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LA 3...
tota l’esplanada de l’actual turó dels
Dipòsits. L’únic rastre que en queda el
trobem sota terra. És la gran cisterna
enterrada al bell mig de l’espai del
claustre.

JOSEP BERTRAN

Aquest número ha sortit amb un cert
retard en relació a les dates habituals
per tal de poder recollir els resultats
de les eleccions que es van celebrar el
diumenge 25 de novembre. El lector
hi trobarà el que han
donat de si els comicis
i la comparació amb els
de fa dos anys, tenint en
compte que han estat
unes eleccions avançades.
En motiu de la definitiva recuperació del
Pou del Gel hem cregut
oportú fer-lo protagonista
d’un dels reportatges en
profunditat que anem
publicant periòdicament
sobre temes d’Agramunt,
amb una estimable acceptació per part dels
nostres lectors.
Aquest reportatge també tracta de
l’antic convent de Sant Francesc,
desaparegut durant la segona meitat
del segle XIX a partir de la Desamortització, i que ocupava pràcticament

La secció Cop d’ull al retrovisor repassa el tema de la problemàtica de la
neteja urbana i la recollida d’escombraries a partir d’informacions aparegudes tant al SIÓ dels anys seixanta,
de la seva evolució i modernització,

com també de normatives del segle
XVIII.
Destaquem també la informació sobre les obres de restauració dels absis
de Santa Maria, la part del nostre
temple d’un romànic
més primitiu. Com sol
passar en aquests tipus
de treballs, començada
l’obra surten a la llum
infraestructures ignorades que val la pena
incloure en el projecte.
I com és habitual també, cal buscar-ne els
recursos econòmics
corresponents.
Ens fem ressò de la
crida que s’ha fet des
de la Fundació Guinovart perquè els veïns
participin en l’homenatge a celebrar en motiu del cinquè aniversari de la mort d’en Guino. Cadascú
de nosaltres ha d’escollir una obra
del fons de l’Espai i les més votades
formaran part d’una exposició commemorativa. ■
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A C T UA LITAT FETS D EL M E S

per JOSEP BERTRAN

Agramunt vol decidir

JOSEP BERTRAN

Més del 75% dels agramuntins que el dia 25 van a anar a votar escolliren una opció
de caràcter nacionalista, mentre que les autonomistes s’han quedat molt endarrere.
El “dret a decidir” va ser el gran guanyador a casa nostra.

[NOVEMBRE 2012]
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M

algrat que la participació va ser de gairebé el 10 per cent
més que ara fa dos anys, els
agramuntins (67,57%) ens
quedem per sota de la mitjana
lleidatana (69,28%) i catalana (69,56%) a l’hora d’anar
a votar. És una tendència que
es manté al llarg de tots els
comicis.
La jornada electoral tornà a
recuperar el col·legi de Ca la
Vila que durant les obres de
restauració es traslladà a les
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ELS 15 DIPUTATS PER LLEIDA

▼

CiU
Albert
Batalla

CiU
Josep Maria
Pelegrí

ERC
Josep
Cosconera

CiU
Ramona
Barrufet

ERC
Maria Rosa
Amorós

CiU
Antoni
Balasch

ERC
Albert
Donés

CiU
Mireia
Canals

PP
Dolors
López

CiU
Àlex
Moga

CiU
Cristina
Bosch

PP
Marisa
Xandri

PSC
Àngel
Ros

CiU
Violant
Cervera

ICV
Sara
Vilà

AGRAMUNT
Mesa

Cens

Votants

CiU

ERC

PP

PSC

ICV

SI

C’s

CUP Altres Nuls Blancs

2010 2012

2010

2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2010 2012 2012 2012 2012 2012

1

623

605

362

410

169

215

41

84

31

36

34

23

5

10

32

14

4

4

7

6

4

7

2

738

723

441

464

223

246

53

90

45

53

38

24

9

16

10

6

6

8

9

2

2

8

3A

617

627

345

420

151

199

37

93

31

35

42

44

9

12

22

4

3

13

7

3

0

10

3B

699

721

421

499

188

238

52

138

28

37

54

33

8

14

25

12

3

8

4

4

1

10

4A

571

560

313

384

131

171

28

55

35

51

44

37

19

25

13

7

5

7

10

8

2

11

4B

610

600

367

415

153

179

41

93

30

37

47

35

15

19

16

4

9

18

12

4

2

12

553 200 249

259

196

65

96

118

47

30

58

49

27

11

58

TOTALS 3.858 3.836 2.249 2.592 1.015 1.248 252
Percentatge

58,29 67,57 45,13 48,15 11,20 21,33 8,89 9,61 11,52 7,56 2,89 3,70 5,25 1,81 1,33 2,24 1,89 1,04 0,42 2,24

RIBERA DEL SIÓ

Cens

CiU

PSC

PP

ICV

ERC

SI

C’s

CUP

193

71

65

23

13

9

14

5

5

8

29

3

1

1

3

9

PREIXENS

377

128

123

10

14

11

30

4

11

54

48

7

2

6

8

13

OSSÓ DE SIÓ

186

75

72

11

13

11

12

4

2

10

15

4

2

0

2

2

ELS PLANS DE SIÓ

465

195

194

20

9

10

13

10

7

35

82

14

4

3

4

7

MONTGAI

594

206

221

32

24

35

40

7

5

98

104

9

9

0

4

12

LA SENTIU

410

145

139

59

21

22

26

4

15

29

53

5

3

7

8

9

PUIGVERD

Escoles. Això comportà alguna confusió en els votants,
que no van estar prou atents
al contingut de les comunicacions electorals que van rebre
a casa seva.
La campanya electoral

transcorregué amb l’atonia
habitual dels darrers anys. La
crisi afectà a l’hora dels cartells i banderoles que, malgrat haver-n’hi molts de penjants, es constatà una davallada per les nostres places i

carrers. Aquest tipus de propaganda electoral té els seus
orígens en els primers anys de
la democràcia. Avui en dia,
amb les televisions i les noves
tecnologies, no creiem que sigui gaire eficaç.
[NOVEMBRE 2012]
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ARC PARLAMENTARI CATALÀ

DIFERÈNCIES ENTRE LES ELECCIONS
DE 2010 I DE 2012
Votants

21 20
(10)

50
Entre parèntesi
resultats 2010

(62)

(28)

135

Cens electoral ............. – 22

19
(18)

Nombre de votants ...... + 343

13
(3) 9

(10)

E S C O N S

3

Índex de participació ...

+ 9,28%

Resultats de CiU ......... + 233

+ 2,48%

Resultats d’ERC .......... + 258 + 10,17%

(0)

DISTRIBUCIÓ DE VOTS PER PARTITS A AGRAMUNT
Entre parèntesi
els vots obtinguts el 2010.

Resultats del PSC ....... – 63

– 4,03%

Resultats del PP.......... + 49

+ 0,67%

Resultats d’ICV ........... + 31

+ 0,79%

1.248
(1.015)

553
(252)

27 Altres
(55)

47
(118)

58
(65)

49

249

(0)

(200)

96
(65)
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Percentatge

196
(259)

En els gràfics adjunts el lector trobarà tota la informació
dels resultats a casa nostra i
als municipis de la Ribera del
Sió i la seva comparativa amb
els de fa dos anys.
La federació de CiU obté
gairebé la meitat dels vots
(48,15%), confirmant la seva
hegemonia en comicis autonòmics i generals. La que havia estat una força important,
el PSC, continua la davallada
amb un resultat molt minso (7,56%). Possiblement la
seva feblesa a nivell local hi
haurà ajudat.
ERC remunta (21%) continuant amb aquesta muntanya russa de resultats, tot el

Partits

Vots %

LLEIDA

Escons

Vots %

AGRAMUNT

Escons

Vots %

2010

2012

2010

2012

2010

2012

38,50 30,62

62

50

46,90

43,1

9

8

45,13 48,15

18,30 14,46

28

20

14,80 10,40

3

1

11,52

7,00 13,67

10

21

9,20

17,40

1

3

11,20 21,33

12,30 13,01

18

19

10,20 11,30

2

2

8,89

9,61

2010

2012

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

CATALUNYA

2010

2012

7,56

7,40

9,91

10

13

4,00

5,40

0

1

2,89

3,70

3,40

7,59

3

9

1,50

3,30

0

0

1,33

2,24

3,30

1,28

4

0

3,10

1,50

0

0

5,25

1,81

0

3,48

0

3

0

3,10

0

0

0

1,89

Participació:
59,95% 69,56%

Pel que fa a la participació, els agramuntins
ens quedem per sota de
la mitjana lleidatana
i catalana.

Participació:
Participació:
61,75% 69,28% 58,29% 67,57%

contrari d’altres forces, com
el PP que manté una estabilitat (9,61%) comptant amb
un electoral fidel en totes les
eleccions, com ho és també
la candidatura d’ICV (3,7%).
L’espanyolista C’s ha arreplegat un 2,24% amb 58 vots,
28 més que ara fa dos anys.
Com es pot veure, l’única candidatura parlamentària que a
Agramunt ha perdut vots ha
estat la socialista. Les noves incorporacions al ventall
electoral SI (1,81%) i CUP
(1,89%) apleguen les opcions
nacionalistes més radicals.
De les opcions testimonials,
cal destacar els Verds contra
la Crisi que no han aconseguit
ni un sol vot; la Upd que lidera la nacionalista espanyolista Rosa Díez n’ha tingut 2;
la formació xenòfoba PxC, 5;
els Pirates, 5; els Hartos, 3, i
la candidatura dels Escons en
Blanc, n’ha aplegat 8; mentre
que els vots blancs han sumat
58 i els nuls 11.
[NOVEMBRE 2012]
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A C T UA LITAT FETS D EL M E S

Els primers treballs han consistit
en enderrocar la part de la paret
adossada a l’absis.

És pràcticament la
darrera fase d’unes
obres que van començar el 2005.

E

l mes de gener de 2009, fa
gairebé tres anys, s’aprovà
una partida de 100.000 euros per la restauració dels absis del temple parroquial. És
pràcticament la darrera fase
d’unes obres que van començar el 2005 i que s’han anat
fent des d’aleshores de forma
intermitent. Aquesta vegada

el finançament és a càrrec
de l’Obra Social de la Caixa a
través del programa de la Generalitat Romànic obert.
Les obres tenen com a objectiu destapar un tram dels
absis de l’esquerra, que quedà amagat amb la construcció de la sagristia, i refer els
carreus dels tres absis des-

gastats pel temps. Cal recordar que fa més de 50 anys ja
foren objecte d’una important
restauració. Aleshores es van
retirar les restes de les torres
de defensa de l’antiga muralla medieval de la qual els
absis formaven part.
La sagristia es va construir
a finals del segle XVII. En la
[NOVEMBRE 2012]
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Restauració dels absis
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JOSEP BERTRAN

Al primer pis de la sagristia hi ha
el gran armari on es guardava
l’Arxiu Històric Parroquial. Molta
documentació va desaparèixer
amb les guerres. La que va quedar
es traslladà a l’Arxiu del Bisbat.
A la dreta, carreus de pedra que
formaven part de la muralla.
Antiga comuna que utilitzaven els
clergues de la nombrosa comunitat
que s’aplegava en el temple.

llinda d’una de les finestres hi
ha esculpida la data de 1694.
Cal tenir en compte que les
esglésies romàniques no tenien sagristia i els ornaments i
vasos sagrats es guardaven en

uns armaris adossats als absis
interiors o a l’altar. La sagristia
es deuria aixecar després de la
construcció de la capella del
Socors (1667), segurament
en un projecte conjunt donat

JOSEP BERTRAN
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que les seves estructures es
complementen.
Mentre que per construir
els murs de la capella es van
utilitzar carreus de pedra de
bona qualitat –possiblement
procedents del Castell–, els
de la sagristia estan aixecats
amb pedres petites i irregulars que van quedar amagades sota el revocat que ha
anat perdent amb els anys i
mai més no s’ha refet. La paret exterior de la sagristia segueix aproximadament la línia
de l’antiga muralla que, com
hem dit, estava adossada a un
dels absis.
Durant els primers treballs
s’ha constatat el bon estat
de conservació de la part de
l’absis tapat pel mur de la sagristia. També han sortit a la
llum estructures que estaven
amagades, i ara els tècnics i
la Parròquia estudien la possibilitat d’ampliar el projecte
inicial i d’aquesta manera es
podria veure la totalitat del
conjunt dels absis i la seva
connexió original amb els
murs laterals del temple.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

1
Els agramuntins commemoraran
el 5è aniversari de la mort de
l’artista.

El rellotge de sol és obra
del picapedrer Jordi Martí.

1. En record
de Guinovart
La Fundació Espai Guinovart ha convocat les entitats
agramuntines i tot el veïnat
a participar directament en
l’homenatge que s’organitzarà
en motiu del cinquè aniversari de la mort d’en Guino. En
una assemblea celebrada el

dia 12 de novembre a l’Ajuntament, els organitzadors van
convidar tots els veïns per escollir una obra de les més de
300 que configuren el fons
artístic de la Fundació. Amb
les més votades es muntarà
una exposició d’homenatge
que s’inaugurarà el 15 de
desembre i es podrà veure

durant tres mesos. Per triar
l’obra, únicament se’n pot votar una, i es pot fer de dues
maneres. En el cas que formeu part d’alguna associació,
cal posar-se en contacte amb
els representants que disposen d’un catàleg on poder
veure totes les obres. També
podeu consultar-lo i votar a
l’Oficina de Turisme, així com
també ho poden fer els veïns
que no siguin de cap entitat.
El termini finalitza el 30 de
novembre. A més a més la
Fundació ha demanat a les
entitats que participin en els
actes d’homenatge organitzant alguna activitat especial.

2. Tots Sants
El dia de Tots Sants els visitants al tercer recinte del
cementiri van poder veure
un grup escultòric amb un
rellotge de sol esculpit en un
gran bloc de pedra. Al seu
costat escrites en un faristol
hi ha les normes a seguir per
la seva correcta confecció,
és a dir, perquè estiguin ben
equilibrats en relació a la seva
situació geogràfica. El recinte
també ha estat enjardinat.

JOSEP BERTRAN

3. Vaga General

2

La incidència de la vaga general del dia 14 de novembre
va ser pràcticament nul·la. Els
comerços van obrir tots. Les
empreses van funcionar amb
normalitat, i com en l’anterior
vaga els treballadors van deixar els cotxes una mica lluny
de la fàbrica. Gairebé tot el
professorat dels centres d’ensenyament va treballar i la
majoria d’alumnes van assistir
a classe, a excepció de l’Institut on l’absència es va notar
i alguns cursos van fer activitats reivindicatives confeccio[NOVEMBRE 2012]
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Guanyadors dels lots obsequi dels col·laboradors: Concepción Herrero, Alfons Amigó,
Jaume Areny Torné, Jaume Fernández, Josep Francesc Pla i Bepeta Coma.

JOSEP BERTRAN

A C T UA LITAT FETS D EL M E S

5
El Grup Escènic i altres col·laboradors de la jornada.

FONT: GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ

nant i penjant pancartes. El
transport va ser el més afectat,
alguns paradistes del mercat
no van poder arribar per culpa
dels piquets “informatius”.

4 i 5. La Marató de Sang
Un total de 181 persones,
91 dones i 90 homes, van
participar en una nova edició
de la Marató de Sang que se
celebrà el dia 20 d’octubre.
Van poder donar sang 159
persones. Destacar que 15
ho van fer per primera vegada. La jornada comptà amb la
col·laboració de diverses persones i entitats.

6. Lo Pardal

JOSEP BERTRAN

Dins el cicle “L’important
és la idea” es pot veure a les
finestres de l’edifici de Lo
Pardal 1, una nova mostra de
l’artista Josep Vallribera
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7. Llibre contra la crisi
No hi ha crisi! (si tu vols),
és el títol del llibre que aca-
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7
Portada del llibre.

ba de publicar l’agramuntí
Ramon Badia Teruel. L’obra
porta com a subtítol “Guia per
gestionar petites i mitjanes
empreses que vulguin superar
una situació difícil”. L’obra ha
estat editada per Pagès Editors, té 168 pàgines i el seu
preu és de 18 euros. El llibre
pretén ser un manual que
puguin utilitzar les empreses
com a marc de referència per
a diagnosticar sobre l’evolució
del seu negoci. ■

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

Josep Bertran

Neteja i escombraries
“...mal que ens pesi, hem de reconèixer que la majoria
dels agramuntins som bruts”

Un dels temes
habituals que es
tractava durant
els primers anys
de la revista era
el de la neteja.

ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Durant la pesta porquina
del 1976 els porcs morts es
dipositaven a l’abocador.

“Mal ens pesi, hem de reconèixer que la majoria dels
agramuntins som bruts, o almenys no som tan nets com
caldria. Parlem així perquè és
incomprensible que una minoria irresponsable hagi aconseguit, tota sola, que Agramunt ofereixi aquesta impressió de deixadesa i abandó”.
Aquest paràgraf forma part
d’un article firmat per Iset en

la seva secció habitual “De
Casa a Casa” de l’any 1966.
Durant aquest any SIÓ publica, com a mínim, una dotzena de notícies, comentaris
i notificacions municipals referents a la necessitat de tenir un Agramunt més net. És
evident que llegint tot aquest
patracol d’escrits es té la
sensació que l’Iset tenia raó
i els agramuntins, a nivell

comunitari eren molt bruts.
“Recordamos una vez más
que tirar basuras en sitios
estratégicos, pues a parte de
la triste impresión de suciedad que ello produce en el
visitante, lo qual redunda en
perjuicio del buen nombre de
la Villa y dando una lastimosa sensación de incultura, es
un costante peligro de infección”.
A més de recomanacions
com aquesta, l’Ajuntament
també amenaça als qui embrutin “si hasta el momento
la Alcaldía se ha mostrado
benévola y comprensiva, por
imperativo de ciertas circunstancias (sic), en lo sucesivo,
de persistir en tal actitud, se
verá precisa a imponer sanciones, aunque siempre dolorosas, contribuyan a convertir
a la población en lugar decoroso y agradable”. Aquestes
mesures punitives s’haurien
d’aplicar avui en dia contra
els que per estalviar-se aixecar la tapa del contenidor o
plegar les capses i cartrons
les deixen tranquil·lament i
impune a terra.
No hi ha constància de
quan va començar a fer-se el
[NOVEMBRE 2012]
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▼

Els agramuntins dels anys seixanta també participaren en l’esperit modernitzador que imperava en el
conjunt de la societat catalana, el naixement de SIÓ n’és una bona mostra. Un dels temes habituals que
es tractava durant els primers anys de la revista era el de la neteja. Des de la pròpia revista i des de
l’Ajuntament s’emprengueren mesures tècniques i de divulgació per fer un Agramunt més net i més d’acord
amb els nous temps. Gairebé mig segle després alguns dels problemes que es denunciaven, encara malauradament continuen vigents.
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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

▼
Amb l’abocador comarcal de Tàrrega es van clausurar els municipals.

No tenim constància de quan es va
instaurar el servei
de recollida d’escombraries. Sembla que inicialment
un empleat municipal passava amb
un carretó pels
carrers i places.
Acudit del Creus sobre les deixalles entre la Capella i el Sió.
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servei municipal de recollia
d’escombraries. Durant segles no hi havia pas necessitat que ningú passés a recollir el que ara es coneix com
deixalles o escombraries. Les
triadures del menjar, ara en
diem l’orgànica, es reciclaven
als femers, als corrals i als
horts. De les altres en prou
feines se’n generava i si n’hi
havia es llençaven en qualsevol lloc.
Les notícies més antigues
que coneixem sobre la regulació municipal d’aquest
tema daten de 1756 quan la
Paeria aprovà unes ordenances que regulaven la majoria
d’aspectes de la convivència

dels agramuntins. Els lectors les poden trobar en el
col·leccionable Episodis de
l’Agramunt dels s. XVII i XVIII.
Un dels capítols d’aquestes
ordenances deia que “Los vecinos deben limpiar y conservar libre de basura o animales
muertos el trozo de calle a
que dé frente, así como desembarazarse de todo, nieve,
piedras, teniéndolas sin ocupar con tablas o maderos o
paradas de tienda, salvo los
días y horas de feria o mercado a lo que se les permita.
Bajo multa de 5 sueldos”.
Han passat 256 anys i algunes d’aquestes prohibicions
encara no es compleixen.
Una altra ordenança es referia als femers “que se hallan dentro o alrededor de la
Villa, los que existen en la
plaza del Mercadal y en el espacio que media entre la Iglesia Parroquial y el convento
de San Francisco (Colegio de
San Buenaventura), los quitarán sus dueños llevándolos
a sus tierras dentro del término preciso de 15 días”.
No tenim constància de
quan es va instaurar el servei
de recollida d’escombraries.
Sembla que inicialment un
empleat municipal passava
amb un carretó pels carrers
i places. Més tard ja va passar amb un carro i una mula.
Molts lectors ho recordaran ja
que no va ser fins l’any 1966
que l’Ajuntament va comprar
a Ros Roca un tractor i un remolc especial.
En la nota en què s’informava de la compra, també
incloïa el recordatori de “la
obligación que tienen los vecinos de depositar la basura
en cubos cerrados frente a
sus respectivos domicilios o
bajarla en el momento pre-

ciso, con el fin de facilitar
la buena marcha del servicio
de referencia”. Alguns dels
lectors recordaran les polèmiques per culpa que molts
veïns deixaven la galleda de
les escombraries destapada
i els gats s’encarregaven de
buidar-la abans d’hora.
Nou anys més tard el sistema va quedar obsolet i l’Ajuntament firmà amb Ros Roca
un conveni per a la compra
d’un camió amb carrosseria
Modelo Minor Pack MK de 7
m3 de capacitat. A finals del
segle XX la recollida d’escombraries passa a fer-se amb el
sistema de contenidors. El
servei es comarcalitza a través
de l’empresa pública Urgell
Net. Es comença la recollida
selectiva i es col·loquen paulatinament els contenidors
de vidre, després els de paper, més tard els d’embasos
i a primers del segle actual
s’estableix la recollida d’orgànica.
Però tothom està cansat
de tants contenidors que
fan nosa, pudor, brutícia i
destrossen el paisatge urbà.
S’inventen i es comencen
a instal·lar els contenidors
soterrats. En algunes poblacions ja utilitzen el servei de
recollida porta a porta. Els veïns baixen les escombraries al
carrer i les deixen davant de
casa seva, això sí amb galledes especials i els dies que
els toca, i amb un camió passen a recollir-les. És a dir, que
s’ha tancat el cercle. Som allà
on érem.
Un dels problemes que va
generar la recollida d’escombraries va ser què fer-ne, on
deixar-les. Inicialment no era
gaire problema. Primer el
carretó i després el carro les
abocaven en algun erm prop

JOSEP BERTRAN

Imatge actual de l’actuació
d’alguns veïns.

del poble i llestos. A mesura
que els quilos de brossa que
s’aplegaven anaven creixent,
també es feia més gran el pro-

Ajuntament
d’Agramunt

Horari: dissabte 1
i diumenge 2 de
desembre, a les
12 i a la 1
Per inscripcions a
l’Oficina de Turisme

blema. Tenim indicis d’alguns
d’aquests indrets: darrere
l’era de Cal Mas Vell, actualment la fàbrica de Torrons Vi-

cens; a mig camí del Cementiri; a la Bassa Bona, al camí
vell de Puigverd, entre altres.
El problema es va resoldre
amb la fondalada del cap de
la Serra. Durant anys s’hi van
llençar tota mena d’escombraries fins que als anys noranta, amb l’entrada en servei
de l’abocador comarcal a Tàrrega, es va clausurar i convertir en uns terrenys de conreu.
L’any 2003 entrà en servei la
Deixalleria, una instal·lació
on es pot deixar tota mena
de residus que no es poden
dipositar en els contenidors.
Amb tot, al voltant d’Agramunt encara es veuen molts
d’aquest residus llençats illegalment. ■

Us convidem a assistir a les visites guiades al
Pou del Gel que s’han organitzat amb motiu del
reportatge “L’arquitectura amagada: el Pou del
Gel i la Cisterna del Convent”, que publiquem
en aquest mateix número de novembre.

Visites guiades
al Pou del Gel
[NOVEMBRE 2012]
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Més enllà de la terra:
el transcendent en l’obra de Guinovart
Fins al 30 novembre 2012

Cicle Invasions subtils...
amb Laurent Jiménez-Balaguer
Fins al 30 novembre 2012

VI Trobada d’escriptors per la pau
Viure a l’exili
30 de novembre, a les 20h

Agramunt a Guinovart
A partir del 15 de desembre de 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 NTITATS A SSO C IA C IÓ CONTRA EL CÀNCER

aecc

Catalunya contra el Càncer
Lleida

Junta Local d’Agramunt

Nota d’agraïment

ment a les persones que cada
any responen a la nostra trucada amb total disponibilitat
i entusiasme per ajudar a
fer la recaptació pels carrers
d’Agramunt i venent loteria a
la taula del pavelló.
De tot cor, GRÀCIES.

TROBADA
DE VOLUNTARIS

La trobada de voluntaris de
Catalunya contra el càncer de les
comarques lleidatanes, va aplegar
un total de cent deu persones.

La recaptació
d’aquest any ha
estat de 1.697€,
que han estat ingressats al compte
de Catalunya
contra el Càncer
Lleida.
La trobada de
voluntaris va ser
un èxit i moltes
persones van expressar el desig de
tornar un altre dia
per poder conèixer
altres indrets de la
nostra vila.

U

n any més, volem donar les gràcies a totes
les persones que van
col·laborar el passat dia 12
d’octubre en la col·lecta que
cada any es fa a benefici de la
lluita contra el càncer, aprofitant la gran afluència de gent
que ve a gaudir de la Fira del
Torró i la Xocolata a la Pedra
d’Agramunt.
L’Ajuntament d’Agramunt i
la Direcció de la Fira ens permet instal·lar una taula informativa dins del recinte firal,
on venem loteria de Nadal i
disposem de fullets informatius de les activitats que es
porten a terme a les comarques lleidatanes.
AECC Catalunya contra el
Càncer LLEIDA, dedica la
seva activitat a realitzar serveis assistencials a malalts
de càncer i als seus familiars,
com són: suport psicològic,
cursets de formació de vo-

luntaris per acompanyament
a malalts que ho necessitin, atenció a ingressats en
centres hospitalaris, cursets
de deshabituació del tabac,
campanyes de prevenció, etc.
A destacar també les Colònies d’estiu al Pirineu de Lleida per a nens afectats de tot
l’estat espanyol, beques per a
investigació, assistència social i altres activitats de suport
als afectats.
Tota aquesta informació es
pot trobar amb més detall a la
web: www.lleida.aecc.es
La recaptació d’aquest any
ha estat de 1.697€, que han
estat ingressats al compte de
Catalunya contra el Càncer
Lleida.
Volem agrair des d’aquestes pàgines la col·laboració
de l’Ajuntament d’Agramunt,
del personal de la Fira i del
pavelló d’esports i també a
la revista Sió i molt especial-

Just una setmana abans de
la Fira del Torró, el dissabte
dia 6 d’octubre, va tenir lloc
a Agramunt la trobada anual
de voluntaris de Catalunya
contra el càncer de les comarques lleidatanes.
Un total de cent deu persones es van desplaçar fins a
la nostra vila per fer un breu
recorregut turístic, visitant la
nostra meravellosa església,
el refugi antiaeri i el Museu
del Torró i la Xocolata.
A continuació, abans del
dinar de germanor, es va celebrar una sessió informativa
de les activitats que es fan
durant l’any a Lleida, com es
financen i amb quins mitjans.
En acabar el dinar, i abans
d’acomiadar-nos, vam ser obsequiats amb una fantàstica
actuació de màgia a càrrec
dels mags Xavier, Isidori i
John Smith.
Podem dir que la diada va
ser un èxit i moltes persones van expressar el desig de
tornar un altre dia per poder
conèixer altres indrets de la
nostra vila.
Per a nosaltres va ser molt
gratificant estar en contacte
amb persones de les altres
juntes locals i compartir-hi
experiències. ■
[NOVEMBRE 2012]
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E NTITATS C A SA L D’AVIS

FONT: CASAL D’AVIS

Activitats després de l’estiu

A Galícia vam fer un
circuit per les principals ciutats i atraccions turístiques.

D

esprés de l’estiu, el casal d’avis ha continuat realitzant activitats
per omplir de lleure les hores
dels seus socis i amics. El 20
d’octubre es va fer ball al pa-

velló firal, tot celebrant la Fira
del Torró, amb berenar inclòs
(coca de recapte i torrons).
També vàrem fer un viatge
de sis dies a Galícia, realitzant un circuit per les princi-

pals ciutats i atraccions turístiques de la província, visitant
el Monestir de Santa Tecla,
Valença do Minho (Portugal),
Vigo, la Toja, Pontevedra, la
Corunya i Santiago de Compostela, on vàrem realitzar
una ruta a peu per una mínima part del camí de Santiago
(5 km), exactament el punt
de partida va ser el Monte de
Gozo. Aquest recorregut el vàrem poder gaudir del 22 al 27
d’octubre.
Últimament hem gaudit
d’una altra sessió de ball al
pavelló firal per a commemorar la festa de la castanyada,
el 3 de novembre, on poguérem degustar panellets, castanyes i altres viandes molt
ben rebudes.
Finalment,
comentar-vos
que estem preparant noves
sortides i festes per acabar
l’any de bona manera, i com
que cada nova activitat té
més èxit que l’anterior, volem
fer-vos partícips d’aquests esdeveniments, animant-vos a
fer-vos socis de l’entitat i a assistir als actes programats. ■

[NOVEMBRE 2012]
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pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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O P IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

“... Jo ho abaixaré”

U

Anvers i revers d’un programa de mà dels cinemes
Casal i Avenida, regentats
ambdós en aquella època
per la família Ribera.

n bon dia mon pare m’explicà una anècdota que havia
viscut en primera persona.
Ell acostumava a anar els diumenges, després de dinar, a fer el cafè
beneït amb anís o el tallat amb llet
condensada al Casal Agramuntí del
qual era soci com bona part de les
famílies mitjanes i benestants de la
vila. Els clients solien tenir un indret
on seien i uns companys de taula
més o menys fixos. No hi faltava els
que feien la seva partida d’escacs o
la botifarra en taules al capdavall del
recinte.
Un dia alguns contertulians del
Casal van encetar la conversa entorn
l’augment de preus. Era habitual (i
encara ho és ara) que a començament
d’any s’apugessin alguns serveis i
productes. El cas és que les sales de
cinema, aprofitant el canvi d’anyada,
havien acordat apujar el preu per assistir a una sessió cinematogràfica de
dues pel·lícules més No-dos i tràilers
que t’omplien tota una tarda de festa quan la televisió estatal en blanc
i negre era ben poca cosa i els films
que s’hi emetien al llarg de la setmana es podien comptar amb els dits
d’una mà i encara en sobrava. Cal
dir també que durant molt de temps
els cinemes Avinguda, que disposaven de tres sales simultànies, et
permetien passar, amb una sola entrada, de l’una a l’altra, cosa que
et possibilitava veure fins a quatre
llargs metratges en una sola tardanit maratoniana si el teu aguant ho
resistia.
En la conversa al·ludida es discutia el fet que els cinemes acordessin entre ells una apujada quan els
sous pràcticament es mantenien inamovibles.
Com es pot deduir, la majoria estava en contra
d’aquella mesura, tot ignorant si el cost del lloguer de les pel·lícules també s’havia apujat o
no. Si els sous no s’apujaven, per què els cine-

mes havien d’augmentar el preu de la projecció de pel·lícules? No es podia acceptar de cap
manera! I l’empipament de la mesura arribà
al punt que el vell de ca l’Espollà que, s’havia
anat escalfant en la discussió, va donar un cop
de puny a la taula que va fer trontollar els vasos
i va dir: “si ells ho apugen, jo ho abaixaré”. I
des d’aquell dia va deixar d’anar al cinema.
Aquesta anècdota pot servir per valorar el
que actualment està passant en alguns casos
enfront de la crisi. Crec que molt sovint no es
té en compte que avui en dia l’economia és
una xarxa mundial que no depèn únicament
de cadascú de nosaltres. Una xarxa immensa
amb ramificacions i tentacles que s’enllacen i
es nuen per tots els racons del planeta blau.
Les mesures d’estalvi que puguem aplicar, i
que en ocasions són obligades o inevitables,
repercuteixen en l’economia d’altri.
Si nosaltres deixem de comprar un producte
perquè l’han apujat, la mesura que de moment
serà d’estalvi per a la nostra cartera, en cas
que es multipliqui, repercutirà en qui el comercialitza, en qui el fabrica, en qui l’anuncia,
en qui el transporta... que, a la vegada, si afecta molt la comercialització del producte, suposarà retallades de sous, acomiadaments de
treballadors, regularitzacions d’empreses...;
coses que, de retruc, afectaran uns tercers,
etc.
Igualment, quan un govern aplica mesures
d’estalvi d’una manera dràstica i potser en
bona part inevitable, perquè el deute immens
l’està ofegant (ja passa de l’aigua fins al coll),
ha de tenir present que les mesures afecten
tota l’economia i, òbviament, la butxaca de
tothom.
Fa un parell d’anys un economista famós
anunciava que el secret per sortir de la crisi no
consistia en retallar i retallar, sinó en invertir
més i millor, perquè les retallades, a la llarga,
provoquen més retallades, o sigui, més crisi.
Sembla que tenia raó. De fet, quan un cotxe
va massa disparat i no el podem dominar, el
secret no consisteix en clavar una frenada i parar en sec, sinó en reduir les marxes de manera
escaient perquè el puguem conduir sense el
risc de prendre mal. ■
[NOVEMBRE 2012]
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O P IN IÓ GEN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: mallerenga

Aquestes mallerengues són presents
a tot arreu on hi ha
bosc, tot i que prefereixen les rouredes i alzinars abans
que les pinedes.
I són ocells insectívors que s’atipen
de tota classe
d’insectes i cucotes, però a l’hivern
la manca d’insectes
els obliga a canviar
la dieta i buscar-se
altres aliments per
omplir el pap.

l nostre país tenim diverses mallerengues,
d’entre les quals en citaré tres en aquest escrit: la
mallerenga blava, la carbonera i la cuallarga, totes, però,
són molt xerraires, sobretot
quan s’adonen que ens acostem al seu niu i, és clar, ho
fan per fer-nos-en fora.
De les mallerengues blaves
cal dir-ne que són uns ocells
molt menuts i força nerviosos
que es mouen contínuament
tot saltant i volant entre les
branques dels arbres. Inconfusibles per la seva combinació dels colors del plomatge,
entre els quals predominen el
blau i el groc.
Aquestes mallerengues són
presents a tot arreu on hi ha
bosc, tot i que prefereixen
les rouredes i alzinars abans
que les pinedes. I són ocells
insectívors que s’atipen de
tota classe d’insectes i cucotes, però a l’hivern la manca
d’insectes els obliga a canviar

A

la dieta i buscar-se altres aliments per omplir el pap. Això
fa que s’acostin als horts i jardins, on les podem observar
més fàcilment si els posem
una mica de menjar que els
agradi encara que no es tracti
de cap insecte. Una de les coses que els agraden amb deliri són els cacauets, per descomptat, sense sal, perquè
sembla ser que mai cap ocell
no n’ha fet servir ni un gra per
amanir els seus menjars. Bé,
quan els troben podrem comprovar l’habilitat que tenen
per obrir-ne la closca i extreure’n les llavors.
Per a fer el niu busquen un
forat natural en un arbre o
paret i en poc temps el tenen
llest, un niuet de molsa en
forma de cassoleta on ponen
de sis a vuit ous de la mida
d’una mongeta o encara més
petits i de color blanquinós
amb petites taques de color
rosat.
De la cuallarga es pot dir
que s’assembla a una bola
petitona de plomes rosades,
negres i blanques, d’on en
surt una cua que és molt més
llarga que la resta del cos.
També són ocells insectívors que viuen arreu del país,
però no gaire abundants enlloc. A l’hivern és més fàcil
de veure’ls perquè solen desplaçar-se en grups, però a la
primavera els grups es desfan
per fer vida en parella, i el
cas curiós és que sovint tres
adults s’encarreguen d’atipar
els novells d’un mateix niu. A
la temporada d’hivern solen
passar-les molt magres degut

que tot l’any són fidels a la
seva dieta insectívora i no la
canvien pas per res del món.
El niu d’aquestes mallerengues és una peça molt singular perquè té la forma d’un
globus amb un forat lateral a
la part de dalt que fa de porta per accedir-hi, i està fet de
trossets de molsa lligats amb
pèls, teranyines i seda que
troben en les bosses de la
processionària i que arrepleguen curosament.
I pel que fa a la mallerenga
carbonera, cal dir que és la
més grossa de totes i, que tot
i així, no deixa de ser un ocell
petitó que en prou feines arriba a assolir la mida d’un pardal. Es diferencia fàcilment
de les altres perquè té les
galtes blanques en contrast
amb la negror del seu cap i,
sobretot, pel pit groc, al qual
hi destaca una ratlla negra
longitudinal. També és una de
les mallerengues més abundants i de les més refiades.
Es pot dir que s’ho menja tot,
el greix animal inclòs, però el
seu deler són els grans de blat
de moro, que per menjar-se’ls
n’agafa un amb les dues potes subjectant-lo fort, mentre
que amb el bec pica a la part
blanquinosa que és la menys
dura.
El seu cant el componen
unes notes metàl·liques com
drings de ferro batut, i d’ací
ve que en algunes zones del
país l’anomenin ferret. En
canvi, jo recordo que en una
extensa superfície del Pallars
on vaig néixer se la coneix
amb el nom de tintipera. ■
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O P IN IÓ ELS LECTO R S ESCRIUEN

Jo vull opinar
Jo crec que
un país s’ha
de fer gran i
no dividir-lo
ni fer-ne
estelles. Ja
van treure els
governadors
civils i les
seves seus de
cada província
perquè no hi
hagués tants
(“chupons”) i
ara volem fer
de cada regió
una NACIÓ.

E

n primer lloc cal felicitar
la senyora Maria Teresa
Riera Martorell per expressar el que pensa en la revista Sió, amb arguments certs
i vàlids. Amb aquests avals, un
pot escriure sempre el que li
agrada. Jo també vull escriure
i opinar sobre el mateix tema.
Perquè ja estic cansat de veure
gent que escrivint contra el govern d’Espanya i a favor de la independència es creu que és més
catalana que els que opinen el
contrari, o sigui que a Espanya
totes les regions i totes les persones tenen el mateix deure i les
mateixes obligacions o bé (“Todos guapos o todos feos”).
Ser un bon català s’ha de demostrar amb fets i no amb propaganda a favor de Catalunya i
del catalanisme o del nacionalisme. Ni els meus pares ni jo
no hem estat mai de cap partit
polític, però crec que els meus
fets avalen que sóc més català
que no pas molts que critiquen
el que no és català o que tot el
dolent que passa a Catalunya
en té la culpa el govern central
de Madrid.
Fets que avalen la meva con-

dició de català: fa quaranta
anys, inscripció de la nostra filla gran amb el nom en català,
sense ser de llei. Segon, el primer rètol en català d’una botiga
va ser la meva. Tercer, paraules
escrites en propaganda en la
meva camioneta i va passar totes les revisions.
Jo crec que un país s’ha de
fer gran i no dividir-lo ni fer-ne
estelles. Ja van treure els governadors civils i les seves seus
de cada província perquè no hi
hagués tants (“chupons”) i ara
volem fer de cada regió una NACIÓ. O bé és el cas que nosaltres serem diferents a les altres
regions d’Espanya, o sigui, més
bonics. Si us plau, siguem més
humils i més germans.
En l’únic que estem d’acord
tots els que vivim a Catalunya,
o sigui tots els catalans, és que
el govern central de Madrid hauria de donar a totes les regions
el que els pertany; si són cent,
que en doni cent i no tres parts
de quatre. Em sento molt malament en veure que hi ha catalans
que quan no els va bé el negoci es “canvien de jaqueta” i del
que sigui. Cas rellevant és el del

senyor Joan Manuel Serrat, que
quan no venia discs en català ho
va fer en castellà. Altres catalans
es preocupen molt de si Catalunya ha de ser una nació i del seu
catalanisme, en canvi no fan res
ni protesten per denunciar els
eminents catalans que roben els
nostres impostos i estalvis. Tampoc no denuncien ni fan res en
veure el problema que té tanta
gent per poder menjar i sobreviure al segle XXI, ja que si no
fos per Càritas Diocesana aquest
país semblaria el Tercer Món.
Per acabar, jo crec que per ser
un bon català no serveix ni el
nacionalisme, ni el catalanisme,
ni ser religiós ni polític. Per ser
un bon català només es necessita ser una bona persona i això
s’aconsegueix pensant i practicant allò de “el que no vulguis
per a tu no ho facis a ningú”,
això en tots els aspectes de la
vida que ens toca viure.
Dono gràcies perquè crec que
jo ho he aconseguit. També
dono gràcies per poder expressar els meus pensaments i els
meus sentiments.
Josep Alòs Guillaumet
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ferreteria

FIRAL

C/ Firal, 21
25310 Agramunt
973 39 23 90
Įral@cifec.es
www.cifec.es

vine a
veure la
nova secció

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Obertura de la nova tenda de productes
es alimentaris de “Qualitat”
“Qualitat
al millor preu: Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.
Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec
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L’arquitectura
amagada
[NOVEMBRE 2012]
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Rasa per facilitar l’accés del públic.

JOSEP BERTRAN

A la dreta, inscripció de quan van
fer servir el pou com a refugi.

Vídeo recorregut Pou del Gel.

Foto gran pàgina anterior,
volta del Pou del Gel.

A través d’aquest forat es baixava
al passadís per arribar al pou.
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R E P O RTATGE EL P O U D EL GEL I L A CISTERNA DEL CONVENT

per JOSEP BERTRAN

L’arquitectura amagada
El Pou del Gel i la Cisterna del Convent dels franciscans
Una part de l’important patrimoni monumental que té Agramunt es va construir sota terra. D’un temps ençà
el comencem a descobrir i a meravellar-nos de la seva magnitud i de la seva vàlua. Vàrem començar pel
més modern, el Refugi sota el temple de Santa Maria que ha esdevingut un dels grans centres d’interès
cultural de la Vila, visitat per milers d’agramuntins i forasters. Ara ho hem fet amb el Pou del Gel i desitgem
que aviat ho puguem fer amb la Cisterna de l’antic convent de Sant Francesc.
Aquest reportatge té com a protagonistes aquestes dues infraestructures històriques que per les seves
característiques es troben entre les més importants de Catalunya. Ambdues van funcionar durant segles
fins que les circumstàncies històriques van propiciar el seu abandó i, fins i tot, el seu oblit per part de
nombroses generacions d’agramuntins.

El Pou del Gel

A
Miquel Cabrol trobà l’entrada
des de l’interior.

dit. Per baixar fins a la base
del recinte es construí una
escala metàl·lica adossada a
la paret. També s’acabà de
retirar bona part de la runa
que es va començar a treure
l’any 2002, quan es va obrir
per primera vegada des de la
Guerra Civil.
Després d’haver-se fet servir com a refugi antiaeri durant els bombardejos de la
Guerra Civil, entre l’abril de
1938 i el gener de 1939, el
Pou del Gel va quedar abandonat i la mainada de la zona
el feia servir com a amagatall
per jugar-hi i fumar d’amagatotis. Hi entraven per un forat
en la part superior o també
per la mina de desguàs que
té sortida al vessant nord del
turó, relativament a prop de
l’Escorxador.
El pou es va tapar definitivament quan l’hivern de
1964 es va reordenar l’entorn
dels dos dipòsits d’aigua i es
van plantar 250 pins. Des

d’aleshores no se’n sabia ni
gall ni gallina i s’havia perdut
la memòria d’on estava situat
exactament. En el llibre Notícia d’Agramunt (1990) el seu
autor, Lluís Pons, escriu “Ara
el Pou del Gel roman soterrat, sense cap senyal a mà de
fora, a l’espera que algun dia
l’Ajuntament es decideixi a
recuperar-lo, com a record del
passat i atracció de visitants”.
Han hagut de passar 22
anys perquè els seus desitjos
es complissin.

La descoberta
Al pou hi va tornar a entrar
la llum a primers de l’any
2002 (veure SIÓ del mes de
febrer), quan personal de la
brigada municipal hi va poder
entrar i constatar el seu bon
estat de conservació. Com
hem dit més amunt se sabia
que l’entrada es trobava prop
del dipòsit de l’aigua, però
s’ignorava en quin punt exacte. El que sí que se sabia era
[NOVEMBRE 2012]
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▼

finals del mes de setembre
l’Ajuntament
obrí al públic el Pou
del Gel. Per facilitar l’accés
al seu interior d’una manera
còmoda es va fer una rasa
fins a la porta que dóna accés
al passadís a través del qual
s’arriba al pou pròpiament

31

R E P O RTATGE EL PO U D EL GEL I L A CISTERNA DEL CONVENT

▼
Per baixar del passadís al fons
del pou es va utilitzar aquesta
escala.
A la dreta, personal municipal
després de la descoberta.

Cabana provisional que amagava el brocal del pou.
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l’indret de la sortida del desguàs que dóna a la part baixa
de la cara nord del turó.
Personal de la brigada, amb
el seu cap, Miquel Cabrol, van
penetrar a l’interior de la boca
de la mina i la van anar remuntant fins a penetrar a l’interior del pou. Els “expedicio-

naris” van haver de fer front
a certes dificultats per culpa
dels despreniments que s’havien produït amb el transcurs
dels anys.
Des de l’interior del pou van
poder accedir a una obertura situada a uns dos metres
d’alçada i remuntar un passadís amb graons excavats a
la mateixa roca, fins a trobar
l’entrada tapada amb la terra
verge. Llavors es va foradar de
dins a fora i així, des de l’exterior, van poder veure on era
l’entrada del recinte. A continuació es va ampliar el forat
per poder col·locar una escala
de mà i baixar fins al passadís
d’accés, i després, amb una
altra escala, baixar fins al fons
del pou. Els “descobridors”
van quedar sorpresos per la
magnitud i la bona conservació de la gran estança que
durant centúries conservà el

gel que consumien els agramuntins.
Malgrat les intencions expressades en aquells dies per
part de l’Ajuntament que el
Pou del Gel es faria visitable,
van anar passant els anys i
succeint els consistoris municipals sense que s’hagués
fet res més que treure part de
la runa, dipositada no sabem
quan.
Durant aquests deu anys el
pou s’ha obert en comptades
ocasions per visites molt puntuals. Per fer-ho calia retirar,
amb un vehicle pesat, les
planxes de ferro i les peces de
ciment que tapaven l’accés
i evitaven que els desaprensius les poguessin treure i entrar-hi. Per protegir el forat de
la part superior de la cúpula
es va instal·lar una caseta de
ferro que s’ha vist durant tots
aquests anys i que es va retirar amb la rehabilitació del
mes d’agost de 2012.

La situació
Fins fa relativament pocs
anys Agramunt estava delimitat per dos turons: el del
Castell a ponent, i el del Convent a sol ixent. A partir del
primer es va anar construint
la nostra població fins arribar
a l’indret més baix d’entre les
dues elevacions, la plaça de
l’Església. Si la delimitació
de l’urbanisme medieval per
ponent era el castell, per sol
ixent eren els absis de Santa
Maria i la Segla Molinal que
discorria a 8 o 10 metres de
distància.
El turó, actualment conegut
pel Parc del Convent o dels
Dipòsits, era un indret relativament apartat i absolutament
erm. En una fotografia del segle XIX es destaca encara com

LA CONSTRUCCIÓ

5

SECCIÓ

L’obertura d’accés directe a l’interior del pou.

Agramunt

8

8,5

Guissona

6,9

7,3

Pelagalls

5,5

6,2

Verdú

8,9

4,3

Lleida 1

6,75

15

Lleida 2

8,75

15

Santa Coloma

5,6

6,9

5
▼

4

8,00

Localitat

Alçada

4

Diàmetre

8,50

El Pou del Gel d’Agramunt és dels més grans
que hi ha per la nostra
zona –superat només
pels de Lleida–, segons
es constata en el requadre adjunt.

Escales noves per baixar fins a la sola del recinte.
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▼
3

1

1. S’ha col·locat una porta a l’entrada.
2. Primer passadís.
3. Entrada vista de l’interior.

2

B

A

C
A. Entrada del túnel de desguàs.
B. Vista del Pou des de l’interior de la mina.
C. Grafit fet en el tram que es reforçà amb un encofrat per millorar la seguretat.
D. Josep Bertran Mitjavila i Mercè Cases il·luminant la mina per fer les fotos que
acompanyen el reportatge.
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D

5
4
3

A

B

2
C

D

1
E

PLANTA
F
G

E

G
E. Ganxos clavats al sostre.
F. Al llarg del recorregut s’hi ajoquen els esmuriacs.
G. El túnel es va tancar per evitar l’entrada des de l’exterior.

▼

F
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▼
Antiga imatge del turó encara
amb poca vegetació.

Els blocs o barres
de gel es dipositaven a l’interior
del pou baixant-les per mitjà
d’una corriola,
des de l’obertura
que hi ha a mitja
alçada, i a la qual
s’arriba a peu pla
des de l’exterior.
Es col·locaven
una al costat de
l’altra sense que
es toquessin per
evitar que es soldessin. Per això
s’utilitzava palla o
bolló que aïllava
cada bloc.
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un tossal rocós amb poca vegetació. No sabem el nom que
tenia abans de la construcció
del Convent de Sant Francesc.
Fins ara no s’ha descobert cap
document que en faci referència explícita.
La primera construcció que
s’hi va fer va ser una capella
dedicada a Santa Llúcia construïda per la Confraria del
Sant Esperit, una germandat
fundada el 1272. Aprofitem
per senyalar que la seva acta
fundacional és el document
agramuntí més antic escrit en
català que es coneix fins ara.
Sabem que l’any 1624 es
va posar la primera pedra del
Convent de Sant Francesc,
però desconeixem si aleshores ja hi havia el Pou del Gel,
encara que és molt provable.
Es pot donar per segur que la
construcció del pou va ser iniciativa de la Paeria i que no
pertanyia al Convent, com es
creia erròniament fins ara.
L’indret escollit fou, com no
podia ser d’una altra manera, la part obaga, ja que és la
més ombríbola, la més fresca.
L’altura del tossal era l’adient
per fer-hi el clot del pou amb
un desguàs aprofitant un desnivell natural, per donar sor-

tida a l’aigua procedent del
desgel, que poc o molt es
produïa durant els mesos en
què el glaç estava emmagatzemat.

El funcionament
El funcionament del Pou
del Gel tenia tres apartats:
la “fabricació, l’empouat i la
distribució”.
Per a la fabricació es feien
servir unes basses de molta
superfície i poca profunditat
per facilitar que l’aigua es gelés. Es denominaven geladors
o valls, i estaven situats a
l’ombradiu de la muralla nord,
l’actual Ronda dels Comtes
d’Urgell. A primera hora de
les fredes nits d’hivern s’hi
girava aigua amb la quantitat
suficient perquè les baixes
temperatures de la nit la convertissin en gel. L’endemà es
repetia l’operació i així cada
dia fins que s’aconseguia el
gruix suficient, entre 20 i 30
centímetres, per poder tallar
el gel en blocs i portar-los al
pou.
L’aigua provenia de la bassa
del molí, la zona on actualment hi ha el Casal. L’origen
de l’aigua era el Sió. La Segla
Molinal la conduïa des de la

Peixera de Puigverd a través
d’una canalització que entrava a Agramunt per darrere de
les cases del raval de Puigverd; arribava a l’actual carrer Estudis Nous i es dirigia
al Casal passant per sota els
actuals edificis del Mercadal,
a poca distància dels absis de
Santa Maria.
Els blocs o barres de gel es
dipositaven a l’interior del pou
baixant-les per mitjà d’una
corriola, des de l’obertura que
hi ha a mitja alçada, i a la
qual s’arriba a peu pla des de
l’exterior. Es col·locaven una
al costat de l’altra sense que
es toquessin per evitar que es
soldessin. Per això s’utilitzava
palla o bolló que aïllava cada
bloc. Tampoc no havien de tocar a la paret ni a la sola, que
es cobria amb palla o llenya.
Per a l’operació d’empouar es
feia servir una mena de bastida o empostissat de fusta per
fer més fàcil l’operació. A la
paret del pou encara es poden
veure els forats d’ancoratge
de les bigues.
El pou estava aïllat el màxim possible per evitar l’entrada de les corrents d’aire des
de l’exterior, ja que a l’estiu
a casa nostra les temperatures arriben als 40 graus.
Per aquest motiu el passadís
d’entrada fa una ziga-zaga.
S’havia de procurar tenir l’interior del pou a la temperatura més baixa possible perquè
sinó hi havia molt desgel i es
perdien molts diners.
Per desempouar s’obria el
forat de la part superior del
pou, el que tancava la cúpula,
i per mitjà d’una corriola es
pujava el gel fins a l’exterior.
Les barres es tapaven i protegien de la calor i es traslladaven fins a la vila per a la seva
distribució.

2

1

3

4

6

5

1. Portal del Mercadal.
2. Segla Molinal.
3. Bassa del Molí.
4. Molí.
5. Geladors o valls.
6. Portal de Sant Joan.

La distribució del gel
a Agramunt
El Pou del Gel era propietat
de la Paeria. Com era costum
en molts subministraments i
serveis el seu funcionament
era arrendat anualment. El

Restes de l’antic molí fariner.

subministrament de gel anava
sempre lligat amb la venda de
vi i l’adjudicació per part de la
Paeria es feia conjuntament.

Tenim notícies referents als
ingressos i arrendaments dels
anys 1654, 1702, 1716 i
1777. Com hem dit, l’arren[NOVEMBRE 2012]
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▼

Tram de la Segla Molinal soterrada
a la Baixada del Mercadal al
davant del Casal.
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▼

En els anys d’hivern de poc fred,
que no es podia
fer tant gel con
se’n necessitava,
s’havia de racionar amb una sèrie
de prioritats, com
per exemple a
l’hospital. L’arrendatari estava
obligat per contracte a donar
a cada família
agramuntina dues
lliures de gel el
dia de la Mare de
Déu d’Agost

Reconstrucció del funcionament
d’un pou de gel.
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dament per a la venda del vi i
del gel era el que donava més
ingressos a l’Ajuntament. En
els anys d’hivern de poc fred,
que no es podia fer tant gel
con se’n necessitava, s’havia
de racionar amb una sèrie de
prioritats, com per exemple
a l’hospital. L’arrendatari estava obligat per contracte a
donar a cada família agramuntina dues lliures de gel el
dia de la Mare de Déu d’Agost.
A més, cada dia s’havia de
facilitar, gratuïtament, vuit
lliures de gel al convent de
Sant Francesc, situat a pocs
metres del pou. La donació
es feia a canvi que els frares
prediquessin quatre sermons
a l’any: Nadal, Pasqua de
Pentecosta, Assumpció i Tots
Sants. Per la seva part l’Ajuntament es reservava un total
de tres quintars a la seva lliure disposició.
Altres condicions que fixava
la Paeria en l’arrendament,
recollides en l’adjudicació
de l’any 1706, eren que la
població havia d’estar proveïda des del mes de juny fins
a l’octubre i des de les 5 del
matí fins a les 9 del vespre.

En el cas que el gel s’hagués
de racionar, els malalts tindrien preferència. És evident
que no tots els hiverns eren
igual de freds, en conseqüència l’acumulació que se’n podia fer de cara a l’estiu devia
variar d’un any a l’altre.

El gel
La utilització del gel per a
la conservació d’aliments i
efectes terapèutics es remunta a uns 4.000 anys enrere.
Sembla que ja el feien servir
a la zona de Mesopotàmia.
Van ser, però, els romans qui
l’utilitzaven, sobretot la classe acomodada, no cal dir-ho.
Amb la desaparició de la cultura romana també baixà molt
la seva utilització. Es reprèn a
partir del segle XV per refredar les begudes, conservar aliments i també per aplicar en
temes sanitaris com per combatre la febre, com analgèsic,
per aturar les hemorràgies i
per a les cremades, entre altres usos terapèutics.
Al segle XVI es va polemitzar molt sobre els beneficis
terapèutics del gel, sobre si
era bo o dolent per a la salut.

Sobre el tema es va escriure
molt i es va debatre encara
més sobre les seves propietats. El metge de Vic, Francisco Micon, l’any 1576 va
escriure una mena de tractat
en el qual es deia que “beure
fred, tant vi com aigua, i encara més amb neu, per conservar la sanitat i guarir infinits mals. Fer el contrari es
molt dolent”.
El Costumari de Joan Amades explica que hi havia venedors ambulants que circulaven pels carrers de Barcelona
anunciant “Aigua gelada i
guapa”.
El gel, però, únicament es
podia fabricar en les zones
més fredes de Catalunya,
molt allunyades de les viles
i ciutats més poblades. Evidentment amb l’arribada del
bon temps es deixava de produir gel i s’havia d’esperar a
les nevades i gelades de l’hivern.
Per solucionar tots aquests
problemes es construeixen
els pous de neu, de glaç o
de gel, denominació segons
els territoris. Hi ha pous molt
rudimentaris i grans construccions, com és el cas del pou
d’Agramunt.
Els pous de neu eren cavitats situades en els vessants
de les muntanyes a partir dels
mil metres d’alçada que s’omplien de la neu que hi havia
als voltants i es tapaven hermèticament. Arribat el moment de vendre-la es posaven
dintre i la compactaven fins
que es podia tallar a peces.
A partir dels mesos d’abril o
maig, el gel es traslladava als
centres de consum. El transport, sempre de nit pel tema
de les temperatures, es feia
amb animals d’abast, pràcticament no hi havia camins de

Demanda d’una pagès contra la Paeria per haver negat un
tros sembrat d’ordi amb aigua que sobreeixia dels geladors

El gel únicament
es podia fabricar
en les zones
més fredes de
Catalunya, molt
allunyades de
les viles i ciutats
més poblades.
Evidentment
amb l’arribada
del bon temps es
deixava de produir gel i s’havia
d’esperar a les
nevades i gelades de l’hivern.

carro, i durant el transport es
perdia entre un 25 o un 30
per cent del pes a causa del
desglaç.
A Agramunt la fabricació,
manteniment i consum es
feia en un mateix indret. No
consta que l’“exportessin”.
Amb tot, no es descarta
que en alguna època, segurament per falta de glaç si
es presentava un hivern benigne, es feia portar neu des
de la muntanya. Es coneixen
documents dels anys 1702
i 1706 sobre les condicions
contractuals de la “provisió
de la neu”.

La història
La proliferació de pous de
gel, es calcula que n’hi va arribar a haver uns 500 arreu
de Catalunya, va venir pro-

▼

Ignasi Ribera al Pou del Gel
de Guissona.

Dia 24 mensis novembris 1654 Acrimonte.
Noverint universi quod anno, etc., presente et ad haec vocato ac etiam requisito me Iosepho Soler, auctoritatibus apostolica
atque regia notario publico villae Acrimontis, Urgelensis diocesis,
ac presentibus etiam testibus inferius nominatis ad haec specialiter assumpis atque vocatis, reverendus dominus Ioannes Cercós,
sacrae theologiae doctor, presbiter villae Acrimontis, curator testamentarius personae et bonorum magnifici Fausti Cercós, civis
honorati Barchinonae in dicta villa Acrimontis domiciliati, sui
ex fratre nepotis, constitutus personaliter coram magnifici Petro
Canosa, Ioanne Texidor et Petro Antonio Cercós, anno presenti
et currenti patiariis dictae villae Acrimontis, personaliter repertis
et adventis intus presentem villam et ante portale vulgo dicto
del Mercadal, quibus exposuit et dixit sequentia, videlicet: Lo
haver dits senyors pahers manat girar la aigua al vall de la
present vila a fi y effecte de fer glassar aquell per umplir 10
pou del glas de la present vila es estat gran dany y preiudici
de dit pubill Fausto Cercós, son nebot, per quant dit vall ha
sobreeixit y la aigua ha discorreguda de di ta vall [y] ha vingut
a embassar-se en un camp que dit publill FaustoCercós, son
nebot, te desota de dit vall, dit Sant Juan, sembrat de ordi.
Per ço estima a dits senyorspahers 10 dany y perdua auran
pogut causar en dit camp sembrat, pretenent haver-ne de
dits senyorspahers 0 present universitat la deguda satisfació y
smena, y axi be deldemes dany se causara en dit cap per rahó
de dit sobreeiximent de vall eo aigua de aquell. De quibus,
etc. Et dicti magnifici domini patiarii, respondendo per organum dicti magnifici Petri Canosa, patiarii in ordine primi,
dixerunt que, no obstant hajan donat orde ad algu de girar
la aigua al dit vall per causa del glas se ha de fer enaquell, no
creuen n’i hajan posada sinó la necessaria, com se acostuma,
y en cas haja sobreeixit ditvall no sera estada la causa 10 haver
girada la aigua en aquell sinó la aigua que entra en la nit per
10portal de Mercadal quant la bassa es plena, per quant aquella ve a parar en 10 dit vall, y com de vegades sia molta y la
nit fassa llarga que ab facilitat pot sobreeixir dit vall, no tenint
la dita universitat ni ells, dits pahers, en nom de aquella, en
dit cas, culpa alguna, antes be creuen y tenen per cert que 10
embassar-se la aigua en dit camp de ordi sembrat sera causa
no tenir les sequies y escorredors de aquell escurats, com se
requereix, quant y mes que antes que la aigua no se posas en
dit vall ja n’i havia molta de embassada en dit camp, y axi no
entenen estar-li obligats en satisfer cosa alguna per no ser causa de dany pretès per lers causes dalt dditas. De quuibus, etc.
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Ramon M. Hernández prenent les mides del pou.

La prova documental més antiga que
hem localitzat fins
ara relacionada
amb el Pou del Gel
és un acta notarial
a través de la qual
es demanda de
responsabilitats els
paers agramuntins,
per part del prevere Joan Cercós,
que denuncia els
danys ocasionats
en uns terrenys
propietat del seu
nebot, Fausto Cercós, per l’entrada
d’aigua provinent
dels geladors.
40
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piciada per la denominada
“Petita Edat del Gel”. Va ser
un període de fred entre els
segles XVI i XIX que va afectar
tot Europa. Les temperatures
van baixar entre 1,5 i 2 graus
de mitjana. Aquest descens
de temperatura va fer possible la “fabricació” de gel en
zones no muntanyoses de Catalunya.
Es desconeix exactament
l’època de la construcció del
Pou del Gel agramuntí. Fins
fa ben poc es creia que podria haver estat a primers
del segle XVIII, entre 1706
i 1716, segons explica Lluís
Pons en el seu llibre sobre
Agramunt. Amb tot, actualment podem assegurar que
ja existia a mitjans del segle
XVII. Concretament el 1655.
Possiblement ja estava construït de bastants anys abans.
Hem de pensar que en aquella època la nostra Vila era cap
de Vegueria, per tant prou im-

portant per disposar d’aquest
tipus d’equipament, que també tenien localitats properes
com Verdú, Cervera, Tàrrega,
Lleida i Guimerà, entre altres.
En els comptes municipals
de l’any 1654 la partida d’ingressos més important és la
provinent de l’arrendament de
la taverna i el Pou del Gel, dos
serveis que sempre anaven
junts, amb un total de 556
lliures, bastant més del que
es va ingressar en concepte
del dret de la imposició de
béns mobles i immobles, una
mena de l’actual IBI, amb
432 lliures. Per l’arrendament
de la fleca del pa obtingué
72 lliures; 28 per la botiga
de l’oli; per la d’aiguardent,
65, i per la de tabac, 21. Deduïm, doncs, que ja aleshores
la venda de gel i de vi devia
tenir molta importància.
La prova documental més
antiga que hem localitzat fins
ara relacionada amb el Pou

del Gel és un acta notarial a
través de la qual es demanda
de responsabilitats els paers
agramuntins, per part del
prevere Joan Cercós, que denuncia els danys ocasionats
en uns terrenys propietat del
seu nebot, Fausto Cercós, per
l’entrada d’aigua provinent
dels geladors. La denúncia,
presentada davant el notari
Josep Soler, fou desestimada
per les autoritats de la Paeria.
Segons el document, el responsable de girar l’aigua des
de la bassa del molí vers els
geladors, per tal que es gelés
durant la nit, es va oblidar de
tancar-la i es van sobreeixir.
L’aigua es canalitzà seguint el
pendent vers una finca sembrada d’ordi situada prop del
portal de Sant Joan que va
quedar totalment entollada.
Els paers van desestimar la
demanda argumentant que
el sembrat ja estava entollat
abans i que, a més, el propietari havia de tenir els desguassos nets en previsió de
casos com aquest.
Una altra prova de l’existència del Pou del Gel en ple
segle XVI, és el document de
l’any 1689 que fixa les condicions d’arrendament del molí
de farina. En un dels apartats
es diu que “los paheres se
reservan sacar de la balsa el
agua que necessiten para llenar los valls y hacer hielo para
la villa”.
No sabem fins quan va funcionar, però a finals del segle
XIX estava ja abandonat. Segons Joan Puig i Ball “...l’anàvem a veure de tant en tant
i acabàvem la visita llençant
pedres al fons, que en ocasions va ser el destí on s’abandonaven gossos sospitosos de
tenir la ràbia” explica en el
seu llibre sobre Agramunt.

La Cisterna
del Convent
[NOVEMBRE 2012]
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Reconstrucció aproximada del convent i l’església.

A la majoria dels terrenys que ocupava el convent s’hi van construir els dos dipòsits d’aigua.
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La Cisterna del Convent

Hi havia una tradició oral que deia
que per la base de
la cisterna hi podia
girar un carro de
trabuc.

La magnitud de la cisterna
va sorprendre tothom.

L

a cisterna formava part
de les instal·lacions pròpies de tots els edificis
d’aquestes característiques.
El proveïment d’aigua era
essencial en qualsevol comunitat. La grandària amb què
es va construir sota el claustre del convent, 11,3 metres
d’alçada i 14 de diàmetre,
ens demostra la importància
de l’edifici que, amb moltes penes i treballs i durant
molts anys, va aixecar l’orde
dels franciscans a Agramunt.
Hi havia una tradició oral que

deia que per la base de la cisterna hi podia girar un carro
de trabuc. La cisterna era de
tanta cabuda que els frares
donaven aigua als agramuntins que en necessitaven.

Situació actual
De la cisterna únicament
en coneixem referències. Ningú no l’havia vista mai i, fins
i tot, s’ignorava el lloc exacte
on era la boca. La seva situació en el tossal era evident, ja
que únicament podia estar en
l’espai que havia quedat des-

prés de la construcció dels
dos grans dipòsits, a principis
del segle XX, per emmagatzemar l’aigua per abastir la
població.
El dia 25 de febrer de
2002 la brigada municipal,
amb una màquina retro, va
fer diverses prospeccions on
semblava que hi podia haver
la boca. Després d’un parell
d’intents, es va localitzar el
punt exacte.
Una vegada comprovada
amb gran sorpresa la profunditat de la cisterna, s’intentà baixar col·locant escales
d’alumini. Cap era prou llarga
per arribar al fons. Finalment
es va decidir soldar-ne dues
de ferro que van fer la mida
justa per arribar-hi.
Ja hem dit que va sorprendre la seva magnitud i el bon
estat de conservació. La base
està excavada en la mateixa
roca de sauló formant un vas
cilíndric d’uns 60 centímetres
d’alçada. Al mig hi ha un cul
d’ou per facilitar la recollida
de l’escorreguda de l’aigua.
A partir de la base s’afileren
els carreus de pedra molt ben
tallats i rejuntats. Una de les
coses que va sorprendre és
que fins a l’alçada d’un parell
de metres es veu com si les
juntures s’haguessin impreg[NOVEMBRE 2012]
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En la part sud-oest del turó del convent es troba amagada sota terra la Cisterna del Convent de Sant
Francesc dit també Col·legi de Sant Bonaventura, del qual és l’únic testimoni des de fa ja molts anys. Es
tracta d’una gran construcció soterrada que conforma un dels patrimonis monumentals més importants
que tenim a Agramunt. També és el més ignorat ja que, per circumstàncies òbvies, són molt pocs els
agramuntins que l’han pogut veure.
L’any 2002 es va obrir per primera vegada des de feia molts anys i d’aquesta manera es va poder fotografiar i documentar. El testimoni gràfic ens mostra una gran instal·lació ben conservada, construïda amb
carreus de pedra de molt bona qualitat i perfectament escairats.
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Treballs de local·lització
de la cisterna.
A la dreta, canal d’entrada
d’aigua procedent de les
teulades del convent.

nat d’un material, com una
selladora, de color vermellós.
Criden especialment l’atenció els munts de runa diposi-

Amb les escales normals no es podia arribar al fons. Es va haver de soldar-ne dues per fer-ho.
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tats al voltant de la paret formant una mena de cercle no
tancat del tot. Barrejat amb
aquesta runa hi ha nombroses
restes humanes i d’animals.
Probablement procedeixin del
cementiri del convent i de les
dues tombes que hi havia a
l’interior de l’església dedicades als mateixos frares i a les
famílies Canosa i Folguera.
Fa tot l’efecte que el material
el van baixar a cabassos i dipositar al voltant de la paret.
Així es va trobar i així es va
quedar.

Cul d’ou al centre de la cisterna.

La història
El convent de Sant Francesc
o Col·legi de Sant Bonaventura era una gran construcció
que ocupava pràcticament
tot el pla del turó. Es provable que l’orografia actual hagi
canviat sensiblement en relació a aquella època. La terra
procedent de l’excavació dels
dos gran dipòsits d’aigua pot
ser una de les causes. També als anys seixanta del segle
passat es va enjardinar amb
una plantada de pins.
Ja hem dit en parlar del Pou

llargues, i no s’havien arribat
a acabar del tot quan l’edifici
es va començar a enderrocar
a partir de la desamortització
de Mendizábal (1835), i a utilitzar les seves pedres per altres construccions de la Vila.
Tenim constància que durant
les febres terçanes de 1785
un frare del convent va morir a conseqüència d’aquesta
greu epidèmia.

Muns de runa amb ossos
humans i d’animals.

La primera pedra
del nou convent
no es col·locà fins
el 19 d’octubre de
1624, pel president de l’orde
dels franciscans
fra Jaume Boris.
Restes humanes procedents
del cementiri i de l’església
dels franciscans.

del Gel que hi havia una capella dedicada a Santa Llúcia
aixecada per la Confraria del
Sant Esperit. Els confrares,
reunits el dia 8 d’agost de
1614, decideixen deixar-la
als frares franciscans que
volien construir un convent o
santuari.
El noble Ponç de PeramolaVallterra d’Alentorn designà
el seu nebot Sadurní d’Òdena i Peramola com a hereu
universal. La condició que li
posà és que si moria sense

descendència, com així fou,
s’haurien de vendre els seus
béns en pública subhasta.
Els ingressos obtinguts s’havien d’invertir en censals i
els seus rèdits invertir-los en
la construcció i manteniment
d’un convent de franciscans a
Agramunt.
La primera pedra del nou
convent no es col·locà fins
deu anys més tard, 19 d’octubre de 1624, pel president
de l’orde dels franciscans fra
Jaume Boris. Les obres van ser

No es conserven, almenys no
es coneixen, imatges d’aquest
gran edifici, però sí que podem intentar reconstruir-lo
a partir dels documents que
s’han anat localitzant i, especialment, de la informació
que es troba en el llibre Casas
de religosos en Catalunya durante el primer tercio del siglo
XIX editat l’any 1906 obra de
Cayetano Barraquer.
Quan el seu autor va visitar
Agramunt per inventariar els
seus convents, el de la Mercè
encara estava en peu i s’utilitzava, entre altres, com a escola. En canvi el dels franciscans únicament en quedava
el campanar. La seva silueta
es pot veure en la fotografia
més antiga que es coneix
d’Agramunt (1880).
Per fer la descripció del
conjunt dels edificis, convent
i església es basa en les informacions que li van facilitar
els veïns d’Agramunt, Josep
Cluet, aleshores ancià, però
d’infant hi havia fet d’escolà,
i Pau Vicens.
Una de les dades més importants que va aconseguir va
ser la superfície que ocupava
gràcies que va poder prendre
les mides dels fonaments que
encara hi quedaven. La planta formava un quadrat de 64
metres de costat.
[NOVEMBRE 2012]
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Com era el convent
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1765, octubre, 31
Contracte entre els administradors de la causa pia fundada en el Col·legi de Sant Bonaventura d’Agramunt
per Ponç de Peramola i Ramon i Josep Poch, mestres de cases de la mateixa vila, per a la construcció de
l’església del col·legi
En nom de Déu sia a tots notori com de, y sobre lo preu
fet de la obra de la Igla. del collegi de Sant Bonaventura
orde del seràfich P.St. Francesch, extra y prop los murs de
la present vila de Agramunt construhït, y fundat fahedor
y firmador entre parts del reverent don Agustí Martínez,
prevere y rector de la parroquial iglésia de dita present vila
en lloch y com a tenint poder del Il·lustre Senyor Bisbe de
Urgell, Magnífich doctor Gaspar Jover y Terés, thinent de
corregidor de dita present vila, y Francisco Jover, nottari
infrascrit, com a regidor decano de la mateixa present y com
a tots administradors los tres de la causa pia instituïda y
fundada de y per dit collegi de Sant Bonaventura per Ponç
de Peramola Sadurní de Òdena de part una y Ramon Poch y
Joseph Poch, germans, los dos mestres de cases de la referida
present vila, impressaris, de part altra, han vingut las ditas
dos parts al preu fet de dita obra, pactes y circunstàncias
infrascritas y següents, y contingudes en la tabba que és del
thenor següent: = tabba de la obra se ha de fer en lo collegi
de Sant Bonaventura de Agramunt ab la que se deu regir y
conformar lo mestre que pendrà dita obra. = Primo se han de
pujar fins a cubrir totas las parets de la iglésia en las que hi ha
de haver tres portalades y quatre finestrals de pedra picada.
= Ítem tota la iglésia se ha de cubrir ab dos teulas plenas per
part, en la carena y tretas las canals se ha de fer ràfech en tota
ella. = Ítem se han de picar las pilastras y dos archs de la nau,
dos archs del baix chor, totas las claus y muntants faltaran
per las sobre expressadas portaladas y finestrals, las pedras se
hauran menester per a otxavar lo presbiteri y uns setanta dos
palms en longitud de canal forana; tot ab sas corresponents
moltlluras. = Ítem se ha de picar la O del chor, y las armas de
Peramola; aquellas sols podrà ser de uns onse pams de llum,
y perfilada per part de dintre y estas que han de tenir de sisa
set palms en quadro, han de resaltar tres quarts de la paret.
= Ítem si falta pedra picada se pagarà lo picar-la, a rahó de
jornal y si de la ja dalt expressada se n’encontrà, se rellevarà
del preu a rahó de jornal. = Ítem tota la iglésia nova que es
farà se haurà de terraguixar y emblanquinar; totas las voltas
han de ser ab llunetas y las ja fetas se han de compondrer de
esta forma. = Ítem la cornisa y arch de las capellas se farà de
guix, però ha de ser a correspondència de las ja fetas. = Ítem se
ha de fer una petxina gran en lo frontis del presbiteri y aquest
per engrandir-se se ha de otxavar. = Lo paviment de la iglésia
y capellas ha de ser de mahons; en la iglésia hi ha de haver una
línia de llosas des del portal al presbiteri y quatre faxas. Ítem
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lo mestre la prendrà ha de cuidar a sas costas dels manobrers,
fer la argamassa y que tota la obra estiga conclosa del dia del
subhast a un any. Ítem se li donarà la maniobra a peu de obra,
entenent-se per això lo recinto del convent, y se li deixaran
las antanas y taulons té lo convent per fer bastidas. = Ítem tot
lo nou deu conformar-se ab lo vell, menos lo piso del chor
y tribunas, que ha de ser enrejolat; y si algun si repara en la
obra deuran los mestres esmenar-lo a coneguda del guardià
y administradors. = Ítem lo acte del arrendament durà lo
mestre per qui quedarà cuidar de pagar-lo, y al mateix temps
deurà donar fermansas a coneguda dels administradors.
= Ítem conclosa la obra se farà revisar, y si algun defecte
en ella se encontra lo mestre deurà refer-ho o pagar-ho. =
Últimament lo modo de la paga serà que de aquella quantitat
se concertarà sen faran quatre iguals parts, la primera se darà
al començar la obra, la segona a mitg lloch, la tercera al acabar
la obra y la quarta al cap de l’any de conclosa. Y ab dits pactes
y no sens ells convenen y en bona fe prometen dits senyors
administradors a dits Ramon y Joseph Poch, germans, per lo
preu de dita fahedora obra set-centas cinquanta lliuras moneda
barcelonesa, quals prometen dits senyors administradors
pagar ab quatre iguals pagas, començant a fer la primera lo
dia present, la segona a mitja obra feta, la tercera al temps de
acabar la obra y la quarta del dia se conclourà dita obra a un
any: tot lo que prometen dits senyors administradors atendrer
y cumplir sens dilació ni escusa alguna ab lo acostumat salari
de procurador ab restitució y esmena de tots danys y gastos
de què sian creguts dits empressaris de paraula, o ab lo sol
jurament que defereixen. Per lo que ne obligan dits senyors
administradors a dits germans Poch tots los béns, rèddits y
emoluments de dita causa pia, mobles e immobles, presents
y esdevenidors (no emperò los béns propis de dits senyors
administradors per tractar en estas cosas negoci alieno).
Renunciant en dit nom a qualsevol llei y dret a son favor ya la
llei que prohibeix la general renunciació. Y los dits Ramon y
Joseph Poch, germans, impressaris sobredits, no sols acceptar
lo sobre expressat preu fet de dita obra per lo preu, pactes
y circunstàncias sobreexpresadas; sí que també prometen
cumplir tot lo que per causa de dit preu fet fer y cumplir
degan sens dilació ni escusa alguna, ab lo salari acostumat
de procurador y ab refacció y esmena de totas missions,
interessos y gastos de què sian creguts dits administradors
y sos successors en sa administració de paraula o ab lo sol
jurament que defereixen.

Aquesta és la vista més
antiga que es coneix de
la nostra Vila. A la dreta
s’aprecia el campanar del
convent dels franciscans,
encara totalment dempeus.

El temple era
molt gran, d’una
sola planta sense
creuer, amb quatre capelles en
cada una de les
parets laterals.

La façana principal del santuari donava a migdia, a la
part més propera a Agramunt
hi havia l’església i a la banda de Puigverd, el convent.
“Todo su exterior lucia pulidos
sillares de piedra los ángulos
filas verticales de almohadillados y en el límite superior
buenas cornisas provistas de
canales que recogían el agua
pluvial para la magnífica cisterna del claustro”.
A l’angle esquerre de la façana hi havia tres grans arcs
a través dels quals s’entrava
a un pati al fons del qual hi
havia la façana de l’església i

a la dreta la porteria del convent.
Diu que el temple era molt
gran, d’una sola planta sense
creuer, amb quatre capelles
en cada una de les parets
laterals. El cor estava situat
en alçada. Sabem, pel contracte de construcció, que el
paviment era de maons però
tenia “una línea de lloses
des del portal fins al presbiteri i quatre faixes”. Segons
Cayetano Barraquer “basta
con certificar de la grandeza
extraordinaria de ella y no común curiosidad”. Perquè en
tinguem una idea aproxima-

Altres dades relacionades amb les diverses fases
de construcció del convent:

da, publiquem una foto del
convent de Tarragona, també
franciscans, molt semblant al
d’Agramunt.
Són gairebé 4.100 metres
quadrats dividits en diversos
espais, patis, claustre, convent, col·legi i església. A més
del patrimoni immobiliari
la comunitat de franciscans
disposava d’altres propietats,
segurament procedents de
donacions. Segons el cadastre de 1735, cent anys abans
de la desamortització, consta
un total de 40 jornals de terra
distribuïts en 7 finques i un
hort de tres pórques. La meitat de la terra era erma. Dues
de les finques les conreaven
parcers i les altres ho feien
directament.

L’any 1835 amb la coneguda Llei Mendizábal, totes les
possessions dels ordes religiosos van ser “expropiades”
i subhastades per l’Estat. A
Agramunt afectà els convents
dels franciscans i el dels mercedaris. Aquest segon, l’Ajuntament el conservà i el va
fer servir per acollir diversos
[NOVEMBRE 2012]
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▼

Llei Mendizábal
1624. Es col·loca la primera pedra del Convent.
1761. El fuster d’Agramunt signa contracte per construir, amb el també fuster Antoni Rialb, les portes, marcs i finestres del Col·legi de Sant Bonaventura.
1765. Es contracta la construcció de l’església adossada a la part de ponent del
convent.
1765. Es dóna a contracta picar la pedra per diferents obres del col·legi.
1779. Contractació per picar més pedra pel col·legi als mestres d’obres agramuntins
Joan i Josep Poch.
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R E P O RTATGE EL PO U D EL GEL I L A CISTERNA DEL CONVENT

▼

ser l’únic que va quedar en
peu i possiblement, ho suposem, s’enderrocà definitivament amb la construcció dels
dipòsits de l’aigua que van
entrar en servei l’any 1902.
Per poder accedir fàcilment
a la cisterna s’ha de fer a través d’un túnel que connecti
des del carrer fins a la base.
És un projecte que tard o d’hora s’hauria de fer realitat si es
vol posar a l’abast de tothom
aquest patrimoni monumental
que tenim ocult sota terra.

El convent d’Agramunt
era molt semblant al de
Tarragona.

A més del patrimoni immobiliari,
la comunitat de
franciscans disposava d’altres propietats, segurament procedents
de donacions.
Segons el cadastre de 1735, cent
anys abans de la
desamortització,
consta un total de
40 jornals de terra
distribuïts en 7
finques i un hort
de tres pórques.
Cantonada de la Borda
del Mas Vell construïda
amb les pedres del Convent.
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serveis com les escoles públiques, però el dels franciscans
va quedar totalment abandonat i les pedres es van reuti-

litzar per construir altres edificis. Destaca el conegut com
la Borda del Mas Vell al Raval
de Puigverd. El campanar va

Fotografies i fons documentals:
Josep Bertran, Revista Sió,
Josep Rovira, Ramon Maria
Hernández, revista Urtx, Josep
M. Llobet, Lluís Pons, Josep
Mora, Turisme de Solsona. “Las
casas de religiosos en Cataluña”,
de Cayetano Barraquer; “Arquitectura religiosa del segle XVII
a la Segarra i l’Urgell”, de Maria
Garganté.

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

Junts per sempre

L

En veure l’accés
barrat s’alegraren
tant que els va fer
pensar de donar
mitja volta i tornar
cap a casa. Però
aleshores la porta
d’entrada es va
obrir de cop i una
estranya força va
engrapar el Jaume
i el va començar a
empènyer cap dins
sense que pogués
fer-hi res per
evitar-ho.

a Gertrudis es troba a la seva habitació
estirada sobre el llit. Després d’estar-s’hi
una bona estona, s’incorpora una mica i
fixa la mirada en el rellotge que té sobre la tauleta de nit. Tan bon punt acaba de contemplar
l’hora nota que aflora
dins seu una estranya sensació que li
accelera el cor angoixant-la. De manera
instintiva es posa ràpidament la mà al pit
que li fa més evident
la percepció dels batecs. El cor li batega
tan de pressa que de
seguida li ve al cap
el pressentiment que
en realitat li està arribant la seva hora. En
un primer moment
aquest pensament la
neguiteja però uns
instants després percep que l’envaeix una sensació de joia en pensar que si aquest neguit
és el punt de partida cap al seu gran viatge,
significa que no tardarà gaire en fer-se realitat el seu somni. Un somni que ha mantingut
ben viu dins el seu cor mentre esperava amb
candeletes l’arribada d’aquest moment: el de
reunir-se amb el seu estimat Jaume.
La Gertrudis esperava frisosa que arribés el
dia per retrobar-se amb el seu marit. Havien
restat junts tota una eternitat fins que un bon
dia van rebre el comunicat que el Jaume havia d’emprendre el gran viatge, cosa que els
provocà un gran daltabaix. La idea de deixar
enrere la llar no li va fer cap gràcia al Jaume
després dels anys que portaven junts, així que
va intentar allargar la seva partença tant com
fos. A pesar dels esforços que va esmerçar per
desoir la crida, al final no tingué altre remei
que claudicar i fer la maleta després de fer
front a una llarga temporada de decaïment que
els va suposar a tots dos un gran mal de cap.
Arribat el dia de la partida i amb gran pesar a
sobre, la Gertrudis el va acompanyar fins a les

portes del recinte. El camí des de casa se’ls
va fer lent i costerut. Quan arribaren al recinte trobaren la porta tancada. En veure l’accés
barrat s’alegraren tant que els va fer pensar
de donar mitja volta i tornar cap a casa. Però
aleshores la porta d’entrada es va obrir de cop
i una estranya força va engrapar el Jaume i el
va començar a empènyer cap dins sense que
pogués fer-hi res per evitar-ho. La Gertrudis va
notar que se li trencava el cor quan el Jaume
va posar els peus a l’altra banda. Va intentar
seguir-lo per detenir-lo, però tot d’una la porta
es va tancar al seu davant deixant-la tota sola
al carrer. Durant una estona restà allà plantada
observant com s’endinsava més i més en les
entranyes del recinte fins que es va esvanir del
tot en l’aire. Llavors va donar mitja volta i se’n
tornà cap a casa amb el cor esquinçat. Durant força temps es va anar atansant al recinte
esperançada de trobar la porta oberta i poder
reunir-se amb ell, però sempre estava tancada.
Al principi s’hi passava hores i hores plantada al seu davant confiant que s’obrís, però en
veure que no hi havia cap canvi al final se’n va
cansar i les anades van ser més esporàdiques
fins que va optar per quedar-se a casa i esperar
el moment, i el temps va anar passant.
La porta de l’habitació es va obrir i hi van
entrar els homes de negre. Sense encantar-se
l’aixequen del llit i l’asseuen davant del tocador. Mentre es preparen, aprofita el moment
per contemplar el seu reflex al mirall. El veu
tan marcit que no es pot estar d’acariciar-lo
tot pensant si la reconeixerà. Un cop ho tenen tot a punt comencen a empolainar-la de
cap a peus i quan acaben surt de l’habitació
que ni ella mateixa es reconeix d’abillada que
està. A fora ja l’estan esperant tota la família i sense perdre temps emprenen la marxa
cap al recinte en comitiva. A mesura que s’hi
atansen sent que aflora dins seu una sensació
de benestar que l’omple de joia. La comitiva
s’atura a pocs metres de la porta que resta tancada i la Gertrudis que s’hi atansa tota sola.
Durant uns instants hi resta plantada fins que
s’obre i aleshores comença a caminar cap dins
il·lusionada per trobar el seu estimat. ■
[NOVEMBRE 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/Capses tancades
www.bubok.es/Un viatge de pluja
(En comprar escollir l’opció Economy i suprimir
Assegurança de envio)

d’Agramunt
ADMINISTRACIÓ DE LOTERIA NACIONAL - N1
Plaça del Pou, 14 - Tel. 973 39 09 13
AGRAMUNT (Lleida)
loteriaeltreboldeagramunt@hotmail.com
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E N S E N YAMEN T FINESTR A EDUCATIVA

Premi a una estudiant d’Agramunt

FONT: PÀGINA WEB DE LA UdL

“Una dolça experiència”, treball de recerca elaborat per Maria Trepat Utgés, de l’Institut
Ribera del Sió, premiat per la UdL

Guardonats en la novena
edició dels treballs de recerca
concedits per la Universitat
de Lleida.
L’agramuntina Maria Trepat
Utgés, quarta per la dreta,
ha estat premiada pel treball
“Una dolça experiència”.

A

la Sala d’Actes de l’Escola Tècnica Superior
d’Enginyeria
Agrària
(ETSEA) de la UdL va tenir
lloc, el divendres dia 16 de
novembre, el lliurament dels

Premis a treballs de recerca
d’estudiantat de Batxillerat
i Cicles Formatius de Grau
Superior, que enguany s’han
repartit entre catorze alumnes
d’una dotzena de centres de

secundària de la demarcació
de Lleida.
Es van presentar als premis
un total de 107 treballs de 39
centres diferents: 21 de Lleida capital, 14 de la resta de
la demarcació, un de Girona i
un altre de Tarragona.
El rector de la UdL, Roberto
Fernández; la vicerectora d’Estudiantat, Postgrau i Formació
Contínua, Neus Vila; el director dels Serveis Territorials del
Departament d’Ensenyament
a Lleida, Miquel Àngel Cullerés, i la directora de l’ETSEA,
M. Rosa Teira, varen lliurar els
guardons, que consisteixen en
un ajut equivalent a l’import
de la matrícula de primer curs
per a l’alumnat que s’hagi matriculat a la UdL. Els guanyadors, els tutors dels treballs i
els centres on pertanyen han
rebut, a més, un premi de
200 euros. ■

Tot i més... Tot per La Marató!!! Dones de
15è aniversari d’escala en Hi-Fi
l’Esbarjo
Festival musical 2012

NO HI FALTEU. SIGUEU SOLIDARIS!!!

Casal Agramuntí
Dies: 6, 8 i 9 de desembre
a les 7 de la tarda
Venda anticipada d’entrades els dies 5 i
7, de 7 a 9 del vespre (es podran adquirir per tots els dies), i també una hora
abans de cada funció.
Preu: 8 euros
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www.cfagramunt.cat

Resultats i classificacions

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

Segona Catalana

Classificació
Alpicat
Almacelles
Borges Blanques
Organyà
Alcarràs
Mollerussa
Artesa de Segre
Agramunt G. Gatell
Linyola
L’Albi
Juneda
Guissona
La Seu d’Urgell
Pardinyes
Miralcamp
Bellcairenc
Tremp
Balaguer

3
0
4
0

Pardinyes
Agramunt G. Gatell
Guissona
Agramunt G. Gatell
J
8
8
8
7
7
8
8
8
8
8
7
8
8
8
8
8
7
8

GF
26
18
19
15
11
14
13
10
11
12
9
11
7
14
7
14
8
7

GC
11
6
10
11
8
14
11
6
11
13
11
14
13
18
13
25
11
20

0
0
1
1

Punts
22
18
18
13
13
13
12
11
10
10
9
9
9
7
6
5
4
4

Juvenil
La Noguera
Pardinyes

4 Agramunt G. Gatell 1
0 Agramunt G. Gatell 7

Classificació
E.F. Urgell
La Noguera
Ponts
Pla d’Urgell

J
4
4
4
3

GF
18
15
15
11

GC
3
3
10
7

Punts
12
12
10
6

Agramunt G. Gatell
Miralcamp
Balàfia
Tàrrega
Balaguer
Ivars d’Urgell
Artesa
Tremp
Pardinyes

3
4
4
4
3
2
4
3
4

12
10
6
6
3
2
11
5
4

8
9
7
11
6
8
13
7
26

4
4
4
4
3
3
2
1
0

Infantil
Tàrrega
6 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 2 Balàfia
2
At. Segre
2 Agramunt G. Gatell 0
Classificació
At. Segre
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GC
1

Punts
12

R. MENDOZA

Agramunt G. Gatell
Balaguer
Agramunt G. Gatell
Mollerussa

Components de l’equip Juvenil temporada 2012-2013.

AEM

4

9

1

12

Orgel·lia

4

17

4

10

Guissona

4

14

5

10

Pardinyes

4

13

7

7

Lleida Futbol

4

7

9

7

Baix Segrià

4

12

6

6

Balaguer

4

8

11

6

Bellpuig

4

12

16

6

Tàrrega

4

10

6

4

FIF Lleida

4

3

8

4

Bordeta

4

7

11

3
2

Balàfia

4

5

10

Agramunt G. Gatell

4

4

13

1

Mollerussa

4

4

15

1

Pla d’Urgell

4

6

19

0

Aleví - A
Agramunt G. Gatell 1 Cervera
10
At. Segre
15 Agramunt G. Gatell 0
Agramunt G. Gatell 1 Balàfia
10
Agramunt G. Gatell 1 Intercomarcal
9
Classificació
Bordeta
At. Segre
AEM
Mollerussa
Tàrrega
ENFAF
Guissona

J
6
6
6
6
6
6
6

GF
30
39
25
32
23
27
26

GC
11
3
15
3
17
15
24

Punts
16
13
13
12
12
10
10

Cervera
Balàfia
Lleida Esportiu
Orgel·lia
Intercomarcal

6
6
6
6
6

27
25
31
20
14

17
21
13
32
28

9
9
7
4
3

Agramunt G. Gatell
Les Garrigues
Lleida Futbol Club

6
6
6

9
11
13

64
49
39

3
1
0

Aleví - B
Agramunt G. Gatell 8
Cervera
3
Agramunt G. Gatell 1
Classificació
Balaguer
Pla d’Urgell
Miralcamp
FIF Lleida
Bellpuig
Lleida Esportiu
Pardinyes
At. Segre
Agramunt G. Gatell
Cervera
Alpicat
AEM
Tàrrega
Mollerussa
Bordeta
Baix Segrià

Bordeta
0
Agramunt G. Gatell 1
Pla d’Urgell
6
J
4
4
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
3
4
4
4

GF
35
34
32
18
15
13
21
30
18
12
20
5
4
3
4
10

GC
5
7
11
11
10
7
16
10
10
17
21
23
11
30
39
46

Punts
12
12
9
9
9
8
7
6
6
6
3
3
1
0
0
0

AGENDA DEL MES DE DESEMBRE AL CAMP D’ESPORTS
SEGONA CATALANA:
Dia 16, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Artesa de Segre

Benjamí - A
Agramunt G. Gatell 4
Tàrrega
3

Ivars d’Urgell
3
Agramunt G. Gatell 3

Benjamí - B
Linyola
10
Agramunt G. Gatell 4

Agramunt G. Gatell 4
Bellpuig
5

JUVENIL:

Dia 15, a les 16,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer

INFANTIL:

Dia 4, a les 10,45 h Agramunt G. Gatell - Balaguer

ALEVÍ A:

Dia 15, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - AEM

ALEVÍ B:

Dia 1, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Balaguer
Dia 22, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - AEM

BENJAMÍ A:

Dia 15, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - E.F. Urgell

BENJAMÍ B:

Dia 1, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Pla d’Urgell
Dia 22, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Lleida Esportiu

Pre-Benjamí - A
Tàrrega
4
Agramunt G. Gatell 0
At. Segre
7

Agramunt G. Gatell 1
Bordeta
8
Agramunt G. Gatell 0

Pre-Benjamí - B
E.F. Urgell
Artesa de Segre

3
5

Agramunt G. Gatell 3
Agramunt G. Gatell 6

Aquestes categories no tenen classificació.

PRE-BENJAMÍ A: Dia 15, a les 11,00 h Agramunt G. Gatell - Mangraners

5ª CASTANYADA AMB PILOTES
Un any més, els jugadors del primer
equip van organitzar el sopar de la Castanyada, que enguany arribava a la cinquena edició.
El menú fou suculent i no hi van faltar els tradicionals panellets, fets per

PRE-BENJAMÍ B: Dia 15, a les 12,00 h Agramunt G. Gatell - Balàfia

mares dels jugadors. Després del sopar
hi hagué un bingo molt apassionant,
amb diversos obsequis cedits per dife-

rents comerços de la vila. Va cloure la
vetllada l’actuació dels DJ’s locals JM
i ROCA. ■

El col·lectiu Garba us convida a la conferència

“Adolescència i drogues:
Mites i realitats”
a càrrec del

Dr. Joan Colom

L’acte tindrà lloc el divendres 14 de desembre, a
dos quarts de nou del vespre, a l’Espai Guinovart.
L’entrada és gratuïta.
L’adolescència és un període de canvi caracteritzat per una intensa expressió de les emocions. Canvis físics, psicològics i socials amb
una absència de sensació de perill, focalitzant
el present, i amb molta curiositat per experimentar noves sensacions. On l’alcohol i les
drogues poden ser presents.
Però no totes les conductes dels joves seran de
risc; què determinarà que hi hagi una escalada
cap a comportaments més greus? Quina és la
causa que uns tinguin problemes i d’altres no?

Quins són els factors de risc i de protecció?
La conferència intentarà donar resposta a
aquestes preguntes que tant ens inquieten a
les mares, als pares i als educadors.
Tindrem l’oportunitat de conèixer la realitat del
consum al nostre país, així com analitzar el paper clau dels educadors en la prevenció.
La conferència està adreçada al públic adult,
especialment a pares i educadors. Us hi esperem!

El doctor Joan Colom és
Subdirector general de Drogodependències de l’Agència
de Salut Pública de Catalunya. Té una llarga experiència
en l’àmbit de les drogodependències i és membre de diversos organismes nacionals i internacionals relacionats amb
aquesta qüestió.
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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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E S P O RTS B À SQ U ET A G RAMUNT CL UB

Naixement del Pre-Mini Masculí

Rubén Añé

a portem dos mesos de competi- recriminar res al grup pel que fa al joc i pot acabar portant a terme una temporació. Els quatre equips del BAC es a l’actitud mostrada en la pista. L’equip da força enriquidora.
CEP Vallfogona- BAC
50-42
troben immersos en les respectives està molt per sobre del rendiment de la
BAC - CB Bell-lloc
23-34
lligues amb sort diversa, però un mateix temporada passada i la victòria a la pista
CB Maristes - BAC
74-22
denominador comú: molta il·lusió per del CB Balaguer Sots 21 va servir per
BAC - CB Maristes Júnior
51-21
tirar endavant els seus compromisos. A retrobar-se amb les bones sensacions
I la novetat d’enguany ha estat la insmés, des del Club s’està molt satisfet inicials. Caldrà millorar alguns aspectes,
cripció del Pre-Mini Masculí,
amb el treball del nou equip
que ja ha disputat dos parque participa en la lliga: el
tits amb disparitat de resulPre-Mini Masculí. Aquest
tats. La mainada de l’equip
equip, conjuntament amb la
té davant un repte important
resta de l’Escola de Bàsquet
com a equip debutant, que
LludriBac, dóna valor i diés el de determinar la conmensió a la promoció i futur
catenació d’equips fins a
del Club, així com garantia
arribar a la categoria sènior.
de la seva viabilitat. Anem
És un bon moment per rea comentar l’esdevenir dels
generar la base del Club i
diferents equips.
garantir-ne la supervivència
El Júnior Masculí té alts i
i l’estabilitat. Fins ara s’està
baixos en el seu joc tot i que
treballant en la bona direces podria definir la seva tració, tot i que existeixen una
jectòria amb l’expressió “les
sèrie d’aspectes a millorar:
segones parts mai no són
ocupació dels espais dins la
bones”, ja que dels partits
disputats, si només es tin- Dotze dels quinze integrants de l’equip Pre-Mini Masculí el dia del seu debut en presència dels pista de joc sense amuntegar-se, combinar la pilota i
gués en compte el resultat entrenadors.
evitar els 1x1 a tota pista i
dels primers vint minuts de
joc, es produiria un gir copernicà en la però en general els registres de l’equip aprendre a llegir la defensa del rival. Es
classificació, ostentant els agramuntins continuen essent molt i molt bons. Al progressa de manera adequada.
BAC - CB Pardinyes
08-58
una posició molt digna. Tot i que fins llarg dels propers enfrontaments es veuCB Alpicat - BAC
18-47
al moment s’han patit cinc derrotes, rà el sostre d’aquest equip, que a hores
I pel que fa a la resta d’equip de l’Esl’equip ha millorat una sèrie de registres d’ara continua pensant en cotes molt
cola de Bàsquet LludriBac, informar-vos
des de l’inici de la temporada: l’atac en altes.
CB Calaf - BAC
63-62
que ja s’ha participat en una trobada
estàtic es porta a terme d’una manera
BAC - CB Bellvís
54-72
oberta, a Tàrrega i Bellpuig, amb premés combinativa i no pas tan individual,
CB Balaguer Sots 21 - BAC 44-62
sència de quatre equips del Club: un
la circulació de la pilota ha millorat en
El Sènior Femení ha superat una peti- equip mixt en categoria Baby, i un altre
escreix i sobretot la intensitat defensiva
està agafant un caire de compromís i en- ta crisi de joc i resultats, que va trobar el en categoria d’Escola; un equip Pretrega a l’equip. Estem convençuts que seu punt més àlgid en la derrota a la pis- Mini Masculí i un altre Pre-Mini Femení,
en els propers partits es millorarà el ren- ta del CB Maristes, exemple d’una mala que van fer les delícies dels pares i madiment físic i la concreció en la darrera tarda. Tot i començar amb cinc derrotes res assistents a la Trobada. Des d’aquí
consecutives, les noies han sabut rever- volem encoratjar totes les persones que
passada a cistella.
tir la situació amb un gran partit dispu- col·laboren en l’Escola a no defallir i
CEP Vallfogona - BAC
100-40
tat contra el CB Maristes Júnior, que ha que ens continuïn mostrant el seu comCB Cappont - BAC
69-38
de suposar el punt d’inflexió a la tem- promís amb el Club com el valor afegit
BAC - CB Alta Ribagorça
42-81
porada. En els propers partits es veurà que ens dóna força i ens tramet il·lusió
CB Secà - BAC
77-48
El Sènior Masculí ha afluixat un punt realment les possibilitat de les agramun- per continuar treballant pel bàsquet, per
respecte el fulgurant inici de tempora- tines en la categoria i estem convençuts continuar fent poble, per continuar amb
da, amb dues derrotes davant el CB Ca- que encara no han dit l’última paraula al el nostre projecte formatiu integrador.
laf i el CB Bellvís. Amb tot, no es pot respecte. A base de treball i sacrifici es Salut a tots els lectors/es i força BAC! ■
FONT: BAC
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E S P O RTS C LUB D E B ITL L ES SIÓ D’AGRAMUNT

XXII Lliga de Bitlles Catalanes

Esperem acabar la
primera volta amb
millors resultats.
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SIÓ D’AGRAMUNT A

Equips del Soleràs i del Sió d’Agramunt A.

SIÓ D’AGRAMUNT B

n any més el Club de
Bitlles Sió d’Agramunt torna a competir a la
Lliga Catalana de Bitlles.
Es continua jugant
els partits amb el sistema que es va implantar
l’any passat per part de
la Federació Catalana de
Bitlles i Bowling. Actualment el Sió d’Agramunt A
pertany al Grup 5 i el Sió
d’Agramunt B al Grup 6.
En cada grup som
menys equips que anys
enrere, i cada jornada juguem dues partides tal i
com veureu en els resultats de la dreta.
En aquests moments el
Sió d’Agramunt A ha jugat
sis partits i n’ha guanyat
dos. I el Sió d’Agramunt
B n’ha jugat vuit i no n’ha
pogut guanyar cap. Esperem acabar la primera volta amb millors resultats.

FONT: CLUB BITLLES
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CLASSIFICACIÓ
CASTELLSERÀ
IVARS A
EL SOLERÀS
BELLPUIG
TORRELAMEU
ALCOLETGE
BELL-LLOC
SIÓ D’AGRAMUNT A
EL POAL
L’ALBAGÈS

J
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

G
6
4
4
3
3
3
3
2
2
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
0
2
2
3
3
3
3
4
4
6

PJ
2130
2167
2105
2146
2126
1962
1962
1949
1848
1902

BIT P
155 12
165 8
154 8
168 6
162 6
143 6
143 6
140 4
122 4
129 0

CLASSIFICACIÓ
ALBESA
SERÒS
AMETLLERS
TÀRREGA B
MIRALCAMP
CASTELLSERÀ C
VALLVERD B
IVARS C
LA GUÀRDIA
SIÓ D’AGRAMUNT B

J
8
8
8
6
8
8
6
6
6
8

G
7
5
5
5
4
4
3
2
1
0

E
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

P
1
3
3
1
4
4
3
4
5
8

PJ
2974
2747
2683
2028
2515
2515
1941
1962
1920
2222

BIT
234
201
190
145
177
177
141
140
135
141

P
14
10
10
10
8
8
6
4
2
0

Ramon Joval

EL SOLERÀS
SIÓ D’AGRAMUNT A

316 PUNTS
291 PUNTS

EL SOLERÀS
SIÓ D’AGRAMUNT A

345 PUNTS
314 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
TORRELAMEU

328 PUNTS
367 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
TORRELAMEU

357 PUNTS
360 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
EL POAL

320 PUNTS
284 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT A
EL POAL

339 PUNTS
327 PUNTS

VALLVERD B
SIÓ D’AGRAMUNT B

320 PUNTS
319 PUNTS

VALLVERD B
SIÓ D’AGRAMUNT B

359 PUNTS
247 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
TÀRREGA B

281 PUNTS
305 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
TÀRREGA B

268 PUNTS
323 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
AMETLLERS

317 PUNTS
330 PUNTS

SIÓ D’AGRAMUNT B
AMETLLERS

261 PUNTS
304 PUNTS

MIRALCAMP
SIÓ D’AGRAMUNT B

363 PUNTS
313 PUNTS

MIRALCAMP
SIÓ D’AGRAMUNT B

329 PUNTS
216 PUNTS

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

Totes les competicions a ple rendiment
P

ortem un mes de l’última crònica i ja tenim totes les
competicions funcionant a ple rendiment, i els nostres
equips participant-hi amb més o menys sort.

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)

13 / 10
Ajornat
27 / 10
03 / 11

TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 27 - CE TORTOSA 29
HANDBOL BERGA - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA
TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 24 - HANDBOL CLARET 26
HANDBOL CARDEDEU 22 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 19

Sènior Masculí (Tercera Catalana - Grup A)
Un equip pensat perquè els joves del club, alguns encara
juvenils, es comencin a foguejar en la categoria sènior, per
poder ajudar l’equip ‘A’, i preparar-los per jugar-hi en un futur pròxim. Sense cap altra pressió que gaudir jugant, notaren massa el canvi de categoria en el seu primer partit, però
en el segon varen demostrar, tot i perdre, que poden donar la
cara davant qualsevol rival.
Resultats:
20 / 10 JOVENTUT HANDBOL LA LLAGOSTA 43 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 17
04 / 11 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 19 - SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 26

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)
Amb un conjunt de joves jugadores encara juvenils, més
les sèniors supervivents de la temporada passada, l’equip
comença la seva temporada, amb l’objectiu de conjuntar
l’equip, per poder aspirar a aconseguir resultats positius en
un futur pròxim.
Resultats:
20 / 10 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 14 - ALCARRÀS, CH 29
28 / 10 SANTPEDOR, CLUB D’HANDBOL 25 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 14
03 / 11 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 21 - C.H. CAMBRILS 27

Juvenil Femení (Primera Catalana)
Un cop acabada la seva etapa com a cadets, afronten el
pas a juvenils amb l’objectiu de continuar millorant. Amb el
repte que suposa una lliga molt llarga, i uns desplaçaments
més llunyans del que estaven acostumades, doncs hi ha un
sol grup per tot Catalunya, i un cop passats els nervis del
debut, l’equip es manté en la línia de la temporada passada,
bones defenses que deixen poc marge als rivals, però falta

FONT: CLUB HANDBOL

No ha estat un bon mes per al sènior ‘A’ del Club. Les
lesions, alguna de llarga durada, han afectat molt l’equip,
que no ha pogut jugar amb tot el seu potencial, si a més hi
sumem petits moments de desconcert que han patit en certs
moments dels partits, l’equip no ha acabat de rutllar del tot,
i això, en una competició tan igualada com és la preferent
es paga.
Resultats:
Celebració de la primera victòria del Cadet Femení.

millorar una mica en atac per tal d’aconseguir que arribin les
primeres victòries
Resultats:
21 / 10 VILAMAJOR, CLUB HANDBOL 25 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 8
27 / 10 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 9 - C.H. VIC 13
03 / 11 CH PALAUTORDERA 17 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 10

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
En el seu segon any com a cadets, estan demostrant que
la constància té premi, tot i els mals resultats de la temporada passada, i el mal inici en la visita a Tàrrega, l’equip ha
continuat treballant bé, i fruit d’això han arribat els primers
resultats positius, un empat i una victòria, que han de permetre a l’equip creure en les seves possibilitats i donar-nos
moltes més alegries aquesta temporada.
Resultats:
20 / 10 CEACA TÀRREGA 29 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 14
28 / 10 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 19 - HANDBOL RIBES 19
03 / 11 TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 13 - H.C. VILANOVA 11

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup A)
Nova temporada i nous reptes per a les menudes del club,
amb nova entrenadora i mantenint el bloc. Tot i la ensopegada en el seu desplaçament a Tàrrega, varen demostrar
que van pel bon camí i segur que aviat arribaran els bons
resultats
Resultats:
20 / 10 CEACA TÀRREGA 12 - TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA 6
Ajornat TORRÓ D’AGRAMUNT IGP CHA - CLUB HANDBOL AMPOSTA

Com sempre, podreu trobar tota la informació del que
passa al club, resultats notícies etc., a la nostra web: www.
handbolagramunt.org i també a la nostra pàgina de facebook
http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt ■
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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

G R U P S P O LÍTICS
M U N ICIPALS A C O R D D ’ESQUERRA

Recollida selectiva: aposta de futur

D

es de fa temps i des de molts
àmbits diferents, s’està posant
en dubte la viabilitat del servei
de recollida d’escombraries. Moltes
administracions estan fent mans i mànigues per fer sostenible aquest servei
ja que en la majoria de casos, el dèficit anual que genera és prou important
com per tenir-lo en compte.
INCREMENT DEL 5,3% PER FER FRONT
AL DÈFICIT EN AUGMENT DEL SERVEI
En el cas d’Agramunt, el servei
de recollida ens costarà aquest
any uns 234.000€ dels quals
els contribuents n’hem pagat
211.000. Això suposarà un dèficit de 23.000€. Per a l’any
2013, el Consell Comarcal ja
ha comunicat que la factura de
recollida d’escombraries seria
de 247.000€, de manera que
el dèficit anual passaria a ser
de 37.000€. Per aquest motiu,
l’Equip de Govern s’ha vist obligat a proposar un augment en els
rebuts que finalment ha quedat
aprovat en un 5,3%, amb el suport de CiU, de manera que un habitatge passarà a pagar 62,31€ en lloc
dels 59,17€ anuals. Tant el PP com
el PSC s’hi van mostrar en contra, tot i

que en cap moment van aportar alternatives concretes per fer front a aquest
increment de dèficit.
UNA BONA RECOLLIDA ÉS UN ESTALVI
PER A AGRAMUNT
És cert que incrementar rebuts no
és l’única solució perquè els números
d’aquest servei surtin bé. Cal, doncs,
que les famílies, les empreses i tots
els establiments prenguem consciència que una bona recollida selectiva

suposarà un gran estalvi per als agramuntins. Només cal tenir en compte
el gràfic que publiquem per comprovar
els beneficis d’una bona recollida.

CAMPANYA DE CONSCIENCIACIÓ
En aquest sentit, des de la Regidoria
de Via Pública conjuntament amb el
Consell Comarcal de l’Urgell es durà a
terme una campanya de conscienciació
en la recollida selectiva, amb l’objectiu
de reduir els costos del servei i l’impacte ambiental, ja que en pocs anys ens
veurem obligats a ampliar l’actual abocador comarcal, amb el cost addicional
que això suposarà.
La campanya consistirà en uns tallers interactius als centres educatius a càrrec
de tècnics especialitzats,
el repartiment d’un imant
de nevera per a recordar
els criteris de recollida
selectiva i finalment es
fomentarà l’ús de bosses
reutilitzables al mercat
del dimecres. Amb totes
aquestes accions, esperem que tothom prengui
cada cop més consciència de la necessitat de fer
una bona recollida d’escombraries i, al mateix
temps, farem possible que part de la
factura d’aquest servei es pugui destinar a inversions prou necessàries per a
Agramunt. ■

Electromecànica
cà ca

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42

MUI I
Josep Anton Muixí
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
Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs
Mínim 6 persones. Reserva la teva taula
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS

Tel. 973 713 050
Mòbil 647 801 845

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades Curt i llarg recorregut
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

G R U P S P O LÍTICS
M U N ICIPALS C iU

Reflexions al primer any de legislatura (II)
C

om a continuació de l’article publicat el mes d’agost
acabo els comentaris que, per motius evidents d’espai, no van poder ser expressats.
El mes de desembre de 2011 es presenten al ple els
pressupostos municipals de l’any 2012 per a la seva discussió i aprovació. Arran de la intervenció en el ple del
grup de CiU i davant del que vam considerar uns errors
greus en el seu contingut, l’alcalde va decidir retirar el
punt de l’ordre del dia amb l’argument de buscar el consens (vegeu revista Sió del mes de gener de 2012).
En declaracions a La Mañana del dia 30 de desembre de
2011, l’alcalde deia “Propusimos ingresar 1.480.000 €
en concepto de IBI urbano, 4.000 € más que en 2011,
siguiendo la línea de los últimos años y afectando lo menos posible el bolsillo de los ciudadanos”.
A un servidor, com a contribuent que sóc, em va deixar
meravellat aquestes declaracions. Vaig pensar que com
que no s’inclouria en el pressupost municipal l’ingrés real
de la recaptació per IBI, no caldria pagar més, segons es
desprèn de les declaracions de l’alcalde.
La meva sorpresa (esperada per altra banda) va ser que
quan em va arribar el rebut de l’IBI, aquest pujava un
10% més aproximadament.
Conec perfectament aquest estil de mitges veritats i
mitges mentides, el vaig patir durant quatre anys. Ara bé,
d’un alcalde el mínim que es pot esperar és que no enganyi ningú i menys en qüestions tan sensibles com són les
taxes que els veïns hem de pagar.
Per cert, al ple del mes de gener, durant el debat dels
pressupostos, l’alcalde em va retirar la paraula amb aquella prepotència i supèrbia que alguns veïns ja coneixeu.
En l’escrit d’Acord d’Esquerra a la revista Sió del mes
de febrer de 2012 hi diuen: “De fet un augment dels
ingressos suposaria automàticament un augment de les
despeses i és evident que no són temps per inflar partides
més enllà de la realitat”.
El mes d’abril es convoca un ple extraordinari urgent per
modificar el pressupost de l’any 2012, per les condicions
que imposava als ajuntaments la Llei Orgànica d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera que obligava
a destinar els ingressos obtinguts per sobre del previst i el
superàvit pressupostari a reduir l’endeutament net.
Per tal que aquesta llei no ens afectés es va aprovar
per unanimitat una modificació de crèdit del pressupost,
incrementant diverses partides de despesa fins a un import de 782.670,57 €, diners que tal com va dir l’alcalde
al ple no es gastarien, un acord a proposta de l’equip de

govern que contradiu les declaracions a la revista Sió del
mes de febrer, ja que aquí sí es van inflar partides mes enllà
de la realitat.
Els pressupostos han de preveure amb el màxim de fidelitat possible els ingressos previstos. Per contra, la partida
de despeses ha de reflectir el sostre màxim que es pot
gastar en cada partida del pressupost, ara bé no vol dir que
s’hagi de gastar obligatòriament.
El mes de maig de 2012 s’aproven les noves taxes de la
Llar d’Infants i l’Escola de Música.
La proposta d’increment de la mensualitat per part de
l’equip de govern era d’un 60% per a la Llar d’Infants.
Pactat amb el PP, finalment va quedar en un 40%.
El mes de juny, en el seu escrit mensual, l’equip de govern justificava aquest augment per fer front a la reducció
de la subvenció per Llars d’Infants que atorga el Departament d’Ensenyament.
Per ser exactes, les dades són les següents:
Curs 2004/2005 i successius: 1.800 € alumne/curs
Curs 2010/2011: 1.600 € alumne/curs
Curs 2011/2012: 1.300 € alumne/curs
Curs 2012/2013: 875 € alumne/curs
La regidora a jornada completa i la regidora a mitja jornada ens costen a tots els agramuntins 36.844 € l’any.
Si aquesta quantitat la repartim entre 65 alumnes de
mitjana que hi ha a la Llar d’Infants, vol dir que cada
alumne podria tenir una subvenció de 566,83 € més, a
sumar als 875 € que dóna el Departament d’Ensenyament, i potser no hagués calgut apujar les taxes un 40%.
Per tant, en matèria de prestació de serveis i de retribucions als càrrecs polítics, les prioritats de l’equip de
govern estan molt clares.
Per iniciativa de l’equip de govern, l’Ajuntament d’Agramunt va posar en marxa un portal d’entitats anomenat
Agramunt en Xarxa. Un portal semblant a aquest ja el
teníem en funcionament amb la diferència que el que
hi havia abans el teníem amb conveni amb la Diputació
de Lleida i a l’Ajuntament no li va costar ni un cèntim,
el d’Agramunt en Xarxa ha costat 4.700 € de l’erari públic.
En uns moments de dificultat econòmica, quan a tot arreu es parla de mancomunar serveis per estalviar, l’equip
de govern de l’Ajuntament d’Agramunt tanca un servei
gratuït i es gasta els diners per obrir-ne un altre.
Domènec Llop i Solà
Regidor per Convergència i Unió
[NOVEMBRE 2012]
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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

PA RT I T S P OLÍTICS
M U N IC IPALS P SC
grup municipal

L’increment de les taxes d’escombraries

La gestió dels residus
Tot i reconèixer que els ajuntaments
no són els gestors de la separació, selecció i tractament dels residus, sí que realment són els encarregats de recaptar els
diners dels contribuents i entregar-los
als receptors dels que ho reciclen.
A causa de la quantitat de residus que
generem, normalment aquest servei és
deficitari i, en ocasions, els consistoris
han hagut de cobrir part de les despeses amb recursos del pressupost que en
principi han d’estar destinats a altres
conceptes.
Encara que la discussió per determi-

FONT: PSC

P

El reciclatge és millorable
Creiem que l’Ajuntament ha d’estudiar, amb la participació i consens de totes les forces polítiques, noves possibles
alternatives per tal de millorar el servei i
reduir els costos. Si mirem la part pràctica, hem de saber que la separació, recollida i tractament de residus de cartró,
paper, plàstics i metalls no representen
cap cost addicional ja que el reciclatge
d’aquests productes cobreixen les despeses de la seva gestió.
Tema diferent és el de les escombraries de rebuig general que sí representen
un elevat cost en tot el procés. A manera
d’exemple, si durant l’any cada persona
del municipi en lloc de llançar als contenidors corresponents, tira directament
al rebuig fruites, patates, ampolles de
vi, llaunes i uns quants diaris o revistes,
inconscientment estem incrementant la
quantitat de residus generals en unes
20 tones, augmentant el cost que representa la seva gestió i impossibilitant el
seu reciclatge.
Quan en un contenidor de fracció
orgànica hi dipositem altres elements, incrementem les despeses
en concepte de
transport en uns
nou euros extres
pel tractament del
residu. Si a aquesRecuperar dues tones de
ta situació afegim
plàstic equival a estalviar
que al costat d’un
una tona de petroli.

FONT: PSC

nar les taxes d’escombraries és intensa
i mai fàcil, hem d’acceptar que sempre
està centrada en la disjuntiva d’augmentar-la per evitar el dèficit existent amb
la conseqüent càrrega econòmica, o
estabilitzar-la per no perjudicar als contribuents, alternativa, aquesta darrera,
que representa, com diem, a afrontar les
despeses amb els diners que poden ser
destinats a altres serveis.

ensareu que ara tocaria parlar del
tema que centra el debat polític.
No estem en contra del sobiranisme perquè en essència més poder per
la Generalitat, que és més propera al
ciutadà, ha de ser beneficiosa, sempre
que la sobirania tingui l’objectiu d’endreçar el desgavell pressupostari en què
estem immersos. Si no som capaços de
deslliurar-nos de les retallades i de les
tisorades en les prestacions bàsiques no
tindrem una societat cohesionada. En
concret voldríem exposar de com des
de l’administració local s’ha de procurar que les ordenances fiscals no siguin
només contemplades com una font d’ingressos, sinó també una contribució a
millorar allò que és necessari i deslliurar-nos del que és superflu.
Just ara quan la situació econòmica
és cada dia pitjor amb més gent aturada
i després que en els dos últims anys de
govern de CiU el dèficit hagi estat cada
vegada més elevat, malgrat el copagament sanitari i l’aplicació de retallades
en diversos sectors, cal que fem una valoració sobre l’increment de taxes que
ens semblarien desproporcionades en el
cas de les escombraries perquè, encara
que cada dia produïm més residus, amb
el que paguem anualment s’haurien de
cobrir suficientment les despeses de la
seva recollida.

La deixalleria és el lloc on el ciutadà pot participar activament
en la gestió de residus municipals. Utilitzar-la és beneficiós.

contenidor d’escombraries deixem un
equip elèctric o un moble, d’una banda
incrementem de nou les despeses del
transport i gestió i per l’altra es fa inviable el seu reciclatge.
Què ens depara el futur?
Hem de potenciar l’ús dels serveis de
la deixalleria on podem dipositar gran
diversitat d’objectes pels quals no hi ha
contenidors especials amb l’avantatge
que es podran reciclar segons els diferents materials que els componen.
Si fem un exercici d’abstracció i confessem les nostres accions d’abocar als
residus de forma incorrecta, plàstic amb
paper, ampolles amb restes de menjar
o de deixar al costat del contenidor una
tele vella o una cadira trencada, hem de
ser valents per acceptar la penitència
de sentir-nos satisfets quan mostrem el
penediment, ¿però estem segurs que no
tornarem a caure en la debilitat de repetir-ho? No serà més cert que amb la taxa
que hem hagut de pagar considerarem
que queden compensades les nostres
malifetes i que l’Ajuntament no haurà
de destinar recursos d’altres partides
per cobrir les despeses addicionals per a
la recollida, transport i tractament dels
nostres residus?
Reflexionem-hi entre tots i ens beneficiarem dels resultats que en podem
obtenir. ■
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

DES

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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la concentració parcel·lària, i ha estat
possible gràcies a la col·laboració d’en
Jordi Martí, Nasi Vila de la Societat Catalana de Gnomònica, Jardins Zen, Ivan
Pellicer, Serralleria Mian, Macotec i l’Equip Municipal de Serveis.

REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS I OBRES
ABOCAMENTS IRRESPONSABLES
L’Equip de Serveis Municipals ha hagut de procedir a la retirada de runa que s’ha trobat abocada al costat de l’Escorxador
Municipal. Des de la Regidoria de Medi Ambient i Via Pública
es recorda que Agramunt disposa d’una deixalleria municipal
habilitada per a l’abocament d’aquestes runes. Aquesta acció
també es repeteix a la zona del camp de tir on s’ha col·locat
un senyal recordatori per a la població. Entre tots hem de ser

OFERTA DE FANALS PER A ENLLUMENAT PARTICULAR
Actualment l’Ajuntament disposa d’un estoc de fanals que
s’han retirat de la via pública per motius d’eficiència energètica. Per aquest motiu s’ofereixen a vilatans d’Agramunt i agregats que estiguin interessats en adquirir-ne, ja que poden ser
utilitzats per il·luminació de magatzems agrícoles, explotacions
ramaderes, horts, naus industrials, etc. Tots els interessats poden passar per les oficines municipals i apuntar-se. Pròximament se’ls avisarà per concertar un dia i fer la tria de les lluminàries que puguin interessar.

REGIDORIA MEDI AMBIENT

FONT: AJUNTAMENT

BONIFICACIÓ DE L’IBI ALS FUTURS REGANTS DEL
SEGARRA-GARRIGUES
A la sessió ordinària del passat Ple es va aprovar per unanimitat una normativa que permetrà una bonificació als propietaris
de finques que s’adhereixin al reg del Canal Segarra-Garrigues.
Concretament, la bonificació s’aplicarà a l’IBI de la rústica fins
a un total de 10 hectàrees per propietari i serà del 100% el
primer any, del 75% el segon, del 50% el tercer i del 25% el
quart. Els agricultors i ramaders que vulguin acollir-se a l’ajut
hauran de justificar que més del 50% de la seva renda prové
de l’agricultura o ramaderia o que té les terres arrendades a un
agricultor professional. Amb aquesta iniciativa es vol donar un
impuls al sector agrícola i ramader per tal que el màxim nombre
de propietaris s’adhereixin al reg i puguin finalitzar-se les obres
de construcció i distribució del Canal a tota la zona regable
del terme d’Agramunt. Cal tenir en compte que Agramunt, amb
3.302,76 hectàrees regables serà un dels termes municipals
amb més superfície de reg de tot el Canal Segarra-Garrigues.

conscients que fets com aquest suposen un cost Municipal que
es podria destinar a altres finalitats.
INSTAL·LACIÓ DE PAPERERES A LA PISTA ESPORTIVA DE
LES PISCINES
Davant la petició d’alguns veïns, els serveis municipals han
instal·lat un conjunt de papereres al voltant de la pista esportiva del recinte de les piscines municipals, amb l’objectiu que
els usuaris i els espectadors les puguin utilitzar i es mantingui
l’entorn el més net possible. Es recorda que aquest espai està
obert al públic en general els dilluns i els dimarts de 17 a 20h, i
la resta de dies, de dimecres a
divendres de les 15 a les 20h.

REGIDORIA DE CULTURA
COMENÇA LA RESTAURACIÓ DELS ABSIS DE SANTA MARIA D’AGRAMUNT
Les obres de restauració i consolidació dels absis de l’església
de Santa Maria d’Agramunt ja s’han iniciat. Aquesta actuació
ha estat possible gràcies al conveni signat per la Generalitat
de Catalunya i l’Obra Social de La Caixa a través del Programa
Romànic Obert que impulsa la conservació del patrimoni arquitectònic català. El pressupost de les obres és de 100.000€.

REGIDORIA DE BENESTAR
NOU CURS DE CATALÀ BÀSIC
El 19 de novembre es va iniciar un nou curs de català bàsic
[NOVEMBRE 2012]
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ACCIONS CEMENTIRI
Coincidint amb la festivitat de Tots Sants s’han dut a
terme un conjunt de millores
al cementiri municipal entre
les quals destaquen la creació
d’uns espais on tothom qui ho
desitja pot guardar les escales
per accedir als nínxols i l’enjardinament de la part nova
del cementiri on s’ha instal·lat
un rellotge de sol. El rellotge
s’ha tallat en una gran pedra
extreta dels recents treballs de
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de 20 hores. El curs finalitzarà el 21 de desembre.
Les classes es duen a terme els dilluns i els dimecres de 19 a 21 h a la sala
de conferències del Casal
Agramuntí.

ACTES
BAIXA ESTABLIMENTS

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els corresponents establiments:
Del Sr. Silveri Garcia Prieto, dedicat a l’activitat de taller de
reparació de vehicles de motor amb operacions de pintura, situat al C. Institut, 12.
Del Sr. Hu Kezhou, dedicat a l’activitat venda d’articles de
paraments, ornaments, regals i altres, situat al C. Sió, 13.
Del Sr. Jaume Bonet Boix, dedicat a l’activitat d’administració de loteries, situada al C. Sabateria de Dalt, 8.
D’ERMENGOL ARMENGOL, SL, dedicat a l’activitat de venda
al menor d’aparells d’ús domèstic, situada al C. Àngel Guimerà,
núm. 9-11.
SUBVENCIÓ ASSOCIACIÓ CASAL D’AVIS

Es concedí un ajut econòmic per un import de 150€ a l’Associació Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca per donar suport a
les activitats en motiu de la Festa del Torró.
REPARACIÓ ALARMA ESPAI GUINOVART

S’aprovà els treballs de reparació de l’alarma ubicada a l‘Espai Guinovart per la substitució de 4 detectors i s’adjudicà a
l’empresa PLANA FÀBREGA SERINSEG, SL, per la quantitat
de 281,29€, inclòs IVA.
CONTRACTE ADMINISTRATIU D’UTILITZACIÓ DE L’EMMA

S’aprovà el conveni administratiu d’utilització entre l’Ajuntament d’Agramunt i la Cobla Jovenívola per la utilització temporal d’una sala de l’Escola Municipal de Música per assajos i
preparar les seves reunions de l’entitat esmentada.
MATRIMONIS CIVILS

S’aprovà autoritzar com a altres locals de l’Oficina del Registre Civil per a la celebració de matrimonis civils el local on es
troba ubicat l’Espai Guinovart.
POU DEL GEL

Atesa la realització dels treballs d’adequació dels accessos i
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RESIDÈNCIA MAS VELL
El dia 13 d’octubre, les
àvies i els avis de la Residència Mas Vell van realitzar una visita per la Fira
del Torró, tal com es pot
veure a la foto de la dreta.

neteja del Pou del Gel, i per tal de facilitar l’accés als visitants
és necessari la col·locació d’una escala circular, adossada a la
part i amb barana fins a l’interior del Pou del Gel.
S’aprovà els treballs per la col·locació d’una escala per l’accés
a l’interior del Pou del Gel, i s’adjudicà a l’empresa del Sr. Jonathan Singleton, per la quantitat de 2.420€, inclòs IVA.
DEVOLUCIÓ FIANÇA

S’acordà que es retorni a l’empresa CONSTRUCCIONS BALAGUERÓ 4, SL, la fiança definitiva en concepte de l’obra de
“Reforma i rehabilitació de l’Església de Sant Llorenç de Mafet” que ascendeix a la quantitat de 7.967€.
VORERA SUD DE LA RONDA COMTES D’URGELL

S’aprovà els treballs per la instal·lació del subministrament
d’aigua a l’obra d’adequació de la vorera sud de la Ronda Comtes d’Urgell (Tram 1:1 i 2) i s’adjudicà a l’empresa CASSA,
AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per la quantitat de 7.109,05€,
exclòs IVA.
UTILITZACIÓ SALA DE L’ESCORXADOR MUNICIPAL

S’aprovà el conveni administratiu d’utilització entre l’Ajuntament d’Agramunt i l’Associació Ocellaire l’Estesa per la utilització temporal d’una sala de l’Escorxador Municipal per assajos i
reunions de l’entitat esmentada.
OBRES DE MILLORA INTEGRAL URBANA

S’acordà executar directament per la pròpia Administració
les obres consistents en la “Millora Integral urbana de la vila
d’Agramunt- Fase 1” redactat per l’arquitecta municipal amb
un pressupost d’execució per un import de 16.857,09 euros i
3.034,28 euros d’IVA. Així mateix s’acordà acceptar les ajudes
incloses en el programa general del Pla Únic d’Obres i Serveis
de Catalunya 2012 per al seu finançament.
ORDENANCES FISCALS 2013

S’han aprovat provisionalment per a l’exercici de 2013 i següents la modificació de les Ordenances fiscals amb els vots a
favor d’Acord d’Esquerra i CiU, i els vots en contra del PP i del
PSC.

PLA LOCAL DE JOVENTUT 2012-2015

MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP PARTIT POPULAR

S’acordà, amb els vots a favor d’Acord d’Esquerra, CiU i PP,
ratificar l’acord de la Junta de Govern Local de data 9 de juliol
de 2012, amb el qual s’aprovà el Pla local de joventut d’Agramunt, que va adreçat als joves agramuntins de 15 a 30 anys i
que es durà a terme durant el període 2012-2015.

El Grup municipal de l’Ajuntament d’Agramunt Partit Popular sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple la moció per
l’adopció dels següents acords:
Primer.- El Ple de l’Ajuntament d’Agramunt acorda reduir el
sou de l’alcalde, fixant com a contraprestació màxima mensual la quantitat de 2.100 euros, per al 4t trimestre d’aquest
any i pels anys successius.
Segon.- Estudiar una modificació del pressupost per tal
d’aplicar els 2.250 euros producte de l’estalvi d’aquesta reducció per al 4t trimestre de 2012, a necessitats bàsiques
del municipi.
Es va sotmetre a votació l’anterior moció, la qual no és aprovada, amb el vots en contra d’Acord d’Esquerra i els vots a
favor de CiU, PP i PSC.

FINCA DE MONTCLAR SITUADA AL POLÍGON 25, PARCEL·LA 91

S’acordà iniciar expedient d’alienació directa de la finca rústica resultant A, a la partida Plantes, amb una extensió superficial de 1.261,16 m2 pel preu de 157€ de conformitat amb
l’informe pericial lliurat als efectes oportuns al Sr. Albert Pijuan
Pla, i de la finca rústica resultant B, situada a la mateixa partida, amb una extensió superficial de 290,07 m2 pel preu de
43€ de conformitat amb l’informe pericial lliurat als efectes
oportuns al Sr. Josep Llorens Riasol. Així mateix s’autoritzà l’import de la compravenda global de les dues finques segregades
xifrat en 200€. S’aprovà per unanimitat.
PACTE ENERGIA SOSTENIBLE

Adhesió per unanimitat al “Pacte d’Alcaldes/esses” que la
Comissió Europea ha posat en marxa, i que és una de les iniciatives més ambicioses com a mecanisme de participació de la
ciutadania en la lluita contra l’escalfament de la Terra. El pacte
consisteix en el compromís de les ciutats i pobles que s’hi adhereixin d’aconseguir els objectius comunitaris de reducció de les
emissions de CO2 mitjançant actuacions d’eficiència energètica i relacionades amb les fonts d’energia renovables.
DECLARACIÓ DE NO DISPONIBILITAT DE CRÈDITS

Car
arm
r e Rusc
us all
lleda
e

S’aprovà la declaració de no disponibilitat del crèdit pressupostari per un import de 51.125,08€, quedant els ingressos
afectats a realitzar aportacions a plans de pensions o contractes d’assegurança col·lectiva de conformitat a la Llei Orgànica
2/2012 d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i
en els termes i abast que es determini en les corresponents lleis
de pressupostos.

1 decada 5 llars
viu en

situació

de pobresa

MOCIÓ DEL GRUP D’ACORD D’ESQUERRA

El Grup municipal de l’Ajuntament d’Agramunt Acord d’Esquerra, sotmet a la consideració de l’Ajuntament Ple la moció
per a la declaració d’independència de Catalunya.
És aprovada per 11 vots a favor, 7 d’Acord d’Esquerra i 4 de
CiU, un vot en contra del PP i una abstenció del PSC.
CEMENTIRI MUNICIPAL

- Es concedí els drets funeraris següents:
ANNA SANTACREU FORNS, nínxol núms. 49 i 50. Galeria
de Sant Antoni Abad.
- Es concedí el canvi de nom dels drets funeraris del nínxol
núm. 67 de la Galeria de Sant Ramon del Cementiri Municipal,
de la Sra. Carmen Vázquez Ramiro, anterior titular, a la Sra.
Josefa Carrere Vázquez, per successió hereditària.
- S’acordà adquirir els drets funeraris dels nínxols següents:
Nínxol núm. 104 de la Galeria de Ntra. Sra. del Socors, propietat de la Sra. Teresa Cortés Cahelles.
Nínxol núm. 76 de la Galeria de Ntra. Sra. del Carme, propietat del Sr. Fidel Garrabou Que.

Col·labora amb mi enviant un SMS
amb la paraula QUILO* al 28029
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PINTURA DECORATIVA
PARQUET
REVESTIMENTS PARETS DE FUSTA
COL·LOCACIÓ DE PLADUR

C/ Clos, núm. 11-E
25310 AGRAMUNT

Tel. 973 391 161
Mòbil 650 281 161

Ca La Rosa
L’Estoneta
El Jardí Chill-Out
Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant
Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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Les fases de la lluna i previsió del temps
segons el Calendari dels Pagesos:

Mes de 31 dies, dotzè del nostre calendari. Els dies són cada cop més curts, arriba el
solstici d’hivern.
El dia 1 el sol surt a les 6h 57m, i es pon
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h
17m, i es pon a les 16h 32m.
El dia 21 és el solstici d’hivern a les 11h
12m. És el dia més curt de l’any. Entrem a
l’hivern. Avui el sol entra a la constel·lació
de CAPRICORN.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
La gent vella tenia aquest mes pel més fred
i més fosc de l’any tant moralment com materialment. Per aquesta raó els romans procuraven no resoldre cap afer d’importància ni
iniciar cap empresa delicada per la recança
de no saber-los resoldre amb la claredat precisa per efecte de la fosca que envaïa tot l’àmbit
del desembre.
Ni en desembre assolellat,
no et treguis la capa del costat.
Dia 6: Sant Nicolau, patró del nois en general. Era el patró dels escolanets i tal dia
com avui elegien entre ells un bisbetó, el qual
regia durant vint-i-quatre hores com a bisbe
dels nois.
Dia 8: La Immaculada Concepció.
Dia 13: Santa Llúcia. Començava la fira
dels torronaires a Barcelona on acudien cada
any els d’Agramunt.
Amb mocador blanc al cap,
cara negra i gipó curt.
Aquí teniu la pagesa,
torronera d’Agramunt.

Quart
minvant

el dia 6, a les 3:31 h
Variable

Lluna
nova

el dia 13, a les 8:42 h
Pluges

Quart
creixent

el dia 20, a les 5:19 h
Vents freds

Lluna
plena

el dia 28, a les 10:21 h
Variable

(Mes d’octubre de 2012)

Dia 24: La Nit de Nadal. La vigília de Nadal
és una festa plena de costums i pràctiques
que recorden en molts aspectes la vigília de
Sant Joan. És el solstici d’hivern i el sol arriba a la seva alçada mínima en el zenit, és el
període de l’any, al contrari de Sant Joan, que
l’astre es fa menys visible i escalfa més poc.
Donen fesomia pròpia al costumari nadalenc:
el sentit familiar de la festa a la intimitat de
la llar presidida pel tió; la solemnitat de l’àpat
familiar, la missa del gall, solemnitat litúrgica
més important, on el poble té tant protagonisme com el clergat... No celebrar les festes de
Nadal és mal vist en el costumari.
Nadal duu l’hivern dins la panera;
si no la duu al davant, la porta al darrera.
Dia 25: Nativitat de nostre senyor Jesucrist.
Dia 26: Sant Esteve.
Dia 31: Sant Silvestre, el darrer dia de l’any.
Per Sant Silvestre
entren les bruixes
per la finestra.
Per Sant Silvestre
un any se’n va
i un altre en resta.
Ramon Bernaus i Santacreu
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NAIXEMENTS
Ghizlan Zahti
Mohamed Hanafi
Núria Esteve Fernández
Mohamed Reggani
Eric Serra Viladrich
Achraf Bouharou
Ariana Maria Lascau
Ariadna Riu Torra
Lucian Catanas
Amine Mahi
DEFUNCIONS
Dolors Solà Areny
Josep Puigredon Badia
Josefa Aguilar Rubio

dia 3
dia 5
dia 5
dia 5
dia 9
dia 10
dia 12
dia 14
dia 16
dia 20
92 anys, dia 8
89 anys, dia 23
89 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps

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

1

Demografia

JOSEP ROVIRA

DESEMBRE 2012

PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 10.........................................
8,5 l./m2
Dia 11.........................................
0,5 l./m2
Dia 14.........................................
4,5 l./m2
Dia 18......................................... Inapreciable
Dia 19.........................................
1,3 l./m2
Dia 20......................................... 22,3 l./m2
Dia 21.........................................
2,5 l./m2
Dia 25......................................... 27,0 l./m2
Dia 26.........................................
0,5 l./m2
Dia 30.........................................
5,5 l./m2
TOTAL ......................................... 72,6 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DE L’OCTUBRE
Màxima del mes ........................ 27°, dies 8 i 9
Mínima del mes ...................... 0°, dies 29 i 30
Oscil·lació extrema mensual ....................... 27°
Mitja de les màximes .......................... 20,032°
Mitja de les mínimes .......................... 10,419°
Mitja de les mitjanes .......................... 15,225°

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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Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT
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Av. dels Esports, 8, 2n, 1a

En aquest muntatge reivindicatiu es veu una colla
de joves agramuntins plantant una estelada al peu
de la muntanya de Montserrat.

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!

Les

7 diferències

L LEUR E A MEN ITATS

per
Ricard
Bertran

❚ Coordina Rosa Maria Sera

SALT DE CAVALL

SUDOKU

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

de

A

jar

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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2
6
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8
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A la dona has de jutjar en veure-la
caminar.
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LA FO TO

per JOSEP BERTRAN

P

er primera vegada a la
història els agramuntins vàrem viure un tancament patronal (una vaga
d’empresaris). El dia 25
d’octubre les dues farmàcies van tancar portes, adherint-se a la convocatòria
del seu sector. La protesta
estava motivada pel retard
que pateixen, des de fa
temps, en els pagaments
que els fa el Govern dels
medicaments
corresponents a les receptes mèdiques.

L A C A LA ISER A

per SERAFINA BALASCH

I com cada any, arriba la tardor
més rogenca aquest, més sec el cor
i les fulles dels arbres van caient
tremoloses i tristes
com els records del meu pensament.
(Núria Sorribes)
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Quart Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la teva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2012
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Els anys 1946 i 47 es van celebrar caramelles
organitzades pel mestre de les Escoles Nacionals, Emili Curià. La foto correspon a l’actuació
que van fer al Mercadal. La tradicional cançó
“L’hereu Riera” va ser cantada i ballada al centre
de la plaça amb la presència d’un públic molt
nombrós. Destacar que en algunes façanes encara eren ben visibles els efectes dels bombardejos
de la Guerra.
Vista general de l’actuació de l’esbart dansaire
format, entre altres, per Magdalena Puig, Francisca Bonet i Teresina Fonoll (a la foto petita),
i Josep Maria Roqué (el noi que està de cara),
Magdalena Pons, Joan Escolà, Josep Maria Almarcha i David Pont.
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

El mes de gener de
1986, es van fer les
obres de retirada d’un
tram de la tanca de
l’edifici de les Monges
que arribava pràcticament fins la cruïlla de Jaume Mestres.
D’aquesta manera es va
poder ampliar la vorera
i millorar un dels punts
més perillosos del centre de la població. Les
fotos ho evidencien clarament. Les Monges van
cedir el terreny i l’Ajuntament es va fer càrrec
de les obres de refer la
tanca.
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per JOSEP BERTRAN

