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PORTADA:
Carrosses descarregant ordi als antics
“silos del SENPA”. Feia molts anys que
no es veia una imatge com aquesta i una
collita tan bona com la d’enguany. Una
empresa privada va llogar les sitges per
encabir-hi el gra que ha comprat durant
la campanya. Encara hauria pogut ser
més bona sense la pedregada que afectà
una part del nostre terme.
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LA 3...
Aquesta tardor s’escaurà el 850 aniversari de la concessió de la Carta de Poblament per part del comte Ermengol VII
i la seva dona Dolça. Va ser el mes de
novembre de 1163, un centenar d’anys
després de la conquesta cristiana de la
nostra vila. Agramunt ja era una població
important dins el comtat d’Urgell i més
ho va ser a partir d’aquest i els successius privilegis que li foren concedits.
Creiem que és una efemèride prou
importat en la història agramuntina
que bé caldria significar oficialment.
Per la nostra part per commemorar aquest aniversari hem cregut
convenient publicar un reportatge
de caràcter divulgatiu sobre l’Agramunt medieval destacant aquells
elements més significatius com són
el gran castell que dominava tota la
Vila i també les muralles que l’encerclaven i la protegien. Hem traslladat
l’urbanisme de l’època sobre l’actual
amb una sèrie de punts claus, per
exemple en aquells indrets on encara es
conserven trams de muralla i pels que
s’entrava i sortia de la població.
En aquest mes també es recull l’actual
polèmica sobre les reformes que s’han fet
a la vorera dels números senars de l’avin-

guda Marià Jolonch. Els veïns estan queixosos del sistema que s’ha fet servir per
impedir que s’hi aparqui per protegir els
vianants. En lloc de les habituals senyals
de trànsit s’ha optat per posar-hi barreres
físiques que no agraden a la majoria, segons les queixes que se’ns ha fet arribar.
També tractem el polèmic tema de
les banderes del balcó de l’Ajuntament.

tes les banderes dels estats que integren
la Unió Europea, a més de la catalana, de
mides molt petites. Han desaparegut la
catalana que estava hissada de forma oficial, i l’estelada que, des de feia temps,
penjava del balcó principal.
De les notícies d’actualitat destaquem,
a més de les festes i celebracions, la molt
bona collita d’enguany que únicament
s’ha vist pertorbada per la pedregada del mes de juny. S’ha recollit més
del cinquanta per cent per sobre del
que es considera una collita mitjana
tirant a bona. També cal destacar,
al costat contrari, el tancament dels
serveis d’hostaleria de la Gasolinera
després de més de mig segle. Són
molts anys d’històries festives de generacions d’agramuntins.
Per primera vegada en els 50 anys
d’història de SIÓ els redactors hem
afegit una nota a la publicació d’un
article presentat per un dels nostres
ARXIU SIÓ
lectors. Malgrat que és obvi que
A partir dels requeriments del Govern la Redacció no fa obligatòriament seva
Central, a través de la Delegació a Cata- l’opinió dels articles firmats, en aquest
lunya, s’està obligat a hissar la bandera cas hem cregut convenient explicitar-ho
espanyola en els edificis oficials. Per tal ben clarament. També expliquem que la
d’“escaquejar-la”, l’Ajuntament decidí conveniència de la seva publicació ha
posar penjades a la barana del balcó to- estat objecte d’un debat intern. ■

CRÈDITS
Redactors: Ramon Bernaus, Josep Bertran, Pasqual Castellà, Joan Pijuan, Antoni Ponsa, Joan Puig, Josep Rovira i Anna Santacreu.
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Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

ODONTOLOGIA

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals,
odontologia conservadora i preventiva, odontopediatria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.

I N T E G R A D A

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a - Tel./Fax 973 39 01 40 - AGRAMUNT

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

www.centresodontologiaintegrada.com

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
Telf. 973 60 04 50
vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com
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Polèmica per la vorera
de Marià Jolonch
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D

urant el mes de juny i els primers
dies de juliol, personal municipal han instal·lat una sèrie de
barreres arquitectòniques per impedir
i regular l’estacionament de vehicles a
la vorera de migdia de l’avinguda Marià Jolonch. En un primer tram, des del
Control fins a les escales que baixen al
Passeig, es col·locà una mena de “bordillo” blanc delimitant un espai perquè
els vehicles que hi aparquin deixin lloc
als vianants. També se n’instal·là uns
altres de perpendiculars a la calçada
que marquen les zones de gual.

5
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Les màquines s’apressaven a la
recol·lecció amb el perill d’un
estiu climatològicament molt
inestable (a la dreta).

A part del cereal, la pedregada
va malmetre horts i arbres
fruiters. Si fa un any les pedres
eren com ous de gallina,
enguany eren de perdiu.

La solució al problema que
s’ha donat a la convivència
de vianants i vehicles aparcats pot ser discutible per
antiestètica i pels problemes
que pot portar –diuen que les
obres estan patrocinades per
les marques de pneumàtics–,
però no deixa de ser efectiva.
Però el que ha estat objecte
de polèmica, més aviat crítica
unànime, és el que s’ha fet
amb el tram que va des de les
escales a la baixada de Santa
Esperança.
Segons fonts municipals, en
aquest indret no s’hi podia fer
el mateix que al primer tram
ja que és més estret i no dóna
les mides mínimes que marca la normativa per a pas de

1
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vianants. Aleshores s’ha optat
per prohibir l’estacionament
amb la col·locació de barreres
arquitectòniques per impedir
que els vehicles puguin, físicament, pujar a la vorera. La
decisió ha estat àmpliament
criticada pels veïns de la zona
i els agramuntins en general.

JOSEP BERTRAN
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1. La gran collita

6

A hores d’ara la collita de
cereal, ordi i blat, de les nostres contrades ja deu estar
enllestida. Des del sector,
pagesos i sindicats agraris,
l’han qualificat d’excepcional
pels rendiments que s’han
aconseguit gràcies a una climatologia molt favorable. Es
parla, segons fonts oficials,
d’una mitjana de 5.000 quilos per hectàrea, tant en ordi
com en blat. Això representa
un rendiment de 30 per una,
segons la terminologia tradicional. Són uns resultats que
incrementen el 50 per cent
d’una collita “normal tirant a
bona” a les nostres contrades,
segons diverses fonts consul-

2
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tades entre elles el sindicat
agrari de la Unió de Pagesos.
Aquesta abundància de
gra ha fet que els compradors s’hagin espavilat per
encabir-lo. En aquest sentit
la popular firma Tarradellas,
en col·laboració amb la local
Casanosa, ha llogat les installacions de les sitges de l’antic SENPA. Després de molts
anys d’estar inactiu hem
tornar a veure moviment al
“Silo” amb carrosses fent cua
per descarregar.

2 a 4. La pedregada
Tot just s’estava a punt de
segar quan, a primera hora de
la tarda del dia 18 de juny,
va caure una gran pedregada
que ens va fer témer que es
repetís la del passat juliol.
Al centre urbà d’Agramunt
els danys van ser gairebé inapreciables, però als caps de
terme amb Mafet, Montclar i
Preixens, el mal va ser molt
copiós i com més endins de
la Noguera i l’Urgell encara
pitjor per als cereals, panis-

JOSEP BERTRAN

4
Així va quedar la finca de panís de Cal Llens de Mafet objecte del reportatge del mes passat.

sos i fruita. Les pèrdues van
anar des d’un 10 al 100 per
cent. Ràpidament van arribar
els inspectors d’Agroseguro
per fer-ne la valoració tenint
en compte que la sega era
imminent. La majoria dels
horts d’Agramunt també van
rebre, en major o menor mesura. Destacar també que des
d’aleshores les pluges han
estat abundants. A mitjans de
juliol quasi cada vespre cau
una tronada, un fet gens habitual a les nostres contrades
que es destaquen pels estius
secs i calorosos.

FONT: U.B.

5. Rebaixes d’estiu

5
El mercat es va celebrar entre les 9 i les 12 de la nit.

La Unió de Botiguers celebrà els divendres 12 de juliol
el V Mercat de Rebaixes d’Estiu amb la participació de 10
parades que es van instal·lar
al mig del Passeig Nou. Entre
els compradors es van sortejar
un total de 5 premis que van
correspondre a: un sopar per
a 2 persones, per Gabriela B.;
una panera de formatges, per
Ester Jaumot; una coca de recapte, per Antonieta Puig; una
panera de fruita, per Sònia
Martínez Salmeron, i un massatge corporal, per Anna Santacreu. Entre els assistents es
van distribuir racions de coca,
uns 600 talls, i xocolata.

6
Mn. Llorenç durant la celebració dels 50 anys de sacerdoci.

Mossèn Llorenç Utgés ha
anunciat a través del darrer
Full Parroquial que el mes de
setembre, i a causa de la seva
jubilació, deixarà la seva tasca com a rector d’Agramunt
després de 23 anys d’exercir-la. Segons la normativa
eclesiàstica tots els rectors
que arriben als 75 anys tenen
l’obligació de presentar la renúncia al càrrec, cosa que va
[JULIOL 2013]
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6. Comiat

7
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seva feina com a sacerdot i
responsable de la Parròquia,
Mn. Llorenç ha destacat pel
seu interès en la restauració
del monument de Santa Maria i la seva col·laboració en la
recuperació del refugi antiaeri, entre moltes altres accions.
Des de SIÓ ens agradaria que
volgués utilitzar la nostra revista per dirigir-se al conjunt
dels veïns d’Agramunt i la Ribera abans del seu comiat.

munt, pels agramuntins La
Gasolinera. Amb el temps es
van anant afegint noves installacions lúdiques i de serveis
de tot tipus amb un èxit absolut, convertint-se en un punt
neuràlgic destacadíssim per a
generacions d’agramuntins i
de veïns d’arreu de les comarques ponentines.

8 a 11. Sant Joan
L’arribada de la Flama del
Canigó tingué més públic del
que és habitual. Tal vegada
hi ajudà que s’escaigué en
diumenge. Ben puntualment
va arribar la Flama, portada
des de Ponts per joves atletes
que van agafar el relleu dels
ciclistes que es van desplaçar
fins al cim del Canigó. Després d’encendre el peveter
de la plaça es llegí el Manifest dels Països Catalans, es
cantà Els Segadors i es ballà
una sardana. Després s’interpretà un ball de bastons per
una colla forastera i s’inicià el
recorregut d’una petita cerca-

D’esquerra a dreta, tres imatges de
l’arribada de la Flama del Canigó:
Els atletes dels Escatxics i els ciclistes entrant la Flama a la plaça.
Una sardana molt concorreguda.
clogué els actes de la Flama.
Els grallers obrien la cercavila.

fer l’any passat. Ara li ha estat
acceptada i traslladarà la residència a la seva població natal de Castellserà. També ha
estat responsable parroquial
de Preixens, Claravalls, Bellver de Sió, Coscó i Puelles.
Arribà a Agramunt el 16 de
setembre del 1990 procedent
de Puigcerdà. A més de la

Des del dia 1 de juny estan
tancats el bar, el restaurant
i l’hotel de la Gasolinera. Ja
feia temps que es parlava
d’aquesta possibilitat des del
moment que es va començar a acomiadar treballadors.
Primer va ser la Wai Kiki i
ara la resta. Queden obertes
les instal·lacions pròpies del
subministrament de carburant gestionades per la firma
Cepsa.
L’agost de 1960 s’inaugurà la Estación Servicio Agra-

8
JOSEP BERTRAN
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Després de 50 anys d’obrir nit i
dia, aquest és l’aspecte actual
del bar de la Gasolinera.

JOSEP BERTRAN

7. Tancament

9

sones que s’enduen l’arròs
cap a casa. Els que se’l mengen al Passeig també van a
la baixa. Des que la Paellada
no coincideix amb l’Aplec de
Sardanes la festa va de capa
caiguda.

12. Sant Cristòfol
Per segon any consecutiu
la benedicció dels vehicles
en motiu de la festa patronal
de Sant Cristòfol es va fer da-

vant la Capella del Sió on amb
anterioritat se celebrà una missa en honor del patró dels conductors. El cotxes i camions es
van concentrar a la plaça de la
Fondandana i van desfilar pel
carrer de la Capella. Els actes
del dia 14 de juliol van estar
organitzats per la Parròquia.
Dos voluntaris lliuraven una
medalla i una estampa amb
sengles imatges del sant. A
la desfilada no hi va assistir

10

▼

Des que la Paellada no coincideix amb l’Aplec
de Sardanes la
festa va de capa
caiguda.

vila amb els grallers, gegants
i capgrossos.
La revetlla de Sant Joan es
va celebrar en una nit gairebé
gèlida. Fogueres, sopars comunitaris, rock amb el grup
local Munt-Band i... petards.
La Paellada transcorregué
amb la normalitat dels darrers
anys. Amb tot, cal destacar
que els cuiners i cuineres
cada vegada són menys i que
cada any augmenten les per-

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

11
Foto de família dels responsables
de cuinar la paella d’arròs.

[JULIOL 2013]
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SEGUEIX-NOS A:

Campanya vàlida des del 15/06/2013 fins al 15/08/2013 per la compra i muntatge de 2 o 4 pneumàtics de turisme, camioneta o 4x4 de la marca MICHELIN,
vàlida per a les 75.000 primeres operacions registrades a la web www.michelin.es/promociones. Consulteu les condicions completes de la campanya a www.michelin.es/promociones, i
centres adherits a euromaster.com.
Finançament de pneumàtics MICHELIN. Exemple: Preu al comptat 500 €. Termini 3 mesos, 1 quota de 166,66 € i 2 quotes de 166,67 €. Tipus deutor fix 0,00 %, TAE 11,50 %
(la TAE podrà variar una mica en funció del dia de la signatura del contracte i de la data de pagament de les quotes). Interessos subvencionats per l'establiment venedor. Import
mínim a finançar 90 €, import màxim a finançar 1.200 €. Comissió d'ajornament de pagament 9,00 €, al comptat. Import total del crèdit 509 €. Cost total del crèdit 9 €.
Import total pagat 509 €. Si el dia de contractació és l'1/06/2013, el dia del primer pagament és l'1/07/2013. Oferta vàlida fins al 15/08/2013. Finançament ofert, subjecte
a estudi i aprovació per part de Santander Consumer EFC, S.A.

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart

Una existència nòmada
28 juliol / 15 setembre 2013

Agramunt a Guinovart
15 desembre 2012 / agost 2013

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 - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.

10
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14. Obres a Puigverd

13
Diversos animals del zoo pasturant per l’herba i la gespa de la
Fondandana.

Vista d’Agramunt des de la teulada mig desmuntada de l’església
de Puigverd.
A la dreta, Maragall consultant el
llibre sobre els torrons i la xocolata d’Agramunt editat per SIÓ.

cap representant de Ca la Vila.
Queden lluny aquells concorregudíssims Tres Tombs. El seu
homòleg Sant Isidre encara
gaudeix d’una molt bona concurrència. És clar que a la desfilada del maig els participants

14

s’enduen un regal i a la del
juliol se’ls demana un donatiu.

13. Un zoo a la Fondandana
Els dies 9 i 10 de juliol va
estat instal·lat a la zona de la
Fondandana un “petit zoo”

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Benedicció dels vehicles davant la Capella del Sió.

De mica en mica es van completant les obres de rehabilitació de la coberta del temple
parroquial de Puigverd d’Agramunt. Aquest estiu s’està treballant en la tercera fase i part
de la teulada està totalment aixecada, com es veu en la fotografia. Són obres que es financen majoritàriament amb les
aportacions de les institucions,
Estat, Generalitat i Diputació.
En aquest sentit l’Ajuntament
es veu obligat a fer una mena
d’estratègia pressupostària per
poder-ho conjuminar i tirar les
obres endavant. Cal recordar
que fa uns anys el mal estat de
la teulada del temple amenaçava de clausurar-lo per falta
de seguretat.

15. Visita de Pasqual
Maragall
L’expresident de la Genera-

15

▼
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▼

amb una desena d’animals
procedents d’un circ que es
muntà en aquesta plaça. Els
animals que es passaven el
dia pasturant a la gespa i a
l’herba, van fer les delícies
dels més petits.

[JULIOL 2013]
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▼
16
L’àliga ja vola pel nostre terme.

Es va alliberar a la serra
d’Almenara, un
exemplar d’àliga
calçada que ha
estat prop de
dos anys fent
recuperació.

L’Espai està situat al restaurat
Castell de Concabella (dreta).

JOSEP BERTRAN

El conseller Pelegrí i l’alcalde
Marquilles durant la inauguració.

17

litat, Pasqual Maragall, visità Agramunt el dijous 21 de
juny. Durant la seva estada,
acompanyat per l’Alcalde,
Bernat Solé, i el regidor del
PSC, Eduard López, l’expresident firmà al Llibre d’Honor
d’Agramunt i visità el Refugi
de Santa Maria, l’Espai Guinovart, Lo Pardal i la fàbrica i
el Museu del torró de la firma
Vicens. En aquesta instal·lació
se li lliurà un exemplar del
llibre “Agramunt: torronaires
i xocolaters”, editat l’any passat per la nostra revista.

16. Alliberada una àliga
a la serra d’Almenara
Tècnics del Centre de Recuperació de Fauna Salvatge

de Vallcalent van alliberar, el
9 de juliol a la serra d’Almenara, un exemplar d’àliga calçada que ha estat prop de dos
anys fent recuperació. L’animal va arribar d’Andorra quan
només tenia dos mesos a finals de 2011 i poc després
va patir un accident amb una
xarxa del centre que va obligar a amputar-li el dit posterior de la pota esquerra. Per
aquest motiu, l’àliga va seguir
un programa específic d’entrenament al Centro de Naturaleza y Cetrería “El Ángel”
de Albalate de Cinca (Osca) i
al centre de Vallcalent.

17 i 18. L’Espai
de les aus de secà
El municipi dels Plans de
Sió, concretament el castell
de Concabella, acull des del
passat mes de juny un espai
d’interpretació de les Aus
dels Secans de Lleida. Un
dels indrets que havia de ser
dels més afavorits pels regadius del Segarra-Garrigues ha
estat declarat zona ZEPA. En
contrapartida el Departament
d’Agricultura i Medi Ambient
hi ha ubicat un centre d’interpretació de les aus que les

18
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normatives europees obliguen
a preservar i que han estat, i
són, objecte de tanta polèmica.
El conseller d’Agricultura,
Josep Maria Pelegrí, i l’alcalde dels Plans de Sió, Adrià
Marquilles, van inaugurar el
recinte el dia 21 de juny. És
una mostra amb informació
sobre aquestes aus presentada en grans plafons gràfics i
en audiovisuals. Aquesta exposició permet descobrir la
riquesa natural i cultural, el
paisatge, la fauna i la flora,
les amenaces i oportunitats,
i els itineraris dels secans de
ponent, segons es va informar
durant l’acte inaugural.

19. Concabella
També el castell de Concabella i l’antic dipòsit d’aigua
de la població han estat habilitats per a la cria i posada
en llibertat de 67 falcons. El
projecte està finançat per la
Diputació de Lleida i ho porta a terme l’Associació Catalana de Biodiversitat, amb
el suport de Medi Natural i
l’ONG que faciliten les cries.
Es tracta d’una espècie vulnerable en tota Europa. En

FONT: X.S.
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Les cries s’han instal·lat a l’antic
dipòsit d’aigua de Concabella.

Desenes d’agramuntins van
assistir a l’encontre que des
de fa quatre
anys se celebra
al paratge de la
Vinya dels Artistes que la família
Jové-Balasch
té a la Pobla de
Cèrvoles.
A dalt, a la dreta, inauguració de l’escultura “Cap
de Bou” de Joan Brossa.
La família Jové-Balasch
davant el celler dissenyat
per Guinovart.

JOSEP BERTRAN
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aquesta moment solament hi
ha 100 parelles niant en tota
Catalunya on va desaparèixer
fa 25 anys.

20 i 21.
La Vinya dels Artistes
Desenes d’agramuntins van
assistir, el dissabte 6 de juliol, a l’encontre que des de fa
quatre anys se celebra al paratge de la Vinya dels Artistes
que la família Jové-Balasch té
a la localitat garriguenca de la
Pobla de Cèrvoles. Enguany
aplegà més de 600 persones.
El Celler Mas Blanch i Jové
va ser concebut directament
per Josep Guinovart. Seguint
el seu mestratge no solament
es dissenyà l’espai sinó que
la família propietària posà en
marxa un seguit d’activitats
periòdiques de caràcter cul-

tural, especialment relacionades amb les arts plàstiques,
amb la participació d’artistes
catalans de primera línia.
L’edició d’enguany es dedicà a la figura de Joan Brossa i,
en aquest sentit, quedà installada permanentment una gran
escultura metàl·lica sobre el
conegut poema visual “Cap
de Bou”, representada per
una A invertida. Pel que fa a
les activitats festives el prestigiós director teatral, Hermann
Bonnín, Premi Nacional de
Cultura 2013, va preparar
quatre actuacions en sengles
espais diferents.
La companyia Dei Furbi
interpretà uns fragments de
l’espectacle actualment en
cartell a Barcelona “La Flauta
Màgica” de Mozart. El popu-

lar pallasso Tortell Poltrona
protagonitzà una acció típica de clow. El mag Hausson
meravellà els assistents amb
un espectacle de màgia i, finalment, la Companyia de la
Rosa presentà el seu espectacle inspirat en la Commedia
dell’Arte. També hi van participar els capgrossos d’Agramunt.

Aplec sardanista
L’Agrupació Sardanista Barretina celebrà, el dissabte
29 de juny, el XXIIIè Aplec
de la Sardana en sessions de
vespre i nit en el marc de la
plaça del Mercadal. La sessió
del vespre estigué amenitzada
per la cobla Vents de Riella,
mentre que la de nit la protagonitzà la Jovenívola. Cada
una de les cobles va interpretar nou sardanes manresanes.
Entre sessió i sessió es va fer
el sopar a base d’entrepans
de tonyina, pernil i llonganissa. Es van fer dos sortejos
d’obsequis. També se celebrà
el tradicional concurs de colles improvisades. ■

Nota: Degut a la manca d’espai, la resta de les obres premiades del Certamen Literari
es publicaran en el proper
número del mes d’agost.
[JULIOL 2013]
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E N T ITATS

Assemblea Nacional Catalana
l dia 27 de juny, es va
renovar la junta de l’AT
Agramunt, Ribera del
Sió per la independència, amb
el següent resultat: Vicent Loscos, Marc Solé i Ramon Vila,
continuen als càrrecs de coordinador, secretari i tresorer,
respectivament. Els vocals,
repeteixen Aleix Morell, Marta
Canes i Oriol Puebla, entra de
nou Guillem Terré, i deixen la
junta Jordi Padullés i Ramon
Escudé. Tal com es va dir a
l’Assemblea General, feta a Girona el 16 de març, esperem
que aquesta sigui l’última junta. Per aconseguir-ho, s’haurà
de treballar a consciència. La
independència és una fita que
demana –i mereix– tot el nostre
esforç, si és això el que volem.
Els contraris no s’estaran de
braços creuats en cap cas.
El concert per la Llibertat va
ser un èxit, com tothom sap
a hores d’ara. Els assistents
van assolir un gran protagonisme, amb Peret, Dyango i el
mateix Lluís Llac, d’estrelles
destacades. S’ha superat el
repte d’omplir el Nou Camp
del Barça. I amb ganes de tornar-hi.

FONT: ANC
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El nou repte que es presenta
ara, i on hem de posar tota la illusió, és la cadena humana de
l’11 de setembre. El fet de la
nostra llibertat nacional s’atansa, indiscutible, al ritme del
nostre pas. La cadena humana
s’estableix entre les localitats
d’El Pertús i Alcanar seguint,
segons diuen, l’antiga Via Augusta. El recorregut és d’uns
400 km; a 1m per persona,
requereix 400.000 persones. I
les hem d’aconseguir! Un altre
fet per a la història que tenim
la sort de viure en directe. Qui
vulgui participar es pot apuntar
fins a grups de cinc persones,
directament a la web de la Via
Catalana,
https://via.assemblea.cat/inscripcions.html; a
partir de cinc persones s’haurà de fer la inscripció a través
de l’Assemblea més propera. A
l’hora de la publicació d’aquest
escrit ja estarà en marxa el
sistema d’inscripcions en la
nostra AT. Com sempre, se’ns
pot seguir al Facebook, Agramunt - Ribera del Sió Per la
Independència, o escriure’ns a
agramunt@assemblea.cat. Per
a més informació, la web de
l’ANC, www.assemblea.cat ■

[JULIOL 2013]
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E N T ITATS

Institut Ribera del Sió
lar, al programa de pràctiques
en empreses. Aquest programa és un acord de collaboració entre l’Ajuntament
d’Agramunt, algunes empreses del municipi i l’institut
Ribera del Sió amb el vistiplau del Departament d’Ensenyament.
FONT: INSTITUT

Pràctiques setmanals

Mauricio Giraldo, Arnau
Martínez i Marc Antequera.
Tecnoxapa i pintura Manel

E

ls alumnes de 4t d’ESO
de l’Aula Oberta han participat, durant tot l’any esco-

Aquests alumnes han pogut
realitzar unes hores setmanals
de pràctiques en diferents
empreses cada trimestre. Les
empreses col·laboradores han
estat de diferents tipus: La
botiga d’animals Pel&Can, el

Restaurant Blanc i Negre, la
Ferreteria Raül S.L.U, la Fusteria Jado i Tecnoxapa i Pintura Manel.

Experiència positiva
Ha estat una experiència
molt positiva. Ha permès als
alumnes introduir-se en el
món laboral i també els ha
ajudat a orientar-se per un
futur.
Des de l’Institut Ribera del
Sió volem agrair aquesta oportunitat a l’Ajuntament d’Agramunt i a aquestes empreses
tot el suport i col·laboració
desinteressada. ■

AMPA ZER del Sió
FONT: ZER DEL SIÓ

P

er tercer any s’ha organitzat el sorteig d’una
“Carrossa de Fato” on el número premiat va ser el 1408
i l’afortunada fou la Sra. Dolors Manzano.
Aprofitem per donar les grà-

cies a tots els col·laboradors i
també a tots els que ens han
comprat alguna papereta, per
haver-nos ajudat un cop més
a poder dur-ho a terme.
Moltes gràcies i fins al proper curs! ■

[JULIOL 2013]
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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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OP IN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Postals d’estiu 2013
aquí podíem arribar... Tanta
deriva catalanista no sé pas on
ens portarà. Sort en tenim de
tu i de l’Albert que poseu els
punts sobre les is.
Des de la capital de la Ribera del Sió, una abraçada.
PD. Potser la imatge pot interessar a la Llanos de Luna.
Si et sembla, la hi passes.

JOAN PUIG

* * *

En passar per
Agramunt hem
anat a visitar
l’església centenària i m’ha
sorprès que a
l’edifici de l’Ajuntament, situat al
costat mateix, hi
tinguessin tot de
tovallons penjats
com si haguessin
fet bugada. Ja ho
pots veure en la
fotografia.

Hola, Alícia:
En comptes d’enviar-te una
postal de tots els pobles que
visito de la Terra Ferma, et
trameto en aquest cas una
fotografia pròpia. En passar
per Agramunt hem anat a visitar l’església centenària i
m’ha sorprès que a l’edifici de
l’Ajuntament, situat al costat
mateix, hi tinguessin tot de
tovallons penjats com si haguessin fet bugada. Ja ho pots
veure en la fotografia. Hem
preguntat què representaven
tants draps de coloraines i un
vianant ens ha respost que són
les banderes d’Europa. També
ens han dit que fins fa poc hi
tenien només l’estelada, però
que ara han canviat l’estratègia i les hi posen totes, inclosa la de Catalunya (que no
és cap estat europeu!). Potser
la fotografia et pot servir per
ensenyar-la al Parlament i denunciar un fet tan greu com
aquest, igual com vas fer amb
la bandera independentista
col·locada en un col·legi. Fins

Hola Pere:
Des de Fraga t’envio aquesta
postal, ja que he vingut per tal
de sentir parlar el lapao. Vaig
arribar ahir al matí i en tot el
dia solament vaig escoltar castellà o català; avui, però, he
trobat un senyor que m’ha dit
que sabia el lapao, encara que
també parlava el fragatí, que
és una variant o llengua nova.
M’ha dit que “desde’l PAR
consideren lo Fragatí com
Patrimoni llingüístic d’Aragó. La Lley prebeu que en un
futur y, també de forma boluntaria, los alumnos que u
bullguen podrán estudiá aragonés oriental en la modalidat propia dels seus poblles,
en est cas lo fragatí.
Per altra part, sembla ser
que alguns fragatins estan molestos per tot l’enrenou i m’han
contestat que ells sempre han
parlat xapurreat. O sigui, que
he vingut a Fraga per sentir el
lapao i ara he descobert que
també parlen el fragatí i el
xapurreat: tres llengües que,
sumades al castellà i al català,
fan cinc! Aquesta gent són realment uns políglotes!
* * *

Hello, Rosa:
T’envio aquesta postal de la
Torre de Londres perquè comprovis que em recordo de tu.
No et pensis però que hi he
vingut de vacances. Hi sóc
des del mes passat perquè no
trobava feina per enlloc. Quan
anava a alguna empresa i els
deia que havia fet periodisme i
un màster en comunicació, de
seguida em contestaven amb
bones paraules que no necessitaven més gent; que ho sentien molt. Com que ja feia més
d’un any que no trobava res,
he decidit fer el salt a Londres.
I aquí estic. Treballo en un pub
i, encara que només guanyo
per pagar-me el pis i poca cosa
més, almenys faig pràctiques
d’anglès que ja em convenia!
Good bye, my friend!
* * *
Joan,
Tio, no saps el k et vas perdre de no venir al Kamp Nou!
Va ser super guai, tio. Com
hauries flipat. Sobretot kwan
va aparèixer el mosaic a tot
l’estadi amb el “FREEDOM
CATALONIA”. Jo hi vaig anar
amb la barretina, l’estelada i la
nova samarreta del Barça! Va
ser molt fort i kollonut, tio. Àdhuc la darrera kançó que tots
kantàvem i que ningú se sabia
(fins el de Porrera es llegia la
lletra!) Va ser super emotiu,
tio. Jo vaig akabar afònik de
tant “Inde... inde... independència!!! En fi, ara ens hem de
preparar per fer la kadena humana més llarga de les que es
fan i es desfan. I que la vegi tot
el món. Espero que hi vinguis,
tio. Viska katalunya INDE! ■
[JULIOL 2013]
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

Obrador:
C. Comtessa Aurembiaix, 5
Tel. 973 390 319 - AGRAMUNT
www.torronsfelix.com
torronsfelix@yahoo.es

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Dp. SÍLVIA BALAGUERÓ ESPINOSA núm. col. 1170

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT

Fes un pas endavant.... cuida els teus peus!
Nou Serve
de Nutriciói
!
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: raspinell

El raspinell fa
vida al tronc dels
arbres, igual com
fa el pica-soques
blau, que també
s’alimenta de les
cuques que troba
a les esquerdes
de l’escorça. És
molt hàbil i ràpid
a l’hora de pujar
pels troncs, i ho fa
mitjançant petits
saltirons.

E

l raspinell és un ocell més menut que
el pardal, el seu plomatge és de color
castany ratllat, o sigui del mateix color
que té l’escorça dels roures, i disposa d’un bec
llarg i esmolat, lleugerament corbat semblant
a una agulla saquera i un bec que és únic en
ocells de la seva mida, el qual li serveix per
caçar els diversos insectes que s’amaguen a
l’interior de l’esmentada escorça.
Els raspinells viuen en boscos de tota mena
sempre que siguin madurs on hi abundin els
arbres vells perquè sigui més fàcil aconseguir
el menjar adient i, també, els forats per poder-hi ubicar el niu. De tant en tant, també
es deixa veure als jardins, especialment si hi
ha arbres grans que tinguin soques gruixudes
ben folrades d’escorça, si pot ser amb diverses
clapes seques i clivelles que es desenganxin
lleugerament del tronc.
El raspinell fa vida al tronc dels arbres, igual
com fa el pica-soques blau, que també s’alimenta de les cuques que troba a les esquerdes de l’escorça. És molt hàbil i ràpid a l’hora
de pujar pels troncs, i ho fa mitjançant petits
saltirons i, sovint, a mesura que puja, ho fa

tot donant tombs al seu voltant dibuixant una
espiral, però el diferencia del pica-soques el
fet que ell no sap anar de cara avall, i quan
arriba al cim de tot, baixa volant i va a parar-se
a l’inici del tronc d’un altre arbre situat al seu
voltant i, d’aquesta manera, torna a emprendre
una altra ruta de cacera fins a atipar-se i poder
prendre’s uns moments de descans per agafar
forces de nou.
El niu el sol fer amb una barreja d’herbetes
seques i plomes i li agrada molt poder-lo entaforar en cavitats estretes i difícils, especialment sota l’escorça dels arbres, sempre que
en trobi un tros de desenganxat i bufat que
reuneixi les condicions essencials d’encabir-lo
al dessota.
Si no aconsegueix trobar el lloc ideal per fer
el niu en una soca d’arbre tampoc no té massa problemes en bastir-lo en altres esquerdes
que, de vegades, troba en altres indrets com,
per exemple, en parets de cases, coberts o altres edificacions.
Els raspinells també accepten de bon grat
les caixes niu fetes expressament per ells en
forma de mitja lluna o tall de formatge que es
lliguen a un tronc de manera que restin ben
subjectades, tenint cura que la part més ampla estigui situada a dalt i que, a més, disposi
d’un forat petit per poder-hi accedir.
Al nostre país té una distribució molt estesa,
i a la part dels Pirineus arriba fins als dos mil
dos-cents metres d’altitud.
Cap a la part del Pirineu també hi viu un
altre raspinell anomenat raspinell pirinenc,
ocell d’uns tretze centímetres molt semblant
al raspinell comú, que coexisteix sense problemes amb aquest, del qual es diferencia perquè té les celles i les parts inferiors blanques
i el carpó més roig. També habita en arbredes
i boscos, especialment de coníferes i es pot
dir que gairebé s’estén per tot l’hemisferi nord,
sobretot en latituds d’entre nou-cents i dos mil
metres.
Segons diuen els especialistes, la població del raspinell comú es podria quantificar
d’abundant, mentre que la del pirinenc no
passa de ser escassa. ■
[JULIOL 2013]
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Elaboració Artesanal

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

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan
ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS
CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

’t
Informa

Ens trobareu a:

Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

L’alegria

C

om a ciutadà i pare dels nostres
fills tinc l’obligació de parlar de la
gran alegria, del noranta per cent
de la població espanyola que vam viure amb el mandat del Dictador. Del deu
per cent restant, o sigui, de la “gent de
la por” no puc opinar. Però sí que vull
dir que tota la meva vida he sentit a dir
que el que té la consciència tranquil·la
i neta, aquest no ha de tenir por de res.
He de començar pel Govern de la República, pel qual el Dictador va haver
de lluitar. En temps de la República el
vuitanta per cent de la població o estava
a la misèria o era analfabeta, o sigui, no
sabia ni llegir ni escriure. A la família
del meu estimat pare eren set germans,
cinc dones i dos homes, tots ells analfabets. Les dones van haver de fer de
serventes a les capitals, a les cases dels
rics. Els homes a treballar la terra per
pocs diners també a casa dels rics. Mireu si hi havia misèria i mala llet que
molts camperols deien i pretenien que
la terra havia de ser de qui la treballava.
Per a mi aquesta pretensió de quedar-se
amb l’aliè sempre serà robar.
Parlem del Dictador i de les moltes
alegries que vam tenir amb el seu mandat. En acabar la guerra perquè les famílies pobres poguessin estar més alimentades va repartir formatge, mantega, sucre i llet en pols, fins i tot a les escoles.
I això ho va fer tant amb les famílies dels
republicans, com amb els rojos i els nacionals, o sigui sense cap discriminació.

Dir que avui qui es cuida dels pobres és
Càritas Diocesana i no el govern. Quina
Democràcia?
Amb el Dictador vam tenir uns mestres meravellosos, que sense haver
d’anar a la universitat vam aprendre
diverses carreres. Jo, de família pobre,
vaig aprendre comerç i mecanografia.
Mestre excel·lent del poble de Ventoses,
Sr. Josep Segura.
També durant el seu mandat als pobles hi havia tres o quatre motos i només
les tenien els rics. Jo amb 18 anys i el
meu esforç vaig poder tenir una moto
Vespa 150, matrícula 21000 de Lleida.
Quines alegries tan grans! Els pobles
que eren vells i destrossats per la guerra,
el Dictador els va tornar a construir a través de Regions Devastades. Agramunt té
part en aquesta història, que la va viure
amb alegria i la revista Sió n’ha donat fe
de tot plegat.
Alegria als pobles que va construir carreteres, ponts, túnels, canals de reg…
Quasi tots els pantans van ser fets per
ell. Tota classe d’edificis per a millorar
els pobles. Alegria a les grans desfilades
el dia de la Victòria en totes les capitals
amb milers de persones aplaudint els
exèrcits vencedors. Alegria en la construcció del pantà d’Oliana on va treballar
gent de tot Espanya, on hi havia dos cinemes i tres vegades a la setmana podien anar a veure’l amb gran alegria.
Jo mai no m’he escapolit ni he tingut
por. El Dictador va prohibir treballar els

Nota de la redacció:
Malgrat que SIÓ adverteix en cada número que no comparteix necessàriament les opinions dels seus col·laboradors, en
el cas de l’article de Josep Alòs, referint-se al de La por del
mes de maig, volem deixar-ho ben clar. També volem advertir
que la decisió de publicar-lo no ha estat unànime i ha motivat
un debat entre els redactors. Es tracta d’un escrit que considerem antidemocràtic, d’exaltació totalitària, faltat de tot rigor
històric i de la mínima reflexió necessària per expressar una
opinió, la que sigui, en públic.
Malgrat totes aquestes consideracions, una majoria de redac-

dies 18 de juliol i 1 de maig i jo mai no
ho vaig respectar i ningú no em va cridar
l’atenció perquè per a mi el primer era la
feina i després la festa.
El Dictador va complir el que va prometre, que era: “Per Déu, la Pàtria i el
Rei”.
Per Déu va posar els seus fills maltractats i assassinats al seu lloc, monges,
capellans, frares, esglésies cremades i
saquejades.
La Pàtria, amb el seu aixecament i
l’ajuda dels millors generals d’aquell
temps, entre ells el General Moscardó
que va preferir sacrificar el seu fill abans
de rendir-se i així evitar que Espanya
fos governada pels comunistes. L’única
tristesa que ens ha quedat és no haver
pogut recuperar 36 camions d’or que els
republicans van donar en safata a Rússia.
El Rei, que els republicans van treure de males maneres del poder, i que
el Dictador, sense conflictes i amb gran
alegria, el tornava a posar al seu lloc,
en la persona de Don Juan Carlos de
Borbón. Per a mi senyor Francisco Franco mai no sereu un Dictador, per a mi
sempre sereu el cabdill que va treure
Espanya de l’opressió, la misèria i de
l’analfabetisme.
Gràcies, Senyor, per a mi van ser els
anys més alegres de la meva vida. Avui
molta democràcia, però poques alegries.
Josep Alòs Guillaumet

tors es manifestà favorable a la publicació afegint-hi un comentari. És evident que el contingut reflecteix la personalitat de
l’autor i, en aquest sentit, els nostres lectors en podran treure
les seves pròpies conclusions. Per això es publica.
No ens pertoca a nosaltres rebatre els arguments de l’article.
En tot cas seran, si així ho volen, els nostres lectors. SIÓ que
va patir la censura de la dictadura, lamenta haver de publicar
aquest tipus d’escrit. Nosaltres sí que sabem de la por i de la
repressió franquista. Nosaltres sabem de la feina constant i
pacífica per la recuperació de la democràcia i la llibertat per a
tothom. També per als que només la volen per a ells.
[JULIOL 2013]
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OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

Homenatge a tota una vida
dedicada als altres
Em sento en el
deure de generalitzar dient que per
cap dels alumnes
que vam anar amb
ells mai no van
tenir un mal gest ni
una mala paraula
sinó tot al contrari,
sempre estaven
disposats a donar-te un cop de mà
tant en la vessant
acadèmica com en
la personal.

scric aquestes línies
en homenatge al Sr.
Ginestà de cal Falsé,
al Sr. Valls i a la seva esposa
Concepció, els quals van ser
els meus professors durant la
meva etapa d’escolarització
a mitjans dels anys 30. Sóc
soci de la Revista Sió des que
es va fundar i sempre hi he
trobat a faltar unes paraules
en honor a la tasca que van
fer formant desenes d’agramuntins en uns anys tan difícils. Em sento en el deure de
generalitzar dient que per cap
dels alumnes que vam anar
amb ells mai no van tenir un
mal gest ni una mala paraula
sinó tot al contrari, sempre
estaven disposats a donar-te
un cop de mà tant en la vessant acadèmica com en la
personal.
Pocs dies abans dels bombardejos a la vila d’Agramunt,
la senyora Concepció ens va
alertar que ens quedéssim a
casa perquè el col·legi en ser

E

un edifici públic i visible des
de l’aire tenia molts números
de ser atacat per les avionetes
de les forces nacionals. I així
va ser, els dos col·legis juntament amb cal Galceran van
ser devastats per les bombes
l’abril de 1938. Aquell dia
em trobava refugiat amb el
meu pare a la masia del Vilalta de Coscó i en pic vaig
veure que les avionetes desapareixien del cel vaig córrer
ràpidament cap al poble per
trobar-me amb tots els meus
companys. Caminant per davant de ca la Sevina vaig poder reconèixer la meva taula
de l’escola partida a trossos,
trinxada.
Des d’aquell dia no he deixat de pensar que en certa
manera tots aquells alumnes
debem la vida als professors
ja que ens van alertar quan
convenia de posar-nos en un
lloc segur. Ja no vaig tornar a
veure mai més el Sr. Valls ni
la seva dona, ja que tot el que

tenien de llestos ho tenien de
rojos i per això es van veure
obligats a marxar d’Agramunt.
Només l’amic Joan Marina va
tenir la sort de trobar-se el
Sr. Valls a València en dues
ocasions i és sabut per Roman Omedes que el Sr. Valls
va arribar a ser el cap de tots
els col·legis de disminuïts de
Madrid.
Per acabar m’agradaria esmentar aquells companys de
classe que encara són aquí:
Carme Morà, Antonieta Galceran, Jaume Romeu i Jordi
Viladot, i als que malauradament ja ens han deixat: Rosita Solanes, Rosa Galceran,
Felip Solà i Pere Morell.
M’acomiado ja adreçant-me
directament al Sr. Valls, la
Sra. Concepció i al Sr. Ginestà dient-vos que allà on
sigueu, de tot cor, sempre us
recordarem.
El vostre alumne,
Josep Marsol Brescó

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

Pilar Figuera
Tel. 973 39 20 42
p.figuera@hotmail.com

[JULIOL 2013]
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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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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Camí cap a la llibertat
SUPORT DE MÉS DE 50 ENTITATS
El dissabte 29 de juny, més de 90.000 persones van omplir el Camp Nou en motiu del
Concert per la Llibertat, organitzat per Òmnium
Cultural però amb el suport incondicional de
l’Assemblea Nacional Catalana, el Futbol Club
Barcelona, els Sindicats CCOO, UGT, USOC,
USTEC, JARC, Unió de Pagesos,... entre moltes
altres entitats. Un concert que va ser la resposta
de la societat civil a un procés cada cop més
evident i necessari, enterbolit per les pressions

qual decidirem quina opció política voldrem que
ens governi. L’Oriol Junqueras, President d’Esquerra Republicana de Catalunya, ho deia ben
clar fa uns dies davant els sondejos favorables
que sortien a la premsa: L’important és arribar
a l’objectiu més que no pas des d’on s’hi arribi.

arribades de la majoria de mitjans de comunicació espanyols i, sobretot, del mateix govern central a través dels seus Ministres i President. En
definitiva, un concert que va esdevenir un clam
a la llibertat, amb un objectiu ben clar: Decidir
el futur de Catalunya per construir un país socialment més just i econòmicament més viable.

UNA CATALUNYA ON TOTHOM HI TÉ EL SEU LLOC
El que queda ben clar és que aquest procés
es fa amb tothom, incloent a tots els catalans i
catalanes que viuen a Catalunya, sigui quin sigui
el seu origen. Només es demana que s’estimi
el país. Aquell catalanisme pujolista del català
de soca-rel ha deixat pas a un catalanisme integrador, on tothom hi tingui el seu lloc, vingui
d’on vingui i parli la llengua que parli. Els grans
països tenen aquesta capacitat i Catalunya ha
de tenir l’ambició de ser un gran país. I aquells
que es pensen que això suposarà un trencament
amb Espanya van errats. Un país madur i responsable és aquell país que és capaç d’establir
bones relacions amb tothom i és aquest el camí
que volem per Catalunya. Estem convençuts que
tots hi sortirem guanyant.

FULL DE RUTA PER AL 2014
El dissabte 6 de juliol se celebrà a l’Hospitalet
de Llobregat la Conferència Nacional d’ERC en
la qual es va aprovar amb 677 vots a favor i 2 en
contra la Ponència política, un document coordinat per l’exconseller
de Cultura Joan Manuel Tresserras
i elaborat pels catedràtics Ferran
Requejo, Núria Bosch i Marcel
Coderch, entre altres, en el qual
s’analitzen les bases en els tres
grans àmbits d’una futura República Catalana: L’economia, les infraestructures i l’organització administrativa i territorial, i que pot
consultar-se al web www.esquerra.
cat. Un full de ruta que s’avança
en el temps i prepara el país per
als nous escenaris que es puguin
esdevenir en els propers mesos.
FONT: ACORD D’ESQUERRA

Fa temps que el
poble demana
deixar de banda
els partidismes
per enfocar
conjuntament
un futur millor
per al nostre
país.

Conferència Nacional d’ERC,
celebrada a la Farga de
l’Hospitalet de Llobregat
(6 i 7 de juliol).

Aquell catalanisme pujolista
del català de
soca-rel ha
deixat pas a un
catalanisme
integrador, on
tothom hi tingui
el seu lloc, vingui d’on vingui i
parli la llengua
que parli.

L’IMPORTANT ÉS ARRIBAR A L’0BJECTIU MÉS QUE
NO PAS DES D’ON S’HI ARRIBI
A dalt de l’escenari hi van passar artistes de
tots colors i de posicionaments ideològics ben
diferents. Ara bé, el missatge que es va transmetre és que no hi ha contesa que es pugui dur
a terme sense unió de les forces polítiques i,
sobretot, de la societat civil. Fa temps que el
poble demana deixar de banda els partidismes
per enfocar conjuntament un futur millor per al
nostre país i ja serà en aquest nou estat en el

Bones vacances!

■
[JULIOL 2013]
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Glops & Tape
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)

Electromecànica
cà ca

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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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

Guerra de banderes

N

o. Diu que no s’ha de perdre temps ni diners en qüestions identitàries. I menys en temps de crisi. Ara ho diu
el PP. I abans, el PSOE. I fins i tot ho havíem sentit
dir al president Montilla. Naturalment, parlem de qüestions
identitàries catalanes. Perquè, pel que fa a les qüestions identitàries espanyoles, que no pari la festa!
La “señora delegada del gobierno del PP en Cataluña”, la
que ha dit que gràcies al que consumeixen els pijos sortirem
de la crisi, darrerament l’ha agafat amb els ajuntaments.
Primer van ser les mocions independentistes. Ella sola ha
omplert els jutjats de demandes contra una colla d’ajuntaments que van aprovar les mocions per les quals demanaven
al Parlament iniciar el camí de la independència. De moment
alguns jutges entenimentats ja li han dit a la delegada que no
empipi, que tenen feina, que les declaracions institucionals i
les fetes en exercici del dret de petició no són impugnables.
Però ella erra que erra. I com que els “abogados del estado” li
surten de franc i no paga taxes judicials –les que el seu govern ha
imposat als ciutadans de peu, si volen justícia–, ara ha encès
una altra guerra contra els ajuntaments catalans. La guerra de
les banderes.
A la vista de la demanda judicial algú ja l’hi ha penjat. Altres
ho faran quan hi hagi sentència. Altres diuen que ni per sobre
del seu cadàver. Només faltaria que ara ens baralléssim entre
nosaltres per qui la penja més tard, qui és més original, o qui
és més patriota per resistir-s’hi més estona.
A Agramunt no en som gaire d’originals. Ens hem limitat a
copiar el que han fet alguns ajuntaments del país basc com
Soraluze, Eskoriatza o Bergara, hem posat la bandera espanyola junt amb les altres banderes dels països que formen part
de la Unió Europea, inspirats en un format decoratiu exterior
d’hotels i càmpings.
I així complim la llei d’una manera en què tots els veïns
poden sentir-se còmodes i identificats, segons ha manifestat

l’alcalde a la premsa. Bé, ben bé tots potser no, hi ha veïns
d’Agramunt que pensen que la bandera del seu país d’origen
no hi és.
De les seves declaracions podem arribar a la conclusió que
fins ara hi havia veïns que no se sentien còmodes amb la senyera onejant al balcó de la casa de la vila?
I l’estelada? L’han tret perquè hi havia veïns que potser tampoc no s’hi sentien còmodes?
Tota aquesta ridícula escenificació és una mostra de falta de
caràcter i valentia.
El que tocava fer era penjar la bandera espanyola al balcó
de l’ajuntament “per imperatiu legal”. Una bandera imposada
pels jutges significa això: la força de l’ocupant, les seves ànsies de visualitzar el seu domini, la necessitat de recordar-nos
que, malgrat els nostres desitjos, ells encara hi són.
I anar tots a la plaça el dia que l’hi posin. Així recordarem
tots plegats, cada vegada que la veiem onejar, que encara tenim molta feina per fer fins que puguem despenjar-la de veritat i tornar-los-hi.
Grup Municipal de Convergència i Unió

[JULIOL 2013]
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L’Agramunt medieval

[JULIOL 2013]
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El Llibre dels estatuts de la Confraria del Sant Esperit (1272) és l’escrit en català més antic que es coneix sobre Agramunt. La imatge és d’una còpia del segle XVII.
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] de lluita de l’època de la conquesta d’Agramunt, en una il·lustració de la Bíblia de Ripoll que actualment es troba a la Biblioteca Vaticana.
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R E P O RTATGE L’A G R A MU N T MEDIEVAL

JOSEP BERTRAN

850 aniversari de la Carta
de Poblament
Els orígens i privilegis, el castell i les muralles, la Pau i
Treva i el Tribunal de Justícia

D

Durant les obres d’ampliació de
l’Ajuntament, 1985, es van trobar
diverses tombes excavades a la
roca. En algunes encara hi havia
restes òssies dels cadàvers.

e l’ocupació d’aquestes terres d’abans de
l’arribada de les tropes cristianes l’any 1050
no en sabem pràcticament
res. Cal suposar que estaven
ocupades pels àrabs, donada
l’existència de les fèrtils terres dels marges del riu Sió.

Però de la seva presència no
n’ha quedat cap rastre. Possiblement l’Agramunt islàmic,
del que en desconeixem fins
i tot el nom, estaria assentat
al voltant del turó del castell.
També cal pensar que els
seus habitatges van ser enderrocats per construir-hi els

dels nous ocupants cristians,
encara que no se’n coneix cap
prova. Balaguer ha recuperat
les restes de la ciutat islàmica
ja que l’assentament cristià
es va fer vora el riu i no en la
part alta com la morisca.
La falta de treballs arqueològics sobre Agramunt i els seus
voltants no ens ha permès de
disposar de vestigis d’aquesta colonització tan avançada
per l’època; molt pocs de la
romana i de la prehistòrica.
En aquest sentit no hem estat
de sort. Sabem que la nostra
comarca ha tingut assentaments des de la prehistòria a
partir de les troballes que s’hi
han fet per part dels estudiosos, com per exemple les dels
enterraments sota una balma
de Renant l’any 1979. En un
article publicat a SIÓ per Josep Maria Ball Casades, s’explica, entre altres troballes,
que a l’antiga gravera que hi
havia al costat esquerre de la
carretera de Cervera s’hi va localitzar part d’un crani humà
mig fossilitzat i que prop del
Sió es van descobrir 14 fosses
[JULIOL 2013]
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L’any 2013 es commemora el 850 aniversari de la concessió a Agramunt de la Carta de Població per part
del comte d’Urgell Ermengol VII i la seva esposa Dolça. El 1163 la nostra vila ja era una població important com a centre comercial i capital econòmica del comtat. Els privilegis que s’obtingueren amb aquesta
Carta li van donar encara més prosperitat i van fer possible, entre altres, l’edificació del gran temple de
Santa Maria, l’ampliació del Castell i la construcció d’una nova muralla que protegia el conglomerat de
cases, horts i corrals que omplien les 4,5 hectàrees del primer gran eixample agramuntí.

33

R E P O RTATGE L’A G R A MU N T MEDIEVAL

▼

estat sense cap mirament,
ans el contrari.

El comtat d’Urgell

A l’interior d’una balma al camí de
Renant es va trobar un enterrament de fa uns 4.000 anys. Va
ser objecte de tres campanyes
d’excavació, 1979, 1983 i 1984. Les
restes humanes trobades es poden
veure al Museu d’Arqueologia de
Catalunya a Barcelona.

Mostra del mosaic de la vil·la
romana del Reguer de Puigverd,
s. IV d.C. Forma part d’un gran
mosaic de 20 metres quadrats que
va ser retirat l’any 1962 i que es
guarda sense muntar al Museu d’Arqueologia de Catalunya. La resta de
les dependències de la construcció
continuen enterrades sense que s’hi
hagi fet cap més actuació.
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funeràries amb restes humanes. D’aquestes i moltes
altres restes prehistòriques
poca cosa se’n sap
De la llarga ocupació romana, bressol de la nostra cultura, les restes trobades més
properes són les de Puigverd i
Castellnou amb un esplèndid
mosaic procedent d’una vil·la
del segle IV d.C. i la torre de
Castellnou. A la vall del Sió hi
ha la gran urbs de Iesso, l’actual Guissona, i al terme de
les Pallargues es van desco-

brir restes d’una vil·la. Es diu
que les pedres de les primeres fileres a l’interior de l’edifici de l’Ajuntament podrien
correspondre a alguna antiga
construcció romana. És una
hipòtesi. És realment estrany
que ni a Agramunt ni als seus
voltants s’hagin trobat tan poques restes de les civilitzacions que ens han precedit. És
veritat, però, que hi ha hagut
poc interès i que les obres i
moviments de terra que s’han
fet durant anys sempre han

Per tant quan parlem dels
nostres orígens com a comunitat ho hem de fer a partir
de l’arribada de les tropes
cristianes en la seva penetració a través de la vall del Sió.
L’any 1031 ocupen Tarroja;
el 1047 les Pallargues, i en
pocs anys arriben, seguint el
curs del riu, fins a Agramunt
i la Serra d’Almenara, 1050,
des de la qual dominen les
terres planes del Mascançà.
L’ocupació del sud arribà fins
a Claravalls, el 1061, on quedà fixat el límit urgellenc amb
la casa comtal de Barcelona
que ha ocupat Cervera, el
1026; Tàrrega, el 1058, i Anglesola, el 1079. L’any 1105
les tropes cristianes expulsen
les sarraïnes de Balaguer i es
consolida el territori comtal.
L’origen del comtat d’Urgell
el trobem en un petit territori
al voltant de la Seu d’Urgell.
A mitjans del s. IX agrupava
un total de 129 nuclis de població sota la influència del
Bisbe de la incipient diòcesi. Mica a mica els cristians
van estenent els seus dominis
vers el sud. És en el s. XI,
amb la conquesta de bona
part dels actuals territoris comarcals dels Solsonès, la Segarra, l’Urgell, el Pla d’Urgell
i la Noguera, que es consolida
com un gran territori comtal.
A principis del s. XII (1105)
es conquereix Balaguer. Cinquanta anys abans Agramunt
havia caigut al domini cristià.
Tenim un territori pràcticament igual que l’actual delimitació del Bisbat d’Urgell
amb tres nuclis importats: la
Seu, capital religiosa; Agramunt, capital econòmica i

L’URBANISME
MEDIEVAL

Aquest corriol de Vilavella és un testimoni de l’urbanisme originari d’Agramunt. Fou el primer eix viari a partir
del qual va créixer la nostra vila.
El carrer Sió, denominat Major en època medieval, ja representa un urbanisme més ric i forma part del que seria
el primer “eixample”, la Vila Nova.

Balaguer, centre polític.
Segons els historiadors el
“desenvolupament territorial, polític, econòmic i social
del comtat d’Urgell fou d’una

El comte Ermengol IV conquereix Agramunt i consolida
l’avenç cristià amb la construcció o ampliació del castell que s’aixeca sobre el turó
situat en l’extrem de ponent
de la cadena d’elevacions
que separen les planes del
Sió i les del Reguer Salat. És
un indret situat estratègicament per a la seva defensa.
Inicialment devia ser una torre de defensa. Amb el temps
s’amplià fins a convertir-se en
dues edificacions coronades
per una torre d’homenatge
amb tot el conjunt envoltat
per dues muralles a la part de

llevant i una a la de ponent.
Cal tenir present que no estaven construïdes ni les cases
de les actuals places Amball
i la Dula. Eren espais lliures
que envoltaven la fortalesa.
A redós del primitiu castell
es van anar construint els habitatges dels agramuntins seguin el vessant sud del turó.
El primer eix viari de l’Agramunt cristià, s. XI, va ser el
carrer Vilavella seguint el traçat d’un antic camí. Amb el
temps es va continuar construint fins a formar el carrer
Sió i després el de la Sabateria de Baix. Probablement
aquest camí seguia per l’actual Raval i camí Vell de Puigverd. Quan es va construir la
muralla aquest eix tenia sengles portals en cada un dels
extrems.
En el moment de la Carta
de Poblament ja trobem una
Vila Vella i una Vila Nova.
Aquesta darrera ja inclou la
plaça de l’Església, encara
sense l’actual temple –possiblement amb un altre molt
més petit–, el carrer Castell i
un primer tram de Sant Joan.
Les actuals places Hospital i
Om eren l’antic Mercadal on
s’hi devien celebrar els mercats. Amb tota probabilitat la
plaça de l’Església era una
cruïlla de camins que amb
la construcció de les muralles quedà a l’interior de la
població. És la zona plana on
es troben els vessants dels turons del Castell i dels Dipòsits
i també el pas natural entre
un i altre costat. S’han plantejat diverses hipòtesis que la
plaça és un lloc ocupat des de
molt antic per civilitzacions
anteriors a l’actual.
Amb els privilegis que comporta la Carta de Poblament,
Agramunt creix encara més:
[JULIOL 2013]
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importància radical en el
sorgiment i consolidació de
Catalunya, amb una transcendència superior al propi àmbit
demarcacional”, independent
dels comtes-reis de Barcelona
i Aragó.
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rals. En ple segle XIII ja tenim
l’urbanisme molt semblant a
l’actual. Malgrat els conflictes
polítics i bèl·lics, en els quals
Agramunt es veu implicat, la
vila no deixa de prosperar i
és la població més destacada
econòmicament del comtat
urgellenc.

EL CASTELL

Aquest edifici de la Sabateria de
Baix és l’únic que conserva l’estructura dels antics coberts. Vilavella,
Sió i Sabateria, eren l’eix principal
de l’Agramunt medieval. Segurament
sorgí a partir d’un antic camí.

El Pilar d’Almenara, “torre de vigilància”, vist des de l’interior de les
ruïnes de l’ermita de Sant Esteve.

s’aixeca l’actual temple, es
construeixen les muralles i el
pont medieval i s’obren nous
carrers. La part de migdia és
la més poblada –una situació que encara es manté avui
en dia–, ja que a la part nord
abunden els horts i els cor-

El castell medieval d’Agramunt ocupava la carena i els
vessants del turó més occidentals de la petita cadena
que separa les valls del Sió i el
Reguer Salat. Geològicament
està format per roca argilosa
i tapàs. La seva ubicació és
molt estratègica donat que
domina molt bé el paisatge
que envolta Agramunt, bona
part de la Ribera i el vessant
de migdia de la Serra. Gairebé paral·lelament es construí
el Pilar d’Almenara, possiblement a partir d’alguna altra
torre sarraïna, des del qual es

veu tot el Mascançà, l’actual
plana de l’Urgell. Ambdues
fortaleses mantenien un contacte visual i consolidaren la
presència cristiana a la Vall
del Sió.
És possible que el Castell es
construís pràcticament sense
fonaments, com el temple de
Santa Maria i alguns trams de
la muralla com encara avui
podem constatar, donada la
solidesa del subsòl. Amb tot,
com que no es té notícia que
mai s’hagi fet cap prospecció
arqueològica i menys cap excavació en aquella zona, molt
poca cosa se sap de la seva
configuració original.
Inicialment deuria ser una
torre de defensa, tal vegada
aixecada en l’època de la civilització sarraïna. Mica en
mica l’edifici s’anà ampliant
fins esdevenir un castell-palau a mesura que es consolidava i s’expandia el comtat
d’Urgell i Agramunt prenia
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C

A) La Mare de Déu del Castell, s. XIV,
es venerava a la capella de la
fortalesa fins a finals del s. XVIII que
es traslladà al temple parroquial.
B) En aquest indret estava situada la
rampa d’accés principal al castell.
L’any 1762 l’Ajuntament es vengué
el pati que estava situat entre el
Carrer Nou del Castell, avui Estudis
Vells, i la Placeta del Castell, avui
plaça l’Amball.
C) Aquest accés al jardí interior a
la part del darrere de l’habitatge
número 6 d’Estudis Vells podria
estar situat en el mateix indret de
l’entrada posterior del Castell.
D) Antiga llinda de 1776 època en
què es van construir els vessants
del turó del Castell.

El mapa de les
pàgines posteriors
el podem comparar
amb l’urbanisme
actual i podem saber amb bastanta
exactitud la distribució d’aquest
castell-palau en
què es convertí la
primitiva fortalesa
medieval. Veiem
com únicament hi
ha doble muralla a
la part de llevant.

D
importància tot acollint habitualment els seus titulars
on residien llargues temporades.
Les úniques restes físiques
que en queden són els carreus de pedra amb els quals
es construí la capella del Socors al segle XVII, després de
ser parcialment enderrocat
durant la Guerra dels Segadors. La desaparició de tota
l’estructura del castell va tardar molts anys ja que hi ha
constància que algunes dependències es feien servir per
a usos públics. A principis del
segle XVIII, 1706, se sap que
encara es conservava la capella que guardava la Verge del
Castell i també s’utilitzava la
presó civil.
Després de fer moltes suposicions de com era el castell,
actualment disposem d’un
document molt fiable, com és
el mapa de la nostra vila que
va aixecar l’any 1708 l’exèrcit
francès amb motiu de la Guerra de Successió. En el dibuix

encara es poden veure molt
ben marcades les estructures
dels edificis i els seus accessos, així com la delimitació de
les muralles que encerclaven
la població. En aquella època encara quedaven algunes
edificacions en servei malgrat
que s’anaven desmuntant per
utilitzar les pedres per altres
construccions, com hem dit
anteriorment.
També es pot veure com
encara no s’havien construït
els edificis que actualment
envolten el turó del castell
com són els que configuren la
plaça de la Dula, els Estudis
Vells, aleshores “carrer nou
del Castell” i els que tocaven
amb la plaça l’Amball, “placeta del Castell”. No va ser
fins al llarg del segle XVIII
que es van anar ocupant els
vessants a mesura que es
construïen cases i corrals.
Fins fa pocs anys encara es
podia veure una llinda d’un
edifici cantoner de la plaça de
la Dula amb la data de 1776

esculpida a la pedra. Aquesta data coincideix amb la de
la venda de parcel·les que fa
l’Ajuntament per tal d’aconseguir ingressos per finançar
les obres de construcció de
l’edifici de Ca la Vila.
Com que el mapa és molt
fidel a la realitat, el podem
comparar amb l’urbanisme
actual i podem saber amb
bastanta exactitud la distribució d’aquest castell-palau
en què es convertí la primitiva fortalesa medieval. Veiem
com únicament hi ha doble
muralla a la part de llevant.
El fort pendent de la resta del
turó feia molt difícil assaltar
el castell, especialment per
la part de ponent, i, per tant,
feia innecessària una doble
muralla.
La rampa per accedir a l’interior de la fortalesa donava
davant de la cruïlla del carrer
Castell. Un segon accés es
veu a la part sud-est possiblement on encara hi ha l’entrada al jardí d’un dels edificis
d’Estudis Vells. A partir del
desnivell entre aquest carrer i
la cota del castell cal pensar
que molts edificis deurien tenir més d’una planta d’alçada
amb patis interiors com encara es poden veure avui en dia.
[JULIOL 2013]
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4

6

1) Portal de Vilavella.

Podem deduir que el complex
era molt espaiós ja que complia les funcions de fortalesa
militar i palau residencial.
A partir de les actuals mides
podem considerar que la superfície del castell era d’uns
dos mil metres quadrats, distribuïts entre el nivell superior
més les dependències que hi
devia haver a mitja alçada entre la part més alta i el nivell
dels actuals carrers i les rampes d’accés. És evident que
amb la construcció dels edificis que envolten el castell
va anar canviant la fisonomia
urbanística de tot l’entorn del
turó. En les darreres dècades
encara s’hi han fet obres i
construït nous habitatges en
algunes dels seus vessants.
Al llarg de tots aquests anys
s’ha anat rascant el vessant
del turó fins que s’hi ha hagut
de fer obres de contenció per
evitar-ne alguna ensulsiada.

2) Portal de l’Àngel.
3) Portal del carrer Sabateria Raval de Puigverd.
4) Portal del Mercadal.
5) Baluarda nord-est.
6) Portal de Sant Joan.
7) Porta nord-oest.

7

LA MURALLA

1
En aquest indret, cruïlla dels carrers Vilavella i Muralla, coincideixen el portal de ponent, el pas de ronda, les restes de la muralla
medieval i la seva ocupació amb la construcció d’habitatges durant el segle XVIII.

Pas de ronda entre les dues Sabateries.

3
▼

2

El mateix mapa ens serveix
per conèixer amb total exactitud el traçat de les muralles
amb la qual cosa hem constatat alguna diferència amb informacions que s’havien donat
fins ara. La muralla primitiva

Pas de ronda entre els carrers Germandat i Sant Joan.

[JULIOL 2013]
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4
Restes de muralla a l’interior de l’edifici cantonada Germandat amb Comtes d’Urgell.

5
El mur encara conserva una antiga
espitllera que després s’utilitzà
com armari.

La nova muralla,
alguns trams de
la qual han arribat
fins als nostres
dies, tenia un total
de 885 metres de
perímetre amb una
forma una mica
trapezoïdal.
42
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que suposem protegia la Vila
Vella no sabem per on passava
ja que va quedar engolida amb
les construccions de la Vila
Nova. D’aquesta primitiva defensa en quedava fora l’actual plaça de l’Església que era
una cruïlla de camins.
A partir dels grans beneficis
que comportaren els privilegis de 1168 es va començar
a construir el monumental
temple de Santa Maria, molt
probablement en el mateix
indret on ja n’hi hauria un altre. En les prospeccions que
es van fer l’any 2007 arran de
la restauració del terra es van

6
L’edifici de la cruïlla dels carrers Carabassa-Mercè-Ronda dels Comtes d’Urgell es construí
sobre la muralla nord. Entre el mur i l’actual Ronda hi ha uns 12 metres de distància. Actualment la superfície l’ocupa tot tipus de construccions, però encara hi ha molts espais oberts.

trobar uns antics murs, possiblement fonaments d’algun
edifici anterior, una església
d’un romànic més primitiu.
Els absis del temple formaven part de la nova muralla
per la qual cosa cal suposar
que ambdues construccions,
església i muralla, es van començar a aixecar en paral·lel.
La nova muralla, alguns
trams de la qual han arribat
fins als nostres dies, tenia un
total de 885 metres de perímetre amb una forma una
mica trapezoïdal. La construcció de les noves defenses
es van fer amb una perspectiva de creixement, ja que fins
aquell moment l’urbanisme
de la població se centrava
majoritàriament al vessant de
migdia. Tot i això, el recinte
no es va arribar a omplir mai
del tot.
El tram sud de la muralla
tenia 205 metres de llargària;
el del nord, 270; el de l’est,
225 inclosos els absis, i el
de l’oest, 185 amb el tram
del castell. L’alçada era d’uns
3,2 metres i l’amplada d’1,70

metres, encara que és possible que no tot el perímetre
tingués les mateixes mides.
La zona delimitada per la muralla és d’uns 45.000 metres
quadrats. Segons es pot comprovar en els murs que encara
són visibles, estava construïda
per blocs de pedra de mides
irregulars units per argamassa
de calç i arena “graverosa”
del país. En molts trams no
tenia fonament ja que reposava sobre la roca saulonenca
que hi ha al subsòl agramuntí. La muralla nord discorre a
12 metres de distància de la
Ronda dels Comtes d’Urgell, i
encara conserva visibles molts
trams més o menys conservats. Alguns s’han fet servir
com a base dels nous habitatges. No així les altres tres,
especialment la de migdia i
ponent que van ser destruïdes
o ha quedat a l’interior de les
noves construccions.
Entre la muralla i les cases més properes hi havia un
espai denominat pas o camí
de ronda d’una amplada d’un
parell de metres i mig i que

7

Antiga imatge de restes d’una de
les 51 torres de defensa situades al
llarg del perímetre defensiu. Avui,
després d’unes obres de rehabilitació, ja és irreconeixible.
A la dreta, un tram que ja
correspon a la muralla de Ponent.
Està situat a l’interior del pati
del número 21 de la Ronda. És el
punt on arrencava la muralla que
s’enfila vers el castell.

s’utilitzava per les servituds
militars. La majoria d’aquests
passos es van ocupar i construir quan les muralles van
deixar se ser útils i l’Ajuntament els va vendre com a
patis. Amb tot, encara se’n
conserven alguns com els del
corriol de la Sabateria; el pas
que comunica els carrers Germandat i Sant Joan, que porta
el nom de Pas de Ronda; el
del primer tram del carrer de
la Muralla amb Vilavella i el
que va des de la plaça l’Amball fins els corrals i patis darrere de Cal Samitraire.
L’any 1775 el Govern Mili-

tar va autoritzar la venda dels
passos o camins de ronda ja
que feia molt de temps que
havien deixat de ser útils
convertint-se en racons plens
de brutícia. La major part es
van fer servir per ampliar les
cases que hi tenien accés.
Cal tenir en compte que les
muralles representaven unes
bones parets de càrrega per
aixecar-hi els nous edificis.
Al llarg de la muralla s’aixecaven un total de 25 torres de
defensa, encara se’n conserva
alguna d’amagada a l’interior de les cases, i en cada un
dels quatre angles del recinte

8

9

▼

Durant les obres de rehabilitació
del seu habitatge, Jordi Lluch va
consolidar el tram de muralla sobre
el que està construït.

hi havia un petit baluard amb
quatre costats. Els baluards
són elements constructius
que milloraven la defensa,
donat que des d’allí es tenia
una visió de 360 graus. Els
portals d’entrada a la població, flanquejats per dues torres, estaven situats, a l’est,
a l’inici de l’actual carrer Vilavella, aquest indret encara
és conegut per “el Portal”; al
carrer Sió hi havia el Portal de
l’Àngel, principal entrada al
recinte emmurallat; al carrer
Sabateria de Baix; a la baixada del Mercadal i el cinquè al
final del carrer Sant Joan on,
fins fa pocs anys, encara se’n
veien algunes restes. Al sector
nord-est únicament hi havia
una petita porta situada on
comença la part més estreta
de l’actual plaça l’Amball.
Tots aquests detalls els trobarà el lector en els plànols
adjunts. Hem fet una translació de l’Agramunt emmurallat
amb l’actual plànol urbanístic
i hi hem fotografiat alguns
dels indrets actuals per a millor comprensió dels nostres
lectors.
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ral que representava el dret de
senyoratge que tenia l’Abat de
Poblet que cobrava un delme
per cada moneda encunyada
a Agramunt.

CARTA DE POBLAMENT

Moneda encunyada a la seca
d’Agramunt durant el comtat
d’Ermengol VIII.

Se sap que abans
del 1099, poc
després de la conquesta, la nostra
vila ja tenia la potestat d’encunyar
moneda.

Moneda de 1294. Es distingeix
per la figura del genet, dibuix
semblant als d’origen iber.

Els privilegis
d’aquesta Carta de
Població van significar en els anys
successius uns
canvis importants
per a Agramunt que
va experimentar un
significatiu creixement que es palesa
en la construcció
de Santa Maria.
44
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LA SECA
Sens dubte un dels elements cabdals perquè Agramunt tingués la capitalitat
econòmica del comtat d’Urgell la trobem en les emissions de moneda que s’hi
van fer des de molt aviat. Se
sap que abans del 1099, poc
després de la conquesta, la
nostra vila ja tenia la potestat
d’encunyar moneda. Hi havia

dins la Vila Vella un taller, la
Seca, de l’àrab sikka, on es
batia els diferents tipus de
moneda. Els sous agramuntesos van ser durant segles la
moneda comtal més estesa,
per sobre de la que es fabricava a Balaguer, denominada
el comtal.
La moneda acrimontesa es
va expandir per tota la Corona
d’Aragó. Tenia el mateix valor que el sou de Jaca i més
que el sou de Barcelona. El
rei Jaume I l’inclogué en les
constitucions de Pau i Treva
de Tarragona. A l’anvers hi havia el nom del comte dins una
orla i al revers el bàcul pasto-

La Carta de Població o
Poblament d’Agramunt va
ser concedida el mes de novembre de 1163 pel comte
Ermengol VII i la seva dona
Dolça. També la varen firmar
el seus hereus, nobles i els
representants comtals a Agramunt. El document enumera
minuciosament un seguit de
privilegis per a tots els habitants de la vila. Per a molts
estudiosos constitueix un model de llibertats en relació a
l’estructura social que, en
aquella mateixa època, es vivia a Europa i a la Catalunya
Vella en la qual el domini dels
senyors vers els seus vassalls
era absolut. Cal entendre que
el Comte donà aquests privilegis, molt semblants als de
Lleida i Tortosa, amb l’objectiu de crear riquesa que ajudés a afermar i expandir els
nous territoris conquerits als
sarraïns i també en relació
amb els de la Casa de Barcelona amb qui feien frontera.
Segons Josep Maria Planes,
la Carta de Poblament agramuntina es diferencia de la
lleidatana especialment en
el fet que la nostra sembla
que fou concebuda per a una
població fonamentalment de
mercaders, financers i negocis com devia ser la societat
agramuntina, sense referir-se
gairebé a temes agraris. “Les
abundants mencions de la
carta de població a finances,
deutors i préstecs palesa clarament un ús creatiu del diner, és a dir, sembla notar-se

que la gent prestava i empenyorava de valent, uns afers
propis del sector comercial”.
Els privilegis d’aquesta Carta de Població van significar
en els anys successius uns
canvis importants per a Agramunt que va experimentar un
significatiu creixement que
es palesa en la construcció
de Santa Maria, un gran temple per a l’època i que devia
substituir un de molt més
modest, i també les noves
muralles amb la conseqüent
ampliació del que ara en diríem “sòl urbà”. Els avantatges comercials i socials que
tenien els agramuntins devien
atreure moltes famílies a traslladar-s’hi per exercir la seva
professió. Aquests primers
privilegis comtals van reafirmar una relació molt estreta
entre els agramuntins i els
successius comtes d’Urgell
que, d’altra banda, van alimentar amb noves i sovintejades prerrogatives que asseguraven aquesta fidelitat que
es mantingué fins al darrer
comte, Jaume II, el Dissortat.
A partir de la Carta de Població els agramuntins passen
a ser els propietaris de les cases de la vila i de les terres de
tot el terme i en podran disposar, tant en la vida com en
la mort, tant si tenen descendents directes com si no. Hi
ha una sola excepció: no els
podran deixar als nobles ni als
eclesiàstics amb l’objectiu de
preservar els drets senyorials
que únicament ostenten els
comtes d’Urgell.
Als agramuntins, els residents a la Vila, no els cal
pagar cap mena d’impost per
a la venda i transport de mercaderies en tots els dominis
del comte. Aquest privilegi
els donava avantatge vers

Una prerrogativa
molt important
era la que establia
que ni els Comtes
d’Urgell, ni els seus
subordinats, exerciran cap mena de
violència ni ocasionaran perjudici als
agramuntins.

els seus competidors d’altres
poblacions i per això era tan
importat tenir residència a
Agramunt.
Una prerrogativa molt important era la que establia
que ni els Comtes d’Urgell,
ni els seus subordinats, exerciran cap mena de violència
ni ocasionaran perjudici als
agramuntins. En cas de judici cap veí no podrà ser castigat sense un judici en el
qual es disposi de testimonis

legítims. Per la seva part els
agramuntins es comprometien a guardar fidelitat absoluta
al comte contra el que mai no
s’aixecaran en armes. La bona
entesa entre els agramuntins
i els titulars del Comtat d’Urgell va ser llarga ja que els
successius titulars van concedir molts més privilegis i van
reafirmar els existents.
Senyalar, més aviat com
a anècdota... o no, que tots
aquells, homes i dones, que

siguin sorpresos in fraganti
en adulteri seran únicament
castigats a passar, totalment
despullats, pel mig del carrer
major, avui Sió, mentre són
flagel·lats pels veïns situats a
tot el llarg del carrer. Si això
era un privilegi no sé què els
devien fer fins aleshores als
adúlters... Recordem que avui
en dia, en ple segle XXI, en algun país les dones adúlteres,
només les dones, són castigades a morir a cops de pedra.

Carta de Poblament d’Agramunt
concedida pel Comte d’Urgell Ermengol VII, la seva dona Dolça i el seu fill Ermengol
On es dóna les terres d’Agramunt als seus habitants
En nom de Déu. Que sigui cosa coneguda de tots els homes
presents i futurs que nosaltres, Ermengol, comte d’Urgell per
la gràcia de Déu, i Dolça, comtessa d’Urgell per la mateixa
gràcia, i el nostre fill Ermengol, amb el parer i consentiment
de Pere i Guillem de Puigverd i de Guillem i Arnal de Ponts,
per la nostra gràcia i la de tots els nostres, us entreguem a tots
vosaltres, estatgers, habitants i homes conqueridors d’Agramunt que aquí són, seran o bé vindran, tot el poble conquerit
i erm d’Agramunt amb les seves terres i el seu terme, que té o
ha de tenir d’alguna manera (ja sigui per dret o per altres motius), amb les seves cases, casals, camins, corrals, prats, horts,
hortes, terra cultivable i erma, les seves pastures, aigües, fonts,
arbres, boscos, caça, plans, muntanyes i totes les coses que
són necessàries i de les que, d’alguna forma, l’home ha d’usar.
D’on es facilita el repoblament de la Vila
Veritablement, totes aquestes coses esmentades i les que no
han estat dites, us les donem i entreguem a vosaltres regidors,

habitants i conqueridors d’Agramunt, que aquí són, seran o
vindran a causa de tot el vostre poder, amb o sense família o
bé amb els qui heu volgut tenir, ja en vida ja en mort, dins el
vostre propi franc alou homes, que en la vostra pròpia, franca
i lliure herència, heu volgut que després tinguessin quelcom,
inclús de la vostra pròpia herència, si es pot dir i entendre millor i a qualsevol que hàgiu escollit per tots els segles, ara i
sempre, amb tota la vostra voluntat que ha de ser observada,
excepte pels soldats.
On es diu que no cal pagar tributs
També us concedim a vosaltres, ja esmentats habitants, regidors i conqueridors d’Agramunt, i a aquells que hi han de
venir, que no pagueu el tribut sobre vendes ni transports de
mercaderies, ni cap altra cosa acostumada al poble d’Agramunt, al comtat d’Urgell o a qualsevol altre lloc ni cap altra
cosa que se us demani mai més, ni nosaltres ni ells s’atreveixin
a exigir-vos-en cap al llarg de tots els segles.

▼

Dues escenes camperoles, s. XI, Bíblia de Ripoll.

De quan es mor sense fer testament
Si realment algú de vosaltres o dels vostres o bé qualsevol
altre home o dona mor sense haver fet el testament, això és,
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altra persona, tot amenaçant-la o aïrant-s’hi, que doni seixanta
sous a la nostra cúria o bé que perdi una mà. Qui sorprengui
un lladre robant a casa seva, que el tingui i el mantingui pres
tant temps com sigui necessari per recuperar les seves coses i,
després, que l’entregui a la justícia de la cúria.
Sobre les fiances
I si algú entrega una fiança per un altre i el que n’és deutor no
vol retornar el deute el dia assenyalat, que s’allargui la mateixa
fiança en deu dies més del terme fixat, després dels quals, si el
deutor encara no vol retornar el deute, que des d’aquell mateix
moment sigui lícit a qui ha concedit la fiança, el vendre-la o
desfer-la amb qui vulgui a fi de recuperar allò que és seu.
sense una ordre en la qual s’expliqui sobre la seva riquesa i
honoraris, llavors que totes les seves coses es donin al seus parents més pròxims, sense que ningú protesti per tot allò que no
ha estat testat. I si el mort no té parents, que es permeti que els
homes honrats puguin comprar la riquesa del difunt i que amb
consideració la puguin donar i repartir, a favor de l’ànima del
mort, als pobres en nom de Déu, a les esglésies, als ponts, als
hospitals o bé a on vulguin en benefici de l’ànima del difunt.
Llibertat a canvi de fidelitat
I nosaltres, els ja esmentats homes grans, qualsevol conseller, el nostre representant, el batlle o bé qualsevol home o
dona, no us causarem cap perjudici ni en les vostres persones,
possessions ni en cap altra de les vostres coses, i, per això, no
us baralleu amb nosaltres, amb cap home gran, batlle o amb
el nostre representant; així doncs, a partir d’ara sigueu homes
francs i lliures i quedeu segurs amb totes les vostres herències
i propietats, sense cap retenció –que nosaltres ja no hi fem–;
i resteu per damunt de la fidelitat i de l’única En tenir una
heretat es redueix la fiança Algunes orientacions per sí cal fer
justícia En cas de fiança... En cas de deutors o hipotecats... En
cas d’adulteri. Que els malentesos es resolguin a la Vila Compromís de respectar sempre aquests privilegis.

Sobre deutors i hipotecats
Si algun habitant o estatger d’Agramunt té algun deutor o
algú hipotecat i, havent arribat el venciment, no volgués pagar-li el deute, si la cúria s’entera d’això, o bé que aquell deutor sigui empresonat o bé que li retorni tot el deute i a més
que li doni dels seus propis béns tant quant fos la tercera part
d’aquell deute; i si la cúria no vol o no pot empresonar el deutor o l’hipotecat en persona, llavor que sigui lícit a l’habitant
d’Agramunt empenyorar el bestiar, les teles, altres béns o les
altres coses del deutor o de l’hipotecat, qualsevol que trobi.
Si el deutor o l’hipotecat ha retirat o negat una fiança a un
altre deutor o bé a qualsevol avalador a favor del deutor, que
li retorni el doble i si per això, indirectament ha assumit algun
mal, que l’aguanti; i si després ell fa mal, que l’esmeni tal com
la llei de la pàtria exigeix.
Sobre el càstig als adúlters
Si algú és sorprès en adulteri amb la dona d’un altre, que els
dos, home i dona, despullats recorrin el carrer major d’Agramunt i que siguin assotats; que no se’ls doni cap més altre
càstig.

Franquícies per als que tinguin propietats a la vila d’Agramunt
Que cap dels habitants que tingui una heretat a la vila
d’Agramunt no pagui la fiança per raó de molèstia, sinó tan
sols cinc sous a no ser que es tracti d’un homicida, d’un lladre
o d’un raptor. Si es tracta d’un homicida, d’un lladre o d’un
raptor, que pagui la fiança i que es comporti a la vila segons el
recte usatge de la ciutat de Barcelona.
Sobre les garanties jurídiques dels vilatans
I que ningú de nosaltres, homes grans, batlles o bé dels nostres representants no puguem acusar-vos o bé censurar-vos
sense legítims i dignes testimonis. I si hi ha algú que desembeina el ganivet, el punyal, l’espasa o bé la llança contra una

Escenes del sembrar i del segar, s. XIII.

Pergamí n 7. Butlla Apostòlica del Papa Juli II, s. XVI.

Sobre la promesa de respectat els nous privilegis
I nosaltres, els abans esmentats, i els nostres que després de
nosaltres vindran, estem d’acord a mantenir en ferm totes les
coses més amunt, escrites, per a tots els habitants d’Agramunt,

Pergamí n 10. Privilegi de Guerau de Cabrera, 1224.

i a escoltar-vos amb la nostra bona fe, sense el vostre engany;
i us guardarem i defensarem les vostres persones i totes les
vostres coses en tots els llocs, en a on tinguem domini contra
tots els homes i dones, amb totes les nostres forces i, per això,
nosaltres serem els vostres col·laboradors i de tots els vostres
homes i dones, sense cap engany vostre ni dels vostres. Si alguna persona vol que això sigui pertorbat, que no ho pugui fer,
sinó que aquesta gràcia sigui sempre ferma i estable al llarg de
tots els segles.
Datació de la Carta
La carta fou feta a la segona setmana de novembre de l’any
mil cent seixanta i tres després de l’encarnació del Senyor
Firma + d’Ermengol, comte d’Urgell per la gràcia de Déu.
Firma + de Dolça, comtessa per la mateixa gràcia. Firma +
d’Ermengol, fill nostre. Firma + de Pere de Puigverd. Firma
+ de Guillem de Puigverd. Firma + de Ponts. Firma + vaig
escriure i demanem als testimonis. Firma + de Pere de essent
batlle. Firma + de Ponç Pilliperi. Firma + de Ramon Afls.
Firma + de Constantí de Tolosa + +nebot de Ponç Piliiperi.
Firma + de Pere Ceba. Firma + de Bernat Sorriba. Firma + de
Guillem de Ponts. Firma + de Pere d’Altet. Firma + d’Arnal
del Canós, que faig aquí escriure com a testimoni. Firma + de
Martí del Canós, que faiga quí escriure com a testimoni. Firma + d’Arnal de Rialb del castell d’Agramunt que en aquesta
creu faig escriure com a Firma + de Ponç Felip. Firma + de
Guillem de Pons. Firma + de Ramon, que ho vaig escriure a
petició del comte.
▼

Negociar abans de pleitejar
Que els homes d’Agramunt tinguin sempre el poder d’arreglar i pacificar totes les injúries o bé les accions mal fetes
que hagin sorgit entre els habitants d’Agramunt, abans que la
queixa sigui portada a la cúria.
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ERMENGOL VII,
dit el Valencià

SENYORS DE LA VILA D’AGRAMUNT
Primera dinastia
1050-1066 Ermengol III
1066-1092 Ermengol IV
1092-1102 Ermengol V
1092-1154 Ermengol VI
1154-1184 Ermengol VII – Carta de Poblament
1184-1185 Ermengol VIII
1185-1209 Elvira de Subirats, esposa de l’anterior.
1209-1213 Pere el Catòlic, Rei d’Aragó.
1213-1217 Guerau de Cabrera
1217-1222 Concubinatge Jaume I
i Comtessa Aurembiaix
1222-1228 Guerau de Cabrera.
1228-1231 Comtessa Aurembiaix
1231-1236 Jaume I

Segell de cera
d’Aurembiaix d’Urgell.

Segona dinastia
1236-1243 Ponç de Cabrera
1243
Ermengol IX, pocs dies
1243-1253 Àlvar de Cabrera
1253-1267 Constança de Montcada,
esposa d’Àlvar
1267-1276 Jaume, rei de la Corona
d’Aragó
1276-1278 Pere II el Gran
1278-1314 Ermengol X de Cabrera
Tomba d’Àlvar de Cabrera.

Tomba del comte
Ermengol X.

Tercera dinastia
1314-1326 Alfons I,
1326-1347 Jaume I, comte d’Urgell
1347-1408 Pere II comte d’Urgell
1408-1413 Jaume II, el Dissortat, s’acaba la independència del Comtat d’Urgell.

48

sió 593

[JULIOL 2013]

Ermengol VII fou el comte
d’Urgell que més beneficià
l’Agramunt medieval. Amb
la seva Carta de Població va
promoure un gran desenvolupament de la nostra vila.
Com la majoria dels comtes
urgellencs passà gran part
de la seva vida per terres de
Lleó guerrejant contra els sarraïns. De fet morí en el decurs
d’un enfrontament a Requena
(1184) a conseqüència d’una
ferida que li ocasionà l’impacte d’una fletxa a la columna
vertebral llençada per una
ballesta. Va ser l’únic comte
d’Urgell que morí en batalla,
“per acció de ferro”, en deien.
A la pràctica la seva esposa
Dolça era la que dirigia el
Comtat d’Urgell.
El panteó que acollia les seves despulles s’exposa actualment al museu The Cloister
de Nova York on arribà l’any
1906 procedent del monestir
de Bellpuig de les Avellanes.
És el més sumptuós dels que
hi havia en aquest convent
on reposaven la majoria del
comtes d’Urgell. A principis
del segle passat era habitual
la venda d’obres d’art per part
de les institucions religioses i
particulars. Amb la desamortització de les propietats eclesiàstiques a partir de la llei
de Mendizával, l’any 1835,
el monestir va passar successivament per diverses mans
tant per compres com per
llegats. A principis del segle
XX era propietat del banquer
lleidatà Agustí Santesmases
i Pujol que vengué els panteons comtals a un antiquari
de Vitòria, Luis Ruíz. Aquest
desmuntà peça a peça els
panteons que primer traslladà

els donà al Museu Metropolità
de Nova York.

PAU I TREVA

Tomba d’Ermengol VII.

a Lleida i d’allí a Vitòria en
tren. Finalment els sepulcres
comtals van ser comprats per
la Fundació Rockefeller que

La importància d’Agramunt
dins el Comtat es posa també de manifest en el fet que
l’any 1187 és la seu de la
primera gran Pau i Treva que
convocà Ermengol VIII. En
aquella assembla s’establiren
per primera vegada les lleis
encaminades a protegir els
seus súbdits i els seus béns
de les escomeses bèl·liques
dels senyors feudals. Fins
aleshores res no frenava les
accions d’aquests que tenien
atemorits els pagesos, artesans i comerciants. Aquestes
accions frenaven el desenvolupament del comtat i per
això el comte hi establí el que
podríem anomenar “normes
de convivència i protecció”.
La Pau i Treva es va celebrar en el marc de l’església

de Santa Maria, encara en
construcció. Pels agramuntins deuria ser un fet extraordinari la presència dels
personatges més destacats de
l’època. Hi varen assistir un
total de 119 personalitats de
la noblesa comtal i eclesiàstica com Ermengol VIII, comte
d’Urgell; Ponç Guerau III de
Cabrera, Vescomte d’Àger;
Berenguer de Vilademults, arquebisbe de Tarragona; Arnau
de Preixens, bisbe d’Urgell, i,
entre molts altres, els caps de
les cases dels Cervera, Pinós,
Tarroja, Montcada, Cardona...
fins a 119 signants. Es va
tractar d’un fet polític molt
rellevant i és un clar precedent del que més tard serien
les Corts Catalanes dels comtes-reis de Catalunya-Aragó.
La Pau i Treva d’Agramunt,
“constitueix sense cap mena
de dubte l’exemple més reeixit d’unes constitucions de

ALGUNS FETS DESTACATS DE L’AGRAMUNT COMTAL
una de les dues portalades (?) del temple de
Santa Maria concedit per Ponç de Cabrera

1099 Primera notícia sobre encunyament de moneda a
Agramunt

1253 Privilegi d’Àlvar d’Urgell concedint el règim de
Paeria

1163 Carta de Poblament d’Ermengol VII

1268 Construcció del Pont Romànic

1163 Possible inici de les obres de construcció de
Santa Maria i la Muralla

1272 Fundació de la Confraria del Sant Esperit primer
document agramuntí conegut redactat en català

1187 Celebració de la Pau i Treva presidida per Ermengol VIII

1283 Col·locació del grup escultòric de la façana principal de Santa Maria

1197 Carta de Franquícies per Ermengol VIII

1289 Privilegi Ermengol X

1210 Carta de Franquícies pel Rei Pere I el Catòlic

1309 Privilegi Ermengol X

1224 Privilegi de Guerau I

1363 Privilegi Pere II

1228 Concubinatge d’Aurembiaix - Jaume I, el Conqueridor

1413 Rei Ferran de Trastàmara substitueix el darrer
comte d’Urgell, Jaume II el Dissortat, després
del Compromís de Casp i s’acaba la independència del Comtat d’Urgell

1238 Privilegi per establir un tribunal de justícia en

▼

1055 Ocupació del territori i construcció del Castell
per part d’Ermengol III
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▼
Còpia original de la Pau i Treva d’Agramunt firmada el 19 de maig de 1187. Va ser model per a posteriors legislacions del Regne d’Aragó.
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protecció comtal envers la població i els béns materials per
salvaguardar la vida econòmica i social i afavorir el creixement i l’assentament dels
colons en les terres conquerides als sarraïns i facilitant la
lliure circulació de persones i
mercaderies. És, podríem dir,
un valuós complement als privilegis que es contemplen en
la Carta de Poblament concedida 24 anys abans.

Maqueta de l’església original
sense les capelles del Socors i
Roser. És probable que fos en la
portalada nord on s’instal·lés el
Tribunal de Justícia.

La Pau i Treva
d’Agramunt, firmada el 19 de maig de
1187, donava seguretat als camins
i vies públiques,
als mercaders,
burgesos, pagesos,
colons i pastors i a
tots els seus béns,
com cases, collites
i bestiar. Protegia
les vídues i els
orfes.

Pau i Treva referides exclusivament per al Comtat d’Urgell i vall d’Àger. Àdhuc, és
un dels més preciosos testimonis d’aquesta institució a
Catalunya al llarg del segle
XII. La seva extensió, riquesa i solemnitat només són
comparables als acords que
es prenien en les assemblees
convocades pel comte-rei Alfons I”, segons l’especialista
Gener Gonzalvo que creu que
és un dels documents més
importants de la llarga història del Comtat d’Urgell.
Els pactes estableixen una
sèrie de lleis que van encaminades a protegir els seus
súbdits i els seus béns materials per tal de contrarestar
i castigar la bel·licositat i els
aldarulls armats dels senyors
feudals. Aquestes continuades lluites frenaven el desenvolupament social i econòmic
i amenaçaven el govern del

comte, que moltes vegades era atacat per les hosts
d’aquests senyors de la baixa noblesa que es protegien
refugiant-se en els seus castells després de fer les ràtzies
de pillatge per terra comtal.
Aquells temps eren molt compulsius on imperava la llei del
més fort. Aquesta inseguretat
constant anava en contra del
desenvolupament econòmic,
social i polític.
La Pau i Treva d’Agramunt,
firmada el 19 de maig de
1187, donava seguretat als
camins i vies públiques, als
mercaders, burgesos, pagesos, colons i pastors i a tots
els seus béns, com cases,
collites i bestiar. Protegia les
vídues i els orfes. S’establia
la Treva de Déu en una colla
de festivitats religioses en les
quals no es podia provocar
la lluita armada ni incendiar.
En definitiva es tractava de la

L’any 1238 el comte Ponç
de Cabrera dóna a la vila
d’Agramunt el gran privilegi de disposar de tribunal
de justícia propi. Les sessions judicials es fan davant
la portalada de l’església de
Santa Maria. No se sap de
quina portalada es parla.
L’única que estava acabada
era la nord ja que la principal
no estigué llesta del tot fins
el 1283, segons la xifra que
consta sota el grup escultòric
que la presideix, pagat pel
gremi dels teixidors, un dels
més forts, si no el que més,
dels artesans agramuntins
de l’època. Amb tot, hi ha la
hipòtesi que especula sobre
la possibilitat que quan s’hi
col·locà el grup la portalada
ja feia temps que s’havia acabat. Sigui com sigui, el cert
és que els agramuntins podien dilucidar els seus afers
judicials dins la mateixa vila
sense haver de recórrer a tribunals d’altres poblacions.
Uns anys més tard, el
1253, el comte Àlvar concedeix a la vila d’Agramunt
poder regir-se a través de la
Paeria, un organisme local
compost pels paers que tenen la facultat de reunir els
caps de cada casa de la vila
[JULIOL 2013]
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Tribunal de Justícia
i Paeria
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▼
Interior del sarcòfag amb els dos cossos semimomificats que han estat àmpliament estudiats.
Veure reportatge en el SIÓ del mes de juny del 2012 (esquerra).
Depurades tècniques de restauració han permès recuperar les còfies dels dos individus.

i prendre decisions i arribar a
acords amb els representants
del comte. Agramunt mantingué el nom de Paeria fins al
segle XVIII i més tard el deixà
d’utilitzar per designar el seu
Ajuntament. A les comarques
de Lleida encara el mantenen
les ciutats de Lleida i Cervera.
Fa uns anys hi hagué una proposta per recuperar aquesta
designació però l’Ajuntament
de l’època no la recollí.

Un misteri a desvelar
Des de la presa cristiana de
la nostra població s’han succeït gairebé una quarantena
de generacions d’agramuntins dels que ben poca cosa
en sabem i molt menys se’n
conserva. A partir de fonts documentals i monumentals que
ens han llegat podem saber-ne
alguns noms; les vicissituds
que van patir, els costums socials i culturals que s’anaven
substituint, el patiment que
portaven les pestes i guerres...
Tenim dues grans obres materials que han arribat als nostres dies pràcticament sense
canvis en les estructures, com
són el pont romànic i el temple de Santa Maria.
52
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Però a finals dels segle XX,
1996, ens van arribar dos dels
agramuntins de l’època medieval: són els dos cadàvers
semimomificats i les restes
de la seva vestimenta que es
van trobar a l’interior del gran
sarcòfag de pedra situat al
peu del campanar. Va ser una
troballa excepcional que ens
aporta coneixements inèdits
de reculades èpoques, però
també ens obre incògnites
que tal vegada algun dia desvetllarem. Qui eren aquests
joves de bona família enterrats junts en un lloc tan preeminent del temple? A la façana hi havia altres tombes que
van ser destruïdes no sabem
quan, però cap amb el protagonisme de la de l’interior
de la capella del campanar.
Eren dues persones joves,
entre 22 i 24 anys. L’home,
1,58 metres d’alçada, era a
sota. La dona, dipositada a
sobre era una mica més baixa, 1,47 metres. Molt probablement, van viure durant
el segle XIV. En l’estudi dels
seus ossos no s’hi ha detectat
cap patologia que pugui donar
indicis sobre les causes de la
seva mort. A la tomba hi havia

Portada de l’estudi que Ramon
de Siscar va fer de la Carta de
Població l’any 1884.
A dalt a la dreta, retall de premsa
de La Vanguardia en què es fa
ressò de la lectura d’aquest estudi
a la “Real Academia de Buenas
Letras” de Barcelona.

El 1253, el comte
Àlvar concedeix a
la vila d’Agramunt
poder regir-se a
través de la Paeria
un organisme local
compost pels paers
que tenen la facultat de reunir els
caps de cada casa
de la vila i prendre
decisions i arribar
a acords amb els
representants del
Comte.

un bon gruix de calç, el que
podria indicar que varen morir
a causa d’alguna pesta.
Però l’èxit de la troballa ha
estat la recuperació de les
restes de la seva vestimenta.
Segons els experts que han
dut a terme la laboriosa feina
de recuperació “es pot afirmar que són les restes tèxtils
civils més antigues que s’han
localitzat mai a Catalunya”.
És, doncs, una troballa excepcional. En el SIÓ del juny
de 2012 es publicà un ampli
reportatge sobre aquest tema.
El resultat d’aquesta restauració encara obre més incògnites sobre la personalitat
dels dos individus. Segons
revela l’estudi els vestits no
formaven part de l’aixovar
funerari, sinó que són peces
que portaven habitualment
en vida. Tampoc no eren de
seda, sinó que estaven confeccionats amb lli, el que
indica que, contràriament al
que podríem pensar per la
preeminència de la seva tomba, no eren grans nobles sinó

membres de la petita noblesa
local o de família benestant.
És fàcil pensar que si els
van enterrar en aquests sarcòfag de tres tones de pes situat
a la façana del temple, concretament en la gran capella
de la base del campanar, els
dos individus podrien pertànyer a una família que hauria
col·laborat a finançar la construcció de Santa Maria. En tot
cas ho hauria fet en les obres
del campanar que és la part
gòtica del temple. Això, però,
no són res més que hipòtesis.
Esperem que estudis posteriors puguin treure l’entrellat
de la personalitat d’aquests
il·lustres agramuntins i que
ben aviat puguin retornar a
casa seva a Agramunt, amb
la dignitat que sens dubte es
mereixen.
Fonts documentals
El primer estudi en profunditat de la Carta de Població
d’Agramunt i dels privilegis
posteriors que li concediren
els comtes d’Urgell, és obra
de Ramon de Siscar. Durant
la sessió ordinària del dia 14
de gener de 1884 de la Reial
Acadèmia de Bones Lletres
de Barcelona va llegir la Memòria “La Carta Puebla de
Agramunt y los privilegios
concedidos a la misma por los
condes de Urgel hasta la extinción de la casa de Cabrera
(1163-1314)”. Aquest treball
està fet a partir de l’estudi

dels pergamins que conformaven l’Arxiu Històric Municipal que, posteriorment, es va
anar disgregant. Actualment
l’Arxiu de la Corona d’Aragó
té el gruix més important,
però també n’hi ha dipositats
a l’Arxiu Benet de Mafet i a
l’Arxiu Municipal a partir del
llegat de Mossèn Pons.
Gràcies a les investigacions
de la historiadora Dolors Domingo sabem que durant la
Guerra Civil, 1938, la Generalitat va traslladar el que quedava de l’Arxiu Municipal a la
localitat de Viladrau. Després
de la Guerra la documentació
es portà al Palau de Pedralbes
de Barcelona. Posteriorment
una part de la de l’Arxiu Parroquial retornà a Agramunt i
la resta es diposità a l’Arxiu
de la Corona d’Aragó.
A partir d’aquest primer
treball han estat molts els
historiadors que han publicat
estudis sobre el tema, com
Josep Maria Font i Rius, Ramon Cases, Joan Novell, Lluís
Pons, Josep Maria Planes,
Josep Maria Llobet, Prim Bertran, Joan Pons, J. Puig i Ball,
entre altres.
Les il·lustracions són de Josep Bertran, Arxiu Sió, Arxiu
Municipal d’Agramunt, Centre d’Interpretació dels Castells del Sió, Museu Tèxtil de
Catalunya. Agraïm molt especialment la col·laboració dels
veïns a l’hora de localitzar els
trams de muralla a l’interior
de les finques urbanes. ■
[JULIOL 2013]
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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

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

CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

Un vell oblidat

No comprèn perquè
ara el rebutgen
quan abans tota la
família s’hi atansava encantada.
A qualsevol hora del
dia els tenia al seu
davant demanant-li
que els obrís les
seves portes per
guardar-los dins
els seus preuats
secrets, i així ho
feia de seguida
sense posar-los
cap impediment.

s troba arraconat a la
golfa veient com passen els dies. Fa tant
de temps que és aquí dalt
engabiat que ja ha perdut el
compte exacte dels dies transcorreguts. D’ençà que el van
deixar en aquest indret que
no s’ha mogut del lloc per res
del món esperant l’arribada
d’algú altre que el condueixi
cap al seu destí. Des del primer dia que ha tingut ben present el desig de fugir d’aquí,
malauradament no ha tingut
el suficient coratge per tirar
endavant aquest pensament
i s’ha mantingut resignat al
lloc. Tot el sant dia està dempeus i a l’aguait, a punt per
sortir esperitat a la més míni-

E

ma indicació que algú li faci.
Amb el temps ha començat a
notar dins seu una sensació
de cansament que l’està preocupant, doncs romandre tota
l’estona dret li està carregant
les cames. És conscient que
hauria de sortir de tant en tant
a estirar les cames o si més no
seure una mica per relaxar-se,
però no!, resta aquí plantat
amb l’esquena ben tibada i
sense moure cap múscul veient com se succeeixen les hores lentament sense que passi
res esperant el seu futur.
Hi ha tanta quietud al seu
voltant que se sent abandonat, deixat de la mà de Déu.
Les visites que s’hi presenten
són força escadusseres i quan
arriben sallen pel seu davant
sense encantar-se. Quan entren a l’estança de seguida
s’adona que el miren. No poden evitar-ho. El seu embalum no passa desapercebut
i per força les seves mirades
s’hi dirigeixen encara que no
vulguin, però ells passen de
llarg, amb indiferència, fent
com si realment no existís. No
obstant existeix i per aquesta
raó no comprèn perquè ara el
rebutgen quan abans tota la
família s’hi atansava encantada. A qualsevol hora del
dia els tenia al seu davant
demanant-li que els obrís les
seves portes per guardar-los
dins els seus preuats secrets,
i així ho feia de seguida sense
posar-los cap impediment. La
seva presència l’infonia vitalitat, i encara que alguns cops
se sentís molest i cansat de
tenir-los sempre a sobre, no
ho exterioritzava sinó al con-

trari, s’alegrava de ser-los útil.
Durant molt de temps es va
sentir com un membre més del
cercle familiar albergant entre
els seus braços els seus profunds secrets. Però tot d’una
va veure que l’alegria s’esvaïa
del seu rostre amb l’arribada
d’aquells desconeguts que
sense encantar-se començaren a modificar el món que
l’envoltava davant l’atenta mirada de la família. Plantat al
seu lloc contemplà en silenci
tot el procés de transformació
amb l’esperança que al final
del treball tot tornaria a ser
igual que abans de començar.
A mesura que passaven els
dies va notar com tornava el
somriure al seu rostre. Quan
va veure per fi la culminació
dels canvis i tot seguit la marxa dels desconeguts, el seu
plaer fou immens. Però aquesta satisfacció que ara brollava
del seu interior de seguida es
va esvanir amb l’aparició d’uns
altres desconeguts que se li tiraren a sobre i sense donar-li
cap mena d’explicació el van
subjectar pels costats i el van
estirar cap enfora arrencant-lo
del seu enclavament. Intentà resistir-se endebades però
aquells desconeguts sabien el
que es feien i de seguida es
va veure reduït i expulsat del
seu món. L’esforç el va fer
perdre la consciència i quan
va obrir de nou els ulls es va
trobar col·locat en un racó de
la golfa.
Els dies van passant i la
pols cobreix el seu vell cos.
Plantat al seu racó esguarda
pacient el dia que el vagin a
buscar de nou. ■
[JULIOL 2013]
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

I
Ilerpellet

60

Estalvïi fins a un
%
en la seva factura
vers el gasoil, gas i llum
Venda de biomassa.

Obertura de la nova tenda
de productes alimentaris de “Qualitat”
al millor preu:

Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Tenim representació directa de
fàbrica.
Venda al major i al detall, per a
particulars, distribuïdors, granges i
empreses. Es venen calderes,
estufes i cremadors, generadors
d’aire calent.
Es fan projectes d’instal·lacions.

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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BIOMASSA
Web www.ilerpellet.com
Mail info@ilerpellet.com
Tels. 973 39 07 53 - 656 43 44 18 - 673 84 74 36

www.cfagramunt.cat

AGRAMU
C.F.

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

G. GATELL
LA

ES
NT CO

Notícies de
l’escola

R. Mendoza

De molt bona es pot considerar la participació dels nostres equips en els diversos
torneigs. Malgrat trobar-se a final de temporada, han mostrat un gran nivell de joc.
L’equip Aleví va participar en el Torneig
d’Artesa de Segre, celebrat el 15 de juny.
Van acabar classificats en tercera posició
d’un total de 16 equips.
El Pre-Benjamí-A va participar, també
el 15 de juny, en el Torneig d’Arbeca. Van
quedar classificats en el tercer lloc de vuit
equips participants.
El Pre-Benjamí-B també va assolir un
tercer lloc a Manresa el dia 16 de juny.
Tercer lloc molt treballat d’un total de 16

R. MENDOZA

Torneigs de Primavera

Participants al II Campus d’Agramunt.

equips de Lleida i Barcelona que van configurar aquest torneig.

II Campus Futbol Agramunt
Més d’una vintena de nens i nenes han

format part d’aquest campus, pensat per
ensenyar i millorar la tècnica de joc. Ha
estat dissenyat i supervisat per J.M. Prieto, coordinador esportiu del CE Esparreguera, amb titulació nacional. ■

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383

OPORTUNITAT!!!!
VENC MATERIAL DE GRANJA AVÍCOLA
11 LÍNIES D’ABEURADORS DE TETINA LUBING (SEMI-NOVES)
11 LÍNIES DE MENJADORS CHORE-TIME (SEMI-NOVES)
20 PANTALLES DE PROPÀ DE 10.000 (NOVES)

CONTACTE TEL. 627404082
[JULIOL 2013]
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E S PO RTS WATERP O LO

IV Copa Xocolata Jolonch

FONT: ORGANITZACIÓ WATERPOLO

ries no són les del reglament de Waterpolo i
s’adapten a les instal·lacions agramuntines.
L’objectiu és fer poble i passar-s’ho bé aprofitant la calor, l’aigua i el joc.
En les passades tres edicions hi trobem dos
campions diferents: l’Olímpic 92 ho va ser
l’any 2010, mentre que les dues últimes temporades ha estat el “Bar 3 Piscines” qui ha
aconseguit la copa.
En aquesta quarta edició hi ha sis equips
apuntats: Atlètic Piscines (anterior Bar 3 Piscines), Olímpic 92 Mas Blanch i Jové, Age of
Water, Polles d’aigua, Seleçao 98 i CSKA El
Bañador.

En forma de lliga

La ‘Final Four’ serà
el cap de setmana
del 3 i 4 d’agost.
Està previst que
sigui una autèntica
festa de l’esport
agramuntí.
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C

om ja comença a ser habitual dels estius, els caps de setmana de la època de
més calor de l’any, es disputa a les Piscines Municipals una nova edició de la Copa
Waterpolo. Els partits es disputen els dissabtes
i diumenges de les vuit del vespre fins les 10
de la nit.
Per si algú no sap com funciona, els partits
es juguen a la part més fonda de la piscina
gran d’Agramunt, per no donar avantatge a cap
equip, i les mides del camp, pilotes i porte-

Enguany s’ha decidit que es faci una lliga
on tothom s’enfronta a tothom i on els quatre
primers passin de fase. Per tant, durant tot el
juliol es disputaran els partits de fase regular
donant lloc que els quatre primers classificats
juguin la ‘Final Four’.
La ‘Final Four’ serà el cap de setmana del 3 i
4 d’agost. Està previst que sigui una autèntica
festa de l’esport agramuntí. Hi haurà actuacions en la cerimònia de clausura del torneig,
tallers i jocs a la tarda i els partits més igualats
per decidir el títol.
Esperem força presència d’Agramunt i que
entre tots seguim fent poble!
L’organització

E S P O RTS FU TB O L SALA

FONT: ORGANITZACIÓ 24H FUTBOL SALA

Cinquena edició de les 24 hores

Taula amb els trofeus i plafó amb les empreses patrocinadores. A la dreta, vista general del pavelló durant la final. A baix, Agramunt Alusport, equip campió.

Al torneig masculí hi van participar
14 equips, alguns d’ells d’Agramunt,
però també molts d’altres que vingueren de llocs com: Tàrrega, Bell-lloc,
Guissona, Balaguer, Lleida i, fins i tot,
dos equips de Barcelona. En aquesta
edició es va poder observar un alt nivell
en els equips, participant en el torneig
alguns dels millors jugadors de futbol
sala de la província de Lleida.
També cal destacar el premi que
s’enduia el campió, 900€, la qual
cosa ha fet que hi hagués aquest alt
nivell de participació, tant en nombre
d’equips com en la seva qualitat.
La final la van jugar l’Agramunt
Alusport contra Ni Tutto ni Benne, dos

equips agramuntins que combinaven
jugadors del poble i jugadors de fora,
tots ells molt coneguts pel públic assistent.
Després d’un partit molt disputat en
què es va arribar als penals, els guanyadors van ser l’Agramunt Alusport,
que van estar més encertats en els llançaments de 6 m.
Pel que fa als premis individuals
aquests van ser els guanyadors i guanyadores:
Màxima golejadora:
Gemma Vilariño (Amma Motard)
Millor portera:
Sandra Bernaus (Olímpic 92)
Millor jugadora:
Sandra Fernández (4 arroplegades)

FONT: ORGANITZACIÓ 24H FUTBOL SALA

A

quest any hem realitzat una nova
edició de les 24 hores de futbol
sala “Torrons Vicens” d’Agramunt, arribant a la 5a edició. Durant
tot el cap de setmana vam poder gaudir
de futbol sala a la nostra població, ja
que es van jugar el torneig femení i el
masculí, amb un total de 18 equips.
Al torneig femení hi van participar
quatre equips, dos dels quals formats
per jugadores d’Agramunt: Olímpic 92
i Les autèntiques del Sió. Aquest torneig es va disputar entre el divendres
i el diumenge. Les guanyadores van
ser l’equip Amma Motard, de Tàrrega,
davant les “4 arroplegades”, de Mollerussa.

Torneig masculí:
Màxim golejador:
Josep Maria Tarroja
(Bar Poliesportiu Balaguer)
Millor porter:
Luis Berlanga (Aston Birra)
Millor jugador de la final:
Pere Cases (Agramunt Alusport)
Millor jugador: Moha Zahti

També volem agrair a totes les empreses col·laboradores la seva ajuda en
aquest torneig, a tots vosaltres, moltíssimes gràcies! ■
[JULIOL 2013]
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E S PO RTS O LÍM PIC 92

Les noies fan història
SECCIÓ FUTBOL 7

FONT: OLÍMPIC 92

L’equip de Futbol 7 va acabar tercer de la seva fase regular
després d’empatar l’últim partit. L’organització del torneig
va decidir que tant els quarts de final com les semifinals es
juguessin el mateix dia i els nostres van tirar endavant ambdós partits i es van classificar per segon any consecutiu per
la final del Clausura - Primavera. La final va acabar amb una
derrota molt dolorosa per 6-1 davant el Veterans, que guanya
així un doblet molt merescudament. L’Olímpic vol felicitar el
Veterans per aquest èxit!

Les bones notícies ens les porta la secció de futbol sala.
Aquestes passades setmanes hi ha hagut força activitat dels
equips, degut als tornejos i edicions de 24h de la nostra vila.
El femení, entrenat per Jordi Martí, va aconseguir el tercer
lloc a les 24h. La gran sorpresa la van donar guanyant l’equip
de Tàrrega, que després acabaria sent el campió. Una fita
que cap altre equip femení d’Agramunt havia aconseguit anteriorment. A les semifinals es va fer un bon paper, malgrat
acabar perdent per una diferència clara al marcador. Sandra
Bernaus va ser escollida millor portera del torneig. L’endemà
va ser el torn dels nois que van caure eliminats a la fase de
grups amb un balanç de dues derrotes i una victòria.
Resultats 24h femení:
Les autèntiques del Sió 1 - 1 Olímpic 92 Mas Blanch i Jové
Olímpic 92 Mas Blanch i Jové 3 - 2 Amma Motard
“4 Arroplegades” 1 - 0 Olímpic 92 Mas Blanch i Jové
Olímpic 92 Mas Blanch i Jové 1 - 5 “4 Arroplegades” (Semifinal)

Pel que fa al torneig més prestigiós, el Vila d’Agramunt que
es disputa a les piscines, l’equip ha acabat la fase de grups
amb un ple de victòries, sis de sis! Tot i ser al grup difícil,
l’equip ha tirat endavant tots els partits. Fins i tot en l’última
jornada va guanyar el quatre vegades campió del torneig,
tot i que aquest partit no pot servir de referència perquè els
dos equips ja estaven classificats. Ara arriba el moment més
important, el nostre equip mai no ha aconseguit jugar les
semifinals i sempre ha caigut als quarts de final d’aquesta
competició. El rival serà l’Izzy Aura i la intenció serà arribar
a les semifinals i optar així a guanyar-se un lloc entre els dos
millors de la nostra vila. Llàstima que l’equip filial, Atlètic
92, hagi acabat tercer del Grup B i no estigui a la següent
ronda. Malgrat això, felicitar els nois d’Emilio Caparrós pel
gran nivell mostrat durant aquesta primera fase!
Resultats Vila d’Agramunt:
Olímpic 92 Mas Blanch i Jové 4 - 1 Lokal Artesa Segre
Tutto Benne Nuike 1 - 4 Olímpic 92 Mas Blanch i Jové
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SECCIÓ FUTBOL SALA

Equip Femení 24h. D’esquerra a dreta, a dalt, Jordi Martí (entrenador), Meritxell Aleu, Montse
Esteban, Elisabeth Marco, Teresa Adrià i Emilio Caparrós (delegat). A baix, Sandra Bernaus,
Núria Sin, Míriam Inglés, Elisabeth Cifuentes, Tània Gomà i Jenni Sancho.

Frankfurt del Sió 3 - 7 Olímpic 92 Mas Blanch i Jové
Olímpic 92 Mas Blanch i Jové 5 - 4 Flower Team
Bar More & Ferreria Raül 3 - 4 Olímpic 92 Mas Blanch i Jové

I molt aviat debutarà per segona temporada l’equip Júnior,
entrenat per Emilio Caparrós, que disputa el torneig Infantil
- Aleví durant les tardes de juliol a les piscines. La plantilla
d’aquest any la formen: Mateu Bonet, Robert Robredo, Xavier Jou, Armand Ortiz, Bogdan Lucian Pop, Pau Godoy, Alex
Balasch, Albert Figuera, Abel Caralps, Guillem Olaya i Pau
Pijuan.

SECCIÓ WATERPOLO
I ja ha començat la Copa Xocolata Jolonch Waterpolo Agramunt. La plantilla està formada per Jordi Martí per quart any
consecutiu com entrenador/jugador, a més d’Ivan Pellicer,
Aleix Ramon, Marc Buireu, Emilio Caparrós, Roger Perucho,
Jesús Villanueva, Héctor Carrión, Guillem Terré, Genís De
Tena i Ramon Vicens. L’equip debutarà davant el CSKA El
Bañador i després s’enfrontarà per aquest ordre a Atlètic Piscines, actual bicampió, Seleçao 98, Age of water i Polles
d’aigua. L’objectiu és quedar entre els quatre primers de la
lliga i arribar a la ‘Final Four’ que finalment es jugarà el cap
de setmana del 3 i 4 d’agost.
Si voleu seguir informats sobre les novetats de qualsevol
dels nostres equips ens trobareu a la nostra pàgina oficial
http://norantados.jimdo.com o a les xarxes socials a Facebook: Olímpic Noranta Dos’ i Twitter.
Us seguirem informant amb molt de gust! ■

E S PO RTS ESC ATXIC S

Juny d’or i plata

A la fase prèvia del Campionat de
Catalunya hi van els atletes que han
aconseguit durant l’any la marca mínima en la prova que volen participar,
els Escatxics classificats per anar a la
prèvia van ser:
Benjamí masculí

Cesc Boix Areny

1.000 metres llisos 3’40”

Classificat per
la final

Benjamí femenina Maria Vilanova López

60 metres llisos

Benjamí femenina Maria Vilanova López

1.000 metres llisos 4’05”

Aleví masculí

Roger Súria Asensio

2.000 metres llisos

Aleví femení

Mar Godoy Karseska

2.000 metres llisos 8’22’’

Infantil masculí

Pau Godoy Karseska

1.000 metres
obstacle

3’12’’

Classificat per
la final

Infantil masculí

Pau Godoy Karseska

Javelina

24 metres

Classificat per
la final

Infantil femení

Marina Súria Asensio

1.000 metres
obstacle

3’26’’

Classificada per
la final

Cadet masculí

Oriol Valls Trepat

1.000 metres llisos 2’41’’

Cadet femení

Ester Cortadelles Gassó 1.000 metres llisos 3’45’’

FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA
BENJAMÍ, ALEVÍ I INFANTIL
TARRAGONA (15 juny)
El dissabte 15 a la capital del Tarragonès es va celebrar el Campionat
nacional d’atletisme en les categories
benjamí, aleví i infantil. En categoria
benjamí 1.000 metres llisos va participar Cesc Boix, era el seu primer any en
la categoria i ja finalista en un campionat català, va fer una cursa excel·lent,
classificant-se en 6è lloc i millorant la

FONT: ESCATXICS

CAMPIONAT DE CATALUNYA - CASTELLAR DEL VALLÈS (8-9 de juny).
Fase prèvia

seva marca personal en 7” deixant-la
en 3’33’’. Després Pau Godoy començava la seva participació en llançament
de javelina, prova en la qual és un especialista consumat, va fer una sèrie
de llançaments força bons, fins que va
fer el gran llançament que deixà la javelina a 31 metres 91 cm, penjant-se
la medalla de plata, tot seguit participava en la prova de 1.000 metres obstacles, tot i el cansament que portava
acumulat de la javelina va fer una bona
10a posició amb una marca de 3’13”.
Va arribar el torn de Marina Súria en
els 1.000 metres obstacles. Només

10’’

El Pau Godoy al podi del del llançament de javelina del
Campionat de Catalunya.

No participa
per lesió

Classificat per la
final i marca per
participar al Campionat d’Espanya

sortir va deixar clar que volia una medalla, va controlar la cursa de principi a
final i després d’anar en segon lloc tota
la cursa, en els últims 200 metres, va
fer un canvi de ritme deixant enrere la
que fins llavors havia estat cap de cursa i s’imposà clarament amb una millor marca personal de 3’20”, guanyant
així la medalla d’or.

FINAL CAMPIONAT DE CATALUNYA
CADET - LLORET DE MAR (16 juny)
Diumenge 16 a les pistes de Lloret

FONT: ESCATXICS

l juny és el mes en què es decideix
tota la temporada de pista a l’aire
lliure. Els atletes han d’estar al màxim
nivell ja que es fan totes les finals.

La Marina Súria al podi dels 1.000 metres obstacles del
Campionat de Catalunya.

de Mar, l’Oriol Valls participava en la
final nacional cadet en els 1.000 me[JULIOL 2013]
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E S PO RTS ESCATXIC S

▼

registre de 2’41”80 només a l’abast
dels millors corredors.

FONT: ESCATXICS

CAMPIONAT D’ESPANYA D’ATLETISME – GRANOLLERS (6-7 juliol)

L’Oriol Valls al podi dels 1.000 metres llisos del Campionat
de Catalunya.

tres llisos, va sortir amb un temps de
2’43” que era la tercera millor marca
de la final, però l’Oriol no en tenia prou
i després de fer una sensacional cursa va demostrar un cop més que no té
límits i que lluita sempre fins al final.
S’emportà la medalla de plata fent un

Dissabte 6 de juliol l’Oriol Valls va
participar per primera vegada en una
final del Campionat d’Espanya en la
fase classificatòria d’un total de 33 finalistes. Només accedien a la final els
12 millors. L’Oriol va fer una cursa amb
molts canvis de ritme, però amb una
intenció clara d’arribar a la final i així
va ser, amb un temps de 2’41”70 que
el classificava en 8a posició per a la
final de l’endemà.
El diumenge va arribar el gran dia.
Lluny d’estar nerviós, l’Oriol s’enfrontava als millors corredors de l’Estat espanyol amb una tranquil·litat envejable, i
va fer una cursa èpica lluitant des del
tret de sortida fins a l’últim metre sen-

LUISDAVIDCARRASCO@GMAIL.COM
PL. ESGLÉSIA, 2 1R.
AGRAMUNT
973 39 27 78

se deixar ni una engruna de força a la
maleta, arribant en 8a posició i millorant, tot i el cansament acumulat de la
competició del dissabte, la seva marca
personal, deixant-la en 2’41”40.
MOLTES FELICITATS A TOTS!!

FLAMA DEL CANIGÓ
PONTS-AGRAMUNT (23 juny)
Un any més els atletes dels Escatxics
van fer els relleus de la flama del Canigó de Ponts a Agramunt, un dia per
gaudir de l’esport, del sentiment de
país i de reforçar el valor de la companyonia que suposa aconseguir un repte
amb l’aportació de tots. És un dia que
els nostres nens i nenes esperen tot
l’any. Per a ells és un premi de final
de temporada. En aquesta festa també
s’ha d’agrair la col·laboració del Club
Ciclista que baixa la flama des del Canigó fins a Ponts. ■

ELECTRICITAT DOMÈSTICA
INDUSTRIAL
MANTENIMENT D’EDIFICIS
COMUNITATS
... I MÉS

420
420
LG INVERTER libero
2.150-2.920 Frig/h-Kcal/h

Av. Jaume Mestres, 1 bxs
Agramunt
973 10 32 32
MUNTATGE NO INCLÒS.
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Samsung Split inverter
2.150-2.920 Frig/h-Kcal/h

Exposició i venda:
Electrodomèstics
Aire condicionat
Il·luminació baix consum

Oferta vàlida del 15/05/2013 fins a 30/09/2013 o fins a fi d'existències excepte error tipogràfic

E S PO RTS B À SQ U ET A G R AMUNT CL UB

Balanç positiu amb dues distincions

Rubén Añé

FONT: BAC

FONT: WEB FEDERACIÓ CATALANA DE BÀSQUET

Q

uan en l’execució de les coses
s’hi posa passió, motivació i ganes de tirar endavant, normalment acaben arribant a bon port. Aquest
vell aforisme es pot aplicar a dos dels
equips del BAC d’aquesta temporada.
Ens referim al Júnior Masculí i al PreMini Masculí, que han hagut de patir
múltiples situacions complexes però
que en cap moment han llançat la tovallola, ans al contrari, han lluitat fins al
final completant un tram final de temporada força engrescador.
Pel que fa als dos equips de promoció,
comentar-vos que el Pre-Mini Masculí
va acabar la seva primera temporada en
competició federada davant el CB Cervera (14-64) en un duel força desigualat per les complexions dels jugadors. A
més al davant hi havia un dels millors
jugadors de la categoria, Naoki Nishimura, que va portar de corcó la defensa
agramuntina. Però cal destacar les dues
victòries assolides davant el CB Alpicat
(17-48 i 48-13 respectivament) i sobretot l’espectacular millora dels nois
al llarg de la temporada arribant al seu
punt més àlgid en la dolça derrota a la
pista del CB Pardinyes (63-26) i que va
cloure amb una ovació general del públic rival vers l’esforç i la lluita dels nois
agramuntins. Volem aprofitar aquestes
línies per agrair la tasca altruista dels
entrenadors Javi Salat i Sergi Llop.
I el Júnior Masculí també va mostrar
un bon nivell de joc i dinàmica positiva en el darrer mes de competició. Va
tenir un inici una mica dubitatiu, però
cal tenir present handicaps com la incorporació de jugadors així com el fet
d’estar enquadrats en un grup força desigual. Malgrat tot, en cap moment els
nois es van deixar portar pel desànim, i
el bagatge final ha estat força meritori.
A les victòries davant el CB Seròs (3732 i 39-62 respectivament) cal afegir-hi
la lluita fins a la botzina final en les derrotes davant el CB Mollerussa (40-47) o
grans actuacions d’atac com a la pista

Carles Castan i Rubén Añé recollint llurs guardons a la Festa Lleidatana del Bàsquet i a la Festa del Bàsquet Català.

del CB Cappont (62-38). Han ressaltat
dos jugadors: el base Oriol Farràs i el
pivot Xavier Fitó. Però també volem destacar els dos fitxatges d’enguany: David
Rodríguez i Marc Cuñat.
Així mateix esmentar la dedicació de
Víctor Puebla, entrenador de l’equip, i
de l’Andrés Vadillo, delegat de camp,
que amb el seu saber fer ens han permès gaudir de bon bàsquet i d’un esperit competitiu òptim.

Dues distincions
I a nivell individual cal destacar dues
distincions. El divendres 14 de juny,
en el marc de la Festa Lleidatana del
Bàsquet celebrada a Bellpuig, el jugador del sènior masculí nivell B, Carles
Castan Enseñat, va rebre el trofeu que
l’acreditava com a MVP (millor jugador)
de la categoria. Del Carles Castan es podrien dir moltes coses, però només dues
paraules poden resumir el sentiment del
Club vers ell pel que ens ha donat al llarg
de la temporada: compromís inqüestionable. I si a més a més li sumem la qualitat tècnica i tàctica aportada, s’entén
a la perfecció el trofeu rebut. Així doncs
des d’aquí donar-li l’enhorabona, i a tot
l’equip Sènior Masculí per haver-nos fet
gaudir de valent en aquesta temporada.

I la que ve, sense renunciar a res, es
jugarà al grup A de la lliga amb treball
i esforç, claus perquè tot funcioni sobre
rodes.
I per acabar, el dissabte 29 de juny,
en el marc de la Festa del Bàsquet Català celebrada a Barcelona, el coordinador
esportiu del Club, Rubén Añé Farré, va
ser premiat amb la medalla de plata al
mèrit de la Federació i diploma distintiu
pel seu treball al capdavant del Club. Ell
mateix ha reconegut que li va fer molta
il·lusió la distinció a nivell individual,
però que l’entén com a fruit d’un treball
col·lectiu. D’aquí que el vulgui dedicar
a la feina feta per tots els companys de
la Junta Directiva, ja que sense la seva
inestimable ajuda res no seria possible
en un dia a dia tan complicat com és el
del basquetbol. També vol tenir present
en el record i l’honor totes aquelles persones vinculades al BAC en algun moment, o familiars de gent pertanyent al
Club, que malauradament i injustament
ens van deixar abans d’hora mentre ell
ha ostentat el càrrec en el Club: Rosa
Mari Farré, Assumpció Grau, Carlos Salat, Àngel Lluch Jou, Ramon Solé i Carlos Farreny, sempre amb nosaltres!!
Ens retrobem ben aviat a les pistes de
joc, i ara i sempre: Força BAC! ■
[JULIOL 2013]
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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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L’Ajuntament d’Agramunt ha dut a terme una ampliació de
la zona infantil situada al Passeig del Sió. Concretament, s’ha
creat una zona nova
de 130 m2 en la qual
s’hi ha instal·lat nous
gronxadors i una taula
de tenis taula adaptada a exteriors. Totes
les persones que vulguin fer ús de la taula, poden dirigir-se al
Xiringuito i demanar
les pales i pilotes per
jugar. D’altra banda,
durant els darrers
mesos s’han efectuat
un conjunt d’operacions de manteniment a les instal·lacions ja
existents, per deixar-les en unes condicions adequades per a
poder ser utilitzades.
NOU EQUIP DE CLIMATITZACIÓ A LA SALA DE CONFERÈNCIES DEL CASAL AGRAMUNTÍ

L’Ajuntament d’Agramunt ha dut a terme la substitució de
l’equip de climatització de la Sala de Conferències del Casal
Agramuntí. Es tracta d’un equip d’alta qualificació energètica
amb l’objectiu de reduir el consum respecte l’anterior, que
no funcionava des de feia temps. Amb l’objectiu de fer-ne un
ús correcte i eficient, s’han redactat unes normes d’utilització
del nou equip que està a la disposició de tots els usuaris de
la sala.
RESOLTS ELS PROBLEMES DE CLAVEGUERAM AL MAS VELL
L’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a l’arranjament del
sistema de clavegueram de l’edifici
Mas Vell situat a la plaça Mercadal.
Concretament, s’ha instal·lat un nou
registre després de desembussar tota
la instal·lació. L’actuació s’ha dut a
terme perquè des de feia força anys,
cada cop que hi havia pluges importants l’aigua negava part de les estances de la planta baixa, concretament
la zona on es troben els Serveis Socials. Amb aquesta mesura, l’Ajuntament confia haver resolt el problema.
REPINTAT DE LA SENYALITZACIÓ
HORITZONTAL DELS CARRERS
L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat els treballs per repintar la senyaFONT: AJUNTAMENT

REGIDORIA DE CULTURA I ESPORTS
LA BIBLIOTECA D’AGRAMUNT ES TRASLLADA UN ANY MÉS
A LES PISCINES
Un any més la Biblioteca Municipal d’Agramunt s’ha traslladat els dilluns a la tarda a les piscines municipals per oferir el
servei de bibliopiscines. Seguint la iniciativa de l’any passat,
el servei de bibliopiscines estarà operatiu
tots els dilluns del
mes de juliol, i el 19
i 26 d’agost, de les
quatre a les vuit de
la tarda. L’objectiu
és fomentar la lectura durant els mesos
d’estiu i per això també s’han preparat uns
contes-tallers per a la
mainada. La tarda a la Bibliopiscina es divideix en dues parts.
La primera hora és de lectura lliure i enguany, com a novetat,
s’ha dissenyat una activitat nova anomenada “Protagonista per
un dia”. Aquesta activitat consisteix que cada dia tota persona que vulgui pugui fer la lectura d’un llibre, d’un recital de
poesies o explicar un conte. La finalitat és fer més partícip els
usuaris de la piscina i que tinguin l’oportunitat de participar
d’aquesta iniciativa sent els protagonistes per una estona.

REGIDORIA BENESTAR SOCIAL I SALUT
DONACIÓ BANC D’ALIMENTS
El passat cap de setmana 26 i 27 d’abril de 2013 se celebrà
a Agramunt el Festival benèfic Maktub. Per la gala d’obertura es va establir com a preu simbòlic d’entrada un producte
de neteja o higiene personal en benefici del Banc d’Aliments
d’Agramunt. En total es van recollir 243 litres de productes
higiènics i altres productes i un total de 124,95 euros, que
seran invertits íntegrament en el Banc d’Aliments d’Agramunt.
[JULIOL 2013]
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▼

AMPLIACIÓ I MANTENIMENT DE LA ZONA INFANTIL AL
PASSEIG DEL SIÓ

lització viària de bona part dels carrers de
la vila. L’equip de govern ha arribat a un
acord amb els pintors d’Agramunt per tal que puguin dur a terme aquesta actuació en lloc d’haver de contractar una empresa especialitzada, com s’havia fet fins ara. L’Ajuntament serà
qui comprarà el material i els pintors hi posaran la mà d’obra.
L’acord amb els pintors i amb els proveïdors de la pintura comportarà per a les arques municipals un estalvi aproximat de
7.000€ respecte al pressupost d’empreses especialitzades.
L’actuació es preveu que estigui llesta a finals d’agost i s’ha
pogut dur a terme gràcies a la partida que es va preveure al
pressupost vigent.

FONT: AJUNTAMENT
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ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA MALACATUM D’AGRAMUNT

REGIDORIA MEDI AMBIENT

El diumenge 16 de juny va tenir lloc una nova edició de la
Malacatum, la festa de la diversitat. Aquest any es va comptar
amb la participació dels col·lectius africans, àrabs, colombians
i catalans que van oferir els seus productes gastronòmics més
típics i balls i danses pròpies dels seus països d’origen. A l’edició d’enguany, s’hi van sumar els alumnes de l’Institut Ribera
del Sió que van preparar uns plafons explicatius amb el nom
i la ubicació dels diferents països amb població a Agramunt.
Com a novetat, també es va organitzar una gimcana lingüística
en la qual calia recórrer els comerços agramuntins i descobrir
l’origen d’algunes paraules en català, relacionades amb el comerç on es trobaven.

L’Ajuntament d’Agramunt està treballant per tal que algunes de les masses comunes municipals sorgides de la recent
concentració parcel·lària, amb possibilitat d’usos agronòmics,
puguin ser cultivades a partir de la tardor vinent. Tots aquells
pagesos i/o ramaders interessats s’haurien d’adreçar a les Oficines de l’Ajuntament per tal de notificar-ho. Properament es
publicaran les bases d’adjudicació i el llistat de parcel·les.
ACTES
ADQUISICIÓ MOBILIARI URBÀ I PILONES
S’aprovà adquirir bancs per a zones de parcs i jardins i s’adjudicà a l’empresa INSPECCIÓ I MANTENIMENT DE L’ENTORN
URBÀ, SL, per la quantitat de 612,26€, inclòs IVA.
S’acordà adquirir 4 pilones per a la senyalització de l’espai urbà
per diferents indrets i s’adjudicà a l’empresa PARQUES Y JARDINES, FÁBREGAS, SAU, per la quantitat de 525,77€, inclòs IVA.

FONT: AJUNTAMENT

DIFERENCIAL DEL QUADRE ELÈCTRIC
S’aprovà els treballs per l’arranjament del protector del diferencial del quadre elèctric de la zona Domènec Cardenal (QC7) i Institut (QC21) i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL·LACIONS, SL,
per la quantitat de 840,90€, exclòs IVA.

DIA DE LA FAMÍLIA

El dissabte 15 de juny, la Residència Mas Vell va celebrar el
dia de la família amb una gran participació. Aquesta vegada
van comptar amb la col·laboració de la Coral d’Avui, la qual va
regalar una fantàstica actuació a tots els presents.
POBLES AGREGATS

LLAR D’INFANTS
S’acordà la resolució del contracte administratiu per a l’execució de les obres d’Ampliació de la Llar d’Infants d’Agramunt, el
que comportaria la corresponent confiscació de la garantia, i el
rescabalament de danys i perjudicis, si els hagués i no fos suficient la citada garantia de conformitat amb l’establert en l’art.
208.3 de la LCSP.
Així mateix, es procedí a la incautació i confiscació de la garantia per un import de 18.650€ a l’espera que resolguin tots els
vicis ocults i defectes de construcció.
DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’acordà que es retorni a l’empresa GARROFÉ ROCA, SA la fiança definitiva en concepte de l’obra de la “Instal·lació de la calefacció, arranjament del sostre de la sala de Plens i distribució de
la planta segona de l’Ajuntament” que ascendeix a la quantitat de
12.510,44€.
SUBVENCIÓ
Es concedí un ajut econòmic per un import de 561,69€ a l’Associació Festa, Gastronomia i Cultura per fer front a les despeses
ocasionades pel subministrament de llum pels actes de la celebració la 1a edició de la Mostra de Vins i Caves de Proximitat.
SOL·LICITUD SUBVENCIONS
S’acordà concórrer a la convocatòria de les següents concessions de subvencions:
- Se sol·licità una subvenció per un import de 12.506,48€ per
les actuacions de promoció hàbits saludables del programa Nereu,
anualitat 2013.
- Se sol·licità una subvenció per un import de 2.811,27€ corresponent al 70% del pressupost total del projecte “Restauració
de la bandera del sometent d’Agramunt”, que ascendeix a un import de 4.016,10€.

66

sió 593

[JULIOL 2013]

ASSITÈNCIA PRIMÀRIA DE SERVEI SOCIALS I AJUTS SAD
L’Ajuntament d’Agramunt considera oportú sufragar les despeses en concepte d’assistència primària de serveis socials 2012
i ajuts SAD dels quals participa el nostre ens local, i s’aprovà la
despesa de la liquidació econòmica de l’exercici 2012:
Municipi
AGRAMUNT

Serveis Socials Bàsics
20.171,71€

34% Ajuts SAD

Total Liquidació

1.854,84€

22.026,56€

NUCLI AGREGAT DE PUELLES
Atesa la liquidació de comptes presentada pel nucli agregat de
la població de Puelles, referents a les despeses efectuades en els
exercicis 2012 i 2013, s’acordà liquidar la quantitat de 1.250€
i de 1.400€ corresponents als comptes dels anys 2012 i 2013.
D’aquests imports es compensaran per cada any l’import de
172,57€ en concepte de vedat de caça que l’Associació de Puelles deu a l’Ajuntament d’Agramunt.
GESTIÓ DE RESIDUS ESPECIALS
S’aprovà la realització del servei de gestió de residus especials
que es recullen a la deixalleria municipal d’Agramunt, i s’adjudicà
a l’empresa GRIÑÓ ECOLOGIC, SA.
CONTROL DE L’AIGUA EN EL MUNICIPI
L’Ajuntament d’Agramunt vol comprar i instal·lar els equips necessaris pel control de l’aigua, entre els que es troba un equip de

cloració, una sonda de nivell, un equip d’adquisició i enviament
de dades, una programació de la lògica de programa de la remota
o RTU, inclosa a l’equip d’adquisició i enviament de dades i la
instal·lació de comptadors DN-65.
S’aprovà el plec de clàusules administratives i tècniques que
han de regir per la contractació i adquisició d’un aparell DE TELECONTROL, PCR I COMPTADORS i la seva instal·lació per un
import de 49.585,11€ IVA inclòs.
Així mateix, l’expedient de contractació per procediment negociat sense publicitat per a l’adjudicació del contracte.
LLEI DE BANDERES
Atès que en data 15 de febrer de 2013 va tenir entrada en aquest
ajuntament un recurs contenciós administratiu contra l’Ajuntament
d’Agramunt a instàncies de l’Administració de l’Estat per l’incompliment de la Llei 39/1981. Aquest recurs es tramita en el Jutjat
Contenciós de Lleida amb el núm. 73/2013 i atesa la voluntat de
l’Ajuntament d’Agramunt de complir amb l’establert amb la Llei,
s’adoptà les mesures necessàries per donar el compliment efectiu
a aquesta llei.
Atès que en el nostre municipi hi conviuen residents d’altres
països de la Unió Europea i fins i tot d’altres continents i que el
nostre ajuntament pretén donar cabuda als sentiments de tots els
nostres residents, s’acordà col·locar les banderes dels països de la
Unió Europea al balcó de la Casa Consistorial. ■

Venda últimes 2 cases i 4 pisos
DIRECTE PROMOTOR
VENDA o LLOGUER LOCAL
Telèfon 973 251 097
Mòbil 616 469 681
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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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A L MAN A C

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

Mes de 31 dies, vuitè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 45m, i es pon
a les 19h 09m. El dia 31 el sol surt a les 5h
16m, i es pon a les 18h 26m.
El dia 22 el sol entra a la constel·lació de
VERGE.

Lluna
nova

el dia 6, a les 21:14 h
Calorós i sec

Quart
creixent

el dia 14, a les 10:56 h
Més calor

Lluna
plena

el dia 21, a les 13:45 h
Tempestes

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Quart
minvant

el dia 28, a les 9:35 h
Lleugera minva del calor

El mes d’agost és considerat com el de més
calor, ja que en el seu curs s’escau el moment
culminant de la canícula. Aquest espai de
temps correspon a la durada del moment en
què l’estel Sírius, anomenat popularment el
Ca, surt i es pon a la mateixa hora que el Sol,
fenomen que comprèn des de les darreries de
juliol fins al final d’agost.
Dia 4: Sant Domènec. Segons la tradició,
en una visita que va fer a Barcelona li serví
d’inspiració per fundar l’orde de frares predicadors o dominics. També va crear l’oració del
Sant Rosari. Per aquesta raó a la fornícula del
segon pis del carrer central del Retaule del
Roser de l’església d’Agramunt, hi ha la talla
exempta de Sant Domènec, que d’alguna manera comparteix el protagonisme amb la Mare
de Déu del Roser del primer pis.
Dia 15: L’Assumpció de la Mare de Déu.
L’Església commemora la mort de la Mare de
Déu. En alguns temples muntaven un túmul
que recordava el llit de mort de Maria, per
això en alguns indrets se l’anomena la Mare
de Déu del Llit. Moltes poblacions celebren
avui la Festa Major. El refranyer també és
molt prolífic:

Demografia
(Mes de juny de 2013)

Per la Mare de Déu, en el llit,
ja refresca la nit.
Pluges per la Mare de Déu d’agost,
Resta oli i aigualeix el most.
Dia 21 d’agost de 1938. Per construir els
refugis públics, l’Ajuntament d’Agramunt
cobrava un impost especial de 50 pessetes
per casa. Amb data d’avui es conserva un
d’aquests rebuts, en aquest cas de la Vda. Lluís
Pous Mallol, que li correspon d’acord amb el
repartiment veïnal per cobrir el pressupost extraordinari per atenció dels “evacuats” (refugiats) i despeses dels refugis. Després del primer bombardeig, es van començar a construir
a Agramunt una colla de refugis per tal que la
gent s’hi pogués amagar en els moments que
es produïssin nous atacs de l’aviació. També
es va aixecar una paret de sacs plens de terra
davant la porta de l’església per a protegir-la.
De refugis se’n va fer una colla: El refugi de
l’església, el refugi del castell, el Pou de gel
també servia de refugi. Existia alguns refugis
particulars com el que hi havia a la plaça de
l’Amball on van comunicar dos cellers de cases veïnes.
Ramon Bernaus i Santacreu

NAIXEMENTS
Malak Souilah
Janna Torné San José

dia 18
dia 26

MATRIMONIS
Eduard Bobet Martínez, i
Sara Pastoriza Garrote

dia 1

Joan Antoni García Castro, i
Maria Carme López Vázquez

dia 19

DEFUNCIONS
Josep Valls Marsà
Francesc Sala Sánchez
Divina Miralles Benet
Jaume Mascó Morello
Jaume Farré Solé
Ramon Llovet Esteve
Miquel Vila Pera

98 anys, dia 2
79 anys, dia 5
77 anys, dia 10
94 anys, dia 16
43 anys, dia 16
91 anys, dia 17
93 anys, dia 20

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

JOSEP ROVIRA

AGOST 2013

Temps

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JUNY
°C

l./m2
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PLUJA CAIGUDA DURANT EL JUNY
Dia 5 ......................................... Inapreciable
Dia 7 .........................................
8,0 l./m2
Dia 8 .........................................
5,0 l./m2
Dia 13.........................................
0,5 l./m2
Dia 17.........................................
4,5 l./m2
Dia 18.........................................
7,5 l./m2
TOTAL ......................................... 25,5 l./m2
TEMPERATURES EXTREMES DEL JUNY
Màxima del mes .............. 34°, dies 13, 15 i 16
Mínima del mes ................................. 8°, dia 2
Oscil·lació extrema mensual ....................... 26°
Mitja de les màximes .......................... 27,566°
Mitja de les mínimes .......................... 13,033°
Mitja de les mitjanes .............................. 20,3°

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

[JULIOL 2013]

sió 593

69

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

L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències

Muntatge reivindicatiu davant la possibilitat del poble català a
decidir el seu futur el 2014, quan farà tres-cents anys justos que
es van perdre les llibertats com a nació.

per Ricard Bertran

La imatge de l’esquerra és l’original, mentre que a la de la dreta
s’han fet set modificacions. A veure si les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera

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.

A

al

Solució a les
7 diferències:

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.
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Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:
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A la taula i al llit, la dreta és pel
marit.

Jo moro però el meu
afecte no mor,
us estimaré en el cel
com us he estimat a la
terra.
(Sant Agustí)

Fe Moreno Martín - Camacho
que morí cristianament el dia 11 de juliol, als 89 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.
E.P.D.

Els qui l’estimem: fills, néts, besnét i família tota
us preguem una oració pel seu descans etern.

El nostre agraïment a les Germanes i a tot el personal de la Llar de Nostra Sra. de
Lourdes de Sant Just Desvern per tot l’afecte i atencions que va rebre durant la seva
estada a la residència. Per tot el temps compartit amb dedicació, respecte i cura.

Agramunt, juliol de 2013
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

L

a mirada inquisitorial del “diable” al balcó de Ca
la Vila no presagiava
res de bo. La por ha
fet canviar un balcó,
ple de dignitat institucional i reivindicatiu alhora, per un altre que recorda més
els guarniments que
es posen per un ball
de revetlla o festa
major que la façana
d’un edifici oficial.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH

[JULIOL 2013]
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CALLADAMENT

Des d’aquesta aspra solitud et penso.
Ja no hi seràs mai més quan treguin fulles
els pollancs que miràvem en silenci
des del portal de casa.
Tantes coses
se m’han perdut amb tu que em resta a penes
l’espai de mi mateix per recordar-te.
Però la vida, poderosa, esclata
fins i tot en un àmbit tan estricte.
Tu ja no hi ets i els pollancs han tret fulles;
el verd proclama vida i esperança,
i jo visc, i és vivint que puc pensar-te
i fer-te créixer amb mi fins que el silenci
m’engoleixi com t’ha engolit per sempre.
Miquel Martí i Pol

Primer aniversari

Josep Mora Castellà
Sempre estaràs al cor dels qui t’estimem.

Les Pallargues, juliol de 2013
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quests infants són els participants al primer curset de natació que es va fer a Agramunt. Era el mes de juliol de 1968,
fa justament 45 anys. El curset se celebrà a les flamants piscines de la Gasolinera inaugurades el mes de juny de l’any
1967. Van ser les primeres piscines públiques, encara que eren de propietat privada, que hi va haver a Agramunt.
En relació a la foto del mes passat, hem d’agrair les aportacions dels nostres lectors per completar la identificació i corregir
alguns errors. El número 1 no és Antonio Sanjosé, sinó el seu germà Jesús Sanjosé. Els números 10 i 12 són els germans
bessons Artur i Enric Torrents. La número 25 no és Maria Teresa Galceran, sinó la seva germana Núria Galceran. La número
28 no és M. Teresa Òdena, sinó Remei Puig. La número 31 és Patrícia Romeu.
D’esquerra a dreta i de baix
a dalt:
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1) Josep Bonet. 2) Jordi Vicens. 3) Andreu Penella. 4)
Joan Fitó. 5) Xavier Penella.
6) Emili Pedrós. 7) Eduard
Setó. 8) Ferran Morell. 9)
Tonet Inglés. 10) Miquel
Solé. 11) Ramon Flores. 12)
Jaume Boncompte. 13) Josep Bobet. 14) Jordi Solé.
15) Josep Maria Martí. 16)
Josep Anguera. 17) Eudalt
Martínez. 18) Tonet Miralles. 19) Josep Serra. 20)
Josep Maria Inglés. 21) Fèlix Valero. 22) Josep Pla. 23)
Antoni Amigó. 24) Monitor.
[JULIOL 2013]
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

Mig segle separen aquestes dues imatges. El 21 d’agost del 1960 es va inaugurar la Estación Servicio Agramunt, la
que es coneix encara com La Gasolinera. Les diferències entre les dues instal·lacions són òbvies. També tot el que
l’envolta. Fa 50 anys La Gasolinera era lluny del centre urbà. Els únics habitatges propers eren Cal Vinyals i Ca la
Trudis i l’actual avinguda de Catalunya era un camí sense asfaltar ple de clots, pols i fosc.
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