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PORTADA:
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Un any més l’agramuntí Joan Serra, Johnny,
està ben posicionat per reeditar el títol de
campió de Catalunya de Supermotard.

LA 3...
A l’habitual secció d’“Un cop d’ull al
retrovisor”, es comenta la problemàtica que des de fa temps representa el
trànsit per la travessia de la carretera
de Cervera. La via es començà a cons-

JOSEP BERTRAN

Aquest mes d’agost dediquem el
reportatge central a la natació a Agramunt. Aquest estiu fa 30 anys que es
van inaugurar el recinte de les piscines
i la pista poliesportiva municipals. La
seva posada en marxa va
significar un gran avenç
per a l’esbarjo i l’esport.
En aquesta crònica històrica es fa un repàs des
que els joves agramuntins
es banyaven a les tolles
del Sió fins a la cinquantena de piscines privades
que hi ha distribuïdes per
Agramunt, a més dels dos
recintes públics.
El mes passat vàrem
publicar un article dedicat
a la memòria de l’arquitecte i activista cultural de
la Ribera del Sió, Josep
Mora, desaparegut prematurament el passat mes de
juliol. Aquest mes incidim en el tema
amb una crònica més extensa en la
qual es repassa les seves múltiples
iniciatives culturals.

truir fa uns cent anys i, inicialment, no
havia de passar per l’interior d’Agramunt.
La cobla Vents de Riella presenta

el CD de sardanes que ha enregistrat
aquest estiu. Per donar-lo a conèixer
han gravat un videoclip que els nostres lectors poden veure a través del
sistema QR que vàrem començar a
aplicar a la revista el mes
passat. Aquesta novetat
tecnològica també la poden aprofitar els nostres
anunciants, com algun
ja ha començat a fer en
aquest número.
Ràdio Sió publica un
article sobre l’experiència i el resultat de la
tertúlia setmanal que es
va emetre al llarg de la
temporada passada amb
tres equips diferents de
tertulians.
Entre altres cròniques
i informacions hi ha la
del col·lectiu d’Indignats
local que va fer una
concentració a la plaça del Pou i la de
la comissió d’Agramunt i la Ribera de
l’ANC sobre les activitats realitzades
durant les darreres setmanes. ■
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ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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www.centresodontologiaintegrada.com
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clinicariberadelsio@infomed.es

Plaça de l’Església 5, bxs. 25310 Agramunt. Tel.:973392962. www.agaleriadart.cat
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MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
Telf. 973 60 04 50
vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com
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C/ 1, Nau 1
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Telf. 973 18 08 04
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43420 STA. COLOMA
DE QUERALT
Telf. 977 88 04 59

MANRESANA DE MAQUINARIA S.A.
C/ Narcís Monturiol, 1 Pol. Ind. Bufalvent
08240 MANRESA
Telf. 93 874 39 11

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

per JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

S’han substituït
milers de teules de
totes les varietats.

D

urant moltes setmanes
després de la històrica
pedregada del 5 de juliol s’ha registrat una frenètica activitat a les teulades de
la població amb l’objectiu de

reparar, el més ràpid possible, els desperfectes que va
fer la tempesta de pedra. Durant aquestes setmanes s’han
substituït milers de teules
de totes les varietats, des de

les més tradicionals que feia
anys que estaven col·locades,
fins a les que s’havien posat
feia pocs dies. La part de la
població més afectada va ser
la del centre cap a ponent.
Un dels problemes més
importants que ha sorgit en
aquestes reparacions ha estat
el tema de les plaques d’uralita. Durant molts anys les
plaques d’aquest material es
van utilitzar per cobrir grans
superfícies de les naus de
fàbriques, granges i magatzems. L’actual normativa obliga a tenir una especial cura
per la seva manipulació, per
la presència d’amiant, que
únicament pot fer personal
[AGOST 2012]
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JOSEP BERTRAN

Efectes de la pedregada
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JOSEP BERTRAN
JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Algunes teulades
van resultar molt
afectades en superfície i intensitat per
la qual cosa s’ha
aprofitat per fer-ne
una renovació total.

d’empreses especialitzades i
autoritzades.
Una d’aquestes empreses
es va desplaçar a Agramunt
per substituir les antigues
plaques per les actuals. Amb
tot, altres afectats van “apedaçar” les plaques foradades
com a mesura d’urgència.
Algunes teulades van resul-

tar molt afectades en superfície i intensitat per la qual
cosa s’ha aprofitat per fer-ne
una renovació total, donat
que era impossible substituir
únicament les teules malmeses per la pedra donat que
les altres també estaven molt
malament. Durant setmanes
hem vist paletes, de casa i forasters així com empreses de
les asseguradores, treballant
a les teulades i camions grua
baixant el material malmès i
pujant el nou. També han estat centenars els metres de

canaleres canviades i moltíssimes les claraboies substituïdes.
La majoria dels edificis estaven assegurats i així els seus
propietaris podran recuperar
els costos de les reparacions.
L’import dels danys per edifici
varia molt d’un a l’altre i pot
anar d’uns pocs centenars a
milers d’euros.
Publiquem una mostra gràfica dels treballs que s’han
fet durant els mesos de juliol
i agost per reparar els danys
de la pedregada.
[AGOST 2012]
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2. Conveni
intermunicipal
Els alcaldes d’Agramunt,
Bernat Solé, i el de Puigverd,
Joan Eroles, han signat un
conveni de col·laboració de
cara a la utilització per part
dels puigvertans de la Deixalleria Municipal agramuntina.
Ambdós mandataris han significat la signatura del conveni
com una primera col·laboració
oficial i un reconeixement de
la capitalitat agramuntina de
la Ribera del Sió.

JOSEP BERTRAN

3. Banderes

1
La concentració es va celebrar
a la plaça del Pou.

1. Indignats

Sota aquestes línies, els dos
alcaldes després de la firma.

2
JOSEP BERTRAN

8

sió 582

[AGOST 2012]

JOSEP BERTRAN

A la dreta, les banderes
onejant sobre el tossal.

de la convocatòria. Segons el
col·lectiu les actuals polítiques de les administracions
comporten la desaparició de
la societat del benestar que
afectarà especialment els
més dèbils. En aquest sentit
es va demanar a la població
que expressi el seu malestar
i reaccioni davant d’aquesta
situació.

El col·lectiu d’Indignats
d’Agramunt i la Ribera del Sió
va celebrar una concentració
i assemblea el dimecres 25
de juliol, amb la participació
d’una cinquantena de persones. Durant l’acte es van
pintar i instal·lar una sèrie
de pancartes reivindicatives
i es van explicar els motius

3

Al cim del tossal prop de
Cal Talladó onegen, des de
primers d’agost, dues banderes catalanes hissades en un
mateix pal. La més gran és
l’oficial de les quatre barres i
la més petita l’estelada independentista. Diu la llegenda,
oral evidentment, que el cim
d’aquest promontori era el lloc
on es col·locava la forca en la
qual s’ajusticiaven els condemnats a mort. Aquest turó
es podia veure nítidament des
del castell, lloc de residència
del Senyor de la Vila. Diuen

JOSEP BERTRAN

4
La cobla Jovenívola actuà
a la plaça del Mercat.

JOSEP BERTRAN

A baix podem veure la rosassa
trencada, i a la dreta la imatge
il·luminada.

5

4. Racons
A més de les habituals ballades de sardanes dels festius
al vespre, aquest estiu s’han
celebrat diversos actes organitzats tant per l’Ajuntament
com, especialment, per entitats i particulars com el Bar
de les Piscines i la sandvitxeria Itzel. Els nuclis agregats de
Montclar, Almenara, les Puelles i la Donzell han celebrat
les respectives Festes Majors.
En aquest darrer nucli es va
organitzar un sopar medieval.

A Mafet, Montclar i Agramunt
s’hi van fer sengles sessions
de cinema a la fresca.

5 i 6. La casualitat
“miraculosa”
Antigament hauria estat
un miracle. Avui no deixa de
ser una casualitat anecdòtica. Resulta que cada 15

JOSEP BERTRAN

La llum que entra
per aquest tros
de vidre trencat
il·lumina directament la cara de
la Verge, precisament el dia que
es commemora la
seva assumpció
al cel.

que, quan es llevava al matí,
podia veure des de la finestra
de la seva cambra si el reu ja
penjava de la forca.

d’agost, festa de l’Assumpció, patrona de la nostra església parroquial, quan són
les 8 en punt del vespre un
raig de llum il·lumina el rostre
de la imatge de la Verge que
hi ha col·locada a la paret de
l’absis. Resulta que el vitrall
de la rosassa que hi ha a la
façana de ponent té un forat,
tal com es veu a la fotografia
adjunta. Doncs bé, per casualitat de la vida –la inclinació
del sol aquest dia–, fa que
la llum que entra per aquest
tros de vidre trencat il·lumini
directament la cara de la Verge, precisament el dia que es
commemora la seva assumpció al cel. La foto es va fer dos
dies després i per això la llum
queda un xic per sobre el cap,
com una corona. Segurament
els nostres avantpassats hi
haurien vist, com a mínim, un
presagi celestial.

6
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H I STÒR IA
A G R A M U N TIN A CO P D ’U LL A L RETROVISOR

Josep Bertran

La carretera de Cervera,
els seus orígens i els seus problemes
Les queixes per les molèsties del trànsit pesat per la carretera de Cervera ja fa temps que s’arrosseguen.
Cinquanta anys enrere l’Ajuntament reconeixia el perill i reclamava a Trànsit mesures estrictes de control
de la velocitat. La carretera es va construir fa gairebé un segle i en el projecte inicial no passava per
dins Agramunt.

La carretera de
Cervera-Agramunt
es va construir
entre els anys
1911 i 1916.

ARXIU SIÓ

Una perspectiva de la travessia
de la carretera dels anys setanta.

10
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U

na de les notícies de la
secció “ALBUM” del
mes de gener del 1965
deia textualment: “El buen
estado en que se encuentra actualmente la carretera
Agramunt-Cervera, hace que
el tráfico por la misma sea
mucho más intenso que anteriormente. De un tiempo a

esta parte puede observarse el
paso de numerosos camiones
que, desde Artesa de Segre,
transportan grava para unas
obras que se realizan en la
carretera general, cerca de
la Panadella, y no falta quién
está alarmado por la excesiva
velocidad con que algunos de
estos camiones circulan por

el interior de nuestra población”. D’aquesta notícia fa 47
anys. Avui continua vigent.
Davant aquest perill que
es denunciava des de SIÓ,
l’Ajuntament de l’època va
comunicar en la seva secció
“El Municipio” que “será
preciso recabar de la Policía
de Tráfico una vigilancia especial, con objeto de corregir
estas claras vulneraciones
del Código de la circulación,
antes de que fatales accidentes, que no se han producido
por verdadero milagro, hagan
lamenar la tolerancia hasta
hoy”.
Una de les mesures que es
van prendre per protegir un xic
els vianants d’aquest perill, especialment la mainada, va ser
instal·lar unes tanques a les
voreres de la cruïlla d’aquesta
carretera amb el carrer d’Estudis Nous. El dibuixant Ramon Creus també denunciava
aquest tema en un dels seus
acudits mensuals.
Aquesta problemàtica travessia que formen les actuals
avingudes Jaume Mestres,
Àngel Guimerà i Marià Jolonch encara no té un centenar d’anys, ja que la primera
i la tercera es van obrir amb
la construcció de la carretera
de Cervera. En el plànol de la
Vila de primers del segle XX
que s’inclou en aquest article,

Safareigs
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per c
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Mapa de primers del segle XX on
s’aprecia que les actuals avingudes
Jaume Mestres i segon tram de
Marià Jolonch escara no estaven
obertes. També es pot veure com
encara hi havia molt poques edificacions en l’actual Àngel Guimerà.

Dibuix Acudit de Ramon Creus
publicat el mes de febrer de 1965
sobre la problemàtica del trànsit
de la cruïlla.

s’aprecia com únicament hi
ha el tram que va des d’Estudis Nous al Firal que es correspon amb el traçat sud de
l’antiga muralla, conegut fins
aleshores com el carrer de la
Muralla.
La carretera de CerveraAgramunt es va construir entre els anys 1911 i 1916. A
mitjans de 1911 s’aprova per
part de la Jefatura de Obras
Públicas el projecte definitiu
d’aquesta nova carretera. La
via es va construir a trams

Av. Jau
me Mes
tr
encara
per con es
struir

començant des de la capital
de la Segarra. Sabem que el
mes de març del 1914 es decreta la necessitat d’ocupació
dels terrenys necessaris del
terme municipal de Puigverd
d’Agramunt i s’obre expedient
contra els ajuntaments que
encara no havien pagat el que
els corresponia al primer trimestre i a la part proporcional
dels endarreriments.
El dia 7 d’octubre del mateix any s’aprova la rectificació del traçat de la carretera
corresponent al terme d’Agramunt, gràcies a les nombroses gestions fetes pels prohoms agramuntins, la Cambra
de Comerç i els polítics del
nostre districte electoral. El
mes de setembre de 1916 el
ministeri d’Obres Públiques
autoritza “el libre tránsito por
la carretera de Agramunt desde Puigverd al río Sió”.
El projecte inicial contemplava que la nova carretera
no passaria per l’interior de
la Vila. A l’alçada del “Silo”
agafaria direcció sud pel mar-

ge esquerre del Sió i seguint
els terrenys entre el Clos i la
Capella arribaria a connectar
amb la carretera de Tàrrega.
D’aquesta manera s’estalviaven el pont sobre el Sió i se
seguia en el criteri del traçat
de la carretera Tàrrega-Artesa
que es va dissenyar també
sense passar per l’interior de
la població. En aquell moment quedava a mig quilòmetre del centre i han hagut
de passar molts anys perquè
formés, i encara no tota, part
de l’urbanisme de la població
Que Agramunt quedés aïllada dels dos nous eixos de comunicació no va agradar gens
als agramuntins que, finalment i després de nombroses
gestiones, varen aconseguir
que l’administració canviés
el traçat inicial i fes entrar la
carretera tal com nosaltres la
coneixem. La conseqüència
va ser l’obertura de les avingudes Jaume Mestres i Marià
Jolonch per a poder connectar
amb la carretera de Tàrrega a
l’alçada del Control.
Els anys no passen en va
i ara es planteja recuperar
l’esperit d’aquesta “variant”,
amb un arc molt més ample
per tal d’evitar l’intens trànsit
que circula per l’interior de
la població i genera una polèmica que es remunta a cinquanta anys enrere. Molt ens
temem, però, que la penúria
econòmica en la qual estem
immersos faci difícil preveure
quan serà una realitat.
Mentre, haurem de suportar
l’intens trànsit pel centre de
la població si l’administració
no aplica mesures per pal·liar
en el possible aquesta problemàtica, com seria desviar els
vehicles pesats per la zona
del polígon, com es reclama
des de fa temps. ■
[AGOST 2012]
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E NTITATS C O B LA V EN TS DE RIEL L A

Sardanes “A la carta”
Portada del CD.
A l’esquerra fotograma del vídeo.

Divendres 7 de
setembre, a
les 21:00 h, us
convidem a tots
a la presentació
oficial del CD,
que celebrarem
a la plaça del
Mercadal.

A

ra ja fa gairebé un any, enmig de tocades
i entre bromes va començar a gestar-se
aquest projecte.
La cobla tenia la il·lusió de gravar
un disc de sardanes, però volíem que
fos alguna cosa diferent i que el protagonisme de l’elecció de les sardanes fos cosa dels balladors, i d’aquí
va néixer el projecte “A la carta”, amb
la voluntat de recopilar un grapat de
sardanes balladores i seleccionades per votació
popular pels sardanistes d’arreu del nostre país.

Uns mesos més tard i després de moltes hores d’assajos i de sessions de gravació,
aquest projecte és una realitat.
Hem editat un disc format per 12 sardanes diverses i de diferents autors, des de
clàssics a moderns.
El proper divendres 7 de setembre, a les
21:00 h, us convidem a tots a la presentació
oficial del CD, que celebrarem a la plaça del
Mercadal amb una ballada popular.
Volem aprofitar l’ocasió per agrair la collaboració de totes les persones que han fet
possible aquest projecte: als sardanistes, als
mitjans de comunicació que han fet difusió
del projecte, al nostre director, Ricard Bertran,
per la seva implicació i paciència durant tot
aquest any; al David Casamitjana, per facilitar-nos el treball amb la seva diligència durant
la gravació, i a la colla Estol, per la col·laboració
en la gravació del videoclip promocional.
Aquest videoclip el podeu veure a través
de l’enllaç d’internet: http://www.youtube.
com/watch?v=Kmd0sXDxkr4, al nostre
Facebook (Cobla Vents de Riella) o bé
seguint el codi QR que hi ha en aquesta
mateixa pàgina.
Esperem que gaudiu del disc tant com
nosaltres ho hem fet preparant-lo.
Ens veiem a la plaça!!! ■

[AGOST 2012]
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Amics
de
l’Espai
Guinovart
Josep Guinovart:
el compromís de l’art
1 juliol / 16 setembre 2012

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt
info@espai.guinovart.es
Visites concertades per a grups. Tel. 973 39 09 04
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E N TITATS C EN TR E EX C URSIONISTA D’AGRAMUNT

CENTRE EXCURSIONISTA

Sortida a la Pica d’Estats

El cap de setmana
del 14 i 15 de juliol
el CEA va pujar a la
Vallferrera per fer
els 3.000 de la zona
de la Pica d’Estats.

D

esprés de veure’ns obligats a ajornar la
primera sortida del cicle dels 3.000 al
Pic de Mulleres per les previsions de
mal temps, el cap de setmana del 14 i 15 de
juliol el CEA va pujar a la Vallferrera per fer els
3.000 de la zona de la Pica d’Estats.
En la jornada “d’aproximació” ens plantàrem a l’estany d’Estats, als peus dels cims que
ens esperaven l’endemà. Una panoràmica espectacular la dels cims que ens guaitaven des
de gairebé 1.000 metres més amunt.

Diumenge a trenc d’alba enfilàrem la canal
de la Coma Gelada en direcció al primer objectiu de la jornada, el Pic Rodó de Canalbona, de
3.005 m, que vam assolir després de vorejar
l’Estanyet de la Conca Gelada. Aquest és el
més alt de Catalunya, a més de 2.800 m.
Després de la foto de cim, el camí cresteja per enfilar una dura i dreta canal que ens
deixà al cim de la Punta Gabarró (3.114 m),
on vam poder esmorzar amb unes magnífiques
vistes de la vall. Des del Gabarró començava la
part més difícil i entretinguda de la ruta, una
cresta amb alguns passos exposats de grau I i
II no aptes per a qui tingui vertigen. Són 15
minuts que et deixen al cim de la Pica d’Estats (3.143 m), el cim de Catalunya, i lloc de
pelegrinatge. Després d’esperar el nostre torn
per fer la foto protocol·lària al peu de la creu,
decidírem fugir de les aglomeracions i passar
cap al proper cim Verdaguer (3.133 m), i des
d’aquí cap al Montcalm (3.077 m), aquest últim ja a la Catalunya Nord en territori francès.
Amb cinc cims a les cames tocava enfilar
el coll de Sotllo, des d’on ens desviàrem per
encarar els 200 m de desnivell que hi ha fins
al cim del Pic de Sotllo (3.073 m), el 6è i
últim 3.000 d’una jornada maratoniana. Tot el
que restava era baixar xino-xano fins als cotxes
amb la satisfacció d’haver completat una de
les clàssiques del nostre país.
Aquest agost el CEA continua amb el cicle
dels 3.000 amb la sortida als Besiberris. ■
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PINTURA DECORATIVA
PARQUET
REVESTIMENTS PARETS DE FUSTA
COL·LOCACIÓ DE PLADUR

C/ Clos, núm. 11-E
25310 AGRAMUNT
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Tel. 973 391 161
Mòbil 650 281 161

E N TITATS P EN YA B A R C EL ONISTA

Nova temporada

La Junta

sa Cursa d’Andròmines. Tot això evidentment
no s’hagués pogut tirar endavant sense l’ajuda
d’un munt de col·laboradors, que no acabaríem mai d’esmentar si ho haguéssim de fer
un per un.
En resum, els de la Junta actual seguirem
fent contents els nostres socis en aquesta
campanya que acabem de començar, però
abans ens agradaria desitjar-vos molt bona
Festa Major.

PENYA BARCELONISTA

Sortida al Gamper

El Manel Guixé, ex-president de la
Penya, lliurant els premis de la 4a
Cursa d’Andròmines.

El Manel va entrar
a formar part de la
Junta Directiva de
la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca la temporada 2003/2004.
Des d’aleshores,
amb l’ajuda de tots
aquells que ho han
fet possible, aquesta Penya ha estat
una de les més
valorades de la
nostra província.

a tenim un nou repte al nostre davant, que
és el d’afrontar aquesta nova temporada
2012/2013 amb la mateixa il·lusió i ganes amb què el Manel Guixé, ex-president de
la nostra Penya Barcelonista, ens ha fet veure
en aquests últims 8 anys de constant dedicació a la Junta Directiva d’aquesta petita, però
GRAN entitat a la vegada.
Com es pot entendre, i més en els temps
actuals, al llarg de la vida s’han de prendre
decisions, unes més complicades que altres, i
tot i que a molts de vosaltres us pugui semblar
una ximpleria, per a ell deixar aquest “hobbie”
no ha estat gens fàcil.
El Manel va entrar a formar part de la Junta
Directiva de la Penya Barcelonista d’Agramunt
i Comarca la temporada 2003/2004. Des
d’aleshores, amb l’ajuda de tots aquells que
ho han fet possible, aquesta Penya ha estat
una de les més valorades de la nostra província. Us preguntareu que quin és el secret, oi?
La resposta és molt senzilla. Per a ell els socis
han estat com els seus fills i necessitava tractar-los de la millor manera possible. Per aquest
motiu, cada dia que jugava el Barça, el local
feia goig del barcelonisme que hi arribava a
entrar. Durant la temporada no podien faltar
tota mena d’activitats i propostes com la famo-

J

El dilluns 20 d’agost una trentena d’aficionats blau i grana vam anar al Gamper per gaudir del partit entre el Barça i la Sampdoria,
que es va disputar després de la presentació
de l’actual plantilla del Futbol Club Barcelona
per aquesta nova temporada.
El cost de la sortida era de 40 euros per als
socis, 43 euros per als no socis i 27,50 euros
per als menors de 14 anys (en tots aquests
preus hi havia inclòs l’autocar més l’entrada
al partit).

V Cursa d’Andròmines el 31 d’agost
Encara teniu temps! Últims dies per apuntar- vos a la V Cursa d’Andròmines pels carrers
de la Vila d’Agramunt. Com cada any, cal ferho a l’Ajuntament d’Agramunt o a l’Oficina de
Turisme situada a la plaça del Pou.
L’any passat va ser tot un èxit, enguany ho
superarem!
Normes per als participants a la Cursa:
- Mínim dues persones per andròmina.
- Dur casc.
- Els vehicles no han d’estar motoritzats.
- Els menors de 12 anys han de dur l’autorització dels seus pares.
Tot i la crisi econòmica, mantenim els
preus dels premis, gràcies a la magnífica collaboració de l’Ajuntament d’Agramunt. Per
tant queden així:
- 1r Premi: 150 euros
- 2n Premi: 100 euros
- 3r Premi:
50 euros
A més, la resta de participants tindran una
bossa amb obsequis gentilesa de: FCB, Caixa
Penedès, BBVA i Mundo Deportivo. ■
[AGOST 2012]
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Roman Serra
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O P IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Els culpables no som tots

U

No hem estat la
majoria de les
persones els qui
ens hem aprofitat del sistema
i hem provocat
aquesta crisi
econòmica. No.
Sinó que ha estat
una minoria
d’especuladors.
Gent que s’han
fet rica i alguns
dels quals han
quedat entrampats en la bombolla, mentre
altres continuen
aguantant el
tipus i esperant
una bonança que
triga a arribar.

n conegut m’explicava
no fa gaire que la culpa de tanta crisi i tant
d’atur la tenim tots plegats.
“Tothom –deia– ha tirat massa
de veta i com que s’han fet barbaritats i abusos ara tots en paguem les conseqüències. Fins
ara tot han estat alegries i visca
els crèdits i les compres desenfrenades; ara, com que molts
no poden pagar, vénen els ais i
uis. Tots en tenim la culpa per
haver estirat més el braç que la
màniga...”
Aquest és un discurs que
també l’he sentit en altres
persones i àmbits, però no el
comparteixo sinó que en discrepo totalment. No estic gens
d’acord que es digui que ja ens
ho mereixem perquè nosaltres
mateixos ens ho hem buscat.
Jo no m’ho he buscat; jo no he
abusat del sistema allargant
més els peus que els llençols; jo
no he fet abusos i barbaritats; jo
no he especulat ni he malgastat
els diners que no tenia; jo no
m’he fet ric enredant a altres.
I estic segur que la majoria de
la gent, tampoc. La gran majoria de les persones que som
de classe mitjana i baixa, hem
estat els espectadors del que
feien altres. I que consti que
quan la situació anava prou bé,
ja hi havia oracles que avisaven
que qualsevol dia esclataria la
bombolla immobiliària perquè
se n’estava fent un excés. Es
veia venir.
Crec que les coses s’han de
dir pel seu nom i no val a enredar la troca. No hem estat
la majoria de les persones els
qui ens hem aprofitat del sistema i hem provocat aquesta

crisi econòmica. No. Sinó que
ha estat una minoria d’especuladors. Gent que s’han fet
rica i alguns dels quals han
quedat entrampats en la bombolla, mentre altres continuen
aguantant el tipus i esperant
una bonança que triga a arribar. Els que especulaven amb
el sòl, amb la construcció, amb
el capital sense tenir cura del
que feien perquè imperava un
“tot s’hi val” són els autèntics
culpables de la maleïda crisi.
Acompanyats, tots aquests, per
moltes de les entitats bancàries que també trafiquejaven en
el terreny immobiliari i amb la
concessió de crèdits. Per què
els bancs i caixes valoraven un
pis o una casa per damunt del
seu cost real? Per què concedien crèdits a tort i a dret? I
crèdits que sovint estaven per
damunt del cost real del mateix
immoble? On tenien la prudència que ha de tenir qualsevol
entitat financera, sabedora
que una de les seves tasques
primordials és preservar i augmentar el capital dels clients?
És clar, com que tots ho feien,
nosaltres també i més!
I ja que estem parlant de
culpables, aquí s’hi ha d’afegir
els dirigents i els polítics que
han permès que aquestes coses passessin i que també han
endeutat el país. Com és que
un polític es pot permetre el
luxe de bastir uns pressupostos a partir de crèdits i crèdits
i aquí no passa res? Per què
no hi ha uns límits que no es
puguin superar? Ah, i després
encara gallegen que ho han fet
bé, quan la majoria dels que
han passat i passen al davant

són una colla d’ineptes. Quan
un s’endeuta ha de saber que
hi ha un sostre i que els diners
cal tornar-los i ha de tenir un
pla segur perquè el retorn sigui una realitat en un futur no
llunyà. No es pot viure sempre
amb diners que encara has de
guanyar, perquè els interessos
et poden acabar condemnant.
No es pot endeutar una persona
o entitat a molts anys pensant
que els diners ja els tornaran
els que vinguin. Per saber això
no cal haver estudiat economia;
només cal una mica de sentit
comú i aplicar-lo. Ah, i ètica!
El trist del cas és que una
bona part dels que han provocat la crisi econòmica continuen amagats dins la closca
del caragol, esperant que passi la tempesta; moltes entitats
bancàries han rebut l’ajut de
l’estat el qual, per altra part,
espera un cop de mà dels socis
europeus. Mentre, les classes
mitjanes i baixes paguem els
plats trencats de tot el desori:
un augment en l’atur insuportable, retallades en els sous, augments dels impostos, disminució de les prestacions socials i
un llarguíssim etcètera. Mentre
la majoria hem de fer front a
la crisi generada per una mala
gestió econòmica que no hem
provocat, uns quants: els especuladors, els dirigents d’entitats, els polítics, etc. continuen
com si res, defensant que ells
no en tenen la culpa, que la tenim tots, i s’espolsen de sobre
qualsevol responsabilitat que
se’ls pugui demanar. El seu
sou, però, que en alguns casos
s’ha rebaixat simbòlicament,
continua sent d’escàndol. ■
[AGOST 2012]
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O P IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: fredeluga

Les fredelugues
es pot dir que
són inconfusibles
i tenen la mida
semblant a la d’un
colom. Quan les
mirem de lluny,
les veiem com si
fossin pintades de
blanc i negre, amb
la corresponent
cresta de plomes
llargues i primes
al cim del cap.

L

a fredeluga és un ocell
d’uns trenta centímetres de llargada, de figura esvelta i amb un airós
plomatge quasi vertical a la
part superior del cap, a l’estil
d’una cresta molt allargada i
prima. El pit, la cara, la gola i
la part superior del cap de color negre, la resta de les parts
superiors, d’un verd irisat, i el
dessota i les galtes de color
blanc amb una franja negra
ampla al seu extrem.
És un ocell gregari, o sigui
que té tendència a associar-se
amb altres de la mateixa espècie, i s’alimenta amb cucs,
mol·luscs i també de gra. El
niu el fa a terra, sovint en
camps conreats i hi pon qua-

tre ous, i durant aquesta època és marcadament territorial;
la qual cosa ve a dir que no
s’allunya massa de casa seva.
Habita al nord d’Europa, però
a l’hivern emigra cap a països
del sud, un dels quals és el
nostre.
Pertany a un grup anomenat dels milícoles que són
uns ocells que viuen en terrenys humits i en riberes prop
de l’aigua, la qual cosa fa que
per molta gent de les nostres
contrades més properes sigui
poc conegut. A les terres de
Ponent també se’l coneix amb
el nom de pebret pel verdós
irisat de les seves parts superiors i per l’airós plomall negre que duu al cap que el fa
encara més atractiu.
Segons explica J. Maluquer
en el seu llibre, en la recuperació de l’estany d’Ivars, el
febrer del 2006 ja recorrien
les vores de la gran bassa més
de cinc mil fredelugues amb
el seu vol força desmanegat
i erràtic tan característic, i,
fins i tot, aquella mateixa primavera, tres o quatre parelles
van ser les pioneres de ser les
primers en niar-hi. També explica que a la Plana de Lleida,
és l’ocell limícola més comú,
on l’estimació de la seva
presència se situava entre
65.000 i 70.000 exemplars.
Les fredelugues es pot dir
que són inconfusibles i tenen
la mida semblant a la d’un
colom. Quan les mirem de
lluny, les veiem com si fossin pintades de blanc i negre,
amb la corresponent cresta
de plomes llargues i primes

al cim del cap. Terra endins
també se les coneix com a
garses marines, pel fet de la
seva coloració que recorda
lleugerament la d’una garsa.
Les fredelugues, com les
becades, ja hem dit que pertanyen a la mateixa família
dels limícoles, però realment,
tots dos ocells són excepcions
dins la seva família: mentre
que la becada fa vida al bosc,
la fredeluga nia en zones planes i humides, però a l’hivern,
que és l’època de l’any que
ens visita, fa una vida més
aviat terrestre.

Localitzar els cucs
per atipar-se’n
Ja he comentat més amunt
que a la fredeluga li agrada
molt atipar-se de cucs, però...
com s’ho deu fer per localitzar-los si s’amaguen sota de
la terra i hi fan vida? Amb
l’olfacte? Esgarrapant a la babalà per descobrir-los? Doncs
es veu que no. Ni esgarrapa,
ni en sent l’olor. El seu mètode és infal·lible gràcies a la
captació sonora que li proporcionen fidelment els seus
òrgans de l’oïda extremament
sensibles.
Allò que no em consta, i
m’agradaria conèixer-ho és
saber si el seu bec també
és com el de la becada que
disposa de dues parts ben
diferenciades que quan el té
clavat al terra a tocar de la
presa, té la facultat d’obrir-lo
tan sols de la punta en forma
d’estenalles per endur-se el
cuc cap a l’exterior per cruspir-se’l còmodament. ■
[AGOST 2012]
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O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

FONT: VIRGÍNIA COSTAFREDA

E

El Josep picant pedra durant el
9è Curset d’estiu d’arquitectura
popular. I és que algú el va definir
com picapedrer de la cultura.
El Josep inspeccionant les obres de
la sota coberta durant la restauració
de Santa Maria d’Agramunt que ell va
dirigir. (Any 2007).

ncara impactats per la
seva mort i amb la sensació que ens ha deixat
una persona irrepetible, ens
posem a fer una breu aproximació a les moltes iniciatives
i projectes que el Josep Mora,
el Pepe, va portar endavant. I
és que de ben jove ja va emprendre amb entusiasme una
tasca de projecció de la cultura de la nostra gent i de les
nostres viles i pobles que quedarà per sempre. Podríem recordar una frase de J.V. Foix,
que el mateix Josep va citar
en una publicació, “m’entusiasma el nou i m’enamora
el vell”, que podria resumir
la dualitat dels seus projectes. D’una banda organitzava
les Trobades d’Artistes a les
Pallargues més avantguardistes i innovadores, i de l’altra,
s’apropava a les construc-

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

cions antigues, tant les més
modestes com les més valuoses, amb l’actitud més respectuosa. Potser per aquesta admiració, va orientar la
seva feina d’arquitecte cap a
la restauració d’edificis històrics. La seva tasca de tots
aquests anys ens l’ha llegat
també en totes les publicacions que amb gran esforç va
aconseguir portar a bon port.
Esperem que la seva obra sigui l’inici d’una senda on altres agafin el relleu i puguin
continuar fent camí.
Nascut a les Pallargues el
18 de novembre de 1957, fill
del Daniel i la Roser, el Josep
va créixer jugant a amagar al
castell del seu poble, i als
deu anys va anar a estudiar
el batxillerat a l’Institut de
Cervera. Les classes les feien
a l’antic edifici universitari,
i, a més, vivia en un col·legi
menor que estava situat a
l’antiga impremta de la universitat. Fou una experiència
que segurament deuria influir
en la seva sensibilitat cap als
edificis històrics. Després va
estudiar arquitectura tècnica
i a continuació es va titular
a l’Escola Tècnica Superior
d’Arquitectura de Barcelona
on també va obtenir el doctorat l’any 1992 amb la tesi
que va publicar sota el títol La
construcció a Catalunya en el
segle XVIII: la Universitat de
Cervera com a paradigma de
l’arquitectura dels enginyers
militars (1997). Es tracta

d’un treball d’investigació i
d’historiografia sobre una de
les construccions més notables de l’arquitectura catalana del seu temps i també
un homenatge a la ciutat de
Cervera on havia estudiat de
jovenet. També col·laborà en
la publicació Miscel·lània cerverina amb diversos articles
d’investigació sobre la construcció i restauració d’aquesta històrica edificació, fins
llavors poc estudiada i, fins i
tot, menystinguda.
Molt aviat ja va començar
a col·laborar en la divulgació
del patrimoni de la seva comarca com en l’exposició del
Patrimoni arquitectònic de
la Segarra organitzada l’any
1980. Aquell mateix any començava la seva col·laboració
ferma amb els inicis del butlletí informatiu dels Plans de
Sió Coses Nostres. També ho
va fer en el suplement de les
monografies que periòdicament acompanyaven aquest
butlletí. Coordina també, amb
altres autors, la miscel·lània
Els Plans de Sió aproximació
a la història, la geografia, els
costums i l’art (1990), un
compendi de totes les dades
significatives del seu municipi de la Ribera. Per aquesta
publicació va aconseguir la
col·laboració inestimable de
Manuel de Pedrolo, fill de
l’Aranyó. El mes de juny del
2002 es va fer a les Pallargues la celebració dels vint
anys de les monografies que
[AGOST 2012]
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Josep Mora i Castellà,
l’arquitecte de les Pallargues
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Va publicar articles d’investigació
a la revista URTX
sobre elements
que admirava de
l’arquitectura
agramuntina com
“La plaça del Mercadal d’Agramunt:
aproximació a una
plaça vuitcentista
exemplar” (1994)
o “El Mercadal
d’Agramunt: del
projecte teòric a
l’execució pràctica” (1995).

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Durant les obres de restauració de
Santa Maria es va recuperar, també sota la seva direcció, el refugi
de la Guerra Civil. Any 2008.

acompanyaven la revista Coses Nostres. Al Josep M. Llobet, el Josep M. Planes i a mi
mateixa se’ns va obsequiar
amb el volum relligat de les
monografies històriques que
fins llavors hi havíem publicat. En aquesta mateixa ocasió el Josep Mora va agafar
temporalment el relleu que
deixava l’Adrià Marquilles
al davant de la publicació.
Uns anys després, amb motiu de la celebració del 25è
aniversari de la revista, se li
féu un petit homenatge per
agrair-li la seva tasca i el Josep, emocionat, va agrair el
reconeixement compartint-lo
amb la seva dona, M. Àngels,
i els seus fills, Daniel i Joana, ja que sentia que eren els
que més s’havien ressentit pel
temps que hi havia dedicat. I
és que, tot i residir a Barcelona, el Josep sentia una gran
estimació per la seva terra i,
com li deia la seva família,

la Segarra era el seu segon
amor.
Però no solament va dedicar
el seu interès a la comarca segarrenca sinó que també es
va interessar molt aviat per la
nostra vila del Sió i, així, fou
coautor amb Lluís Pons de
l’estudi “Els carrers d’Agramunt” publicat a la revista
Sió el 1982. També va publicar articles d’investigació a la
revista URTX sobre elements
que admirava de l’arquitectura agramuntina com “La plaça del Mercadal d’Agramunt:
aproximació a una plaça vuitcentista exemplar” (1994) o
“El Mercadal d’Agramunt: del
projecte teòric a l’execució
pràctica” (1995). A la revista BIC del Col·legi d’Aparelladors de Lleida va publicar
l’estudi “Els safareigs d’Agramunt” (2003), una construcció de la qual havia dirigit
la restauració. També va collaborar amb el Grup de Recer-

ques de les Terres de Ponent
on destaquem la participació
en la desena jornada de treball de l’any 1990 dedicada
als Plans de Sió i a Agramunt
l’any 2005 en l’homenatge a
Lluís Pons amb la ponència
“Aproximació a l’arquitectura
agramuntina”.
Com a professor va obtenir
un premi CIRIT l’any 1991
pel Projecte d’adaptació del
Mas de Rovira en una colònia
de vacances realitzat amb els
seus alumnes. També va dirigir durant més de vint anys
la revista de l’Institut Severo
Ochoa d’Esplugues de Llobregat d’on era professor. I és
que sempre va compaginar la
professió d’arquitecte i l’activisme cultural amb la docència, tant a l’ensenyament secundari com a la universitat.
L’any 1994 començava la
coordinació de les Trobades
d’Artistes a les Pallargues
amb el lema La Segarra i l’Urgell com a font i marc de creació. Aquestes jornades, en les
vuit edicions que es van portar
a terme entre els anys 1994 i
2009, volien estimular al costat de les exposicions el debat
i la reflexió al voltant del món
de l’art. El Josep hi va saber
aglutinar talents artístics de
moltes procedències, molts
joves artistes encara desconeguts al costat de d’altres
de consagrats com els nostres
entranyables i també desapareguts Guillem Viladot, Josep
Guinovart i Joan Hernàndez
Pijuan. Es realitzaven els anys
parells, alternant amb la seva
“germana” la Jornada Literària que es feia els anys senars
entre el 1997 i el 2003 i que
era coordinada pel seu convilatà Josep M. Pinós. Els lemes i fils conductors que motivaven les trobades d’artistes
[AGOST 2012]
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Treballs de restauració de la
pleta de Mont-roig durant el
4t Curset d’estiu de l’any 2003.

L’agost de l’any
2000 el Josep va
organitzar el primer Curset d’estiu
d’arquitectura
popular, sota el
títol de Les cabanes i els marges,
amb l’objectiu de
fomentar la seva
conservació amb
l’estudi i difusió
d’aquestes construccions.
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continuaren amb Intercanvi
artístic entre poble i ciutat,
en la tercera edició L’educació en l’art, en la quarta Com
difondre l’art, continuant amb
Art, per a què?, i seguint amb
Art de gènere o gèneres d’art?
A partir de la setena edició es
va fer una fusió de les jornades artístiques i literàries en
la 7a Trobada d’art i literatura de ponent. En aquestes
jornades es van fer emotius
homenatges, com als llavors
recentment traspassats Guillem Viladot i Joan Hernàndez Pijuan. El centre cultural
de les Pallargues també va
ser l’escenari on va organitzar i presentar exposicions
monogràfiques d’artistes de
les nostres comarques com
l’obra de Ramon Roqué, les
escultures de Roser Sàrries i
de molts altres. Destaquem
sobretot l’esforç per plasmar
les trobades en les corresponents publicacions i tal com

gues, han compaginat les
explicacions
teòriques
amb les pràctiques, les
restauracions i les visites
guiades. També va coordinar les corresponents
publicacions de cada un
dels cursets que tractaven els diferents temes al
voltant de l’arquitectura
popular, com El territori
i la casa, L’arquitectura
dels oficis, L’arquitectura
de l’aigua, La religiositat,
L’arquitectura de la terra,
i tants altres fins arribar
a la desena edició que se
celebrà l’estiu del 2009.
A partir del primer
curset va sorgir la necessitat de crear una entitat dedicada a l’estudi,
divulgació i defensa de
ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN
les construccions rurals
i així es va crear l’Assoens escriu el mateix Josep en ciació Amics de l’Arquitectula salutació de la cinquena ra Popular que es va fundar
trobada “gràcies a aquestes l’any següent presidida per
publicacions, aquests actes Josep M. Jujol. Com no podia
més que focs d’artifici que ser d’altra manera el Josep
es perden en l’espai i en el Mora en va ser cofundador
temps, són fixats en el paper al costat del Vicent Loscos i
per poder-los rellegir, citar, re- l’Assumpció Vilaseca. L’associació destaca, entre moltes
flexionar i gaudir”.
L’agost de l’any 2000 el altres activitats, per convocar
Josep va organitzar el primer anualment un concurs per
Curset d’estiu d’arquitectura a la conservació i mantenipopular, sota el títol de Les ment de les cabanes, pletes
cabanes i els marges, amb i marges. L’octubre del 2002
l’objectiu de fomentar la seva l’associació, per iniciativa del
conservació amb l’estudi i Josep, fou present a la Fira
difusió d’aquestes construc- del Torró d’Agramunt, juntacions. Des de llavors sem- ment amb el Grup de Recerpre ha continuat organitzant ques de les Terres de Ponent.
els cursets, que cada any es S’hi van exposar fotografies
realitzen la primera setmana de cabanes, masies i marges
d’agost, iniciant-se el dilluns de les comarques lleidataa Cervera i cloent-se el diven- nes. La iniciativa es va repetir
dres a Tàrrega. Amb un ca- l’any següent a la XV Fira del
ràcter itinerant entre diverses Torró, però aquest cop l’expopoblacions de les comarques sició es féu a la sala noble de
de la Segarra, l’Urgell, i, fins i l’ajuntament i es va centrar
tot, de la Noguera i les Garri- en arquitectura popular de la

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

El Josep al costat dels seus collaboradors, Josep Pinós i Ramon
Guixé durant una de les Trobades
d’Artistes a les Pallargues.

En la direcció de les obres de
Santa Maria d’Agramunt comptà
amb la col·laboració del tècnic
Ramon Hernàndez. A la foto amb
el rector de la Parròquia, mossèn
Llorenç Utgés.

zona d’Agramunt. També va
editar la carpeta Art i Arquitectura Popular amb quatre
gravats obsequiats per Josep
Guinovart, Joan Hernàndez
Pijuan, Gemma Rufach i Serafina Balasch, infatigable
col·laboradora que també va
fer el disseny i execució de la
carpeta.
Com a arquitecte també es
va especialitzar en la restauració i rehabilitació del patrimoni arquitectònic català,
amb una gran feina prèvia de

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

documentació i investigació
històrica. En les nostres comarques destaca la feina de
restauració de monuments
emblemàtics de la Ribera com l’església romànica
d’Ossó de Sió, els safareigs
d’Agramunt i, darrerament,
totes les campanyes que dirigí
en l’església de Santa Maria
de la nostra vila agramuntina.
També ha restaurat el castell
de la Morana i la torre del Cargol prop de Ponts. Les campanyes de restauració que dirigí
a l’església d’Agramunt, amb
la col·laboració de l’arquitecte tècnic Ramon Hernàndez,
s’iniciaren el mes de juliol del
2005 i amb tres fases s’allargaren durant més de tres anys
amb una solemne inauguració
que es va fer l’abril de l’any
2009. En la primera fase es
va netejar i consolidar el sostre i l’interior de les naus i
dels finestrals. En la segona
fase es va fer la restauració de
la façana i parts del campanar
i en la tercera fase es va millorar el paviment, el cancell,
la capella del Socors i les escales. També es va restaurar
i es va fer visitable el refugi

construït durant la Guerra Civil. Sobre la restauració de la
nostra església va publicar a
la revista del bisbat d’Urgell
l’estudi “La majestuositat del
romànic tardà reviu a Santa
Maria d’Agramunt” (2008).
El Josep també formava part
de l’associació SOS Monuments, entitat creada per a la
defensa del patrimoni cultural
català, de la qual actualment
n’era president.
El Josep va invertir molt del
seu temps de manera desinteressada en portar a terme
iniciatives que feien gaudir
molta gent. Un temps que
altres haurien invertit en fer
diners, i que ell el va posar de
manera generosa a disposició
dels amics, els convilatans,
els artistes, els investigadors,
els afeccionats i tots els que
d’alguna manera han estat
vinculats a les seves iniciatives. Quan ens preguntem
d’on treia el temps per fer tota
aquesta tasca ingent, podríem
recordar unes reflexions que
ell mateix va recollir de Guillem Viladot en la monografia
que li van dedicar a Coses
Nostres l’hivern de 1999 i
que, creiem, ell també ha fet
sempre: “una solució és treballar, treballar no de cara a
ningú, ni pels poders de decisió... Cal treballar, treballar i
treballar”. I és que el Josep va
estar treballant fins a l’últim
dia i, tot lluitant contra la malaltia, encara organitzava el
curset d’aquest estiu, al qual,
malauradament, ja no haurà
pogut assistir. Tots els que
hem tingut la sort de gaudir
de la seva amistat el trobarem
molt a faltar.
Virgínia Costafreda i Puigpinós
i l’Associació Amics de l’Arquitectura Popular
[AGOST 2012]
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Edat d’Or d’Agramunt (nascuts l’any 1962)

E

ls agramuntins
i agramuntines
nascuts l’any
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1962 volem continuar la tradició, implantada a la nostra Vila
des de fa uns quants
anys, de celebrar el
cinquantè aniversari
d’una manera especial.
Arribar als cinquanta anys és arribar a una edat daurada de la nostra vida,
per això ens hem
anomenat “Edat d’Or

d’Agramunt”.
Una
colla d’aquesta generació pretén aconseguir fer una trobada
amb el major nombre
de persones que tinguin o hagin tingut
alguna
vinculació
amb la nostra Vila.
Ens hem adreçat a
molta gent per fer-los
partícips d’aquest esdeveniment, però no
voldríem que ningú
en quedés al marge.
Per això aprofitem
les pàgines de Sió
perquè no quedi ningú d’aquesta “Edat
d’Or” sense assabentar-se’n i que tothom
es pugui afegir a la
nombrosa llista provisional que s’està
confeccionant.
S’ha creat un grup
al Facebook “Edat
D’or Agramunt”, on
es poden penjar fotos
personals i de grup
–com més gent surti,
millor– i fer-hi els co-

mentaris que es vulguin. També s’agrairà
l’aportació de noves
idees per intentar fer
la trobada el més divertida possible. De
moment alguns integrants d’aquest grup
ja han penjat diverses fotografies de la
infància i de l’adolescència, que recorden temps passats i
que ens evoquen una
mica de nostàlgia
de com era la nostra
vida en aquells moments.

Inscripció
Si voleu venir al sopar cal fer un ingrés
de 50 euros a “la Caixa”. El sopar tindrà
lloc el 29 setembre
i ens agradaria que
tots els implicats participessin en aquest
gran esdeveniment
de l’any. Veniu a gaudir i a recordar vells
temps! ■
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La Tertúlia de Ràdio Sió

Participants a l’esmorzar - tertúlia
com a cloenda de la temporada.
D’esquerra a dreta: Ernest Caufapé,
Jaume Jovell, Alícia Monterroso,
Jordi Padullés, Carme Asensio, Esmeralda Moreno, Elisabeth Vicens,
Josep Bertran Mitjavila, Rubén Añé,
Xavier Santamaria, Josep Bertran i
Vicent Carbó.

El programa La
Tertúlia va néixer
com a necessitat
de crear un espai
dins l’emissora
local d’Agramunt
on analitzar l’actualitat de la setmana, no només a
nivell local, sinó a
nivell general de
Catalunya, Espanya
i el món.

P

arlar o, més ben dit, expressar opinions
en públic costa, i més si es tracta de
fer-ho en una emissora local d’un poble on tothom es coneix i sabent d’antuvi que
diguis el que diguis pot ser sempre mal interpretat per les orelles dels altres. Tot i això, a
Ràdio Sió hem fet l’exercici (podríem dir que
sa, tenint en compte la conjuntura actual que
ens envolta), de deixar fluir els pensaments
interns i compartir-los en grup i amb tots
aquells i aquelles que al llarg de la temporada
ens han volgut donar la seva confiança escoltant-nos.
El programa La Tertúlia va néixer com a necessitat de crear un espai dins l’emissora local
d’Agramunt on analitzar l’actualitat de la setmana, no només a nivell local, sinó a nivell general de Catalunya, Espanya i el món. Volíem
poder parlar sense embuts d’allò que passa,
d’allò que ens afecta, d’allò que ens preocupa, d’allò que ens agrada. I, per aquest motiu,
vam buscar i, afortunadament, vam trobar un
equip de dotze valents. I dic valents perquè
van ser dotze persones que es van comprometre a assistir al programa i a implicar-s’hi,
assumint el risc de parlar en públic i, per tant,

assumint les etiquetes que, potser, se’ls posaria a posteriori.
Després de 30 programes en antena, puc
afirmar que la iniciativa ha estat tot un èxit,
almenys així ho percebem organitzadors i
tertulians. En cada edició ens hem conegut
més, s’han anat creant vincles positius i malgrat la divergència de punts de vista, hem
anat creixent i treballant en equip. Només per
això, ja ha valgut la pena. Crec que ara més
que mai, és imprescindible crear opinió i expressar-la. La situació de crisi que vivim ens
ofega econòmicament però no podem permetre que també ho faci moralment. Cal que tothom pugui dir la seva, per crear coneixement
i per crear consciència. I, en aquest sentit,
com més diferents siguin les opinions, més
enriquidores seran les tertúlies, dins i fora de
la ràdio.
Per part nostra, les ganes hi són per tornar la propera temporada, potser amb alguns
canvis per tal de fer més interessant el programa per als oients. Sabem que tot es pot
millorar i ho intentarem. Des d’aquestes línies
vull agrair sincerament el suport incondicional del director de l’emissora, Albert Martín,
i de la resta de companys de Junta a l’hora
de tirar endavant el programa. També a totes
les persones que ens han animat i que ens han
anat escoltant, perquè, siguem clars, sense
oients l’espai tampoc no hagués estat viable.
I, finalment, als tertulians, veritables protagonistes de tot això, per la seva predisposició
a fer d’aquest projecte una realitat. Amb
aquests darrers ens vam acomiadar el passat 16 de juny en un esmorzar - tertúlia, a
la Braseria Can Palou. Finalitzo citant el nom
d’aquests 12 valents: Rubén Añé, Carme
Asensio, Xavier Santamaria, Vicent Carbó, Esmeralda Moreno, Jaume Jovell, Ernest Caufapé, Josep Bertran Mitjavila, Elisabeth Vicens,
Jordi Padullés, Josep Bertran i Montse Cardona, que no va poder assistir a l’últim programa
però a qui també vull recordar especialment.
Fins aviat!
Alícia Monterroso Bastús
[AGOST 2012]
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Recordant “Doña Virginia”

D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
Àngel Vila Roqué, Felip Farràs.
Joan Boncompte Romeu, Vicent Vila
Abellana, Joan Boncompte Alsedà,
Josep Solans, Josep Boncompte
Jové.
Andreu March Palau, Maria March
Palau, Conxita Farràs, Mª Pilar
Marquilles Folguera, Montserrat
Xarpell, Antonieta Xarpell, Maria
Vila Abellana.
A la foto hi falten molts alumnes
que van passar per la seva classe.

“Doña Virginia” es
va integrar perfectament amb la vida
quotidiana de la
població. Els veïns
l’estimaven molt
i ella s’hi trobava
molt bé.
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D

oña Virginia García Rodríguez fou una mestra
que es va estar a les
Puelles durant tota la seva
vida docent, fins que es va jubilar. Aquesta senyora era filla
de Rota (Cadis), i un cop acabada la carrera fou destinada
al nostre poble.
“Doña Virginia” es va integrar perfectament amb la vida
quotidiana de la població. Els
veïns l’estimaven molt i ella
s’hi trobava molt bé. Al cap
dels anys li va anar sortint
ocasions per canviar de destí
i anar a llocs més grans, però
mai no va voler marxar del
nostre poble.
L’acompanyava una neboda
que es deia senyoreta Carmela, la qual es dedicava a ensenyar a cosir i a brodar a totes
les noies del poble i rodalies.
Deien que tenia les mans de
plata. Va brodar molts dels
mantells i teles dels altars i
casulles dels mossens a les

esglésies de diversos pobles,
englobant Agramunt i les Puelles.
Quan al poble se celebrava
una festa, com per exemple
l’arribada del Bisbe i la visita
de la Mare de Déu de Fàtima,
feia goig veure els arranjaments de la població amb
banderetes, arcs de color verd
i rètols dedicats a la festa.
La manera d’ensenyar de
Doña Virginia era molt entenedora i ens donava exemples
i consells per al que ens esperava al llarg de la nostra vida.
Els anys i la meva experiència m’han ensenyat que tenia
molta raó. Puc dir que aquells
consells i l’ensenyança en general m’han marcat molt durant la meva vida.
Ens feia llegir i aprendre un
llibre que es titulava “Lecturas de Oro”, d’Ezequiel Solana. Aquest llibre el composaven historietes i anècdotes
que t’ensenyaven experiències de la vida mateixa i com
afrontar els problemes i dificultats que la vida et depara.
Aquesta senyora es va jubilar l’any 1945. El dia de la
seva jubilació se li va fer un
homenatge i se li va lliurar
una placa commemorativa.
En aquesta festa hi van assistir les autoritats del districte
format per Donzell, Montclar
i les Puelles que, en aquella
època, formaven un districte.
També hi van assistir els directors de l’Acadèmia Agrícola i Mercantil d’Agramunt, senyors Joan i Solans. Aquests
varen llegir unes dedicatòries
en forma de poesia molt adi-

ents a l’acte, que el varen fer
inoblidable. En aquell temps
feia poc que s’havia inaugurat
aquesta escola a Agramunt.
Després de jubilar-se, la senyora Virginia se’n va anar a
viure al Cottolengo del Padre
Alegre de Barcelona, perquè
una de les seves germanes
n’era la directora. Tenia una
altra germana que també
era directora de la mateixa
congregació a Valladolid. Al
cap d’uns anys, vaig anar a
visitar-la a Barcelona. Aleshores em va agafar per sorpresa quan vaig demanar per
Doña Virginia a la recepció.
La recepcionista va mostrar
una agradable rialla i seguidament em va demanar que
l’acompanyés. Llavors vam
arribar a una aula on es trobaven vint-i-cinc alumnes de
primària, alguns d’ells deficients. Allà, al mig de la classe, tots ells envoltaven Doña
Virginia mentre els ensenyava
coses i els donava consells
molt pràctics que els servirien per a la vida que els nens
s’enfrontarien, els mateixos
que anteriorment havíem tingut el plaer d’escoltar. Aleshores aquesta senyora tenia
noranta-vuit anys, i va morir
quan en tenia 102.
Tal com veiem que va el
món, sovint penso que seria bo mirar el passat i que
prenguéssim com a exemple
la manera de donar consells
tal com ho feia Doña Virginia
García Rodríguez.
El seu alumne,
Joan Boncompte Romeu
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Informacions de l’ANC

Es poden adquirir estelades
rígides per
penjar als balcons, i omplir la
vila d’Agramunt
d’estelades, tot
seguint la campanya de l’ANC,
“penja l’estelada
i no la despengis
fins a la independència”.

E

l dia 14 de juliol per la
XXII trobada de Gegants
a Pradell, l’AT Agramunt,
Ribera del Sió per la independència, vam estar presents
amb una parada de venda de
samarretes i marxandatge, a
més de la intervenció personal
d’alguns membres amb la Colla Estol-Espigol i els Grallers
d’Agramunt.
El dia 28, l’ANC va organitzar
un pujada simbòlica al castell
de Miravet, a la Ribera d’Ebre,
per tornar al mateix lloc on,
l’any 2004, les diverses forces
polítiques van acordar el pacte
per l’actual Estatut, que es va
fer amb força il·lusió, i que per
causes ben conegudes ha acabat en un total desengany –previsible, segons alguns– i l’evidència d’una gran pèrdua de
temps. Per aquest motiu, des
de l’ANC s’afirma que “La via
del pacte no ens porta enlloc” i
que hem arribat al “punt de no
retorn”. Entre les 300 persones
que hi van pujar, es va viure el
simbolisme d’enterrar aquest

Estatut. L’acte va acabar amb
breus parlaments de representants de la comarca i diversos
intel·lectuals que van reflectir
la idea que s’ha d’acabar amb
iniciatives com el pacte fiscal i
s’ha d’anar cap a l’estat propi.
Pel diumenge 19 d’agost hi
havia previst, a la Jonquera,
l’acte nacional “Esborrem la
frontera”. És un acte transfronterer, muntat per l’ANC de la
Catalunya Nord i de l’Alt Empordà. Un altre pas simbòlic en
la Marxa cap a la Independència, que va començar, el 30 de
juny a Lleida, i que acabarà a
Barcelona l’11 de setembre.
Aquest agost s’ha iniciat,
també, la Marxa a Europa cap a
la Independència. És una marxa a peu que té previst arribar
a Estrasbourg el mateix 11 de
setembre. Es va iniciar el dia
1 d’agost des de diversos llocs
de Catalunya, per confluir a Vic
el dia 5. L’alcalde, Vila d’Abadal, els va acomiadar el dia 6,
amb un parlament afirmant
que “Catalunya aviat serà lliure” i encarregant-los d’explicar
a Europa “què és i què vol ser
Catalunya”, perquè “Europa no
ho sap, té mala informació”.
El dissabte, dia 4 d’agost, va
tenir lloc a les piscines municipals, el concert de Cesk Freixas, amb botifarrada popular
i una assistència de més de
200 persones. L’acte es va organitzar conjuntament pel bar
de les piscines i la nostra AT.
Prèviament hi va haver un parlament de Pere Pugès, membre
del secretariat de l’ANC. Tant
el parlament de Pere Pugès
com les cançons de Cesk Freixas van incidir en el caràcter

irreversible del camí cap a la
independència. Hi vam ser
presents amb la venda de samarretes i estelades, i es va
muntar una sessió del “Dóna
la cara per la Independència”,
que va suposar 37 noves entrades de persones d’Agramunt
en aquest projecte, una altra
iniciativa de l’ANC.
Per a l’11 de setembre, últim dia de la Marxa, és decisiu
que ens trobem a Barcelona
el màxim de persones reclamant, sense vergonya, l’estat
propi. Espanya ens malmet la
identitat i ens roba descaradament. Ens tracta com a indígenes d’una de les seves tristes
colònies. Totes elles s’han fet
independents al seu moment,
inclús les africanes que, com
nosaltres, “també eren espanyols”. Però del que els queda,
ni Ceuta, ni Melilla, ni, per descomptat, el País Basc, reben el
tracte que rebem nosaltres. A
què esperem? L’11 de setembre, a la tarda, organitzem dos
autocars per anar a la manifestació de Barcelona. Es poden
encomanar tiquets a l’Oficina
de Turisme, a cal Sangrà, a la
llibreria L’Espiga, al bar de les
piscines i al pub Itzel. En tots
aquests llocs també es poden
adquirir estelades rígides per
penjar als balcons, i omplir la
vila d’Agramunt d’estelades,
tot seguint la campanya de
l’ANC, “penja l’estelada i no
la despengis fins a la independència”. Si ens fa il·lusió
que no ens continuïn robant, i
ser protagonistes de la nostra
història, hem d’anar a la manifestació de l’11 de setembre a
Barcelona. ■
[AGOST 2012]
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Us agradaria conèixer
els dos últims llibres
de Joan Granados i Riera?
En cas d’interessar-vos els podeu trobar
demanant-los a:
www.bubok.es/comprar/Capses tancades
www.bubok.es/comprar/Un viatge de pluja
(En l’apartat enviament escollir l’opció: Economy)

El

paper és viu
1.028.000 lectors

llegeixen Premsa Comarcal

Premsa Comarcal
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La proximitat es compra
La proximitat ven

La natació a Agramunt
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Una cinquantena de piscines privades taquen de blau l’urbanisme
dels darrers anys.
A la dreta, vista zenital actual de
tot el recinte que es va inaugurar
ara fa trenta anys.

Actualment i després
de la gran expansió
urbanística amb
habitatges aïllats o
adossats, es poden
comptar més d’una
cinquantena de piscines, entre petites
i grans, que hi ha
distribuïdes entre
jardins i terrasses.
34
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per JOSEP BERTRAN

Del Toll Rodó a l’Aquafitnes

Primer estiu de les noves piscines
que es van obrir amb tots els
ets i uts.

Dotar Agramunt
d’unes piscines
municipals era un
dels objectius del
primer Ajuntament
democràtic sorgit
de les eleccions
de l’abril de 1979.

L

’estiu de 1982 –fa
exactament 30 anys–,
s’inauguraven les installacions del primer Poliesportiu Municipal que conformaven una pista reglamentària
i tres piscines de diverses
grandàries a més d’una àmplia zona verda i un edifici
de serveis. Es complia un vell
anhel dels agramuntins que
es remuntava a molts anys
enrere, de quan els infants

es banyaven a la Segla Molinal, als safareigs, al Sió i els
més grans al Canal. A mitjans
dels anys quaranta del segle
passat es projectà construir
unes piscines a l’interior del
recinte del Camp Municipal
d’Esports però únicament
se’n va fer l’excavació. Molts
agramuntins recordaran el
gran forat obert on ara hi ha
el camp de bitlles.
A primers dels anys seixan-

ta l’Ajuntament va demanar
subvencions per continuarles. Segons s’explica en el número de SIÓ del mes d’abril
de 1964, “La Corporación
municipal acordó acelerar los
trámites para la construcción
de las Piscinas Municipales
en el Campo de Deportes.
Para ello se ha creído oportuno solicitar de casas especializadas que presenten
propuestas para su estudio y
[AGOST 2012]
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La necessitat d’apaivagar la calor dels mesos d’estiu ve des que el món és món. Remullar-se i si por ser
posar-se dins l’aigua, banyar-se, és un dels remeis més eficaços que hi ha. Antigament els infants i els
joves agramuntins ho feien allà on podien. Com que no tenim platja ni riu cabalós es banyaven a la Segla
Molinal, als Safareigs, al Sió i al Canal. Més tard, molt més tard, van arribar les piscines, les privades,
les públiques i les particulars. Aquesta n’és la crònica.

35

H ISTÒ R IA LA N ATA C IÓ A AGRAMUNT

▼
Dibuix del projecte de piscines
municipals, obra de Lluís Domènech i Torres (1964), que no es
van arribar a construir.

Les piscines de la Gasolinera
es van inaugurar el 25 de juny
de 1967.
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oportuna aceptación, de interesar la oferta”.
El projecte era obra de l’arquitecte municipal Lluís Domènech i Torres, nét del gran
arquitecte modernista Lluís
Domènech i Muntaner, i autor, entre altres, del projecte
del Mercat Municipal, actu-

alment Espai Guinovart. Les
obres no van tirar endavant
per la falta de finançament
per part de l’administració.
L’any sobre, 1965, la Gasolinera proposa a l’Ajuntament construir unes piscines
si se’ls ajuda a portar l’aigua.
L’Ajuntament informa a través

de SIÓ que “se ha recibido el
ofrecimiento de una instalación deportivo-recreativa a
base de piscinas, a condición
de que el Ayuntamiento recabe del organismo competente
la captación de agua del Canal con la dotación suficiente
para tal fin”. Des de Ca la Vila
es veu amb molts bons ulls
aquesta oferta donada la falta
d’instal·lacions d’aquest tipus
que comporten “un éxodo
de la gente hacia el río y las
playas los días festivos”.
Finalment aquestes installacions són una realitat gràcies a la iniciativa empresarial
de Josep M. Panadés, i el dia
25 de juny de 1967 s’inauguren amb molt d’èxit. Les
piscines de la Gasolinera van
cobrir les necessitats de l’esbarjo estiuenc dels agramuntins, que per primera vegada
es van poder banyar en unes
instal·lacions adequades. Durant anys es van organitzar
cursets de natació i van rebre
milers d’usuaris.
Amb l’entrada de l’Ajuntament democràtic el clot del
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Indret on es
van ubicar
les piscines

En aquesta vista aèria d’Agramunt
se senyalitza l’indret on es van
construir les piscines municipals.

Terrenys on es van construir
les piscines.

Camp de Futbol es va tapar
quan s’estava gestionant la
construcció de les actuals
instal·lacions municipals en
un altre indret més escaient.

Les Piscines i el Poliesportiu Municipal
Dotar Agramunt d’unes piscines municipals era un dels
objectius del primer Ajuntament democràtic sorgit de les

eleccions de l’abril de 1979.
Malgrat el bon servei que
havien fet les piscines de la
Gasolinera, l’objectiu del nou
equip de govern, els Independents per un Poble Nou, era
construir una zona esportiva
que inclogués unes piscines
i també una pista poliesportiva, un dels gran dèficits que
tenia Agramunt en matèria
d’instal·lacions esportives. El

mateix Consistori promocionava diversos esports, individuals i d’equip, que tenien
una imperiosa necessitat de
disposar d’unes instal·lacions
adients. L’única pista, i no de
reglament, era la de l’Institut.
El mes d’abril de 1980
l’equip de govern presenta
una moció per la qual renuncien a percebre cap mena de
retribució que els correspongui per la seva dedicació a
l’Ajuntament. El pressupost
preveu una partida d’un milió
de pessetes (6.000 euros),
com a despeses de representació pel conjunt dels regidors. La renúncia va lligada al
fet que aquesta quantitat s’ha
de destinar, necessàriament,
a una “obra pública a benefici de tot el Municipi d’Agramunt”. Posteriorment el grup
de l’oposició (Centristes de
Catalunya - UCD) s’afegeix a
la proposta. La retribució dels
quatre anys de la legislatura
es van destinar a la construcció de les piscines.
Durant l’any 1980, 1981 i
[AGOST 2012]
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▼
El recinte en plena construcció. A
dalt, el vas de la piscina mitjana ja
està excavat i revestit. A baix, els
vasos de les piscines i el paviment
de l’entorn acabats del tot.

part del 1982 es gestiona el
projecte i la construcció de tot
el recinte del Poliesportiu que
comprèn tres piscines, vestidors, zona verda i una pista
poliesportiva. Inicialment es
projecta situar les piscines a

prop del Sió, però unes prospeccions detecten una zona
de patamoll a poca profunditat. Això fa que es traslladin
més a prop del Camp de Futbol, el que obliga a fer un moviment de terres per alçar-les
diversos metres per sobre el
sòl originari, mentre que la
pista s’instal·la prop del riu.

Les instal·lacions
El conjunt del Poliesportiu
està format per dos recintes
independents: el primer té un
total de 2.000 m2 dels quals
968 estan ocupats per una
pista reglamentària de 44x22
metres. Els vestidors ocupen
315 m2 amb serveis, dutxes,
cabines individuals, sales
col·lectives, bar, guarda-roba,
magatzem, vestidors d’àrbitre
i farmaciola.
El recinte de les piscines l’ocupen tres vasos de
12,5x25, 10x20 i 5x4. En total acullen 800 mil litres d’ai38
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gua impulsada i depurada per
unes instal·lacions soterrades.
Les piscines estan envoltades per 1.229 m2 de platja i
3.000 m2 de zona verda. Al
voltant de tot el recinte es varen plantar unes bardisses. Es
van instal·lar 22 focus i material divers.
Durant els primers anys la
pista poliesportiva es va utilitzar com a escenari d’alguns
actes de la festa major, l’actuació de la Trinca i la revetlla
de Sant Joan, per exemple.

La inauguració
La inauguració oficial tingué lloc el dissabte 5 de maig
de 1982 amb la presència del
president de la Generalitat,
Jordi Pujol. A la pista es van
fer demostracions de patinatge artístic i d’hoquei sobre
patins. Amb els anys, aquestes instal·lacions s’han modificat i millorat lleugerament
atenent les noves necessitats

Clausura del primer curset que
es va fer a les noves piscines
l’any 1982, amb l’assistència
massiva de familiars dels joves
participants.

i els problemes de manteniment que han anat sorgint.
L’obertura de les piscines va
ser tot un èxit i els agramuntins es van bolcar a utilitzar
les flamants instal·lacions. Es
van establir una gran varietat
d’abonaments individuals i
familiars, mensuals i de temporada, a més de les entrades
soltes amb preus per adults i
menors de 12 anys.
Segons el recompte de la
primera temporada, es van

vendre 1.263 abonaments,
gairebé tots familiars, i 9.453
entrades. Als cursets de natació hi van participar 203
inscrits.
Les dues instal·lacions van
permetre un gran impuls de
l’esport, especialment escolar, conduït pel tècnic Ricard
Burballa que durant anys va
fer una gran tasca d’ensenyament i promoció de diverses
especialitats esportives. Es va
crear un Club de Natació que

participà en nombroses competicions arreu de Catalunya.
D’aleshores ençà no han faltat mai els cursets per a petits
i grans, centenars d’agramuntins hi han après a nedar, els
més grans hi han perfeccionat
l’estil i també s’hi han practicat esports aquàtics com waterpolo o l’aquafitnes al que
aquest estiu s’hi dediquen un
bon grapat de practicants de
totes les edats.
En aquella època eren poques les piscines privades que
hi havia a Agramunt. Construir-les i mantenir-les era un
luxe a l’abast d’uns pocs. A
més, l’urbanisme agramuntí,
amb pocs habitatges unifamiliars, ho feia difícil.
Actualment i després de
la gran expansió urbanística
amb habitatges aïllats o adossats, es poden comptar més
d’una cinquantena de piscines, entre petites i grans,
que hi ha distribuïdes entre
jardins i terrasses.

Els “orígens” de la natació
agramuntina
Malgrat que tot fa suposar
que des de sempre la mainada ha utilitzat l’aigua com un
element d’esbarjo durant els
[AGOST 2012]
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Jordi Pujol inaugurà el recinte
del Poliesportiu el 5 de juny
de 1982 amb el descobriment
de la placa commemorativa.
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xima de 40 centímetres i una
amplada justa per posar els
braços en creu. A mesura que
es feien grandets passaven a
banyar-se al Sió. Com tothom
sap, el cabal del nostre riu és
escàs i a l’estiu més. Però en
diversos indrets s’hi feien tolles en les que la profunditat
era més gran, podia arribar
fins als dos metres, el que permetia capbussar-se dins l’aigua tèrbola del nostre riu.

Una colla de vailets jugant al costat
del Sió. A l’estiu s’hi banyaven i a
l’hivern hi pescaven.

A més de natació el canal era
escenari d’altres esports. En la foto
dels anys 30 del segle XX, dos joves
practicant la boxa a la banqueta.
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calorosos mesos d’estiu, les
referències més antigues de
la “natació” agramuntina es
remunten a mitjans del segle
XIX. La practicaven majorità-

riament el jovent masculí, encara que també ho feia algun
adult. Abans de l’arribada del
canal, 1862, el Sió, la segla
Molinal i algunes basses eren
els únics llocs on es podia banyar i, en alguns casos arribar
a nedar.
Joan Puig i Ball va deixar escrita aquesta activitat
estiuenca en la seva obra
“Agramunt, Assaig Folklòric,
històric i artístic”. Aquest
metge de pares agramuntins,
(Mollerussa 1879 - Agramunt
1938), va viure la seva infància i part de joventut a la
nostra Vila. És, per tant, un
testimoni excepcional dels
costums agramuntins de la
segona meitat del segle XIX.
Un dels entreteniments estiuencs de la mainada era banyar-se. Petits i grans ho feien
de pèl a pèl, ja que no hi havia
vestits de bany i no era qüestió
d’arribar a casa amb els calçotets molls. Els més menuts feien el bateig a la Segla Molinal
que tenia una profunditat mà-

El Toll Rodó del Sió
Per tant hi havia la possibilitat de nedar en una aigua poc
o gens transparent. El més
popular d’aquests petits embassaments era el Toll Rodó.
En Joan Puig i Ball recorda
que en aquest lloc hi va morir
ofegat un company seu, l’Estany, el que demostra la perillositat de l’indret. Per això
estava prohibit banyar-s’hi,
i el guarda empaitava els infractors que havien de fugir
corrents camp a través amb
el farcellet de la roba perquè
si els la pispava estaven perduts.
Quan els joves ja dominaven més o menys bé la natació, o eren massa grandots per
continuar banyant-se al Sió,
anaven al Canal. “Els nedadors endarrerits, els que per
la seva escassa aptitud s’enfonsaven com el plom, malgrat moure tots els òrgans del
cos, recorrien a procediments
especials com agafar-se a les
rames dels abundants salses
dels marges”, explica l’autor
de l’assaig agramuntí.
Altres utilitzaven una mena
de flotador casolà confeccionat amb taps de suro de les
gasoses que arreplegaven pel
terra dels bars: “aquest flotador, creat per un dels nostres
companys, consistia en un en-

La mainada aprofitava per banyar-se
als Safareigs quan les dones havien
marxat.

Quan els joves ja
dominaven més
o menys bé la
natació, o eren
massa grandots
per continuar
banyar-se al Sió,
anaven al Canal.

La natació no era un esport olímpic
en els Jocs de l’antiga Grècia.

filat de taps de suro que des
del clatell passava pel tòrax i
sortia a la superfície entre els
malucs”. Sembla que aquest
“flotador” casolà els permetia
surar sobre les perilloses aigües del canal.
Ens ha quedat un altre testimoni de la història popular
a la natació agramuntina.
Aquest és de les primeres
dècades del segle XX i el devem a Fernando Ros que en
va deixar constància en una
de les seves col·laboracions a
SIÓ. Es continuaven utilitzant
els indrets esmentats anteriorment, però hi afegeix els

safareigs, construïts el 1880,
un costum que va arribar fins
a mitjans del segle. Possiblement algun dels lectors va
haver de córrer empaitat pel
Ramon de les Crides.
“El nostre malson era el
guarda i segurament nosaltres
érem la seva. Per tal motiu ja
ens cuidàvem de designar un
sentinella que vigilés la presència del guarda i ens pogués avisar a temps. Però així
i tot, nosaltres no paràvem
d’actuar”, va escriure el nostre col·laborador.
El Fernando explica que
s’ho passaven molt bé: “fèiem natació a la nostra manera, sense professors. Els més
grans ensenyaven als més
menuts i així anàvem tirant,
només dec dir-vos que de la
nostra generació, la gran majoria sabíem nedar”.

La natació en la història
Els especialistes creuen
que els homínids van aprendre a nedar mentre aprenien a
caminar. El domini de l’aigua
forma part de l’adaptació dels
humans a la superfície de la
terra després que abandones-

sin la seva vida als arbres. De
les civilitzacions conegudes
se sap que els egipcis tenien
la natació com un element
important de la seva educació. També ja coneixien els
efectes curatius de l’aigua,
una creença i una pràctica
que ha arribat fins als nostres
dies.
En les cultures grega i romana la natació era una formació indispensable en la
preparació militar. El saber
nedar donava un cert prestigi
entre la societat civil. Quan
es volia insultar algú qualificant-lo d’analfabet se li deia:
“no saps ni nedar ni llegir”.
Amb tot, la natació no era un
esport olímpic en els Jocs de
l’antiga Grècia, malgrat que
als JJ.OO moderns en sigui un
dels esports més destacats.
La natació com a esport
competitiu no arribà fins a finals del segle XVIII a la Gran
Bretanya, i l’any 1837 es
fundà a Londres la primera
associació d’aquest esport.
Els britànics van estendre la
natació esportiva pels seus
dominis, especialment a Austràlia i Nova Zelanda. Als Estats Units les primeres competicions daten del 1870.
L’any 1896 entren a formar
part dels jocs olímpics.
Malgrat que el nedar s’ha
convertit en una pràctica habitual entre els catalans, encara hi ha moltes persones
d’una certa edat que no en
saben. La falta d’instal·lacions
no va facilitar-ne l’aprenentatge, especialment en aquelles
poblacions allunyades de la
platja o del riu.
Fons documental i fotogràfic:
Josep Bertran, SIÓ, Google,
Joan Puig.
[AGOST 2012]
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Glops & Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

Instal·lacions de reg
Esporgues i tractaments
Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

E N S E N YAMEN T FIN ESTR A EDUCATIVA

Ponència al Parlament de Catalunya

M

dres 15 de juny, els escolars
de les comarques lleidatanes
al Parlament de Catalunya.
Va ser un ple extraordinari de nens i nenes d’arreu
de Catalunya presidit per la
Molt Honorable Senyora Núria de Gispert. Aquest acte
és la cloenda del XIV Projecte
Educatiu en Valors des d’Aldees Infantils SOS, al llarg
del qual han participat milers
de nens i nenes de totes les
comarques de Catalunya. En
aquesta ocasió, l’alumnat ha
reflexionat sobre els valors de
la paciència, saber escoltar i
la sostenibilitat.
A Catalunya han participat
2.111 escoles de primària, de
les quals 250 són de Lleida,
entre elles ha estat escollit
el treball realitzat a l’esco-

FONT: MACIÀ-COMPANYS

FONT: MACIÀ-COMPANYS

arina Súria Asensio
de l’escola MaciàCompanys
d’Agramunt va representar, el diven-

CEIP Macià-Companys

la Macià-Companys. Hi han
participat els alumnes dels
dos grups de 6è, entre tots
hem elaborat un escrit comú
i la Marina el va llegir en representació de tots els seus
companys.
La ponència es va presentar, també, el dia 7 de juny a
la Diputació de Lleida, va ser
un acte presidit pel president
de la Diputació de Lleida, el
Molt Honorable Sr. Joan René
i el president d’Aldees Infantils SOS, i la Marina va llegir
davant la premsa de Lleida i
Comarcal.
Al Parlament de Catalunya
es van llegir cinc ponències:
una de representant de Barcelona, una de Girona, una
de Tarragona, una de Calaf i
la nostra de Lleida. Va ser un
acte molt emotiu, els nens i
nenes se senten parlamentaris per una dia i abans de començar el ple ens van explicar
la història i l’edifici, els llocs
on seuen habitualment els
parlamentaris i la Molt Honorable Sra. Presidenta es va
adreçar als nens i nenes explicant-los les normes i comportament al Parlament.
Va ser una experiència emocionant i enriquidora. ■

PRESENTACIÓ D’ORIGINALS
Recordem als nostres col·laboradors habituals i al públic en general, que el termini de presentació dels originals és
el dia 6 del mes en què s’ha de publicar. Tots els treballs que es presentin passat aquest termini es publicaran en
el número del mes següent. Els treballs han de tenir una extensió màxima de foli i mig amb lletra del 12 i a doble
espai. També han de ser originals i inèdits.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

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

La platja

El Ramon quan va
posar els peus a
terra es va quedar
plantat allà mateix.
Durant uns instants
contemplà embadalit la gentada
que hi havia a la
platja i deixà que
la fragància que
emanava del mar
l’impregnés totalment. Després se
n’anà a canviar-se
i es dirigí cap a la
línia de mar.

D

urant tota la setmana
els homes del temps
no havien deixat de
pronosticar la irrupció d’una
forta onada de calor en tot el
país per a aquell cap de setmana amb temperatures que
superarien amb escreix els
quaranta graus, la qual cosa
havia motivat que els informatius en fessin referència
àmpliament en les seves edicions. Però no solament fou
tema exclusiu dels noticiaris, sinó que bona part dels
programes que s’emetien en
directe també van fer ampli
ressò de l’eminent onada de
calor i no es cansaren d’animar la gent perquè anés a les
platges. En parlaven amb tanta insistència que ja auguraven una bona ocupació abans
d’hora. Tothom es mostrava
ben convençut que aquell
cap de setmana s’arribaria
a un rècord d’afluència a les
platges.
El Ramon, que ja estava
jubilat i es passava hores i
hores assegut davant del televisor, va seguir amb detall

tota la informació que donaren del temps. S’insistia tant
que s’anés a la platja que, a
pesar que no havia vist mai el
mar ni tan sols havia mostrat
cap interès per anar-hi ni que
fos una sola vegada en tots
els anys que ja portava sobre les espatlles, aquest cop
va percebre interiorment una
inusual atracció mai sentida abans que el va enganxar
ben fort instant-lo a aprofitar aquest bon moment que
s’esdevindria properament, i
sense pensar-s’ho va córrer a
preparar el banyador i una tovallola, aniria a la platja.
I va arribar el dia, el Ramon s’aixecà del llit que encara era fosc, car l’autocar
tenia prevista la sortida de
matinada; va agafar la bossa
amb el banyador i la tovallola
i s’encaminà cap a l’estació
d’autobusos. Sortosament a
aquella hora intempestiva
l’ambient refrescava i el va
ajudar a mantenir-se amb
els ulls oberts, ja que encara
restava endormiscat. A l’hora, l’autocar va emprendre la
marxa. Anava força buit però
no tardaria gaire a omplir-se
en les diferents parades que
faria fins arribar a la seva destinació.
La claror del nou dia va començar a despuntar en l’horitzó. A mesura que la fosca
s’esvaïa l’ambient començava
a caldejar-se. Ben aviat tots
els presents notaren com la
xafogor es feia ben evident,
per sort el xofer no tardà en
posar l’aire condicionat i començaren a respirar més tranquils. L’autocar va anar de

poble en poble arreplegant el
passatge, i un cop ple s’enfilà
directe cap a la seva destinació. El Ramon continuava animat amb la idea que ben aviat
es capbussaria al mar.
A mesura que s’apropaven,
el trànsit es va anar intensificant provocant-se contínues
retencions. La visió de tant
trànsit al voltant va posar
nerviós el Ramon que durant
uns instants desitjà no haver
emprès el viatge, no obstant
la idea de veure el mar planava en la ment i el va tranquillitzar de seguida i ja no hi va
pensar més.
Transcorreguda una eternitat a la carretera, l’autocar
s’aturà davant mateix de la
platja. Tan bon punt s’obriren
les portes, els ocupants van
començar a baixar sense encantar-se i alguns emprengueren una cursa cap a la platja
per prendre posicions. El Ramon quan va posar els peus a
terra es va quedar plantat allà
mateix. Durant uns instants
contemplà embadalit la gentada que hi havia a la platja
i deixà que la fragància que
emanava del mar l’impregnés
totalment. Després se n’anà
a canviar-se i es dirigí cap a
la línia de mar. Quan estava a
punt de posar els peus en remull, el cel enfosquí de sobte
i s’aixecà mala mar. Al moment la gent començà a fugir
de la platja per resguardar-se.
El Ramon continuava plantat allà observant com s’esmunyien, aleshores va mirar
aquelles aigües embravides i
com si sentís una atracció s’hi
va llançar. ■
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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www.cfagramunt.cat

Primer Campus de futbol

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

R. Mendoza

E

nguany va tenir lloc, del 25 de
juny al 20 de juliol, el primer
Campus de futbol a Agramunt, pensat i dissenyat per a nens i nenes
de 5 a 14 anys, amb l’objectiu de
fomentar l’aprenentatge tècnic de
l’esport que més els agrada.
La jornada es desenvolupava en
les següents fases:
- Perfeccionament tècnic.
- Millora física, tècnica i tàctica
de cada jugador.
- Competició interna.
- Practicar tot l’après durant el
dia i millorar les habilitats individuals de cada jugador.
Per acabar el dia, després del
futbol hi havia una bona remullada
a les piscines. Tot això sota la supervisió i direcció del Josep Manel
Prieto, entrenador nacional i del
primer equip.
R. MENDOZA

Participants al primer
Campus agramuntí.

Partits del primer equip que es jugaran al camp d’esports el mes de setembre:

El primer Campus
de futbol a Agramunt va tenir lloc
del 25 de juny al
20 de juliol.

PARTIT DE FESTA MAJOR
Dia 2, a les 19 hores
Agramunt G. Gatell (Segona Catalana)
Cervera (Primera Catalana)

Es ven plaça de pàrquing
Edifici la Torre (Av. Catalunya)

CAMPIONAT DE LLIGA 2012-2013
Dia 9, a les 17 hores
Agramunt G. Gatell - La Seu d’Urgell
Dia 23, a les 16 hores
Agramunt G. Gatell - Organyà

Electromecànica
cà ca

MUI I

Molt bon preu

Josep Anton Muixí

Raó: 973 39 23 30

c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies

Dos vehicles de 5 i 7 places
Curt i llarg recorregut
climatitzades
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS
Tel. 973 713 050 - Mòbil 647 801 845

Lloguer de remolc tancat de grans dimensions
per a turismes

Demanar per Josep Mª

600 446 600

perruqueria unisex - estètica
Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
ffotodepilacio
otodep laacc o´ 29’50
9 5500€ per zona

Urgències 670 22 10 37
Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1
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Av. Jaume Mestres, 15
25310 AGRAMUNT

Dimarts a dijous:
9:30 a 1 h i 4 a 8 h.
Divendres i dissabtes:
Hores convingudes

Tel. 973 39 27 17

AGRAMUNT

NOVA ADREÇA:

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

E S PO RTS O LÍM PIC 92

Treball sense premi

Jordi Martí

S

’acostava el final de temporada i el mes de juliol va estar
ple de competicions disputades pels nostres diferents
equips, la gran majoria dels quals ja l’han acabada.

SECCIÓ WATERPOLO
Durant tres caps de setmana de juliol, l’equip, dirigit per
Jordi Martí en el paper d’entrenador/jugador, va disputar la III
Copa Waterpolo. La plantilla era la següent: Jordi Sánchez,
Anton Maciñeira, Marc Buireu, Hèctor Carrión, Roger Perucho, Guillem Terré, Joan Marc Huguet, Emilio Caparrós i
Jordi Martí.
Van quedar emparellats al grup B juntament amb Muchachitos i Age of water, van aconseguir quedar primers de
grup amb els millors números del torneig. Van superar el
Marsella a semifinals i en una emocionant final, que es va
decidir a la pròrroga, no es va poder assolir la Copa. Malgrat
“l’espineta” de no poder aixecar la copa, queda el joc ràpid
i vistós que feien rebre la felicitació dels aficionats després
de cada partit. Marc Buireu va rebre la distinció de millor
jugador del torneig.
Resultats III Copa Waterpolo:
Olímpic 92 18 – 12 Age of water
Olímpic 92 30 – 5 Muchachitos
Olímpic 92 21 – 11 Marsella
Olímpic 92 20 (21) – (26) 20 Bar3Piscines

SECCIÓ FUTBOL SALA
Olímpic adult
L’equip que disputà el XXX Trofeu Vila d’Agramunt posà
la nota més negativa a aquest mes de juliol. Malgrat tenir
un bon equip i estar a punt de classificar-se entre els quatre millors del poble, dues derrotes seguides en els últims
partits van fer que el somni de semifinals un any més no fos
possible. L’apunt positiu de l’equip el posa Genís Guixé, que
va quedar màxim golejador del campionat amb 24 gols.
Resultats Olímpic XXX Trofeu Vila d’Agramunt:
Olímpic 92 5 – 6 Lokal Pub Trèvol
Flower Team 8 – 3 Olímpic 92
Olímpic 92 7 – 1 AMM (5è – 8è lloc)
Olímpic 92 7 – 2 Tutto Benne Nuike (5è i 6è lloc)

Olímpic femení
Després del bon nivell ofert a les 24 hores, les noies de
Jordi Martí van disputar la tradicional trobada de futbol sala,
el dissabte 21 de juliol. Van demostrar que el seu marge de
millora va en augment i per primera vegada van aconseguir,

Foto de l’Olímpic adult, 5è classificat de la XXX Trofeu Futbol Sala Vila d’Agramunt.
D’esquerra a dreta, a dalt: Sergi Valls, Albert Pont, Arnau Pacheco, Gerard Creus.
A baix: Jordi Martí, Ronel Rayme i Genís Guixé. Falten a la foto: Sergi Lluís, J.M.
Tarroja i Sergio Vivas.

malgrat les nombroses baixes, un trofeu com a terceres classificades.
Resultats Olímpic femení:
Olímpic 92 1 – 3 Ferreria Raül & Bar More
Olímpic 92 9 – 0 Fem Poble
Olímpic 92 0 – 2 Juventus Targarina

Olímpic júnior
Els nois entrenats per Emilio Caparrós van disputar el seu
primer torneig infantil de la vila. Estem molt orgullosos del
bon futbol sala que van mostrar els vespres de juliol. Finalment van quedar en quarta posició darrere el Frankfurt del
Sió, un altre molt bon equip que jugava un gran futbol sala.
La plantilla la formaven: Albert Figuera, Bogdan Pop, Bilal Arras, Abel Caralps, Àlex Balasch, Armand Ortiz, Robert
Robredo, Gerard Tarruella, Arnau Cuñat, Pep Marco i Pau
Godoy.
Resultats Olímpic júnior:
Olímpic 92 10 – 0 Ferreria Raül Bar Xiki More
Olímpic 92 3 – 0 Team Jado
Olímpic 92 10 – 0 Anonymous
Olímpic 92 0 – 10 Barça Toons
Olímpic 92 13 – 3 Red Devils
Olímpic 92 5 – 5 Frankfurt del Sió
Olímpic 92 5 – 8 Team Jado (Semifinals)
Olímpic 92 1 – 3 Frankfurt del Sió (3r i 4t lloc)
Recordeu que ens podeu trobar al nostre Twiter, Facebook
o a la nostra pàgina web.
Us seguirem informant amb molt de gust! ■
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

E S P O RTS C LUB H A N D B OL AGRAMUNT

Secció Motards

L’agramuntí Joan Serra guanya
la primera cursa del Supermotard

FONT: CHA / SECCIÓ MOTARDS

sos, belgues). Aquesta victòria
segur que donarà al Johnny un
plus de motivació per afrontar
el que queda de temporada.
Una altra cursa d’aquest
mes de juliol es va disputar
el dissabte 28 a Alcarràs,
corresponent al campionat de
Catalunya. El pilot agramuntí
també va aconseguir el millor
resultat possible, pujant al
capdamunt del podi.

Resultats positius

Joan Serra, número 93, va guanyar
la cursa de Villarcayos, a Burgos.

A falta de poques
curses, el Campionat de Catalunya
sembla estar ben
encarrilat.

E

l campionat de Supermotard no s’atura, tot i
que a l’estiu hi ha poca
activitat. Així, doncs, el dia 8
de juliol a la cursa que es va
disputar a Villarcayo (Burgos),
que era una cursa pertanyent
al campionat d’Espanya de

Supermotard, el pilot del CHA,
Joan Serra, va aconseguir la
primera posició. Una victòria
que feia dies que perseguia,
atès que al campionat d’Espanya hi ha molt de nivell amb
la participació de pilots internacionals (portuguesos, angle-

Aquest mes de juliol ha estat molt positiu de cara als
resultats assolits. Ara s’està
arribant a la recta final dels
dos campionats. En principi,
i a falta de poques curses,
el Campionat de Catalunya
sembla estar ben encarrilat,
per revalidar el títol aconseguit l’any passat, i pel que fa
al campionat d’Espanya, el
Joan està lluitant per millorar
el tercer lloc de la temporada
anterior. ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 14EL MATERIAL
20% EN
COMPTES DEL

DES

PRESSUPOSTOS SENSE COMPROMÍS

Tel. 667 639 258
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PA RT I T S P O LÍTICS
M U N ICIPALS ER C
Secció local d’Agramunt
www.esquerra.cat/agramunt

El camí del sentit comú
A casa nostra,
CiU, ICV i ERC
pacten un pacte
fiscal que tots sabem que quedarà
en paper mullat,
amb un PSC més
desorientat que
mai i un PPC
que corrobora
les polítiques de
Mariano Rajoy.

D

arrerament ja ens hem
acostumat a rebre cada
divendres notícies des
de Madrid amb noves mesures imposades pel Govern del
Partit Popular. En pocs mesos,
hem vist com s’intervenien de
forma directa els Ajuntaments
a través dels Plans d’Ajust o
la futura aplicació dels romanents per reduir deute a llarg
termini. També hem vist com
s’ha posat en dubte l’actual
model de municipis, amb una
proposta totalment allunyada
de la nostra realitat convertint-los en grans municipis
de més de 20.000 habitants.
Almenys i per sort nostra, en
el mapa que el govern central
proposava, Agramunt hi figurava. A tot això, cal afegir-hi les
següents mesures:
- Augment de l’IVA general
del 18% al 21% i del reduït del 8% al 10%

- Retallades en les transferències a la Generalitat en
matèria d’educació i ajuts
a centres especials de treball
- Augment d’un 7,5% en els
peatges de les autopistes
catalanes
- Reducció d’un 30% dels
ajuts al lloguer
- Eliminació de la deducció
per compra d’habitatge a
partir del 2013
- Eliminació de la bonificació per contractació de
personal
- Reducció de la prestació
de desocupació a partir
del 6è mes d’atur
- Eliminació d’una paga extra dels funcionaris
- Reducció del 30% del
nombre de regidors
- Augment de la ràtio
d’alumnes per aula i eliminació de beques

- Augment de les taxes universitàries
- Reducció d’un 34% en inversió per investigació
- Increment de l’IRPF als
autònoms i treballadors
del Règim General.
Casualment, el dia que Mariano Rajoy anunciava l’augment de l’IVA, a la qual Duran
i Lleida hi va donar suport
explícit, el nou president francès, Françoise Hollande anullava la pujada de l’IVA i aplicava una imposició fiscal progressiva que gravava els grans
salaris i les grans fortunes.
Amb tot això, la prima de risc
espanyola ha anat en augment
mentre que la francesa comença a reduir-se.
En definitiva, que aquestes
dràstiques retallades s’han
convertit més en una recentralització de l’Estat Espanyol que
en una mesura per a sortir de
la crisi. A tot això, cal afegir
que el 43% dels impostos dels
catalans (2.251€ per persona
i any) van a Madrid per no tornar. Mentrestant, a casa nostra,
CiU, ICV i ERC pacten un pacte
fiscal que tots sabem que quedarà en paper mullat, amb un
PSC més desorientat que mai i
un PPC que corrobora les polítiques de Mariano Rajoy.
Davant d’aquest escenari,
sembla lògic que l’únic camí
a seguir, per sentit comú, és
el que sempre ha defensat
Esquerra Republicana de Catalunya. Només cal que altres
forces polítiques s’hi sumin
explícitament per obtenir majoria al Parlament. Ho faran?
Molt bona Festa Major a tothom. ■
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G R U P S P O LÍTICS
M U N ICIPALS C iU

Reflexions al primer any de legislatura
Els que ara
governen
havien criticat
el sou de l’anterior alcalde,
donant peu al
populisme.
I resulta que,
contradint-se
sense cap pudor, no només
no s’ajusten el
sou en sintonia amb les
retallades de
l’administració, sinó que
se l’apugen
amb percentatges d’escàndol.
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E

l dia 11 de juny de 2011
es van constituir els nous
ajuntaments sorgits de les
eleccions municipals del dia 22
de maig.
En el moment de complir-se
el primer any de la legislatura,
és un bon moment per fer-vos
avinents les meves reflexions al
voltant de diversos temes.
Les retribucions d’alcaldes i
regidors han marcat les primeres polèmiques dels nous ajuntaments. A Agramunt, també ha
estat així. Els alcaldes es poden
posar el sou que vulguin. Aproven el seu sou i el dels regidors
en el ple de l’Ajuntament si disposen de majoria absoluta i endavant.
A l’inici de la legislatura, però,
la polèmica ha estat més visceral
i s’ha vist augmentada per la crisi
econòmica, les retallades a l’administració i en les prestacions
públiques i, més recentment, per
la irrupció dels indignats.
Els alcaldes i regidors, i de
manera especial els que tenen
responsabilitats de govern, hem
hagut de fer front a una societat
més tensionada per la crisi econòmica. Menys recursos a l’Ajuntament però més exigències al
carrer. Per acabar-ho d’arrodonir,
els que ara governen havien criticat el sou de l’anterior alcalde,
donant peu al populisme. I resulta que, contradint-se sense cap
pudor, no només no s’ajusten el
sou en sintonia amb les retallades de l’administració, sinó que
se l’apugen amb percentatges
d’escàndol.
En el cas d’Agramunt, Acord
d’Esquerra va anunciar a so de
bombo i platerets que l’alcalde i
dos regidores que cobren nòmina
de l’Ajuntament “renuncien” a

cobrar les retribucions per dietes i
assistències (i fins hi tot ho quantifiquen), però el que no diuen és
que ho fan per imperatiu legal, és
a dir, estar en nòmina a l’Ajuntament és incompatible amb cobrar
altres retribucions de la mateixa
administració.
En l’escrit a Sió d’Acord d’Esquerra del mes d’agost de 2011,
em demanen coherència a l’hora
de votar. S’ha de votar diuen, el
mateix a casa que a fora, en referència al meu vot negatiu a les
retribucions dels càrrecs polítics
al ple de l’Ajuntament d’Agramunt i al meu vot favorable a les
retribucions dels càrrecs polítics
al ple del Consell Comarcal.
Potser tenen raó. Però la perden tota en el moment que s’obliden demanar la mateixa coherència al representant d’Agramunt
per Acord d’Esquerra al Consell
Comarcal. Va votar el mateix que
jo, però a l’inrevés, naturalment.
Al ple de l’Ajuntament d’Agramunt va votar a favor i al ple del
Consell Comarcal en contra.
Ens diu el senyor alcalde que
la retribució ha d’estar d’acord
amb la responsabilitat que
s’exerceix, si no volem tenir un
Ajuntament gestionat amb les
hores lliures de les persones que
passen al davant.
M’ha sabut greu aquesta afirmació per la manca de respecte
a les persones que durant més de
trenta anys han format part del
consistori agramuntí, i ho han
fet, per utilitzar el mateix vocabulari, “amb les seves hores lliures” dedicades a l’Ajuntament i
al servei del bé comú.
És indubtable que Agramunt
ha prosperat i ha canviat molt
al llarg dels últims trenta anys.
Aquests regidors i regidores, a

temps parcial, hi tenen molt a
veure.
Una de les mesures que el nou
equip de govern va saber capitalitzar molt bé va ser el termini de
pagament als regidors (que no
tenen dedicació exclusiva). Van
anunciar amb un gran desplegament mediàtic que els regidors
cobrarien a sis mesos, igual que
els proveïdors.
Això a la legislatura anterior ja
es feia. Acord d’Esquerra, molt
hàbilment, ho va incorporar al
seu programa. Bé, doncs no ho
han complert.
Fins al mes de juny no hem
començat a cobrar les indemnitzacions per assistències a plens
i comissions. No me’n queixo,
simplement deixo constància de
la demagògia i el populisme que
tan bé se’ls dóna.
Per acabar aquest tema (encara queden moltes coses per dir,
però l’espai és el que és), cal
puntualitzar una dada. El grup
de CiU va publicar el mes d’agost
de 2011 un quadre comparatiu
amb els costos de l’equip de
govern actual i l’anterior. En calcular el cost de l’alcalde, hi vam
reflectir la quantitat de 50.787
€ en concepte de cotitzacions a
la seguretat social.
En ser l’alcalde funcionari
d’ensenyament, no cotitza a la
seguretat social sinó a MUFACE i
el cost estimat per l’Ajuntament
durant tota la legislatura (si no
hi ha canvis) serà de 7.800 €
aproximadament. La raó del retard en fer la rectificació ha estat
pels molts dubtes legals que hi
ha sobre la qüestió.
En el ple del mes d’octubre es
van aprovar (amb l’abstenció de
CiU) les diverses taxes municipals. Després d’explicar en el ple

La taxa d’escombraries
que s’havia
augmentat un
3,1%, al ple
del mes de desembre s’augmenta fins el
5,5%, amb
l’argument que
Urgell Net havia apujat les
tarifes i preus
a cobrar per
aquest servei.

que s’havien revisat totes les taxes una per una, a fi i efecte de
fer un estudi el màxim d’acurat i
ajustar-les a la realitat, ens trobem que una vegada aprovades
les noves taxes, aprofitant un recurs presentat pel Partit Popular
i CiU, la taxa d’escombraries que
s’havia augmentat un 3,1%, al
ple del mes de desembre s’augmenta fins el 5,5%, amb l’argument que Urgell Net havia apujat
les tarifes i preus a cobrar per
aquest servei.
En alguna ocasió, en declaracions a la premsa, l’alcalde havia
titllat la gestió de l’equip de govern anterior de “molta irresponsabilitat” en algun tema concret.
Seria molt fàcil fer servir la
mateixa expressió en el tema de
la taxa d’escombraries.
Jo, com sigui que penso que

ningú que tingui responsabilitats
en la gestió, ja sigui en l’àmbit
públic o privat, no actua irresponsablement, no ho faré.
El que no acabo d’entendre
és que si les taxes se les van
estudiar tan acuradament una
per una, com és que en la taxa
d’escombraries no van fer l’essencial: preguntar a Urgell Net si
incrementaria el cost, abans de
proposar la nova taxa?
En declaracions al diari Segre
del dia 25 de gener del 2012,
l’alcalde deia: “Ajustem la taxa
a aquesta realitat, va argumentar
Solé, que va indicar que el cost
de la recollida el 2011 va ser de
240.000 € i que el municipi en
va recaptar 183.000 a través de
la taxa”.
Em sap greu haver de dir que
l’alcalde falta a la veritat. El cost

per l’Ajuntament d’Agramunt per
la recollida d’escombraries pel
2011 va ser de 218.000 €, en
números rodons. Els 22.000 €
de més, en què s’han gastat?
Fins i tot la previsió a pagar
pel 2012 se situa a l’entorn dels
226.000/230.000 €, una mica
lluny dels 240.000 € que anunciava l’alcalde per l’any 2011. El
preu final dependrà una mica de
la bona gestió que fem entre tots
de la gestió dels residus.
Aprofito per demanar una
major implicació als veïns en el
triatge i separació de la brossa.
Si ho fem bé, i estic segur que
podem i sabem fer-ho, hi sortirem guanyant tots.
Bona Festa Major.
Domènec Llop i Solà
Regidor per Convergència i Unió
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REGIDORIA D’URBANISME I OBRES

ENLLUMENAT EFICIENT A LA ZONA
NORD D’AGRAMUNT

OBRES DE REMODELACIÓ DE LA PLAÇA DEL CLOS

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat
les obres de reforma i substitució de
l’enllumenat dels carrers de la zona nord d’Agramunt. Concretament, l’actuació preveu la substitució de lluminàries per
equips de màxima eficiència amb l’objectiu de reduir el consum
elèctric. Al mateix temps, se substituirà el cablejat molt deterio-

FONT: AJUNTAMENT

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat les obres de remodelació de la Plaça del Clos. Aquestes obres, amb un pressupost
de 117.903€, compten amb una subvenció del PUOSC de
60.567€. La resta d’obra, després de les negociacions man-

MESURES DE SEGURETAT A L’ESCENARI DEL MERCADAL

56

rat en aquesta zona i s’adequaran els quadres elèctrics. D’altra
banda, l’obra també preveu la instal·lació de noves lluminàries
a la Ronda Comtes d’Urgell, aprofitant la construcció de la nova
vorera que s’està duent a terme des de fa uns mesos.
S’EMPORTEN UNA DE LES PORTES DELS SAFAREJOS

L’Ajuntament d’Agramunt ha presentat denúncia davant dels
Mossos d’Esquadra pel robatori de la porta de ferro i diferents
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Davant les sol·licituds d’alguns veïns, els Serveis Municipals
han instal·lat unes proteccions a l’escenari de la Plaça Mercadal. La finalitat d’aquesta mesura és garantir la seguretat
dels usuaris i evitar que els nens puguin transitar per sota l’escenari.
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tingudes per l’Equip de Govern d’Acord d’Esquerra, es finançaran amb una aportació de 57.336€ per part de l’empresa
concessionària del servei d’aigües, CASSA. Segons l’alcalde,
Bernat Solé, es tracta d’una obra esperada pels veïns de la zona
i no suposarà cap despesa per l’Ajuntament ja que s’han iniciat
les obres un cop s’ha aconseguit tot el finançament. Les obres
estableixen una zona de jocs infantils i dues zones verdes. Es
preveu que les obres finalitzin a finals d’aquest any.
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tapes de desguàs dels Safarejos Municipals. El robatori va tenir
lloc entre el dilluns 16 de juliol i el dimecres 18 de juliol, quan
un veí va adonar-se del furt i va alertar la Policia Municipal. En
aquest sentit, des de l’Ajuntament d’Agramunt ja s’ha informat
en diverses ocasions a la Comissaria dels Mossos de Tàrrega
de diferents robatoris de material de propietat municipal i se
sospita la possibilitat que hi hagi una petita xarxa encoberta
de venda de material usat des d’Agramunt, ja que en tots els
robatoris que s’han produït es tracta de ferralla.
ZONES BLAVES D’APARCAMENT

Amb l’objectiu de fomentar el comerç de proximitat i facilitar
l’estacionament puntual, l’Ajuntament d’Agramunt ha creat diferents zones blaves d’aparcament ràpid amb rellotge, que pot
adquirir-se tant a l’Oficina de Turisme com a les Oficines Municipals. Les noves places s’han habilitat a la Travessera del carrer
Sant Joan, a la Baixada del Mercadal, a la Plaça de l’Hospital, a
la Plaça de l’Om, al Camí de les Planes i al C. Santa Esperança.
Aquestes zones blaves entraran en vigor a partir del dilluns 3
de setembre.

POBLES AGREGATS
MAFET ACULL LA PRIMERA EDICIÓ DEL DIA DEL TERME

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA
AGRAMUNT APROVA UNA ORDENANÇA REGULADORA DE
CONVIVÈNCIA CÍVICA

L’Ajuntament d’Agramunt ha aprovat per unanimitat una ordenança que regularà la convivència i fomentarà el civisme entre els seus ciutadans. En aquest sentit, l’ordenança sancionarà
les activitats incíviques i el consum de begudes alcohòliques
a la via pública, entre altres. La confecció d’aquesta ordenança ha estat possible gràcies a una comissió de treball formada
per tècnics municipals, policia local i equip de govern que han

▼
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Un centenar de persones participen a la primera edició del
Dia del Terme. La iniciativa va tenir molt bona resposta ja que
van desplaçar-se fins a Mafet persones de tots els nuclis del ter-

me d’Agramunt. Des d’aquí es vol donar les gràcies a totes les
persones que ho van fer possible, i en especial a la Junta de Mafet i tots els seus col·laboradors. En aquests moments, ja s’està
pensant en l’edició de l’any que ve i amb el nou poble acollidor.

[AGOST 2012]

sió 582

57

L ' A J U N TA MEN T
I NFO R MA

▼

analitzat ordenances de diverses poblacions de diferents característiques per refondre el seu contingut en un únic document,
segons les necessitats d’Agramunt, ja que la majoria de poblacions ja disposen d’aquesta regulació des de fa anys. Es preveu
que entri en vigor el proper 10 d’agost. Aquesta ordenança se
suma a la de control i tinença d’animals i a la d’ocupació de
via pública, impulsades per l’Equip de Govern durant aquest
darrer any.

OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA AMB UNA TERRASSA

REGIDORIA DE SALUT I ESPORTS

L’Ajuntament Ple de data 14 de maig de 2012 va acordar recuperar, per via administrativa, la part de camí modificat situat
entre les parcel·les 20 i 26 del polígon 17, camí de Tarassó que
han estat modificats i alterats per l’empresa SAT Nº 1288 EL
PLA, propietari de les parcel·les.
S’acceptà el seu requeriment i s’ordenà que la restitució al
seu traçat original de la part de camí modificat, per tal de continuar en línia recta el traçat del camí fins a connectar-lo amb
el traçat del camí que s’ha mantingut, arrencant els rengs d’arbres que siguin necessaris i realitzant els moviments de terres
corresponents per tal de salvar el desnivell. En cap cas es pot
admetre un retranqueig per un camí intern de la pròpia explotació, s’executi com a màxim el dia 30 d’octubre de 2012.

PRESENTACIÓ DEL PROGRAMA NEREU

Les regidories de Salut i d’Esports conjuntament amb el CAP
d’Agramunt s’han adherit al programa Nereu. Una eina que serveix per canviar els hàbits en la pràctica d’exercici físic i en
l’alimentació que segueixen les famílies. El programa treballa
al voltant de tres pilars i actua principalment sobre els nens i
les seves famílies: l’educació d’hàbits, l’alimentació saludable
i l’activitat física. Les activitats es començaran a programar a
partir del mes d’octubre, moment en què professionals del sector i tècnics es posaran en contacte amb les famílies.
La presentació del programa es farà el proper dimecres 29
d’agost amb un conjunt d’activitats aquàtiques que es duran
a terme a les Piscines Municipals. Les activitats començaran a
partir de les 16h i hi podrà participar tothom, ja que l’entrada
serà gratuïta.
MOLT BONA FESTA MAJOR A TOTHOM

* * * * *
ACTES
RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE ADMINISTRATIU DE LA LLAR
D’INFANTS

S’acordà incoar el procediment per acordar, si s’escau, la resolució del contracte administratiu per a l’execució de les obres
d’Ampliació de la Llar d’Infants d’Agramunt, el que comportaria
la corresponent confiscació de la garantia, i el rescabalament de
danys i perjudicis, si els hagués i no fos suficient la citada garantia de conformitat amb l’establert en l’art. 208.3 de la LCSP.
APROVACIÓ DELS PROJECTES D’ACTIVITATS PEL PERÍODE
2012 DINS EL PLA DE JOVENTUT

S’aprovà dins el Pla Local de Joventut durant el període
2012-2015, adreçat als joves agramuntins de 15 a 30 anys,
el projecte d’activitats pel període 2012 anomenat: “Borsa de
treball i arrelament dels joves al municipi”.
Així com concórrer a la convocatòria de subvencions del Departament de Benestar Social i Família, d’acord pels projectes
d’activitats en l’àmbit de la joventut dels ens locals de Catalunya i sol·licitar un ajut de 25.800€ pel projecte “Borsa de
treball i arrelament dels joves al municipi”.
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Es concedí llicència municipal per l’ocupació de la via pública amb una terrassa (taules i cadires) al següent establiment:
Francisco Aldana Fuentes. Bar musical Itzel
Av. Catalunya, 19-21 - Una part del C. Clos, 2
20 taules i 80 cadires
EXECUCIÓ DE LA RECUPERACIÓ DE CAMINS DE CASTELLSERÀ
A LA FULIOLA (ZONA TARASSÓ)

NOMENAMENT JUTGE DE PAU SUBSTITUT D’AGRAMUNT

S’acordà proposar per a l’elecció, per un període de quatre
anys, el Sr. Josep Maria Codina Ginestà per exercir el càrrec de
Jutge de Pau Substitut del municipi d’Agramunt. S’aprovà per
dotze vots a favor, set d’Ad’E, quatre de CiU i un del PSC, i una
abstenció del PP.
ORDENANÇA MUNICIPAL NÚM. 32 REGULADORA DE LA
CONVIVÈNCIA CÍVICA: APROVACIÓ INICIAL

Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’Agramunt regular
l’ús dels espais d’ús comú, ja siguin públics o privats, i les
afectacions a la convivència amb tercers derivades d’activitats
o accions pròpies, constitueixen un àmbit de relació social, individual o col·lectiva, que ha d’articular-se sota els principis de
respecte, tolerància, seguretat ciutadana, salubritat i sostenibilitat ambiental.
S’aprovà inicialment l’ordenança núm. 32 reguladora de la
convivència cívica del terme municipal d’Agramunt. Es va aprovar per unanimitat dels quatre grups polítics.
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE DE PARELLES
DE FET

L’Ajuntament d’Agramunt en ple en sessió ordinària de 4 de
juliol de 2003 va acordar crear el registre municipal de parelles
estables així com una normativa reguladora.
Tenint en compte que s’han produït modificacions legislatives
que obliguen a actualitzar l’esmentada normativa, en concret
cal adaptar-se al disposat en el capítol IV de la Llei 25/2010,
del 29 de juliol, del llibre segon del Codi Civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família que substitueix íntegrament la Llei
10/1998, de manera que es posa fi al tractament separat que
l’ordenament català havia donat a les parelles estables.

S’acordà aprovar inicialment la modificació del reglament de
parelles de fet del terme municipal d’Agramunt per adaptar-se
a la nova normativa. S’aprovà per unanimitat dels quatre grups
polítics.
APROVACIÓ DELS COMPTES 2011

S’aprovà els comptes generals municipals corresponents a
l’exercici econòmic de 2011. S’aprovà per unanimitat dels quatre grups polítics.
ZONA CATASTRÒFICA

S’acorda per unanimitat de tots els grups DEMANAR LA DECLARACIÓ DE ZONA CATASTRÒFICA DE DIVERSES COMARQUES DE LA DEMARCACIÓ DE LLEIDA PER LES PEDREGADES del dia 5 de juliol de 2012 que va afectar la Comarca de
l’Urgell, entre altres, i donat que els efectes de la tempesta
de pedra i aigua van ser devastadors, de tal manera que van
ocasionar una afectació molt greu en els cultius agrícoles (fruita, alfals, blat de moro...) i en les instal·lacions d’explotacions
agrícoles i ramaderes.
Atès que la tempesta de pedra també va afectar greument
teulades i vidres –de totes les activitats econòmiques–, indústries i magatzems, habitatges particulars i tots els vehicles que

eren al carrer així com també tots els equipaments municipals
i instal·lacions esportives, lúdiques i mobiliari urbà en general.
ACORD PER DEMANAR AL CONSELL COMARCAL I AL DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT LA SUBVENCIÓ DEL COST
DE MENJADOR DELS ESCOLARS DELS NUCLIS AGREGATS

S’ha demanat al Consell Comarcal de l’Urgell i al Departament d’Ensenyament que es mantingui la subvenció pel servei
menjador pels residents dels nuclis agregats del nostre terme:
Donzell d’Urgell, Mafet, Montclar, les Puelles, Almenara Alta i
Rocabertí que cursen estudis bàsic des de P3 fins a 4rt d’ESO a
l’IES Ribera del Sió. S’aprovà per unanimitat dels quatre grups
polítics.
MOCIONS

Aprovada per unanimitat la MOCIÓ PRESENTADA PER
ACORD D’ESQUERRA SOBRE LES RETALLADES EN INSERCIÓ DE PERSONES AMB DISCAPACITAT.
Es va aprovar, per set vots d’Ad’E, i sis abstencions, quatre de
CiU, una del PP i una del PSC, una MOCIÓ PRESENTADA PER
ACORD D’ESQUERRA SOBRE ELS RECURSOS PER A L’EDUCACIÓ NO UNIVERSITÀRIA I LES DECISIONS EN POLÍTICA
EDUCATIVA.
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Carta de comiat
Em dirigeixo a tots els pacients que durant els últims set anys han dipositat la seva
confiança en el treball realitzat a la clínica dental Cascos-Martorell on he estat treballant
i oferint el màxim dels meus coneixements i entrega per a tots vostès.
Per circumstàncies alienes a la meva voluntat és inviable la meva continuïtat a la
clínica i he de marxar per tal de continuar oferint aquests coneixements i entrega en
un altre lloc. A partir del mes de setembre m’han ofert l’opció de continuar fent el
que sempre m’ha agradat en una clínica a Lleida (situada al carrer Doctor Fleming, 2,
4rt, 1ª i telèfon 973725070-973245947) que fins ara era propietat del doctor Montoy,
mort recentment. Per a tots aquells que vulguin continuar al meu costat, només dir-los
que agrairé la seva confiança, i a la resta de pacients que en algun moment he atès,
sincerament moltes gràcies per tot.
Fins aviat,
Dr. Jordi Cascos Romero
(Clínica Dental Cascos-Martorell)

Te’n vas anar i no et volíem
deixar marxar, i tu amb el teu
tarannà sempre ens deies:
- Tot ho farem, deixeu-me fer
que quan jo em mori
de mi ja us recordareu.
Quina veritat més ben dita.
No hi ha ni un sol dia
que no pensem en aquell dia.
Josep Mª

Sisè aniversari

Josep Martí Bonastre
Que morí cristianament el dia 31 de juliol de 2006.
La teva apenada esposa, Conxita, fills i família tota
sempre et tindrem en un raconet dels nostres cors.
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A LMA N A C

Les fases de la lluna i previsió del temps
segons el Calendari dels Pagesos:

Mes de 30 dies, novè del nostre calendari.
Ens apropem a la tardor i els dies i les nits
tenen la mateixa durada.
El dia 1 el sol surt a les 5h 17m, i es pon
a les 18h 25m. El dia 30 el sol surt a les 5h
46m, i es pon a les 17h 35m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
BALANÇA. Avui entrem a la TARDOR a les
14h 49m.

Quart
minvant

el dia 8, a les 13:15 h
Variable

Lluna
nova

el dia 16, a les 2:11 h
Tempestes

Quart
creixent

el dia 22, a les 19:41 h
Algunes tempestes

Lluna
plena

el dia 30, a les 15:19 h
Bon temps

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
El setembre, igual que el maig, és el mes
dedicat a la Mare de Déu. Se celebra la
festa de les imatges marianes que, segons
la tradició, han estat trobades i fan la festa
el dia 8 coincidint amb la del naixement de
Maria. El setembre és el mes de la verema
per les contrades on es conrea la vinya i
també és el període de l’any quan es prepara la terra per tornar a sembrar.
Setembre assolellat
bon vi assegurat.

La bona fusta per obrar
pel setembre l’has de tallar
per la lluna nova, talla la soca
i per la vella talla l’estella.

(Mes de juliol de 2012)
NAIXEMENTS
Agnès Sumandea
Ian Martínez García

dia 21
dia 24

MATRIMONIS
Joan Antoni Torné Cortés, i
Míriam San José Labrador
David Gargallo Lobo, i
Alba Maria Sanz Sánchez
Marcial Pérez Balagueró, i
Maria Isabel Fernández Brils

Pel setembre,
a collir ametlles.

DEFUNCIONS
Ramon Pastor Bragat
Fernando Llorens Cugueró
Victòria Jovell Baró

Dies 1 i 2: Festa Major d’Agramunt.
Dia 8: Nativitat de la Mare de Déu. Agramunt celebra la festa de la Mare de Déu
dels Socors. Antigament tal dia com avui
era el dia gran de la nostra Festa Major.
Entre les Marededéus trobades figura la de
Montserrat, que havia celebrat la seva festa
el dia d’avui fins que en data relativament
recent es traslladà al dia 27 d’abril. El refranyer encara recorda aquestes dates.

Setembre sense saó,
collita sense braó.
Hom creu que aquest mes és el més bo
per tallar fusta destinada a ser treballada,
sempre tenint en compte les fases de la
lluna. El refranyer també recorda que és el
mes en què s’arrepleguen molts fruits:

Demografia

dia 12
dia 22
dia 27

88 anys, dia 1
57 anys, dia 19
84 anys, dia 29

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

De la Mare de Déu de setembre
a la de la Concepció,
tres mesos hi compto jo.
Dia 11: Diada Nacional de Catalunya.
Barcelona cau en poder de les tropes castellanes de Felip V. Catalunya deixa de ser
un estat sobirà i es converteix en una colònia de la corona castellana, i encara dura.

JOSEP ROVIRA

SETEMBRE 2012

Ramon Bernaus i Santacreu

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JULIOL
2
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL JULIOL
Dia 1 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 5 .........................................
Dia 11.........................................
Dia 27.........................................
TOTAL .........................................

24,7 l./m2
1,0 l./m2
9,5 l./m2
0,3 l./m2
1,0 l./m2
36,5 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL JULIOL
Màxima del mes ...............37°, dies 18, 19 i 26
Mínima del mes .............................. 12°, dia 2
Oscil·lació extrema mensual ........................25°
Mitja de les màximes ...........................31,770°
Mitja de les mínimes ...........................17,330°
Mitja de les mitjanes ...........................24,540°

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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-Tu tindràs estrelles com no en té ningú...
- Què vols dir?
- Quan miris al cel, de nit, com que jo viuré en una de les estrelles, per a tu
serà com si totes riguessin.
- I quan t’hagis consolat estaràs content d’haver-me conegut. Sempre seràs
amic meu. Tindràs ganes de riure amb mi. I de vegades obriràs la finestra,
perquè sí, per gust... Aleshores diràs: “Si les estrelles sempre em fan riure!”
El Petit Príncep

Fernando Llorens Cugueró
Que morí el 19 de juliol de 2012, als 57 anys.

La família agraeix molt sincerament totes les mostres
de suport i d’afecte rebudes aquests dies.
Gràcies per estar al nostre costat en tot moment.
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L LEUR E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per
Ricard Bertran

En aquest muntatge el
canal d’Urgell “entra”
a l’habitació del vailet
formant una petita
cascada, on el petit s’hi
remulla tot sorprès.
La imatge de l’esquerra
és l’original, mentre
que a la de la dreta
s’han fet set modificacions. A veure si les
trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SUDOKU

SALT DE CAVALL
Començant per la síl·laba on assenyala la fletxa, i fent el moviment
del CAVALL als escacs, trobareu un
refrany català.

plat

de

pa

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que
cada fila, cada columna i cada quadrat de 3x3
caselles (delimitat per una línia més gruixuda)
tingui els números de l’1 al 9 sense que en falti
ni se’n repeteixi cap.

Solució a les
7 diferències:
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:
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Solució al
SUDOKU:
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4
8
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8
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5
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L’escudella de pagès és el plat que
atipa més.

Vint-i-quatrè Aniversari de

Fernando Ros i Pijuan
(Fundador de Ros Roca SA)

La família que no t’oblida
us demana
un record en l’oració.

Agramunt, 20 d’agost de 2012
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

ircular pels nous camins de
la part nord d’Agramunt,
sorgits de la concentració parcellària, és tota una proesa. S’assembla més a participar en el
París-Dakar que anar a la finca
a segar. El ferm dels camins és
molt irregular i està ple de codines, algunes de la mida d’ous de
gallina. Cal compadir els usuaris habituals d’aquests camins.
El seu mal estat contrasta amb
els de la zona sud del terme pels
que fa de molt bon circular, amb
un ferm molt més ben compactat
i grava més trita.

C

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH

Els cossos calents zigzaguegen i s’enfonsen
en l’aigua clorada d’un quadrat de món estiuenc,
cada dia, a la mateixa hora, paraules, crits,
gestos de rutines, evasió d’idees, esgotament.
(Núria Sorribes)

[AGOST 2012]
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Setè Aniversari

Josep Mª Novell Boncompte
Que morí cristianament el 26 d’agost de 2005.

Cinquè Aniversari

Maria Engràcia Novell Muixí
Que morí cristianament el 5 de març de 2007.

A.C.S.

La seva vídua i mare Teresa Muixí, els seus fills, néts, germans i familiars,
els tenen en el seu record i mai no els oblidaran.
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ntre els anys 1956-59 el mestre de les Escoles Nacionals, Emili Curià, va organitzar una tuna que comptà amb la collaboració de músics de l’Orquestra Agramuntina. La fotografia d’aquest mes és del curs 1957-58 i està integrada per
alumnes d’ingrés, segon i quart de batxillerat. Malgrat les nombroses consultes fetes no s’ha pogut identificar el nen marcat
amb el número 2.
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D’esquerra a dreta i de baix a dalt: 1) Nuri Curià. 2) ? 3) Ramon Penella. 4) Xavier París. 5) Eduard Puig. 6) Josep M. Lluch. 7) Sisco Areny. 8) Josep Balagueró. 9) Domingo Balasch. 10) Jaume Canosa. 11) Xavier Piulats. 12) Josep M. Figuera. 13) Gabriel Serra.
14) Josep Pedrós. 15) Cecília Vidal. 16) Jaume Cuñat. 17) Pepe Lluelles. 18) Ramona Carrera. 19) Maria Areny. 20) Emiliana Cercós.
21) Paquita Berengueres. 22) Ramon Andreu. 23) Mercè Gomà. 24) Josefina Escolà. 25) Maria Melgosa. 26) Teresa Solé. 27) Sílvia
Codina. 28) Cristina Bergués. 29) Antoni Gros. 30) Rosa M. Gomà. 31) Josep M. Ribalta. 32) Ramon Lluch. 33) Jordi Oluges. 34) Leonor
Sangrà. 35) Emili Curià. 36) Mercè Carulla. 37) Josep Baró. 38) Teresa Huguet. 39) Josep Ripoll. 40) Jaume Areny.
[AGOST 2012]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

Trenta anys separen les dues
imatges. La d’ahir va ser feta
durant la primera temporada de les Piscines Municipals l’any 1982. La d’avui és
d’aquest mes d’agost. Entre les
diferències més destacades, a
més de la construcció de l’edifici del fons i la desaparició
dels arbres del Camp de Futbol, són l’ampliació de l’edifici
de serveis amb la terrassa del
bar i l’espai d’entrada; la modificació de la piscina dels més
petits; la natural crescuda dels
arbres i bardisses que tanquen el recinte; els canvis en
la “platja”, la zona pintada de
verd que envoltava les piscines
i dels bancs; la retirada de la
paperera, el tobogan i l’aparell de gimnàstica. Fa 30 anys
s’observa una gespa molt més
homogènia i crescuda.
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per JOSEP BERTRAN

