

Creu Roja Tel. 973 390 880

061

Farmàcia Esteve Tel. 973 390 428

TRANSPORTS DE VIATGERS

Farmàcia Viladot Tel. 973 390 087
Funerària

Tel. 973 390 862

ESPAI DE CULTURA
Oficina de Turisme Tel. 973 391 089
e-mail: turisme@ajuntamentagramunt.net
Horari: de dilluns a divendres, matí de 9h
a 13h i tarda de 16h a 19h
dissabtes, 10:30h a 13h

Estació d’autobusos de Tàrrega
Tel. 973 311 172
Agramunt-Lleida
A les 7 del matí i a les 14:30h
Agramunt-Barcelona
Tots el dies a les 8:10h i a les 17:13h
Diumenges i festius a les 19:47h

EFEMÈRIDES DEL MES
21 de novembre de 1660: Notícia
de la destrucció de l’Arxiu Parroquial
de Santa Maria d’Agramunt.
“Ex causa belloruum transactorum
de annis illapsis in Principatu Cathaloniae multa fuerunt instrumenta et
scriptura per gallicos combusta in villa
Acrimostis”. Que vol dir: “Amb motiu
de les guerres sofertes anys passats al
Principat de Catalunya, molts foren els
documents i escriptures cremades per
l’exèrcit francès a la vila d’Agramunt”.
Això ho transcriu Joan Pons al llibre
Beata Maria Acrimontis i assenyala que
en una nota que porta la data indicada
i que havia consultat a l’Arxiu Parroquial hi havia aquest escrit i que quedaven pocs documents dels que hauria
d’haver contingut. Indica que restaven
alguns pergamins, butlles pontifícies,
els llibres de censals, actes notarials,
cantorals,... També es guardava a l’Arxiu una preuada custòdia de plata massissa del segle XVI, treballada en estil
gòtic. Aquests documents s’havien destruït en la Guerra dels Segadors (16401652) que havia assolat el Principat
de Catalunya. Els agramuntins havien
estat aliats dels francesos, com tots els
catalans en començar la guerra contra el rei de Castella. Però l’ocupació
d’Agramunt per les tropes franceses i
els seus abusos quant a l’allotjament
provocava greus enfrontaments amb
la població civil i es volia tornar sota
l’autoritat del rei Felip IV, que havia
destituït el conde-duque de Olivares,
considerat l’instigador de la guerra.
Agramunt va ser una de les primeres
viles importants que va obrir les portes
a les tropes castellanes la primavera
de 1644, abans de caure la ciutat de
Lleida. Aquest fet va comportar fortes
represàlies per part del mariscal francès Lamothe i successives ocupacions
de la vila per part dels francesos fins
el 1649.
Ramon Bernaus i Santacreu
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Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, onzè de l’any segons
el nostre calendari i novè del primitiu calendari romà, anomenat per això November. És el mes consagrat a les ànimes del
Purgatori.
El dia 1 el sol surt a les 6h 22m, i es
pon a les 16h 47m. El dia 30 el sol surt a
les 6h 56m, i es pon a les 16h 23m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació
de SAGITARI.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
La collita d’olives. Quan aquí hi havia
moltes plantes d’oliveres, a finals del mes
de novembre començava la collita de les
olives. Era una feina llarga i laboriosa
que ocupava molta gent i ocupava molt
de temps. Quan comença a gelar per les
nits, les olives no es poden collir gelades, cal esperar que el gel es fongui per
efecte del sol, de la pluja o del vent. En
quedar glaçada la part aquosa de l’oliva,
al moldre-la al molí, es fa més difícil de
premsar, no dóna tant d’oli i el que dóna
perd qualitat. Els collidors es posaven a
la feina a punta de dia, ja esmorzats; treballaven fins a la posta del sol i només
solien fer un àpat mol frugal al peu mateix de les oliveres a l’hora de dinar que
generalment no era calent. Perquè no
calgués plegar les olives del terra, s’estenien borrasses a sota de les oliveres, i per
fer-les caure de l’arbre es feia munyint-

Demografia

Lluna plena

el dia 2, a les 19:14 h

Quart minvant

el dia 9, a les 15:56 h

Lluna nova

el dia 16, a les 19:14 h

Quart creixent

el dia 24, a les 21:39 h

(Mes de setembre de 2009)

les amb la mà enfilant-se a l’arbre en les
branques altes o des del terra pujant a
unes escales conegudes com banc de collir olives. També es feien caure les olives
des del terra a cops de canya o de perxa
i es coneixia amb el nom de varejar. De
les olives collides amb la mà sortien les
que s’havien de confitar. Les collides del
terra eren les que es portaven al molí per
premsar-les i fer-ne l’oli.
D’olives i de glans,
tantes en cullen els xics
com els grans.

Per Sant Martí
ni ferra el ferrer,
ni mol el molí.
Dia 22: Santa Cecília. Patrona de la
música.
Ramon Bernaus i Santacreu
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MATRIMONIS
Esteban Crespo i Segón, i
Isabel Barrera i Figueroa

dia 26

DEFUNCIONS
Pepita Millà i Casimiro
Magí Feixa i Terés
Salvador Huguet i Pla
Josefina Eroles i Serra
Rosa Farré i Castellà
Rosalia Masana i Llena

90 anys, dia 2
99 anys, dia 10
94 anys, dia 10
50 anys, dia 16
58 anys, dia 19
78 anys, dia 20

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

°C

2

dia 7
dia 10
dia 13
dia 16
dia 22

Dia 1: Tots Sants.
Dia 2: Dia dels fidels difunts.
Dia 11: Sant Martí.
Per Sant Martí
la fadrina besa el fadrí,
i per santa Caterina,
el fadrí besa a la fadrina.

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

1

NAIXEMENTS
Eric Matamoros i Rodrigues
Sió Ribalta i Ricart
Laura Cuberes i Giron
Irina Martí i Cuartero
Max Serra i Ginestà

JOSEP ROVIRA

NOVEMBRE 2009

Dia 1 ........................................ Inapreciable
Dia 11........................................
2,3 l./m2
Dia 13........................................
3,0 l./m2
Dia 17........................................
18,0 l./m2
Dia 18........................................
0,8 l./m2
Dia 21........................................
0,3 l./m2
Dia 30........................................
0,8 l./m2
TOTAL ........................................
25,2 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE
Màxima del mes ............................... 34°, dia 1
Mínima del mes ............................... 7°, dia 16
Oscil·lació extrema mensual ........................27°
Mitja de les màximes ...............................26,1°
Mitja de les mínimes ...........................14,233°
Mitja de les mitjanes ...........................20,166°

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Dies

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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Aniversari de

Josep Maria Jolonch i Puig
Que morí cristianament a Barcelona, el 24 d’octubre de 2006,
a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fills, Esther i Josep
Maria; fill polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme;
mare política, María del Carmen Ugalde; germans polítics, nebots, cosins
i família tota us preguen un record i una oració.
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R E C EP TAR I
P OPU LAR

Receptes de cuina

Oracions remeieres

Galtes de porc

Oració per a curar
de l’airada/III 1

Ingredients per a 4 persones:

4 galtes de porc, 1 ceba mitjana, 3 tomàquets madurs, 1 cabeça d’alls sencera,
10 prunes sense pinyol, 50 g de pinyons, 2 fulles de llorer, una mica
de sal, 1 vas d’oli, 1 vaset de vi blanc, 12 ametlles, 6 avellanes.
Elaboració:

Amb un ganivet feu una creu a la part molsuda de les galtes. En
una cossola poseu l’oli, les galtes, la ceba partida, els tomàquets
sense llavors, els alls sencers i el llorer.
Tot en fred a la cassola tapada i a mig foc que vagi coent a poc a
poc, durant 1 hora i mitja. Després tireu-hi un vaset de vi. A foc lent
que vagi fent xup-xup.
Als 10 minuts tireu-hi la sal, les prunes, els pinyons, tireu-hi la
picada de les ametlles i les avellanes. Que faci xup-xup 30 minuts
més.
I ja estarà a punt. Al gust: es pot acompanyar amb bolets o puré
de patata.
M. Dolors Sambola Civit (Tàrrega)
Del llibret “Receptes de cuina tradicional de l’Urgell”
editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

«Nostre Senyor, sant Pere i sant Joan
tots tres per un camí van;
troben lo mal de l’aire:
—On vas?
—Vaig a rompre els ossos de ... (nom) ...
—No iràs!
—Sí que iré!
—No iràs!
—Sí que iré!
—No iràs!
—Sí que iré!
—Et lligarem amb un lluc de gavernera
un altre de roca morera,
pujarem a les muntanyes de Monte Olivera,
et lligarem amb unes fortes cadenes
i et tirarem al profund del mar.»
1

Anna-Nuri Mitjavila, d’Agramunt, que l’escoltà de Sabina Puigpinós de 65 anys i també d’Agramunt (desembre
del 1979).

Remeis casolans

Contra el restrenyiment
Ingredients: Corriola, camamilla
Elaboració:

Bulliu una cullerada de corriola per tassa, durant dos minuts.
Passat aquest temps afegiu-hi una cullerada de camamilla. Uns segons després retireu-ho i deixeu-ho reposar tapat,
com a mínim cinc minuts.
Si en preneu dues tasses en dejú serveix per purgar, i una
o dues tasses després de menjar té un efecte laxant.
La corriola és una herba que està bastant pegada a terra

i té una flor blanca en forma d’embut. Podeu trobar-la a les
terres de conreu i també als marges. Es recull els mesos de
juliol i agost.
La camamilla creix als conreus. Actualment en alguns
llocs en sembren per fer-ne la recol·lecció, ja que els insecticides que es tiren als conreus contra les males herbes
maten la planta i abunda poc.
També s’anomena camamilla d’Urgell.
Felip Llena (Mafet)
Del llibret “Remeis casolans amb herbes aromàtiques o medicinals
de l’Urgell”, editat pel Consell Comarcal de l’Urgell

En aquesta secció també demanem la participació activa dels nostres lectors. Ens agradaria que ens féssiu arribar,
a través de correu electrònic o bé ordinari a l’apartat de correus número 10 d’Agramunt, receptes de cuina, oracions
o remeis casolans, ja sigui per guarir algun mal o que siguin útils per resoldre algun problema domèstic. Els anirem
publicant i el remitent rebrà, a més del nostre agraïment, un petit obsequi.
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Cinquè i Vint-i-quatrè Aniversari

Carme Trepat i Pla
Morí a Saragossa el 9 d'octubre de 2004,
a l'edat de 87 anys.

Josep-Maria Sala i Trepat
Morí a París el dia 9 d'octubre de 1985,
a l'edat de 43 anys.

La família us tindran sempre presents en el record.
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L LEU R E AMEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

Les ombres xineses van
ser una de les novetats
d’enguany en la representació de l’obra “Un
menjar celestial”.
La foto de l’esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions.
A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera
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Solució a la SOPA DE LLETRES, per P.R.:

VISUAL
Quants triangles i quadrats hi ha?
Solució a les
7 diferències:

Solució al VISUAL:
12 triangles i
11 quadrats.

En aquest embolic de lletres que hi ha,
hi trobareu el nom de dotze poblacions de les comarques de Ponent, les
quals comencen en consonant i totes
van acompanyades dues vegades de la
vocal A.

Balaguer, Cabdella, Castellserà, Maials,
Maldà, Miralcamp, Preixana, Raimat,
Salardú, Talarn, Tàrrega i Vinaixa.
[OCTUBRE 2009]
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“Només una mare té l’amor
que no va... Ni ve... Ni es perd...
Ni disminueix... Ni es cansa”.
Sempre et portarem dins el cor:
la teva rialla i la teva serenor.

Preguem a Déu per l’ànima de

Lia Massana i Llena
Que morí cristianament el dia 20 de setembre de 2009,
a l’edat de 78 anys, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Domènec Vilalta i Tallaví; fills, Paquita i
Josep M.; néta, Laia; germans, Joan i Teresa (†), cunyats, Ramon i Ramona; nebots, cosins i altres familiars i amics, us agrairan una oració
per a l’etern descans de la seva ànima.
La família agraeix les mostres de condol rebudes.
AGRAMUNT, setembre de 2009

Novè Aniversari de

Nieves Ros i Pijuan
A. C. S.

La seva família que no l'oblida,
us demana un record en l'oració.

Dinovè Aniversari de

Fernando Ros i Lluelles
A. C. S.

La seva mare Rosa i els qui no l'obliden,
us demanen un record en l'oració.
Agramunt, octubre de 2009
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

s aquesta una imatge trobada, però també buscada.
Són els homes que han portat
i porten la responsabilitat de
dirigir l’operatiu de la Brigada
Municipal. No és fàcil. Els hem
trobat a la plaça del Pou en plena feina de muntar la infraestructura de la Fira del Torró. Miquel Cabrol, tota una institució
que ja va rebre el seu merescut
homenatge; Quintín Hernández,
que hi ha treballat colze a colze
i que ara té la missió d’instruir el nou responsable, el jove
Juanma Hernández.

É

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH

[OCTUBRE 2009]
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Aquesta és una fotografia de l’any
1945. Eren anys durs, políticament
i moralment. La imatge és d’una
foto de família dels joves participants a uns cursets espirituals que
es van fer a Lleida. En aquells anys
de postguerra l’Església Catòlica
tenia i exercia un pes en la societat inimaginable actualment. Les
trobades espirituals es feien en un
edifici religiós on, posteriorment,
s’hi va aixecar l’edifici dels magatzems Simago. Quatre dels joves de
la foto eren agramuntins. Són ben
fàcils d’identificar.
D’esquerra a dreta:
1) Josep Gato. 2) Antoni Padullés.
3) Ramon Seall. 4) Pere Vilalta.
[OCTUBRE 2009]

sió 548

71

72

sió 548

[OCTUBRE 2009]

