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PORTADA:
De la plaça de la Fondandana es van 

enlairar centenars de fanalets com a acte 
simbòlic de la cloenda de la Festa Major. 
A la bellesa plàstica de l’acte cadascun 
dels espectadors hi pot donar el simbo-
lisme que més li plagui. Per a nosaltres 
simbolitzaven estels que volen fent via 
vers la llibertat, trencades les cadenes 
opressores.

(Foto: Miquel Castro)

Crònica sobre la 
celebració de la 
Diada Nacional a 
Agramunt, que té 
com a acte central 
l’ofrena fl oral de 
diverses entitats.

14 a 31
Ampli reportatge gràfi c i escrit del que ha estat 
la Festa Major a la nostra Vila.

5 a 9
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CRÈDITS

Ajuntament
d’Agramunt

LA 3...

Com no podia ser d’altra manera el 
gruix del contingut d’aquest número se 
l’emporta la informació sobre la Festa 
Major i el Dia Nacional de Catalunya, 
amb l’afegitó de la Via Catalana per la 
Independència a la qual van participar 
unes 350 persones d’Agramunt i la Ri-
bera. Una de les poques novetats va ser 
l’enlairament de fanalets en substitució 
del tradicional castell de focs. A aquest 
acte hi hem dedicat la portada.

De la Via Catalana fem un reportatge 
gràfi c. Una selecció de les imatges que 
va donar de si aquest moviment amb 
l’avantatge, a diferència de les mani-
festacions, que tots els participants 
agramuntins estaven junts. Això permet
poder-ne donar testimoni, si no de tots,

sí de molts. Un desplaçament i una es-
tada sense cap incident. Sobre aquest 
tema en tracten algunes de les col·la bo-
racions. 

Mn. Maurici Cirera, “el Mauri”, va re-
bre un homenatge pòstum al nucli de 
Pelagalls en l’església de Sant Esteve 
que ell tant estimava. Agramunt hi es-
tigué present en la persona de l’alcalde, 
Bernat Solé, i un representant de SIÓ.

Enguany es compleixen els 600 anys 
de la derrota del comte Jaume el Dissor-
tat, que suposà la fi  de la independència 
del Comtat d’Urgell. Fa un parell de me-
sos vàrem publicar un reportatge sobre 
l’Agramunt medieval, concretament so-
bre l’etapa més brillant de la nostra Vila 
dins el Comtat. En el d’aquest mes s’ex-

pliquen els fets que es van  anar succe-
int amb especial incidència en allò que 
afecta la nostra Vila.

Aquesta ha estat la darrera Festa Ma-
jor de mossèn Llorenç Utgés que ens 
deixa per jubilació. Volem agrair-li, una 
vegada més, la col·laboració que al llarg 
dels anys ha mantingut amb SIÓ, espe-
cialment per les facilitats que sempre 
ens ha donat a l’hora d’utilitzar el Fo-
ment Parroquial on, com hem dit més 
d’una vegada, ens hi sentim com a casa. 
També per la seva feina en favor de les 
restauracions del temple de Santa Maria 
i la recuperació del Refugi Antiaeri. De-
sitgem mantenir la mateixa col·laboració 
amb la persona que a partir d’ara ocupi 
el seu càrrec.   ■

JO
S

E
P

 R
O

V
IR

A



4 [SETEMBRE 2013]sió 595

VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA, S.A.

Ctra. N-II km 483
25244 FONDARELLA
Telf. 973 60 04 50
vendes@vicensmaquinaria.com
www.vicensmaquinaria.com

Ctra. C-13 P.I. La Noguera
C/ 1, Nau 1
25670 TÉRMENS
Telf. 973 18 08 04

Ctra. de la Llacuna, 44
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT
Telf. 977 88 04 59

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

Està preparat per la
R- Evolució?

Noves sèries:
6R - 7R - 8R

ODONTOLOGIA
I N T E G R A D A
CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

Av. d’Agustí Ros, 5, 1r, 2a   -   Tel./Fax 973 39 01 40   -   AGRAMUNT
clinicariberadelsio@infomed.es      www.centresodontologiaintegrada.com

Horari:
de dilluns a dijous, de 9 a 13 i de 16 a 20
divendres, de 9 a 13
dissabtes, a convenir

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica 
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopedia-
tria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

La Diada Nacional

▼
Els actes organitzats en 

motiu de la Diada Na-
cional de Catalunya van 

ser pràcticament iguals que 
els darrers anys. A la vigília, 
pujada al Pilar d’Almenara; 
l’ofrena i les sardanes al Mer-
cadal. A l’ofrena hi van parti-
cipar un total de 30 entitats, 
amb alguna absència en rela-
ció als altres anys. Enguany 
no hi actuà la Coral d’Avui. 
En relació a l’escenografi a de 
l’acte potser seria convenient 
ubicar la cobla també al mig 
de la plaça i no deixar-la arra-

El grup Estol ballà una sardana davant el monument com a ofrena d’una tradició que aplega, simbòlicament, tots els agramuntins.

Vista parcial de la plaça de l’Onze de Setembre durant la celebració de la Diada Nacional.
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▼

conada a l’extrem del carrer, 
a l’esquena de tot el públic. 
Disposar d’una agrupació mu-
sical com una cobla tocant
en directe és un luxe que en-
riqueix qualsevol acte i que 
cal valorar en la seva justa 
mesura. 

Més estelades que mai
Amb tot, val a dir que en-

guany el pensament estava 
molt posat en la Via Catala-
na que es va formar a la tar-
da travessant Catalunya de 
sud a nord i en la qual una 
bona colla d’agramuntins va 
col·laborar. Més que mai les 
estelades penjaven de fi nes-
tres i balcons conjuntament 
amb la bandera catalana. El 
pregó ofi cial de la Diada que 
llegí l’Alcalde, Bernat Solé,
va ser consensuat per la ma-
joria dels grups polítics, ERC, 
CiU i PSC, sense el suport
del PP.

Moment de l’hissada de la ban-
dera per part de dos membres 
de la Policia Municipal.

Any rere any, els catalans ens retrobem a ca-
dascuna de les poblacions del nostre país 

per recordar la derrota que va sofrir el nostre 
país l’any 1714 i que va suposar la pèrdua de 
les nostres llibertats com a nació. Han estat 
300 anys d’imposicions i voluntats per fer de-
saparèixer un poble amb més de 1.000 anys 
d’història. Una història que s’ha anat repetint 
al llarg del temps i encara avui ens demostra 
que estem sotmesos a una opressió constant 
i que no ens permet avançar com a país que 
som. 

El 30 de setembre de 2005 i després d’in-
tenses negociacions, el Parlament de Catalu-
nya aprovava un nou Estatut, amb 120 vots a 
favor i 15 en contra del Partit Popular. Un es-
tatut que ja havia sofert retallades per tal que 

pogués ser votat favorablement al Senat sis 
mesos després. Un any després, concretament 
el 18 de juny de 2006, el poble català ratifi -
cava per amplíssima majoria l’estatut sortit del 
Parlament, tot i la prohibició del Tribunal Su-
prem que el Govern de la Generalitat fomentés 
la participació al referèndum.

Tot just un mes després, el Partit Popu-
lar impugnava més de la meitat dels articles 
del nou estatut i 4 anys més tard, el Tribunal 
Constitucional emetia sentència declarant in-
constitucionals 14 articles entre els quals no 
s’acceptava la denominació de Catalunya com 
a nació, no s’acceptava el català com a llengua 
pròpia de Catalunya i supeditava la legitimitat 
del les lleis aprovades pel Parlament a les de-
cisions del Govern Central. Davant d’aquesta 

Manifest de l’Ajuntament d’Agramunt
La mobilització 
dels catalans a 
través d’entitats 
socials com l’As-
semblea Catalana 
i Òmnium Cultural 
ha anat creixent i 
cada cop som més 
els catalans que 
volem decidir el 
nostre futur.
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sentència, el poble de Catalunya va sortir al 
carrer el 10 de juliol de 2010 en una manifes-
tació massiva que havia de ser de protesta a 
la sentència del Tribunal Constitucional i que 
va acabar sent un clam a la llibertat nacional.

Durant aquests dos anys, la mobilització dels 
catalans a través d’entitats socials com l’As-
semblea Catalana i Òmnium Cultural ha anat 
creixent i cada cop som més els catalans que 
volem decidir el nostre futur. L’actitud pac-
tista que s’ha ofert des de Catalunya durant 
els darrers 30 anys, sacrifi cant l’ambició na-
cional per tal d’assolir acords amb els poders 
polítics espanyols, només ha servit per allargar 
una situació insostenible i que en aquests mo-
ments de recessió encara limita més la capa-

citat d’avançar econòmicament. Els catalans 
volem formar part d’una Europa que reconegui 
la nostra identitat i Europa també sap que Ca-
talunya és un pol d’oportunitats i de riquesa i 
una referència a l’arc mediterrani.

L’11 de setembre de 2012 més d’un milió 
i mig de catalans vam omplir els carrers de 
Barcelona per reivindicar els nostres drets i les 
nostres ambicions, deixant clar que l’únic camí 
possible és el de la llibertat nacional. I per això 
volem saber quants som, quants volem formar 
part d’aquest projecte de país i l’única mane-
ra de fer-ho és mitjançant un referèndum on 
tothom pugui expressar-se democràticament. 
Un referèndum que difícilment comptarà amb 
el vistiplau del govern central i que per tant 
obligarà el govern de la Generalitat a trobar la 
fórmula per vehicular les voluntats dels cata-
lans. El poble ja ha parlat ben clar i ben alt i 
ara està esperant una resposta. 

És per això que avui estem convocats a for-
mar part d’una via catalana que abraçarà el 
país des de Le Perthus fi ns a Alcanar. Una via 
que serà símbol d’unió i d’ambició i que unirà 
les nostres mans per explicar a tot el món el 
que som i el que volem ser. Un país respec-
tuós, un país just, un país obert que vol esti-
mar i que es vol fer estimar. Un país arrelat als 
seus orígens i a la seva terra. Un país lliure.

Tal com deia el president Companys, totes 
les causes justes del món tenen els seus de-
fensors. En canvi, Catalunya, només ens té a 
nosaltres.

Agramuntins, agramuntines, visca Catalunya 
lliure!

Agramunt, 11 de setembre de 2013

Els catalans volem 
formar part d’una 
Europa que re-
conegui la nostra 
identitat i Europa 
també sap que 
Catalunya és un 
pol d’oportunitats 
i de riquesa i una 
referència a l’arc 
mediterrani.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

▼

Ofrena fl oral de les entitats
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1. Agrupació Sardanista Barretina
2. Agrupament Escolta i Guia d’Agramunt (CAU)
3. AMPA de l’Escola de Música d’Agramunt
4. AMPA de l’IES Ribera del Sió
5. AMPA del col·legi Macià-Companys
6. AMPA de la Llar d’Infants “Nins”
7. Associació de Dones l’Esbarjo
8. Associació dels Amics dels Escoltes

d’Agramunt

  9. Assemblea Territorial d’Agramunt Ribera 
del Sió per la Independència

10. Bàsquet Agramunt Club
11. Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca
12. Centre Excursionista d’Agramunt
13. Club de Bitlles Sió d’Agramunt
14. Club Ciclista d’Agramunt
15. Club Handbol Agramunt
16. Convergència Democràtica de Catalunya

17. Coral d’Avui i Bon Cant
18. Diables l’Espetec
19. Escola “Gerard Gatell”

i C.F. Agramunt
20. Esplai Sió
21. Fundació Privada Espai Guinovart
22. Fundació Privada Lo Pardal
23. Grup Caramellaire “Aires del Sió”

24. Grup Escènic Agramuntí
25. Grup Sardanista Estol
26. Partit Socialista de Catalunya
27. Penya Barcelonista d’Agramunt i Comarca
28. Ràdio Sió d’Agramunt
29. Secció local d’Esquerra Republicana de 

Catalunya
30. Excel·lentíssim Ajuntament d’Agramunt

17 18 19

21 22

24 25 26

28 29 30
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20

23

27
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Pregó ANC
A l’igual que l’any passat l’ANC s’encarregà 

del pregó que es pronuncià al peu del Pilar 
d’Almenara en la tradicional caminada que s’or-
ganitzà el dia 10 i que llegí Jordi Padullés en 
representació de l’entitat.

Després d’una primera part on recordava el 
pregó de l’any passat i l’èxit de la manifestació 
de Barcelona, el Pregó deia el següent:

Demà farà un any que molts dels treballadors 
que s’aixequen cada matí per anar a treba-

llar, els que s’aixequen però que no hi poden 
anar perquè no tenen feina, molts dels empre-
saris i comerciants que cada dia obren les se-
ves empreses i comerços i els que no les poden 
obrir perquè han hagut de tancar.

Molts com ells i cada dia som més els ciu-
tadans de a peu que estem marcant l’agenda 
política del nostre país, perquè cada dia som 
més els convençuts que l’única manera d’as-
segurar-nos un futur digne com a país i com 
a ciutadans és recuperar de totes passades les 
llibertats que es van perdre aquell 11 de setem-
bre de fa 299 anys.

I això és així perquè aquests darrers anys el 
conjunt de la societat catalana ha fet una re-
fl exió profunda, arribant a la conclusió que allò 
que de bona voluntat es pretenia, durant la 
transició a la democràcia, després de la dicta-
dura franquista, que des de Catalunya podíem 
ajudar –i de fet ho vàrem fer i pagar– a moder-
nitzar les estructures de l’estat i cercar-hi una 
relació en la qual Catalunya es pogués sentir 
còmoda tot i continuar fent de locomotora de 
l’estat, no va ser possible. 

Els desaires que ens arribaven i continuen 
arribant constantment des dels governs d’Espa-
nya, siguin del color que siguin, i també dels 
seus tribunals, ens demostren que aquesta idea 
és com picar el ferro fred i, com diu la dita ca-
talana, “el ferro fred fa tornar el ferrer boig”. 

Però demà, com l’any passat, tornem a tenir 
una altra cita amb la història. De fet demà tor-
narem a fer història.

Demà, 11 de setembre de 2013, Diada Na-
cional de Catalunya, d’una manera voluntària, 
pacífi ca, cívica, lliure i democràtica, centenars 
de milers de catalans, repeteixo, centenars de 
milers de catalans, ens donarem les mans parti-
cipant a la Via Catalana cap a la independència.

Agafats de les mans fa-
rem una cadena que traves-
sarà el país de punta a pun-
ta i des d’aquí us convidem 
als que encara que no hi 
estigueu apuntats, que aga-
feu el cotxe i us desplaceu 
fi ns a qualsevol indret per 
on passi per poder-hi participar, perquè segur 
que serà un dia d’aquells que ens faran sentir 
orgullosos de poder dir: “Jo també hi era”.

Es farà demà, però ja avui estem segurs que 
serà un èxit de participació i d’organització sen-
se precedents.

Demà la societat civil catalana tornarà a fer 
una gran manifestació de la qual tots els partits 
polítics catalans n’hauran de prendre nota i ac -
tuar en conseqüència, però per això també cal 
que tots ens mantinguem ferms, units i il·lu sio-
nats, com ha estat durant tot aquest darrer any.

Des de Madrid ens voldran fer por, molta por, 
i com que no en farem cas també ens faran ar-
ribar ofertes que després mai no acaben com-
plint. Cants de sirena perquè ens desdiguem de 
fer el nostre propi camí; ens prometran “l’oro i 
el moro”, però nosaltres hem de restar-hi ali-
ens. Hem de tenir clar que només tindrem la 
llibertat que nosaltres mateixos ens atorguem. 
La història ens ha demostrat que sempre que 
ens hem refi at de la que els espanyols ens han 
donat, després, quan els ha convingut, sempre 
han utilitzat les seves lleis i tribunals per tor-
nar-les a rescabalar. 

No hem de recular ni un mil·límetre. Anem pel 
bon camí i mai com ara tan ben dit. “A Catalunya 
hem de fer la nostra via”, i a Espanya desitjar-los 
que els vagi molt bé, però sense nosaltres.

Demà el món sencer ens mirarà i, com ja va 
passar a la manifestació de l’any passat, no 
veurà una colla de gent enfadada cridant contra 
Espanya ni contra ningú. 

Demà, el món sencer veurà un poble organit-
zat i content, un poble a favor de Catalunya i 
en contra de res, un poble il·lusionat que, pa-
cífi cament i democràticament, demana que el 
deixin treballar i ser feliç en pau. Un poble que 
demana que deixin votar el seu futur, un poble 
que només vol votar la seva independència.

Agramuntins, visca Catalunya lliure.

ACTUALITAT FETS DEL MES

JOSEP ROVIRA

No hem de recular 
ni un mil·límetre. 
Anem pel bon camí 
i mai com ara tan 
ben dit. “A Cata-
lunya hem de fer 
la nostra via”, i 
a Espanya desit-
jar-los que els vagi 
molt bé, però sense 
nosaltres.

FONT: ANC
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Agramunt a la Via Catalana

Unes 350 baules de la ca-
dena humana que es va 

organitzar l’Onze de Setem-
bre per demanar la indepen-
dència de Catalunya, es van 
cobrir des d’Agramunt i altres 
localitats de la Ribera que van 
participar en la Via Catalana. 
Aquesta presència culminava 

el treball d’una colla d’agra-
muntins, l’ANC d’Agramunt i 
la Ribera del Sió, que va fer 
durant mesos per tal d’orga-
nitzar l’assistència: divulga-
ció, inscripcions, venda de 
samarretes, banderes... co-
ordinació amb l’organització 
central, entre altres. 

El tram assignat per a cobrir 
estava situat prop de la loca-
litat de Montbrió del Camp. 
Dos autocars, un minibús i 
una colla indeterminada de 
vehicles particulars van sor-
tir d’Agramunt a un quart de 
dues de la tarda per portar els 
participants fi ns a prop del 

Arribada amb els autocars.

Batucada amb molta animació.

A baix a la dreta, vista panorà-
mica d’una part dels nombrosos 
agramuntins que van participar 
a la Via.

Cap al punt de trobada.
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tram a cobrir, el 184. L’esto-
na d’espera fi ns a les 19.14 
es va passar entre el dinar, la 
xerinola, jocs i descans, tot 
esperant l’hora d’agafar-se de 

les mans i constituir aquesta 
Via Catalana que connectava 
ininterrompudament els 400 
quilòmetres de l’eix de Cata-
lunya.

Es repartiren notes i consignes. La gasolinera del fons era el punt d’habituallament.

Tots al lloc esperant les 17.14.

A la dreta, posant amb una rialla per a la gigafoto.
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Pregó del Grup Caramellaire Aires del Sió

Il·lm.Sr. Alcalde d’Agra-
munt, Sra. Vicepresidenta 

de la Diputació de Lleida, 
Srs. i Sres. Regidors/es, esti-
mats agramuntins i agramun-
tines... amics i amigues:

És un honor pel Grup Cara-
mellaire Aires del Sió ser avui 
aquí amb tots vosaltres per 
fer el Pregó de la Festa Major 
2013.

El nostre poble és ric amb 
tradicions i ric amb la gent 
que el forma. Som un poble 
que s’estima, i molt, aques-
tes petites coses que fan que, 
malgrat totes les privacions 
que hem patit, encara avui 
continuem sortint al carrer a 
celebrar els nostres costums 
més arrelats.

Un d’ells són les Carame-
lles. La primera informació 
que es disposa, és que són 
originàries del segle XVI, i 

eren cançons satíriques que 
es cantaven per la Pasqua 
Florida pels carrers i places 
de les poblacions.

Amb el temps van evolucio-
nar i el contingut de les can-
çons passaren a tenir un caire 
més religiós. La Pasqua fou 
la primera festa que celebra-
ren els cristians, i les colles 
sortien a cantar per festejar 
amb alegria la resurrecció de 
Jesucrist.

En el segle XIX, època de 
la renaixença, el mestre Jo-
sep Anselm Clavé va donar 
un fort impuls a les carame-
lles i va difondre el cant co-
ral per tot Catalunya. Creà la 
primera societat coral l’any 
1852. Aquests cors, arribat el 
Dissabte de Glòria, cantaven 
Caramelles amb un ampli re-
pertori de cançons populars, 
i el diumenge de la segona 

Pasqua feien excursions arreu 
de Catalunya.

Aquestes cantades a les 
places, carrers i masies, tam-
bé es feien davant d’algunes 
cases i, en agraïment, la gent 
recompensava l’esforç dels 
cantaires amb productes de 
la terra com ous, pollastres, 
etc. fent després tota la colla 
un dinar de germanor.

Però Anselm Clavé tenia un 
altre motiu..., volia treure els 
obrers de les tavernes, i a tra-
vés de la música i el cant va 
aconseguir augmentar la cul-
tura popular i la consciència 
reivindicativa, doncs aques-
tes trobades oferien sobretot 
ocasions de contacte, diàleg i 
organització.

Les Caramelles van arrelar 
per tot Catalunya, al Bages, 
l’Empordà, la Plana de Vic, 
Girona, Lleida, Tarragona, ter-
res de l’Ebre, etc.

Pel que fa a la nostra vila 
d’Agramunt, la primera refe-
rència que tenim es de l’any 
1926. Es reunien per assajar 
al local de la Barretina que 
era a cal Teixidor. Aquesta 
colla de caramellaires només 
eren homes i van cantar fi ns 
l’any 1936.

No va ser fi ns l’any 1944 en 
plena postguerra, que el mes-
tre Pere Ribó de les Escoles 
Nacionals va tenir el coratge 
de restablir i dirigir les Cara-
melles formades pels nens 
de l’escola. El 1946 tornen 
a sortir a cantar, però ara ja 
nens i nenes, i sense músics.

L’any 1948 el Sr. Mora del 
Bar Sport organitza les Cara-
melles.

El 1950, el Futbol d’Agra-
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El nostre poble és 
ric amb tradicions i 
ric amb la gent que 
el forma. Som un 
poble que s’estima, 
i molt, aquestes pe-
tites coses que fan 
que, malgrat totes 
les privacions que 
hem patit, encara 
avui continuem 
sortint al carrer a 
celebrar els nostres 
costums més arre-
lats. Un d’ells són 
les Caramelles.
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munt és l’encarregat d’or-
ganitzar-les i el Sr. Mora les 
dirigeix.

I així passen els anys, dife-
rents persones com el Sr. Ra-
mon Martínez “Tarill”, el Sr. 

Ferran Ros “Fernandet”, el 
Sr. Emili Curià... i mossèn Ri-
card, que s’encarregava de la 
jovenalla, entre altres, es fan 
càrrec de les Caramelles. Però 
malgrat l’esforç de tantes per-
sones, hi ha un període, des 
de 1962, que les Caramelles 
d’Agramunt no surten per 
Pasqua.

És a partir de l’any 1979 
amb el primer Ajuntament de-
mocràtic, que des de l’admi-
nistració es pren la determi-
nació de recuperar les festes 
que havien tingut ressò en el 
passat. 

L’any 1980 des del Con-
sell de Festes es fan algunes 
temptatives per tal de revifar 
aquesta tradició, però no és 
fi ns l’estiu de l’any 1981, que 
l’Agrupament Escolta d’Agra-
munt amb el seu cap, Jaume 
Añé, es posa en contacte amb 
l’esmentat Consell de Festes, 
i entre els dos, un portant la 
jovenalla i l’altre la gent gran,  
posen fi l a l’agulla per tornar 

a fer sortir les Caramelles per 
Pasqua.

Així doncs ja tenim el grup 
format i és l’any 1982 el pri-
mer de la nova època. S’as-
saja al Foment Parroquial. El 
director és Jaume Añé, i mos-
sèn Pal i mossèn Sabaté col-
laboren en els assajos. Aquest 
any se sortí a cantar sense 
músics.

Els anys següents ja vàrem 
comptar amb músics: Josep 
Martorell, Modest Puigpinós, 
Josep Maria Ribalta, Joan Vi-
ladomat, Ferran Ros i Manel 
Ginestà. Aquests dos últims 
per les Caramelles també 
componien sardanes, valsos, 
havaneres, que eren cantades 
per Pasqua.

El director continuava es-
sent Jaume Añé, però atès el 
gran nombre de cantaires (70 
o 80), als assajos es formaven 
tres grups que eren dirigits pel 
Director, pel Josep Martorell i 
el Josep Pedrós, entre altres.

El dia de la cantada, a 
més a més dels cantaires i 
els músics, hi havia unes 30 
persones, entre captaires que 
porten les fl ors en una ciste-
lla, i els que tiren la ballesta 
als balcons donant una fl or i 
un puret. Després, amb els 
diners arreplegats... tots a fer 
un dinar a Serrallonga, al Pas-
seig i, per què no, fer alguna 
excursió.

Quan el Jaume Añé va ha-
ver de plegar, es va fer càr-
rec de les Caramelles el Joan 
Farreny, professor de l’Escola 
Municipal de Música d’Agra-
munt.

A partir de l’any 1987 els 
músics són alumnes de l’Es-
cola de Música d’Agramunt.

L’any 1988 les Caramelles 
es van federar als Cors de 
Clavé. Vàrem aconseguir par-
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titures i participar en diverses 
trobades de caramellaires: a 
Alguaire, i una a la Vila Clave-
riana a Golmés.

També aquest any s’insti-
tueix la primera Junta de la 
que n’és President el Josep 
Maria Lluch, Vicepresident el 
Paulí Ribera, secretari el Xa-
vier Torres, tresorera la Mag-
da Trepat, i vocals Francesc 
Camats, Joan Ribes, Josep 
Maria Figuera, Daniel Lluch, 
Jaume Figueres i Josep Sáez.

L’any 1989 el Jaume Figue-
ra Figuera dissenyà el pendó 
i la Rossenda Pijuan el con-
feccionà.

I van passant els anys... 
però la il·lusió no es perd, i 
continuem assajant any rere 
any, ara al Casal, després 
al Casal d’Avis, i des fa uns 
quans anys ho fem a l’Escola 
de Música.

Des de l’any 2009, l’Esco-
la de Música d’Agramunt i la 
seva AMPA col·labora amb les 
Caramelles, donant un aire ju-
venil, més alegre i renovador.

S’ha participat amb la festa 
de Santa Cecília, la Festa de 
la Música i s’ha cantat a Ordi-
no (Andorra).

Moltes persones han passat 
tots aquests anys a cantar, 
captar, etc. A totes les que 

ens poden escoltar us donem 
les gràcies, i als que ja no hi 
són, dir-vos que us tenim molt 
presents, que no oblidem la 
vostra dedicació, la vostra 
alegria i la vostra humanitat.

No podem oblidar a l’Ajun-
tament d’Agramunt, a Begu-
des Areny i a la Caixa, que 
durant tots aquest anys han 
col·laborat amb nosaltres.

I també a tots vosaltres 
agramuntins i agramuntines 
que cada any ens espereu. 
Gràcies a tots vosaltres, grà-
cies per ser amb nosaltres a 
les places i carrers i gràcies 
per la vostra il·lusió. 

I en un dia tan important 
com avui, volem fer un meres-
cut homenatge a tots els di-
rectors que han dirigit el Grup 
Caramellaire Aires del Sió: 
Jaume Añé, Josep Martorell, 
Joan Farreny, Josep Bertran 
i Ricard Bertran, Bernat Solé 
(que també ens va composar 
diverses cançons), Toni Ro-
dríguez i la Marianna Grosu. 
Tots ells han tingut el coratge, 
la paciència, la voluntat i per 
sobre de tot, aquest amor a la 
terra i a les tradicions que han 
fet que, any rere any, aquest 
grup Caramellaire pogués sor-
tir a cantar per Pasqua.

Però de totes les festes, la 

festa grossa i la més espera-
da és la Festa Major. No ho 
és només per la gatzara, els 
menjars o pels balls. La Festa 
Major també signifi ca retorn i 
retrobament. 

El retorn d’aquells fi lls i fi -
lles d’Agramunt que es varen 
veure obligats a anar-se’n, i 
fent grans sacrifi cis esperaven 
la Festa Major per retrobar-se 
amb els seus: pares, germans, 
amics... el seu poble, la seva 
terra, les seves olors, les se-
ves il·lusions perdudes... i 
ballaven en aquell envelat de 
la plaça del Mercadal gaudint 
de cada moment: eren a casa, 
amb la seva gent... i s’ompli-
en de sensacions per poder 
continuar vivint lluny i esca-
nyar l’enyor.

Ara tot és proper, no hi ha 
distàncies i la Festa Major 
continua essent el vincle de 
tots els agramuntins. És per 
això que la mainada gaudirà 
amb els jocs, els gegants, els 
caps grossos, els dibuixos a 
les parets...., els grans ens 
mudarem, ballarem sardanes, 
farem el vermut, veurem ex-
posicions, anirem als concert 
i als balls... els més grans 
potser enyoraran aquells 
temps passats de la seva jo-
ventut, però tots els agramun-
tins i agramuntines la viurem 
plenament... i serem tots una 
mica més feliços. 

Il·lm. Sr. Alcalde, Sra. Vi-
cepresidenta de la Diputa-
ció, Srs. i Sres. Regidors/es, 
agramuntins i agramuntines, 
amics i amigues,

Visca les Caramelles!

Visca la Festa Major!

Visca Agramunt!

Visca Catalunya!

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

▼

Moltes persones 
han passat tots 
aquests anys a 
cantar, captar, etc. 
A totes les que ens 
poden escoltar us 
donem les gràcies, i 
als que ja no hi son, 
dir-vos que us tenim 
molt presents, que 
no oblidem la vostra 
dedicació, la vostra 
alegria i la vostra 
humanitat.

Gràcies a tots vo-
saltres agramuntins 
i agramuntines que 
cada any ens espe-
reu. Gràcies a tots 
vosaltres, grà cies 
per ser amb nos-
altres a les places 
i carrers i gràcies 
per la vostra il·lusió.
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Els dies 30 i 31 d’agost 
i 1 i 2 de setembre els 
agramuntins vam cele-

brar la Festa Major amb una 
programació similar a la dels 
darrers anys. Des de l’any 
1979 s’obre amb la pintada 
de murals que cada any és 
més concorreguda, de pe-
tits i grans. Durant tot l’any 

les obres confeccionades 
la vigília de la festa al matí 
es poden veure al carrer de 
l’Ensenyament. Altres ma-
nifestacions artístiques han 
estat l’exposició fotogràfi ca 
de Mònica Utges a Ca la Vila, 
l’exposició Agramunt-Gui-
novart/Guinovart-Agramunt i 
la mostra de puzles d’Albert
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Tarrazona al Casal. L’exposició 
de l’Espai té la seva rèplica 
amb obres exposades en una 
vintena d’establiments, seus 
d’entitats, restaurants i altres 
locals.

La festa popular s’obrí a 
mitja tarda del dijous amb 
una cercavila per alguns car-
rers del centre històric i la 
celebració dels tradicionals 
jocs japonesos a la plaça de 

l’Església. A més dels grups 
locals hi varen participar els 
Gegants d’Ossó de Sió i els 
Bastoners de Balaguer. Unes 
130 persones assistiren al 
Pregó Ofi cial que enguany 
pronuncià el Grup Caramellai-
re “Aires del Sió”. Al fi nal de 
les intervencions, els mem-
bres de la junta directiva de 
l’entitat van rebre de l’Ajun-
tament una foto impresa so-
bre tela dels components de 
la primera cantada i un llibre 
sobre caramelles.

El grup local Marinada i el 
grup Boira van protagonitzar 
la tradicional cantada d’ha-
vaneres al Passeig. En acabar 
se celebrà un concert amb els 
grups La Terrasseta de Prei-
xens,  Kinton Club a les Pisci-
nes i la vetllada fi nalitzà amb 
una sessió de DJ al Xiringuito 
amb Roca i J.M. Huguet.

La Xocolatada Popular a la 
plaça de l’Església obrí els ac-
tes del primer dia de la Festa 
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La festa popular 
s’obrí a mitja tarda 
del dijous amb una 
cercavila.
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Major. Paral·lelament l’Esplai 
Sió organitzà una gimcana 
pel centre històric. Al migdia 
al Mercadal la Cobla Vents 
de Riella posà música a una 
ballada de sardanes. La plaça 
del Mercat fou l’escenari d’un 
espectacle infantil a càrrec de 
la companyia Encara farem 
salat. A la plaça de l’Església 
se celebrà la segona edició de 
la ballada popular de la Dan-
sa de Canuts i Rams.

Poc després de començar 
la sessió llarga de ball al Mer-
cadal a càrrec de l’orquestra 
Glacé, començà a ploure. Va 
ser una pluja poc intensa però 
sufi cient per suspendre el 
ball. La baixada de la sisena 
Cursa d’Andròmines, organit-
zada per la Penya Barcelo-
nista, retardà la sortida però 

es pogué fer amb una certa 
normalitat. Continua el des-
cens de participants, set en 
total, quan l’any passat van 
ser 10 i l’anterior 14. La jor-
nada s’acabà amb un concert 
al Passeig amb República Ska 
i Terratombats. Durant la res-
ta de la Festa Major el temps 
ens va deixar tranquils amb 
una temperatura ideal.

Una sessió de jocs per in-
fants al Passeig va ser l’únic 
acte festiu del segon dia al 
matí. A la tarda una nova 
edició de l’exhibició castelle-
ra que aplega les tres colles  
lleidatanes, Lleida, Guissona 
i Solsona. Al Pavelló, sessió 
de ball amb els Montgrins i 
al Mercadal sardanes amb la 
Bellpuig Cobla. A la nit els 
dia bles d’Agramunt i els de la 
Bisbal del Penedès van pro-
tagonitzar el correfocs, men-
tre que l’orquestra Montgrins 
oferia un concert i una sessió 
de ball de nit. Acció Festiva, 
Betagarri i Buhos van actuar 
a la Fondandana fi ns a altes 
hores de la matinada.

La programació del diu-
menge s’obrí amb l’especta-
cle “Up a up el mètode” pro-
tagonitzat per un únic actor, 
el músic de Verdú Eduard Bo -
leda, que omplí, amb entrada 
gratuïta, el Teatre del Casal, i 
continuà amb la Cobla Jovení-
vola que amenitzà la ballada 
de sardanes del Mercadal. A 
la tarda se celebrà una nova 
edició de “Tradi-Sió” i “los 
Balls del Poble” que, com és 
costum, apleguen un nom-
brós públic familiar. Al Pa-
velló se celebrà una sessió 
llarga de ball amb l’orquestra 
Saturno, mentre que el grup 
local Munt-Band s’encarregà
de posar punt fi nal als actes 
musicals de la Festa Major. 
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Aquest any el tradicional 
Cas tell de Focs Artifi cials 
amb el que s’acabaven, sim-
bòlicament, els actes de la 
festa, fou substituït per l’en-
lairament de centenars de 
fanalets facilitats per l’orga-
nització. Mossèn Llorenç va 
celebrar el seu darrer Ofi ci 
de Festa Major. Aprofi tem per 
agrair-li la seva col·laboració 
amb SIÓ, especialment en les 
facilitats que sempre ens ha 
donat a l’hora d’utilitzar el Fo-
ment Parroquial on, com hem 
dit més d’una vegada, ens hi 
sentim com a casa.

Com és habitual varen ser 
nombrosos els actes de ca-
ràcter lúdico-esportius que 
se celebraren durant els tres 
dies de la Festa Major, com 
són els campionats de bàd-
minton, els de ping-pong, la 
cursa d’orientació en BTT, el 
campionat de botifarra, la Mi-
lla d’Agramunt i el torneig de 
futbol.
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VI edició Cursa d’andròmines

1. Cabana Race Anem de Festa (1r lloc) - 18 punts.
2. Congelats (2n lloc) - 8 punts.
3. Agramuntinament (3r lloc) - 6 punts.

Altres andròmines participants:
- Ojowey. 
- L’andròmina. 
- Els indis catalans. 
- Sardinada.

En aquesta VI edició les andròmines guanyadores 
han estat votades pels mateixos col·laboradors de 
la Cursa.

Participants i premis:
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1. Animació infantil a la plaça del 
Mercat, a càrrec de la companyia 
Encara farem salat.
2. Els membres locals de l’ANC van 
aprofi tar la Festa Major per fer la 
parada i ultimar preparatius de cara 
a la Via Catalana.
3. Concert a Més Cafè, amb el duo 
acústic (pop-rock) Benjamí Felip i 
Jaume Sanchis “Xixo”.

4. Un any més es va realitzar el 
campionat de tennis taula a la plaça 
del Pou, que enguany arribava a la 
dotzena edició.
5. El divendres la sessió de ball es 
va fer al Mercadal, amb l’orquestra 
Glacé.
6. El músic de Verdú, Eduard Boleda, 
va actuar al Casal amb l’espectacle 
“Up a up el mètode”.

1

2 3

4 5

6
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7. Mn. Llorenç Utgés va oferir la seva darrera missa 
com a rector agramuntí.
8. Les sessions de ball del dissabte i diumenge van 
tenir lloc al Pavelló.
9. Concert de Rock a la Fondandana el dissabte a la 
nit, amb els grups Acció Festiva, Betagarri i Buhos.
10. Concert del divendres al Passeig, amb República 
Ska, Terratombats i Dj.

11. Guixot de vuit, al Passeig. Una sèrie de jocs amb 
material reciclat.
12. Una xaranga va encapçalar el recorregut des 
de les piscines, on s’hi va fer un sopar popular, fi ns 
al pavelló fi ral per assistir al concert de rock del 
diumenge a la nit.
13. Concert de Final de Festa al pavelló, amb el grup 
local Munt-Band.

14. Exposició a l’Espai Guinovart: Agramunt a Guino-
vart / Guinovart a Agramunt.
15. Exposició fotogràfi ca de Mònica Utges a la sala 
de plens de l’ajuntament.
16. Albert Tarrazona efectuà la seva tradicional 
exposició de puzles a la Sala de Conferències del 
Casal.

10 11

12 13

16
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Homenatge
a Maurici Cirera

El municipi dels Plans de 
Sió organitzà, el dissabte 

14 de setembre, un home-
natge pòstum a Maurici Ci-
rera, (1934-2000) conegut 
popularment com “Mauri”, 
sacerdot, professor d’an-
glès de l’IES Ribera del Sió 
d’Agramunt i impulsor cultu-
ral. L’acte es va fer en el nu-
cli de Pelagalls en el marc de 
la desena edició del Dia del 
Municipi, jornada de trobada 
anual de les 11 poblacions 
que conformen el municipi. 
Mossèn Cirera havia estat rec-
tor de moltes d’aquestes po-
blacions a més d’altres de la 
Ribera del Sió.

L’homenatge es va fer 
aquest dia i en aquesta loca-
litat ja que ell va ser, fa més 
de trenta anys, l’impulsor i 

l’ànima de la primera restau-
ració de l’església romànica 
de Sant Esteve de Pelagalls. 
El temple va ser el primer que 
la Generalitat restaurada va 
declarar monument d’inte -
rès nacional l’any 1982. Des-
prés impulsà altres restaura-
cions com les esglésies de 
Bellver i Ossó. L’homenatge el 
va presidir l’Arquebisbe de la 
Seu, Joan Enric Vives, acom-
panyat d’altres religiosos, 
com el rector de Guissona, 
Ramon Balagué, antic vicari 
agramuntí. 

L’alcalde dels Plans de 
Sió, Adrià Marquilles, actua-
va com a amfi trió i comptà 
amb l’assistència del cap de 
Serveis de Cultura de la Ge-
neralitat, Josep Borrell, i dels 
alcaldes d’Agramunt, Bernat 
Solé; de Puigverd, Joan Ero-
les, i d’Ossó de Sió, Josep Pe-
dró. També hi assistí l’alcalde 
de Tiurana, poble originari de 
l’homenatjat i un represen-
tant de SIÓ. També hi partici-
pà un duet musical agramuntí 
que acompanyà l’ofi ci religiós 
i interpretà el Cant dels Ocells 
abans de descobrir la placa 
dedicada a la memòria del 
“Mauri”. Els actes populars 
els amenitzaren els bastone-
res i grallers de Sedó i els Ge-
gants de la Fuliola.

Després de la missa es van 
visitar les darreres obres de 
restauració que s’han fet en 
el temple, amb una inversió 
de 100.000 euros aportats 
per “la Caixa” en el pla de 
restauració del romànic. Es-

Moment de la descoberta de la placa que recorda Mossèn Maurici Cirera, mentre repiquen 
les campanes del temple que tant estimava.

Una exposició, a partir d’un número extraordinari de la revista Coses Nostres, mostrava la trajectòria del “Mauri”.
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sencialment han consistit en 
treure i evitar les humitats i 
consolidar les estructures de 
l’edifi ci, especialment les del 
campanar.

Dinar de germanor
Després dels diversos parla-

ments, en els quals es tractà 
l’ampli perfi l de l’homenat-
jat, l’Alcalde i l’Arquebisbe 
van descobrir una placa prop 
de l’església on es recorda la
trajectòria de Maurici Cirera. 
La jornada s’acabà amb un 
dinar de germanor al fi nal del 
qual es va homenatjar als tres 
veïns del municipi nascuts el 
darrer any i la persona més 
anciana.

Aniversari
Com és costum entre l’As-

sociació de Dones de Prei-
xens, quan una de les seves 
sòcies arriba als 85 anys se li 
ret un homenatge. La darrera va 
ser Raimunda Mateu, que el dia 
5 de setembre va rebre l’escalf 
i l’afecte de les companyes i 
amigues.

Vista del públic assistent 
a la missa commemo-
rativa de l’homenatge a 
Mn. Cirera i la restaura-
ció del temple.

Absis i antic cementiri.
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Ctra. Tárrega, s/n. Agramunt. Tel: 973 390 734

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

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.

Andrea Btoy
12 octubre  /  desembre 2013

Taller d’art urbà
12 d’octubre de 2013

Guinovart a Agramunt
1 setembre  /  24 novembre 2013

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

▼

Agramunt a la fi  del comtat d’Urgell
Virgínia Costafreda i Puigpinós

Aquest any es comme-
mora el 600 aniversari 
de la fi  del comtat d’Ur-

gell, quan el comte Jaume 
el Dissortat, assetjat al seu 
castell de Balaguer, es rendia 
davant les forces de Ferran 

d’Antequera, el 31 d’octu-
bre de l’any 1413. El comte 
no havia acceptat l’infant de 
Castella com a nou rei, im-
posat un any abans en la de-
claració de Casp. El procés i 
empresonament de per vida 
del comte Jaume i la confi s-
cació de tots els seus domi-
nis suposà la fi  del comtat. 
El nou sobirà va vendre els 
llocs del comtat per obtenir 
diners o bé els va donar als 
seus partidaris, tot pagant als 
que l’havien ajudat a obtenir 
el tron i en el setge de Bala-
guer. Amb aquest fi nal la vila 
comtal d’Agramunt també va 
cloure l’etapa més brillant del 
seu passat medieval.

Els darrers comtes d’Urgell 
i la mort del rei Martí

Jaume d’Urgell i la seva 
muller la infanta Isabel foren 
els darrers comtes d’Urgell, 
descendents tots dos del lli-
natge dels comtes de Barce-
lona. Jaume era besnét per 
línia masculina del rei Alfons 
el Benigne i Isabel era la fi -
lla petita del rei Pere el Ce-
rimoniós. Durant els darrers 
temps del rei Martí, germà 
de la infanta Isabel, el comte 
d’Urgell va gaudir de la màxi-
ma confi ança del seu cunyat, 
que el va nomenar lloctinent 
general dels seus regnes. El 
comte Jaume va esdevenir el 
candidat amb més drets al 
tron quan el rei Martí va morir 
inesperadament el darrer dia 
de maig de l’any 1410 sense 
fi lls. 

Reunions a Agramunt del 
comte i dels seus partidaris 
durant l’interregne

El greu error del rei Martí 
en no haver nomenat suc-
cessor va provocar dos anys 
d’incerteses polítiques i de 
confl ictes bèl·lics, on els di-
ferents candidats de la fa-
mília reial van fer valdre els 
seus drets. Tot i el clima de 
divisió, el comte Jaume tenia 
molts partidaris a Catalunya, 
però també a València i a 
l’Aragó. L’estiu de 1411 els 
joves comtes d’Urgell feien 
estada al castell d’Agramunt 
on es reunien d’incògnit amb 
el bisbe de Lleida, l’urgellista 
Pere de Cardona. De tota ma-
nera, tots els moviments del 
comte i dels seus partidaris 
eren seguits de prop i els an-
tiurgellistes de Lleida també 
van enviar espies a Agramunt. 
Malauradament per als inte-
ressos del comte, el seu ferm 
partidari el bisbe de Lleida va 
morir pocs mesos després.

Assemblea a Agramunt de 
prohoms de tot el comtat 
per ajudar Jaume d’Urgell

Per tal de defensar els drets 
de Jaume d’Urgell a la corona 
es va organitzar a Agramunt 
una reunió de prohoms de 
tots els llocs del comtat. Els 
pobles es van endeutar per 
ajudar el comte i ell també 
va haver de vendre o empe-
nyorar molts senyorius. Amb 
els diners arreplegats es van 
contractar tropes que havi-
en d’auxiliar el governador 

Representació dels reis Pere el 
Cerimoniós i Sibil·la de Fortià. Eren 
els pares de la darrera comtessa 
d’Urgell, la infanta Isabel, muller de 
Jaume el Dissortat. (Custòdia dels 
Sagrats Corporals de Daroca)

Figura de la caixa funerària d’Isabel 
d’Urgell. La germana del comte 
Jaume era monja del monestir de 
Sixena. El sepulcre es conserva al 
Museu Diocesà de Lleida.
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▼

de València i els urgellistes 
valen cians contra la invasió 
de tropes castellanes de l’al-
tre candidat l’infant Ferran 

de Castella. En l’exèrcit que 
es va organitzar també hi ha-
via cavallers i peons de dife-
rents llocs del comtat, com 
ara Tomàs Sacosta, senyor 
d’Almenara. L’ajuda no va ar-
ribar a temps i els valencians 
partidaris del comte Jaume 
foren vençuts per les tropes 
castellanes. Pocs mesos des-
prés d’aquesta derrota, una 
reunió de nou persones a 
Casp, imposades per algunes 
autoritats aragoneses i amb el 
beneplàcit del papa cismàtic 
Benet XIII, el juny de 1412 
van declarar l’infant de Caste-
lla com a rei.

Després de la declaració 
de Casp, la infanta Isabel 
senyora d’Agramunt

Davant la declaració, el 
comte Jaume va decidir en 
un primer moment abandonar 
els seus dominis i per això va 
decidir cedir les viles més im-
portants del comtat a la seva 
muller Isabel, altres llocs a la 
seva germana Elionor i els se-
nyorius que tenia a l’Aragó a 

la seva mare Margarida. Amb 
aquest gest volia assegurar 
que les dones de la família no 
perdrien els drets que tenien 
a compte dels seus dots. De 
tota manera, al fi nal Jaume 
d’Urgell no va abandonar el 
comtat, diuen que pels precs 
de la seva mare. Amb aquesta 
donació, la infanta Isabel es 
convertí en la senyora de Ba-
laguer, Agramunt, Linyola i el 
vescomtat d’Àger. Les relaci-
ons entre el comte Jaume i el 
nou rei Ferran es van fer cada 
cop més insostenibles fi ns 
que aquest ordenà l’embarg 
del comtat d’Urgell. El nos-
tre comte es veia abandonat, 
fi ns i tot, per alguns dels que 
foren els seus principals par-
tidaris en el confl icte succes-
sori i que ara ja es mostraven 
a favor del nou rei. Aquest era 
el cas del comte de Cardona 
que el juliol de 1413 escrivia 
al rei sobre les gestions que 
havia fet per a aconseguir la 
rendició d’alguns castells i 
també dels informes que ha-
via rebut de dos espies que 
havia enviat a Balaguer i a 
Agramunt. Aquests espies li 
asseguraven que els d’Agra-
munt es rendirien. ▼

Fragment del retaule de l’església 
parroquial d’Albesa. El feren realit-
zar els pares del comte Jaume, Pere 
d’Urgell i Margarida de Montferrat i 
hi fi guren els seus escuts.

Vista del castell i la vila d’Agramunt. Durant l’interregne s’hi va fer una assemblea de prohoms de tots els llocs del comtat amb la fi nalitat 
d’ajudar Jaume d’Urgell a defensar els seus drets a la corona. (Gravat del segle XVII de Beaulieu)

Segell del comte Jaume d’Urgell. Fou nomenat 
lloctinent general dels regnes pel seu cunyat 
el rei Martí. (Sigil·lografi a Catalana de Ferran 
de Sagarra)
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El setge d’Agramunt
A primers d’agost la vila 

d’Agramunt ja es trobava as-
setjada pel governador de 
Catalunya Guerau Alemany 
de Cervelló, acèrrim enemic 
del comte Jaume. Es veu 
que durant el setge dos pro-
homs agramuntins, Bernat 
de Torremorell i el jurisperit 
Andreu Serra van obtenir lli-
cència del governador per 
anar a Balaguer a parlar amb 
el comte. El mateix Andreu 
Serra declarava en el procés 
contra Jaume d’Urgell que 
estant en presència del com-
te va arribar un cavaller que 
es deia que portava una carta 
de convinença amb el fi ll del 
rei d’Anglaterra. La declaració 
d’aquest testimoni donava su-
port a una de les més greus 
acusacions que s’havien for-
mulat contra el comte, la 
d’aliar-se amb forces estran-
geres per fer-se amb la coro-
na. El rei Ferran, que ja havia 
arribat davant Balaguer, con-
fi ava que Agramunt es retés el 

mateix dia 4 d’agost, però els 
de la vila resistien. Per una 
carta del mateix rei sabem 
que el dia 10 d’agost van pre-
sentar-se davant seu dos pro-
homs d’Agramunt sol·licitant 
permís per entrar a Balaguer 
a consultar la infanta. El rei 
els va denegar el permís i els 
va fer diverses propostes per 
aconseguir que aquells dos 
homes se sotmetessin. En la 
carta també manava al gover-
nador que aconseguís amb 
bones maneres que els de la 
vila d’Agramunt es rendissin i 
sinó de la manera que a ell li 
semblés convenient.

La capitulació de la vila
Les condicions de la capi-

tulació de la vila es van re-
dactar davant del governador 
el dia 13 d’agost. El capità, 
batlle, paers i prohoms agra-
muntins, Francesc Sacosta, 
Tomàs Sacosta i Bernat de 
Torremorell suplicaven al rei 
que quan tingués la vila a les 
seves mans li plagués tornar 

la senyoria a la infanta Isa-
bel, de la qual llavors era, i 
que aquesta no es veiés per-
judicada en els drets que hi 
tenia. El capità era Guillem 
Ramon de Torremorell, a qui 
se li havia ocupat el castell de 
Castellblanc i que en el docu-
ment també es demanava que 
se li restituís. Una altra de les 
demandes era que a causa 
d’algunes ingratituds que te-
nien amb Joan Meca, senyor 
de Mafet, aquest no tornés 
a tenir el càrrec de veguer ni 
cap altre ofi ci ni jurisdicció en 
la vila ni vegueria durant tota 
la seva vida. En el darrer dels 
quinze capítols també supli-
caven que la vila i la seva ve-
gueria no es vengués, donés 
o empenyorés i que, si no la 
volia tornar a la infanta, al 
comte o als seus fi lls, que la 
senyoregés el rei o el seu pri-
mogènit. També demanaven 
que es fes remissió general de 
penes als militars, prohoms i 
altres agramuntins i, fi ns i tot, 
als homes del Forcall i altres 

REPORTATGE HISTÒRIA

▼

A la dreta, imatge de la Marededéu 
del Castell d’Agramunt. Talla de 
fusta que presidia la capella del 
castell dels comtes d’Urgell, avui 
desaparegut.

Plànol del recinte emmurallat 
d’Agramunt. La vila agramuntina 
fou assetjada l’estiu de 1413 
durant l’ofensiva del rei Ferran 
contra el comte Jaume d’Urgell. 
(Dibuix del segle XVIII de Blauzy)

A primers d’agost 
la vila d’Agramunt 
ja es trobava as-
setjada pel gover-
nador de Catalunya 
Guerau Alemany de 
Cervelló, acèrrim 
enemic del comte 
Jaume.

Les condicions de 
la capitulació de la 
vila es van redactar 
davant del gover-
nador el dia 13 
d’agost.
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▼

estrangers que fossin a la vila. 
El governador acceptava la re-
missió de penes excepte en 
el cas dels homes del Forcall. 
Aquests serien els urgellistes 
procedents de les aldees pro-
peres a Morella que durant 
l’interregne van lluitar contra 
les tropes castellanes que 

envaïren València. Els homes 
del Forcall, que havien estat 
processats per aquesta cau-
sa i les seves cases enderro-
cades, van continuar donant 
suport al comte d’Urgell, i per 
això estaven refugiats a la vila 
d’Agramunt. 

Els tractes de la capitula-
ció es van fer en l’església 
del Sant Esperit, situada fora 
però a prop de la vila d’Agra-
munt. Podria tractar-se de la 
capella de Sant Salvador d’Al-
menara que llavors pertanyia 
als Sacosta, principals prota-
gonistes de la capitulació.

Unes cartes als prohoms 
d’Agramunt, les darreres 
conservades de Jaume 
d’Urgell

Mentrestant, el comte Jau-
me, segurament sabedor dels 
tractes que feien els d’Agra-
munt, va enviar una carta al 
batlle, paers i prohoms de la 
vila on els comunicava que 
confi ava en la seva lleialtat. 
Com a compensació els asse-
gurava que demanaria a la in-
fanta que els fes francs d’una 
part dels impostos que pa-
gaven anualment. També els 
comunicava que li arribarien 
reforços ben aviat i els avisa-
va contra determinades per-
sones que el volien trair. Si-
multàniament, va enviar una 
altra carta a Francesc Sacosta 
i als gentilhomes agramun-
tins on els agraïa la defensa 
de la vila i els assegurava que 
serien recompensats. No sa-
bem si aquestes missives van 
arribar als seus destinataris 
o van ser interceptades, però 
de tota manera, la vila d’Agra-
munt es rendia la jornada del 
20 d’agost. Aquell mateix dia 
el rei Ferran encomanava al 
cavaller Berenguer Esquerrer 
la custòdia del castell d’Agra-

munt. El comte va continu-
ar assetjat a Balaguer fi ns a 
la seva rendició el darrer dia 
d’octubre.

Els prohoms agramuntins
Els protagonistes de la ca-

pitulació eren petits senyors 
de castells i llocs de la rodalia 
d’Agramunt, per tant, vassalls 
del comte d’Urgell. Partici-
paren en les diverses accions 
diplomàtiques i bèl·liques 
del comte i foren testimonis 
directes dels fets cabdals 
que s’esdevingueren durant 
aquells anys. Per aquesta 
circumstància, alguns d’ells 
foren interrogats durant el 
procés contra Jaume d’Urgell 
i la seva família. Un dels que 
declararen en el procés con-
tra la comtessa Margarida, 
que s’inicià un cop proces-
sat i condemnat el seu fi ll 
Jaume, fou Bernat de Torre-
morell, senyor de Pelagalls i 
les Puelles. El seu testimoni 
era un dels que defensaven 
la comtessa, tot i que al fi nal 
reconeixia que es deia que el 
que don Jaume havia fet ma-
lament era per consell de la 
seva mare.

Un altre dels prohoms agra-
muntins compromesos amb 
Jaume d’Urgell va ser Dalmau 
d’Alentorn que fou un dels 
que participaren amb les tro-
pes dels partidaris del comte 
en l’expedició per apoderar-se 
de Lleida per sant Joan. Pel 
fet de ser considerat enemic 
del nou rei li foren segrestats 
els béns. Els Alentorn havien 
heretat recentment els senyo-
rius d’Aladrell i el Tarròs.

Els Sacosta senyors
d’Almenara

Francesc i Tomàs Sacosta 
eren germans i el seu pare era 
senyor del castell i lloc d’Al- ▼

Fragment de la darrera carta 
conservada de Jaume d’Urgell. Està 
dirigida als prohoms agramuntins 
durant el setge de la vila i porta 
la signatura autògrafa del comte. 
(ACA, Cartes reials de Ferran I, 366)

Pilar d’Almenara. El castell i terme 
pertanyia als germans Francesc i 
Tomàs Sacosta, protagonistes de 
la capitulació de la vila d’Agramunt 
l’agost de 1413.
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menara i també de Tarassó. 
Com que el pare morí intes-
tat van tenir un llarg plet per 
l’herència, entre ells i amb 
la seva germana Blanquina. 
Finalment, a través d’una 
concòrdia Francesc i Tomàs 
es repartiren a parts iguals el 
lloc d’Almenara i Blanquina 
es quedà amb Tarassó, que 
ho heretà el seu fi ll Ponç de 
Peramola. Aquesta divisió en-
tre els dos germans és l’origen 
dels termes d’Almenara Alta i 
Baixa.

Tomàs Sacosta també fou 
interrogat en el procés con-
tra la comtessa Margarida. La 
seva declaració era demoli -
dora, ja que l’acusava d’ha-
ver-lo enviat després de la 
declaració de Casp a reclu-
tar tropes estrangeres, orde-
nant-li concertar aliança amb 
el fi ll del rei d’Anglaterra a 
canvi del regne de Sicília o 
Múrcia i el matrimoni amb 
la seva fi lla Elionor. En ha-
ver tornat d’aquest viatge, 
la comtessa s’havia enfadat 
amb ell per no haver-se com-
promès en tot el que ella li 

havia dit. Tomàs ho trobava 
excessiu i no volia enganyar el 
comte Jaume, ja que aquest 
no li havia demanat que fes 
aquests tractes. També po-
sava en boca de la comtessa 
certes paraules que de ser 
certes dirien molt del tarannà 
de la mare del comte:

«Jo, dix ella, per ço com 
tothom diu que mon fi ll no fa 
sinó ço que jo vull, e és ver 
que de les coses qui tornen 
a son profi t ell me creu he li 
bestrets diners ab que se·n és 
anat. Em tench per dit que 
mentra res haja de bestraure 
ho tot et fer per manera que jo 
faça haver lo regne a mon fi ll 
car ell a vegades adorm·se en 
sos afers, mes jo·l punyaré.»

Les joies dels comtes 
d’Urgell

La família del comte d’Ur-
gell no només va perdre tots 
els seus senyorius, sinó que 
també va veure embargats 
tots els seus béns i es va 
quedar en la misèria absolu-
ta. A més, el rei Ferran tenia 
especial interès en localitzar 

totes les joies que foren del 
comte Jaume, de la infanta, 
de la mare i de les germa-
nes. Aquestes joies havien 
estat venudes o empenyora-
des i les investigacions per 
localitzar-les i emparar-se’n 
ja havien començat el mes 
d’agost durant el setge. El 
mes de novembre es veu que 
el rei ja s’havia assabentat 
que en Torremorell de la vila 
d’Agramunt podia informar de 
qui tenia joies, diners i altres 
béns de la família comtal i, 
per això, donava ordres que 
se l’interrogués. Confi rmades 
les sospites i que moltes de 
les joies les tenia per venda o 
penyora el mateix Bernat de 
Torremorell, a mitjan desem-
bre el rei donava ordres de 
recuperar-les, ja que les volia 
tenir en el seu poder abans 
de Nadal. Aquestes joies, la 
part d’or refosa i les pedres 
precioses encastades de nou, 
servirien per confeccionar la 
corona amb què s’havia de 
coronar el nou rei a Saragos-
sa.

Agramunt en poder de 
Ferran d’Antequera

Un cop ocupada la pobla-
ció per les forces del gover-
nador, el rei hauria accedit a 
algunes demandes dels paers 
agramuntins. Així autoritzà el 
trasllat de la fi ra del mes de 
gener a primers de desembre. 
Les condicions de la capitu-
lació de la vila també foren 
confi rmades pel rei estant a 
Lleida el dia 2 de gener de 
l’any següent.

La situació econòmica dels 
agramuntins era molt difícil, 
ja que es trobaven carregats 
amb molts censals i havien de 
satisfer les pensions corres-
ponents. Entre aquests cen-
sals n’hi havia un de 1.500 

REPORTATGE HISTÒRIA

▼

Restes de la capella de Sant 
Salvador d’Almenara. Els tractes 
de la capitulació d’Agramunt 
s’haurien pogut fer en aquesta 
esglesiola.

La família del 
comte d’Urgell no 
només va perdre 
tots els seus se-
nyorius, sinó que 
també va veure 
embargats tots 
els seus béns i es 
va quedar en la 
misèria absoluta. A 
més, el rei Ferran 
tenia especial in-
terès en localitzar 
totes les joies que 
foren del comte 
Jaume, de la infan-
ta, de la mare i de 
les germanes.
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fl orins que el comte Jaume i 
la universitat d’Agramunt, per 
tal de contribuir en les des-

peses de la successió, havien 
venut a Ponç de Perellós. Més 
endavant, es veu que aquest 
reclamava el cobrament del 
deute i va aconseguir que els 
de la vila fossin trets de pau 
i treva. Per aquesta qüestió 
van reclamar en una carta al 
rei, ja que consideraven que 
els ofi cials reials els havien 
tractat injustament. A més,
si els deutes per causa de 
l’afer de la successió i la guer-
ra no fossin prou, el rei també 
va ordenar que es cobressin 
tributs especials en tots els 
llocs que foren de Jaume 
d’Urgell per contribuir a pagar 
les excessives despeses que 
havia tingut durant les fes-
tes de la seva coronació. Els 
d’Agramunt van reclamar, ja 
que es consideraven exempts 
d’aquesta mena de deman-
des, i encara a fi nals de l’any 
1414 no ho havien volgut 
pagar. El rei els va amenaçar 
que si no pagaven s’executari-
en els béns de la paeria i dels 
particulars.

Els jueus d’Agramunt
Per als jueus de la vila 

també van ser anys molt difí-
cils. El mateix rei a fi nals de 
1413 reconeixia que l’aljama 
d’Agramunt, com altres del 
comtat, estava tan carrega-
da de censals que si els cre-
ditors no feien una reducció 
d’aquests deutes, els jueus 
haurien d’abandonar aquests 
llocs. Les principals famílies 
jueves de la vila eren llavors 
les d’Isaac Baruch, David de 
Piera, Bonsenyor Galipapa i 
Saltell Bonafós, que amb els 
síndics cristians de la paeria 
de la vila també havien de fer 
front al deute contret per aju-
dar el comte Jaume. A més, 
Isaac Baruch i Samuel de Pie-
ra foren denunciats per haver 
intentat entrar a Lleida amb la 
gent armada del comte i, tot 
i que es declaraven innocents 
i la seva avançada edat, van 
passar un temps a la presó. Al-
gun membre de la família Ba-
ruch per les predicacions dels 
frares i les pressions va acabar 
per renunciar a la seva fe i es 
va convertir al cristianisme. 
Altres com Saltell Isaac Bo-
nafós eren savis i experts met-
ges, que tot i les prohibicions, 
aconseguien encara llicència 
reial per exercir la medicina.

Agramunt després dels 
comtes d’Urgell

El tracte de la capitulació 
on es demanava que si Agra-
munt no podia continuar en 
poder dels comtes, tingués 
per senyor el rei o el seu pri-
mogènit, no es va complir. La 
vila no va estar gaire temps 
en poder reial, ja que el gener 
de 1417 el jove rei Alfons la 
va cedir al seu germà l’infant 
Joan. Més endavant, la vila 
va ser empenyorada i venuda, 
passant als Cardona.   ■

Església de Santa Maria de Balaguer 
i muralles. El setge de la població 
va durar tres mesos fi ns que Jaume 
d’Urgell es va rendir el darrer dia 
d’octubre de 1413.

Presó del castell de Xàtiva. Hi va estar empresonat els darrers anys el comte Jaume d’Urgell, on morí l’any 1433 després de gairebé vint 
anys de captiveri.
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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VIA CATALANA,
un metre més a prop de la llibertat

Si bé la Manifestació de l’11 de Setembre 
de 2012 semblava un somni impossi-
ble de fer realitat, la resposta va ser tan 

massiva que els independentistes vam clamar 
la nostra satisfacció. Però com a bons catalans, 
no som de bon conformar i l’ANC, agosarada, 
va promoure un gran nou projecte: la Via Cata-
lana. Una altra utopia que alguns veien com el 
repte que mai no arribaria a meta. Doncs vet 
aquí que anaven mal encaminats. Ha estat un 
projecte que ha requerit molts d’esforços i el 
desenvolupament d’un compromís i voluntariat 
imprescindible pel gran esdeveniment, des-
prés de l’assaig amb el Concert per la Llibertat 
(per què no dir-ho, d’ambiciós èxit, també). De 
nou hem tornat a sortir al carrer per manifes-
tar el nostre anhel i cridar als quatre vents el 
que volem: la Independència. De nord a sud, 
recorrent gran part del territori de parla cata-
lana, amb extensió a diferents punts d’arreu 
del món, on els nostres convilatans també han 
expressat fermament aquest desig.

Un lema inequívoc: “un metre més a prop 
de la llibertat”, per defi nir el preuat signifi cat 
de la participació. Tothom hi ha estat benvin-
gut, dels més petits als més grans, dels rics 
als pobres, dels rurals als urbanites... perquè 
sentir-se català no entén d’edats ni de modes. 
Una cadena humana, agermanats donant-los 
la mà per transmetre aquesta lluita constant 
de sentir-nos units i treballar amb pas ferm 
conjuntament per aquest somni. Un camí per 

aconseguir promocionar i potenciar el que ens 
defi neix com a catalans i com a poble, ja que 
sabem del cert que podem viatjar sols. No ne-
cessitem dels veïns que en lloc d’estendre’ns la 
mà només fan que posar-nos traves a les rodes.  
Podem aconseguir-ho i ara és el moment ido-
ni perquè Catalunya, com anunciàvem ja l’any 
passat, sigui un nou Estat d’Europa.

Un altre 11 de Setembre, ens hem sumat 
al compte enrere que ha de culminar amb la 
separació entre Catalunya i Espanya, un allibe-
rament que ja fa temps que albirem i que ara 
tenim les armes (mai violentes) per fer-ho. Des 
de l’AT Agramunt, Ribera del Sió per la Inde-
pendència no vam dubtar ni un moment en ser-
hi presents, i per això el dia de la Diada vam 
desplaçar-nos fi ns a Montbrió del Camp. Una 
totalitat de tres autocars i una llarga corrua de 
vehicles propis vam fer VIA per sumar-nos a la 
cadena groga. Aproximadament 350 agramun-
tins i agramuntines i vilatans de les poblacions 
veïnes vam lluir samarreta i vam onejar este-
lades al vent per estendre el missatge que de-
sitgem. Volem votar i decidir quin ha de ser el 
nostre futur com a nació i com a país al món. 

Aprofi tem l’avinentesa per donar les gràci-
es un cop més al Bar 3 Piscines, a Joguines 
i Cortinatges Sangrà i a la llibreria l’Espiga 
per haver-nos brindat el suport logístic per les 
inscripcions a la Via Catalana. Sense la seva 
col·laboració tampoc no hauria estat possible. 
I agrair també a tots els participants la seva 
decisió a formar part d’aquesta jornada.

Esperem d’ara endavant celebrar l’11 de 
Setembre, no com una derrota històrica del 
1714, sinó com el Dia de la Independència 
de Catalunya, a poder ser, heroica del 2014. 
I fem una crida des d’aquí a tots els que vul-
guin col·laborar més estretament en el projecte 
a fer-se membres de la nostra Assemblea Ter-
ritorial. Entre tots ho farem tot. <Agramunt@
assemblea.cat>

Visca Catalunya lliure!

AT Agramunt, Ribera del Sió
per l a Independència

Aproximadament 
350 agramuntins 
i agramuntines 
i vilatans de les 
pobla cions veïnes 
vam lluir samar-
reta i vam onejar 
estelades al vent 
per estendre el 
missatge que desit-
gem. Volem votar i 
decidir quin ha de 
ser el nostre futur 
com a nació i com 
a país al món.
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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

C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
A G R A M U N T

Podòloga col. 1170

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

Fes un pas endavant...  cuida els teus peus!

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

TALLERS
LLAGUNES

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millorEl millor
preu!!preu!!El millor
preu!!
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Sardanes al Mercadal

El dissabte 31 d’agost es 
va donar per acabada 
la temporada de l’any 

2013 de sardanes promogudes 
per la nostra entitat. La plaça 
del Mercadal s’ha omplert de 
vida amb dansaires d’arreu de 
les comarques els diumenges 
d’estiu. Aquest any hem de 
lamentar la meteo rologia que 
no ens ha ajudat gaire, i ha 
fet desmerèixer per la pluja 
algunes de les ballades. Dife-
rents cobles ens han fet gau-

dir i ballar amb ganes, i alhora 
també han donat l’oportunitat 
perquè els participants de la 
tercera edició dels cursets de 
sardanes poguessin dur a la 
pràctica tot allò que havien 
après. Com a agrupació sar-
danista valorem molt positiva-
ment la vostra participació, ja 
sigui ballant, escoltant la sar-
dana o col·laborant en els di-
ferents sorteigs que hem anat 
organitzant. Aquest any volem 
comentar especialment que la 

recol·lecta de cada diumenge 
també s’ha vist afectada per la 
crisi i cada vegada ens és més 
difícil poder contractar les co-
bles. Remarcar, per tant, que 
cadascun de vo saltres, d’una 
manera o altra, és de gran aju-
da perquè aquestes ballades 
puguin continuar.

La junta directiva de l’enti-
tat vol informar que durant el 
mes de gener, l’agrupació sar-
danista Barretina celebrarà la 
corresponent assemblea anu-
al. Aquesta junta acaba ales-
hores el mandat de tres anys i 
convida tothom qui vulgui for-
mar-ne part, així com als seus 
socis a assistir i participar de 
l’assemblea. 

També aprofi tem per anun-
ciar-vos que ja disposem de la 
loteria de Nadal de l’agrupa-
ció, la podreu trobar en dife-
rents comerços d’Agramunt o 
preguntant a qualsevol mem-
bre de la junta.

Acabem la temporada con-
tents i satisfets i, el més im-
portant, amb ganes per a 
continuar endavant amb la 
sardana.

La Junta
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Valorem molt posi-
tivament la vostra 
participació, ja 
sigui ballant, 
escoltant la sarda-
na o col·laborant 
en els diferents 
sorteigs que hem 
anat organitzant.



46 [SETEMBRE 2013]sió 595

NATURA Dietètica
Montse Serra i Pijuan

ALIMENTACIÓ i COMPLEMENTS DIETÈTICS
HERBES MEDICINALS

CONTROL DE PES I DIETES A LA TEVA MIDA
AMB DIETISTA DIPLOMADA

Ronda dels Comtes d’Urgell, 18
Tel. 973 39 23 35 - Part. 973 39 08 65            AGRAMUNT

Ens trobareu a: Informa’t

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
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Sortides estivals

Aquest estiu des del CEA vam proposar 
dues sortides a alta muntanya. Al juliol 
vam pujar el Pedraforca, una de les mun-

tanyes màgiques del nostre país, i potser la més 
coneguda. La ruta triada és potser la més atrac-
tiva, pel coll de Verdet. El camí s’enfi la des d’un 
bon inici entre vegetació, i es guanya altura i 
vistes fi ns arribar al coll. Sense saber-ho vam 
coincidir amb la cursa del Pedraforca, i a mig 
matí ens van avançar vora 400 skyrunners, amb 
els quals no vam voler competir i vam aprofi tar 
per esmorzar. 

Des del coll de Verdet, el tram fi nal toca grim-
par i es fa molt amena la pujada en els últims 
metres. La baixada clàssica per la pedrera de 
Saldes va completar un recorregut circular im-
prescindible per qualsevol amant de la munta-
nya.

A l’agost hem recuperat una excursió que vam 
haver d’ajornar pel mal temps, el Tuc de Mulle-
res. Aquest cim de 3.010 m, a cavall entre l’Ara-
gó, la Vall d’Aran i Catalunya ens havia quedat 
pendent del cicle de 12x3.000 de l’any 2012, 
així que amb un any de retard, aquest cop sí 
vam coronar-lo. 

La ruta surt de la boca sud del túnel de Vielha 
i puja per la vall de Mulleres fi ns al cim. Es trac-
ta d’un recorregut llarg i amb força desnivell 
(1.400 m), i amb certa difi cultat en l’últim tram. 

Amb el Mullers al sarró la temporada de cims 
del CEA queda tancada fi ns l’any que ve.   ■
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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
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Festa Major, èxit gràcies al poble
Després dels dies de Festa 

Major, és moment de fer-ne 
una anàlisi i veure com ha anat. 
La revisió que ha fet la Comissió 
de Festes és bona, i això és per-
què el poble ha respòs. El con-
junt d’actes i activitats progra-
mats no haguessin tingut sentit 
sense la gran participació de 
públic, de totes les edats, que 
han fet possible l’èxit d’aques-
tes. Hem vist les places plenes, 
hem respirat aire de festa, i això 
ens agrada. S’han pogut fer to-
tes les activitats programades, 
malgrat que el temps no ens va 
acompanyar el vespre del diven-
dres i no es va poder fer tota la 
sessió de ball.

També volem donar les gràci-
es a totes les entitats que han 
col·laborat en l’organització de 
diferents actes de la nostra fes-
ta major. El resultat d’aquests 
cada any millora i la gent cada 
vegada queda més contenta i 
n’espera ja una altra edició.

Hem intentat fer un programa 
a gust de tothom, per a grans i 
petits, amb activitats gratuïtes, 
amb alguna novetat i mantenint 
les activitats que tenen relle-
vància any rere any. És probable 
que hi hagi gent que no estigui 
d’acord en alguna cosa que 
hem fet o, pel contrari, ens vol 
donar alguna idea de cara a la 
propera festa major; per aquest 

motiu posem a la vostra dispo-
sició el nostre correu cfestes@
agramunt.cat perquè ens feu 
arribar suggeriments, opinions i 
crítiques. Properament, també 
donarem a conèixer el cost de la 
Festa Major d’enguany.

Des d’aquí també volem dis-
culpar-nos pels errors del llibret, 
no hi ha hagut cap mala inten-
ció i ho hem fet amb la voluntat 
de voler fer bé les coses. 

Nosaltres ja estem a punt per 
preparar una altra edició, aques-
ta l’hem gaudit i esperem que 
vosaltres també hagueu gaudit 
de la festa de tots.

Comissió de Festes

Hem intentat 
fer un progra-
ma a gust de 
tothom, per a 
grans i petits, 
amb activitats 
gratuïtes, amb 
alguna novetat 
i mantenint les 
activitats que 
tenen rellevàn-
cia any rere 
any.

Vas néixer l’any 73?
Vols celebrar-ho amb tots els de la teva promoció?

Sopar i festa de celebració el proper 26 d’octubre

Informa’t al grup de Facebook:  Celebrem els 40. Agramunt 1973
O als telèfons:

610523033, 630982888, 617787755, 678602681

Celebrem els 40 !!!Celebrem els 40 !!!

“Akest any 50”“Akest any 50”
Els/les del 63 celebrem els 50!!!

La festa serà el proper 26 d’octubre,

a les 21 hores, al Restaurant Blanc i Negre:

• Trobada amb tots i totes
• Sopar 
• Pastís de celebració
• Amenització amb un DJ
• Entreteniments

• Sorpreses
• Record de la festa
• Ganes de gaudir i recordar 
fi ns a l’hora que vulguem...!

         PREU: 50 €

La reserva es farà efectiva
en haver pagat el tiquet, al
número de  compte: 

Banc de Sabadell     0081 5286 72 00010081414

Per poder fer una bona previsió, us demanem que feu la vostra reserva 
el més aviat possible i que hi feu constar el vostre nom i cognom.

Per aclariments al facebook
(canvi de nom) o  als mòbils següents:

625320769, 639424254, 670057944, 
655981692

Ens hi trobem!
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LA VINYA DELS ARTISTES. Petit celler familiar al cor de Les 
Garrigues. Els nostres orígens estan lligats a la terra, els 
nostres padrins van ser pagesos apassionats. També ens va 
inspirar el nostre amic Guinovart i el celler va néixer 
combinant vi i art. Guinovart també va imaginar La Vinya dels 
Artistes, un espai únic i personal on es creen històries i on 
escultures s'erigeixen integrant-se amb el paisatge. Voleu 
venir a visitar-nos i provar els nostres vins en aquest indret 
tan especial? Estem oberts tots els dissabtes al matí de 11 a 
2. És possible concertar altres horaris i dies per a grups de 8 
o més persones. www.masblanchijove.com  
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Activitat cloenda de temporada

Durant aquesta passada 
temporada el GEA ha 
dut a terme moltes ac-

tivitats. Vam fer l’obra “Pedra 
de tartera” per Nadal, vam 
continuar amb la col·laboració 
en un taller per nens/es a l’Ac-
tinadal, amb el banc de dona-
ció de sang i fent ambienta-
ció i jurat del guarniment de 
botigues i carrers per la festa 
de carnaval. Cap al segon tri-
mestre de l’any ens vam po-
sar a treballar de valent en 

la recuperació de les ombres 
xineses amb les quals treba-
llàvem en l’espectacle “Un 
Menjar Celestial”, ja que ens 
van encomanar la representa-
ció de la llegenda de “La roca 
de la Delfi na” per la diada de 
Sant Jordi. 

Un dels projectes més en-
grescadors per a nosaltres, 
per la seva càrrega emotiva 
i també pel seu component 
històric, fou la realització de 
l’ambientació i representació 

dels bombardejos a Agramunt 
en els actes de la commemo-
ració del 75è aniversari. 

També vam col·laborar en la 
celebració dels actes del cin-
què aniversari de la mort d’en 
Josep Guinovart amb una re-
citació de poemes.

Com veieu ha estat una 
temporada amb molta activi-
tat, on hem posat força hores, 
entre assajos, preparació, do-
cumentació... Tot plegat ho 
hem anat fent amb moltes 
ganes i amb el mateix entu-
siasme de sempre.

En la reunió anual del grup, 
els més joves van proposar 
fer una activitat conjunta que 
fos diferent i que comple-
mentés el dinar familiar que 
acostumem a fer. Finalment 
es va decidir fer una sortida 
a Port Aventura, i el dia vuit 
de setembre enfi làvem cap a 
la província de Tarragona. Va 
ser un dia especial, que va 
posar el punt i fi nal a tot un 
any d’intensa activitat, que 
esperem tingui continuïtat la 
temporada vinent.

Grup Escènic Agramuntí
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Ha estat una tem-
porada amb molta 
activitat, on hem 
posat força hores, 
entre assajos, 
preparació, docu-
mentació...
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

 

ferreteria  

FIRAL 
C/ Firal, 21 

25310 Agramunt 
973 39 23 90 
ral@cifec.es 

www.cifec.es   

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE 

vine a 
veure la 

nova secció 

t’esperem 
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17.14

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

A les cinc i catorze minuts 
de la tarda de l’11 de 
setembre ens donàvem 

les mans milers i milers de 
persones amb un sentiment 
compartit. A la meva dreta hi 
tenia la família i els amics, a 
l’esquerra una senyora gran 
de Montbrió del Camp que 
vaig conèixer pocs moments 
abans. Jo havia fet, com un 
gran nombre d’agramuntins, 
un centenar de quilòmetres 
fi ns arribar al tram 184; la 
senyora gran, de qui no sé el 
nom, hi havia anat a peu des 
de casa, perquè la via catala-
na era a tocar del poble. No 
ens calia estirar els braços, 
perquè de tants com érem, no 
es podia. Simplement ens do-
nàvem les mans i les alçàvem 
de tant en tant com si ballés-
sim una sardana infi nita. La 
cadena humana, groga i amb 
estelades, es perdia carretera 
enllà a dreta i esquerra. Men-
trestant, escoltàvem per la rà-
dio les campanades de la Seu 
vella de Lleida, cantàvem i
fèiem onades endavant i en-
darrere. Tots celebràvem la 
gesta amb alegria, mentre al-
guns sentíem un nus d’emo-
ció a la gola, pensant que 
res és impossible, que hi ha 
molt per fer i que ens agra-
daria veure amb els nostres 
ulls com Catalunya esdevé un 
estat propi i sobirà.

Joia, satisfacció, gauban-
ça, exultació, il·lusió, espe-
rança, expectació, fe, convic-
ció, somni, anhel. I també, 
aguant, civisme, col·laboració, 
respecte, esforç, paciència, 
perseverança, unió, fermesa... 
Perquè la Via Catalana es va 

fer a “favor de” i no pas en 
“contra de” i això és molt im-
portant de dir-ho i puntualit-
zar-ho. I també d’una manera 
cívica i respectuosa. No vo-
lem el mal de ningú ni atacar 
ningú. No és el nostre taran-
nà. Volem el bé de Catalunya 
i dels nostres. No es tracta 
d’un enfrontament de bons 
i dolents o de catalans i es-
panyols. No és això. Es tracta 
de voler el millor per a tots i 
que tothom pugui fer el camí 
propi de manera lliure i plena.

Algunes persones no s’ex-
pliquen el corrent indepen-
dentista català. Un corrent 
que, segons les manifesta-
cions recents, creix exponen-
cialment. Altres no entenen 
perquè molts no volem con-
tinuar dins de l’estat espa-
nyol i com és que en volem 
marxar. Les raons que els 
donem no els convencen i so-
vint procuren no escoltar-les 
o tergiversar-les. Unes altres 
persones l’ataquen exhibint 
la constitució, les lleis i els 
decrets com a elements ina-
movibles i inqüestionables. 
Tots plegats no s’adonen que 
hi ha quelcom que va més en-
llà i que està per damunt de 
tot, que no es controla amb 
facilitat: els sentiments. Per 
molt que ens vulguin imposar 
l’espanyolitat, si no la sentim, 
no aconseguiran mantenir la 
unió fi ctícia entre uns pobles 
units a la força.

Mentre ens donàvem les 
mans, em vaig recordar 
d’aquells que no hi eren i hi 
haurien volgut ser; per a ells 
vaig tenir un record tendre; 
de fet, hi eren amb el cor i 

ja hi seran més endavant en 
altres moments de compro-
mís i esperança. També em 
vaig recordar dels que tant 
se’ls en dóna tot, dels que 
no es plantegen res o simple-
ment “no saben ni contesten” 
perquè no són d’eixe món 
que diria en Raimon; per a 
aquests, amb els quals caldrà 
fer molta pedagogia, també 
vaig pensar-hi amb il·lusió,
ja que caldrà ajudar-los a
sortir de l’atonia, del desen-
cís, del passotisme vital. 
Finalment em vaig recor-
dar dels que no hi volien ser 
de cap manera, d’aquells 
que ens maleeixen el ossos 
quan veuen una senyera i 
que són uns entusiastes de 
l’Espanya sempiterna, do-
minadora, mesetaria i pro-
funda; d’una Espanya amb
un passat conqueridor més 
trist que il·lustre; també per a 
ells vaig tenir un pensament 
de comprensió i respecte, en-
cara que no compartim senti-
ments comuns. Perquè entre 
tots formem aquesta terra i, 
si algun dia Catalunya esdevé 
estat propi, tots en continu-
arem formant part i tots ens 
necessitarem. Tots hi serem 
convidats a viure en pau i 
llibertat. Aquí no hi sobrarà 
ningú, malgrat que ara, quan 
fem pinya per pujar el castell, 
alguns se n’allunyin amb re-
cel o enuig. No es tracta de 
refusar ni de trencar res. Es 
tracta de construir en positiu 
un país variat i integrador; un 
país de molts matisos, senti-
ments i colors; un país res-
pectuós i acollidor. Un país 
de tots i per a tots.    ■

La Via Catalana 
es va fer a “favor 
de” i no pas en 
“contra de” i això 
és molt important 
de dir-ho i puntua-
litzar-ho. I també 
d’una manera 
cívica i respectuo-
sa. No volem el 
mal de ningú ni 
atacar ningú. No 
és el nostre taran-
nà. Volem el bé de 
Catalunya i dels 
nostres.

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

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

Productes alimentaris de
“Qualitat” al millor preu:
Pernils, Embotits, Mel, Oli, etc.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci Agra)
Tel. 973 390 801
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Venda de biomassa.

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.

IlerpelletI

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

Estalvïi fins a un 60%
en la seva factura
vers el gasoil,  gas i llum

BIOMASSA
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Ocells: teixidor

OPINIÓ GENT, FETS,  COSES... per A. PONSA

El teixidor és un ocell no 
massa espantadís de 
mida petitona i d’un 

color tirant a blanc però com 
si s’hagués embrutat lleuge-
rament, amb la part de sobre 
de l’esquena un xic més fosca 
que la resta. Té una taca ne-
gra molt grossa a cada galta, 
la qual cosa fa que se’l pugui 
reconèixer amb relativa facili-
tat.

De fet, és una mena de ma-
llerenga d’uns onze centíme-
tres que la identifi quem per 
l’antifaç que li volta els ulls i 
li creua el front.

És un ocell fredolic que el 
podrem veure quasi exclusiva-
ment a la terra baixa, no pas 
cap a la part  muntanyenca ni 

als Pirineus. Té preferència 
per establir-se a les vores de 
recs, així com als boscos de 
ribera o a prop de rius i llacs, 
tot i que, sovint, trenca aquest 
deliri que sembla tenir per 
l’aigua endinsant-se en parat-
ges situats lluny d’aquesta. Li 
agrada fer vida entre els ar-
bres i la base del seu aliment 
està formada per infi nitat de 
cucotes que captura fent di-
versos equilibris entre les 
branques dels arbres. Molt ra-
rament el podrem veure posat 
al terra perquè hi baixa po-
ques vegades. Les planes de 
Lleida l’acullen, ja que és un 
dels indrets on es troba més 
bé, especialment a les zones 
de regadiu.

El niu del teixidor és únic, 
ja que és el més elaborat de 
tota la fauna que tenim. I el 
situen penjat a l’extrem de les 
branques dels pollancres, sal-
zes i altres arbres de ribera. 
Normalment solen penjar-lo 
a poca alçada, no més amunt 
de quatre metres. Això no vol 
pas dir que sigui una regla in-
alterable, ja que algunes ve-
gades s’han trobat excepcions 
amb nius ubicats en alçades 
superiors al vuit metres.

El niu té la forma d’un glo-
bus blanquinós força sem-
blant al propi color de l’ocell, 
el qual està bastit quasi ex-
clusivament amb borró dels 
pollancres; un globus que té 
l’entrada a la part de dalt; una 
entrada que consisteix en un 
tub format pel mateix mate-
rial, acabat en forma de visera 
perquè l’aigua de la pluja no 
hi tingui tan fàcil l’accés.

Com acabo d’esmentar, 
construeixen el niu amb bor-
ró dels pollancres, però per 
teixir aquest element calen 
unes habilitats extraordinà-
ries de les quals els teixidors 
no n’estan mancats, ans al 
contrari, les tenen i en fan 
ús perfectament. Comencen 
per entaforar-lo, com qui diu 
estrebant-lo a les rames dels 
arbres per un cantó i a conti-
nuació van estirant-lo a poc a 
poc per l’altre de tal manera 
que es van formant infi nitat 
de fi lets com faria una dona 
fi ladora de llana, tot i posant 
el cos, si cal, de cap per avall 
i en posicions inversemblants 
que els permetin treballar 
amb condicions i seguretat 
els més mínims detalls.

Atenent a totes les aptituds 
esmentades, sembla ser que 
no hi ha cap mena de dubte 
que el nom que s’ha donat a 
aquests ocells se l’han gua-
nyat amb escreix, per tant, 
són uns teixidors amb tots els 
ets i uts.

L’oriol i la mallerenga cua-
llarga són els altres ocells ar-
tistes que competeixen digna-
ment amb el teixidor. Aquests 
dos es valen de materials 
diferents, però no per aquest 
fet s’hagin de menysprear les 
seves habilitats.   ■

El niu té la forma 
d’un globus blan-
quinós força sem-
blant al propi color 
de l’ocell, el qual 
està bastit quasi 
exclusivament amb 
borró dels pollan-
cres; un globus 
que té l’entrada a 
la part de dalt; una 
entrada que con-
sisteix en un tub 
format pel mateix 
mate rial.
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

germanscapitan@hotmail.com

PRESSUPOSTOS
SENSE

COMPROMÍS

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 14€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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El pescador de Berger

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Se celebrà una reunió 
mèdica de la meva es-
pecialitat en la ciutat 

de Copenhagen i vàrem apro-
fi tar amb la meva esposa i 
uns amics, també de la pro-
fessió, per anar després a fer 
un creuer pels fi ords nòrdics. 
En arribar a Bergen, una de 
les visites recomanades és al 
moll dels pescadors, ja que és 
costum que quan arriben de la 
seva jornada diària de pesca, 
munten unes paradetes amb 
mostres del peix del dia, i 
allí mateix el cuinen i el pots 
menjar en unes taules que col-
loquen al costat del lloc de 
venda. És quelcom molt típic i 
sempre hi ha molta gent. 

Passejant per allí em va cri-
dar l’atenció un tros de peix 
per a mi molt estrany i em 
vaig dirigir a la meva esposa, 
lògicament en català, pregun-
tant-li si coneixia aquell peix. 
En aquell moment el pescador 
que estava d’esquena es girà i 
es dirigí a mi dient-me en un 
correcte català: “això és bale-
na”. Donat la meva sorpresa li 
vaig preguntar d’on era i em 

contestà que era d’un poblet 
de Lleida i afegí que segur que 
no coneixeria. La meva respos-
ta va ser dir-li que jo també era 
de Lleida i en concret d’Agra-
munt (jo sempre dic que sóc 
d’aquí perquè, malgrat haver 
nascut a Barcelona, em sento 
agramuntí). L’home, amb cara 
de sorpresa, em digué: “si sóc 
aquí és per culpa d’una noia 
d’Agramunt, de la qual estava 
profundament enamorat, i ella 
no sols no em va correspondre 
sinó que se’n va anar amb un 
altre, i jo vaig intentar posar 
terreny pel mig i per això vaig 
venir aquí a Norue ga; primer 
amb la intenció de treballar 
en un programa ecològic i 
després vaig trobar el futur en 
la pesca, i aquí he format una 
família. Una vegada a l’any, 
per Nadal, que aquí no es 
pot pescar per estar tot gelat, 
aprofi to per anar a Catalunya, 
però sense posar els peus a 
Agramunt ja que encara recor-
do aquella noia”. 

La conversa va continuar 
i realment sentia nostàlgia 
del país. Li vàrem explicar la 

situa ció actual que, com és 
lògic, allà era bastant desco-
neguda i ell ens va explicar la 
feina i el futur que tenia en 
aquell lloc. No descartava tor-
nar algun dia. Al fi nal el vaig 
convidar a venir a Agramunt 
–ja veurem–, i ell ens va ob-
sequiar amb una plata d’uns 
quants peixos, poc freqüents 
per a nosaltres, com la balena, 
el salmó, una espècie de tau-
ró dels mars freds i diferents 
peixos per a nosaltres desco-
neguts. He de confessar que 
va ser un dinar molt agradable 
per la conversa, però realment 
prefereixo una bona sardina 
a la brasa que tota aquella 
varie tat de peixos. 

Va ser una jornada no pre-
vista, però que em va demos-
trar com són les noies d’Agra-
munt, capaces de destrossar 
el cor de més d’un, fi ns al 
punt de convertir un pagès de 
terres de secà d’on era aquest 
noi en un pescador d’aigües 
fredes.

Cura amb les noietes d’Agra-
munt.

Josep M. Lailla

L’home, amb cara 
de sorpresa, em 
digué: “si sóc aquí 
és per culpa d’una 
noia d’Agramunt, 
de la qual estava 
profundament 
enamorat, i ella 
no sols no em va 
correspondre sinó 
que se’n va anar 
amb un altre...

Al fi nal el vaig 
convidar a venir 
a Agramunt –ja 
veurem–, i ell ens 
va obsequiar amb 
una plata d’uns 
quants peixos, 
poc freqüents per 
a nosaltres...

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383

EMPRESA D’AGRAMUNT
NECESSITA

AUXILIAR ADMINISTRATIVA
 Mitja jornada
Horari tardes

 

Enviar currículum a
l’Apartat de Correus número 75 d’Agramunt
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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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Fantasmes

COL·LABORACIONS
LITERÀRIES EL CONTE per J. PIJUAN

El Martí s’ha plantat da-
vant la fi nestra i con-
templa un cop més la 

casa que té enfront seu. La 
seva estructura s’enlaira cap 
al cel com una torre avui en 
dia desposseïda de tot vigor 
pel pas del temps. No pot 
apartar la mirada. Els seus 
ulls se’n van més enllà de les 
quatre parets que la formen 
vers l’interior de les seves en-
tranyes cercant trobar l’espe-
rit que l’atreu. L’atracció que 
sent no prové de la seva fe-
somia abocada inexorable al 
marciment, sinó a una estra-
nya força que el crida cons-
tantment i s’amaga covarda 
en la foscor del seu interior. 

L’aspecte de la casa té molt 
que desitjar i no convida a 
la seva admiració. Des de 
fa temps resta deshabitada, 
abandonada a la seva sort. 
Durant un cert temps, poc 
després de la marxa dels úl-
tims estadants, la presència 
de petits okupes que s’aixo-

plugaven allà dins, semblava 
que donaven un aire de vida 
que alegrava els sentits. Però 
l’alegria s’esvaí de seguida 
quan un bon dia es cansa-
ren de veure’ls rondar per 
allà dins sense cap mena de 
control i els van fer fora sen-
se miraments, i perquè no 
poguessin entrar-hi més en-
davant clausuraren tots els 
accessos. Els dies passaven 
i el Martí no podia deixar de 
pensar en la buidor d’aquella 
casa que sense l’atenció de-
guda s’anava degradant. Un 
bon dia va sentir unes veus 
que provenien de la casa i en-
vaït per l’emoció va córrer cap 
a la fi nestra, quan va mirar 
cap allà no va veure ningú i 
aleshores fi xant-se en el reixat 
va comprendre que no podia 
haver entrat ningú. Va forçar 
la vista més enllà d’aquell rei-
xat i va intuir en la llunyania 
alguna cosa que s’amagava. 
No podia ser de fora, per força 
havia de ser de dins, i alesho-
res va pensar que era un es-
pectre que volia sortir. Durant 
dies restà a l’aguait esperant 
veure’l bé, però com que es 
mantenia ocult, al fi nal se’n 
desdí. Intrigat per saber què 
és ha trucat al Professor per-
què vingui a investigar.

El rellotge acaba de sonar. 
Ja hauria de ser aquí i encara 
no s’ha presentat. El Martí es 
mostra inquiet per la tardança 
i s’atansa a la fi nestra a veu-
re si el veu venir. El trànsit al 
carrer és intens. Els cotxes no 
fan més que passar amunt i 
avall sense que cap d’ells 
s’aturi davant de casa seva. 
Els minuts passen. L’espera 

se li fa eterna i comença a 
inquietar-se més del que n’es-
tà. No es mou de la fi nestra. 
Resta plantat allà, mirant, 
confi ant que no tardarà pas 
gaire a arribar. Però el temps 
avança fent el seu camí. Des-
prés d’una llarga espera veu 
que un cotxe s’atura davant 
la casa. No li treu els ulls de 
sobre. Quan el conductor en 
baixa reconeix que és el Pro-
fessor i aleshores surt corrents 
al carrer a rebre’l ben content 
de tenir-lo ja aquí. Sense per-
dre temps l’apressa a entrar a 
casa i pugen directes cap a la 
golfa. La casa no té ascensor i 
quan arriben dalt de tot el Pro-
fessor fa cara d’exhaust que 
ha de seure un moment per 
poder recobrar l’alè perdut. 
Tan bon punt es refà, el Martí 
l’acompanya cap a una de les 
fi nestres que donen a la faça-
na. Té la persiana abaixada i 
l’apuja permetent així que la 
visió de la casa que s’alça al 
davant se’ls mostri clarament 
als ulls. Durant uns moments 
el Professor observa l’estruc-
tura i acte seguit es posa 
mans a l’obra, conscient de la 
feina que ha de fer i no és mo-
ment de quedar-se parat. Ha 
dut una càmera de vídeo per 
enregistrar el moment, l’enfo-
ca a les fi nestres i tot seguit 
es posa a esperar. Les hores 
passen sense que hi hagi cap 
moviment. Cansat d’esperar 
també decideix abandonar 
pensant que no hi ha res allà. 
Però quan és apunt de creuar 
la porta un soroll del carrer el 
fa recular i quan mira per la 
fi nestra, un parell d’alats l’es-
tan mirant.   ■

Un bon dia va sentir 
unes veus que pro-
venien de la casa i 
envaït per l’emoció 
va córrer cap a la 
fi nestra, quan va 
mirar cap allà no va 
veure ningú i ales-
hores fi xant-se en el 
reixat va compren-
dre que no podia 
haver entrat ningú. 
Va forçar la vista 
més enllà d’aquell 
reixat i va intuir en 
la llunyania alguna 
cosa que s’amaga-
va. No podia ser de 
fora, per força havia 
de ser de dins, i 
aleshores va pensar 
que era un espectre 
que volia sortir.
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Partits de pretemporada R. Mendoza

Diferent sort en els partits de pre-
paració de l’Agramunt. Val a dir 
que el resultat era el de menys. 

Hi han hagut diferents rivals de dife-
rents categories i, com a cloenda de la 
pretemporada, el partit de la Festa Ma-
jor que enguany va servir per homenat-
jar el Jose Marín, el qual deixa el futbol 
de moment. Des d’aquí volem donar-li 
les gràcies per totes les tardes de fut-
bol que ens ha fer gaudir i els gols que 
ens ha fet vibrar. Gràcies i molta sort.

Resultats:
AGRAMUNT G. GATELL 2 - BALAGUER 3
AGRAMUNT G. GATELL 2 - TÀRREGA-B 1
AGRAMUNT G. GATELL 2 - ALPICAT 3
ALMACELLES 4 - AGRAMUNT G. GATELL 0
ANGULÀRIA 2 - AGRAMUNT G. GATELL 3
AGRAMUNT G. GATELL 3 - MONTGAI 1
AGRAMUNT G. GATELL 1 - TÀRREGA 1

El partit de la Festa Major
El Tàrrega, equip que juga en la pri-

mera catalana, no va venir de festa ma-

jor i va sortir amb molta intensitat. El 
seu fruit va arribar ben aviat amb el gol 
del Nano (Carvallo) en el minut 20. A 
l’Agramunt li va costar fer el seu joc, 
però al minut 41 Villa (Villanueva) va 
empatar el partit.

En la segona part el Tàrrega va tor-
nar a agafar la iniciativa i l’Agramunt 
en una bona jugada va poder declinar 
la balança. Bon partit i just resultat
per una lliga que està a punt de co-
mençar.   ■Homenatge al Marín.

Presentació temporada 2013-14.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

La força d’un país

“Cada país ha de tro-
bar el seu propi 
camí i té dret a l’au-

todeterminació”. És així com 
s’expressava el primer ministre 
lituà davant l’èxit de la via ca-
talana de la diada. No podem 
dir el mateix de la valoració de 
bona part dels mitjans de co-
municació espanyols, que amb 
el to habitual amb el qual es-
tem acostumats darrerament, 
es feien ressò d’una majoria 
silenciosa i, fi ns i tot, d’unes 
suposades fi gures de cartró per 
acabar de completar la cadena.

Un poble que vol decidir
el seu futur

L’endemà de la via catala-
na ens ha deixat unes portes 
obertes a un camí que ja no té 
retorn. Un camí que posarà a 
prova els nostres governants, 

que hauran de prendre deci-
sions valentes i decidides. Els 
més d’un milió i mig de per-
sones que van enllaçar-se de 
punta a punta de país demos-
tren la voluntat d’un poble que 
vol poder decidir el seu futur. 
Un dret fonamental que qual-
sevol sistema democràtic hau-
ria de reconèixer i que amb la 
carta que el President Rajoy ha 
retornat al President Mas que-
da ben clar que no entra en els 
plans del govern espanyol. Bé, 
no hi entra ni hi ha entrat mai. 
La voluntat de diàleg de Cata-
lunya ve de lluny, de la mateixa 
manera que ve de lluny l’oposi-
ció frontal de Madrid a qualse-
vol reconeixement a la identi-
tat d’un poble amb més de mil 
anys d’història. Un poble que 
ha estat capaç de vèncer els 
continus embats de l’Espanya 

més rància i de la qual ara vol 
alliberar-se.

Consulta el 2014
Després de la més que pre-

visible resposta de Rajoy al 
President Mas, només ens 
queda la via de la consulta. 
Una consulta que tal com ha 
quedat palès sobradament, 
s’ha de fer el 2014, amb una 
pregunta clara i concisa. És ara 
quan tots els partits favorables 
al dret a decidir han de complir 
el seu compromís electoral. 
Un compromís que requereix 
l’aprovació d’una llei de con-
sultes que ens permeti exercir 
el dret d’autodeterminació.

La responsabilitat dels nostres 
governants

Durant aquests darrers anys, 
amb l’objectiu d’estroncar 
aquest projecte, alguns han 
volgut sembrar la cultura de 
la por. S’ha dit que en una Ca-
talunya independent no es co-
brarien les pensions o que les 
empreses catalanes tindrien 
problemes per exportar el seu 
producte a l’exterior. Vosaltres 
creieu que en els 25 països 
que s’han independitzat a Eu-
ropa durant el segle XX s’estan 
donant aquestes situacions? 
És evident que en tot aquest 
procés trobarem obstacles però 
el bategar del país cada cop és 
més fort i el camí que s’ha ini-
ciat ja no té retorn. Esperem 
que aquest cop, els governants 
estiguin a l’alçada que corres-
pon i tinguin la fortalesa sufi  -
cient com per vehicular la vo-
luntat d’un poble que vol deci-
dir per ser lliure.   ■

PAÏSOS INDEPENDITZATS A EUROPA DURANT ELS SEGLES XX i XXI

La voluntat de 
diàleg de Cata-
lunya ve de lluny, 
de la mateixa 
manera que ve 
de lluny l’opo-
sició frontal de 
Madrid a qual-
sevol reconeixe-
ment a la iden-
titat d’un poble 
amb més de mil 
anys d’història.
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Demanar per Josep Mª
600 446 600600 446 600

SERVEI de TAXI

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades

24 hores - Tots els dies24 hores - Tots els dies

Curt i llarg recorregut

Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

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

Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs

Mínim 6 persones. Reserva la teva taula

Menús especials per a colles i empreses
a partir de 16 €. Tot inclòs

Mínim 6 persones. Reserva la teva taula

perruqueria unisex - estètica

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

CARME i MAITECARME i MAITE
fotodepilacio  29’50€  per zona´

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

Tel. 973 39 27 17
A G R A M U N TAv. Jaume Mestres, 15

25310 AGRAMUNT

Matins de 10:30 a 1
Tardes de 6 a 8:15
Dijous tancat
Dissabtes d’11 a 1

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL 

NOVA EDICIÓ DEL PROGRAMA NEREU

Des de la Regidoria de Benestar de l’Ajuntament d’Agra-
munt s’ha impulsat una nova edició del programa Nereu. 

Aquest programa consis-
teix en canviar la conduc-
ta d’hàbits d’alimentació i 
d’exercici físic de les famí-
lies. L’acte de presentació 
es va dur a terme el di-
mecres 28 d’agost en una 
jornada de jocs aquàtics 
a les piscines municipals, 
coincidint amb l’inici de la 
Festa Major.

El curs passat Agramunt 
ja va participar al progra-

ma Nereu del qual es van benefi ciar un total de vint famílies. 
El programa està adreçat a nens, però també als pares i aquest 
any es tornarà a fer.

REGIDORIA DE VIA PÚBLICA I SERVEIS

ARRANJAMENTS I MILLORES EN DIFERENTS ZONES DEL 
POBLE

L’equip de serveis municipals ha procedit a l’arranjament i 
el pintat dels bancs i dels gronxadors de la plaça de la Mura-
lla. Aquesta mesura s’ha pres després de la petició feta pels 
veïns i usuaris d’aquesta zona. Al mateix temps, s’ha arranjat 
el gronxador de la zona verda annexa a la plaça Fondandana 
per garantir-ne la seguretat. 

Durant l’estiu, l’equip de serveis també ha procedit a arran-
jar els panots i les vorades en diferents punts de la vila per evi-
tar caigudes dels vianants. Concretament, s’han fet actuaci-

ons al carrer Sió, a l’avinguda Marià 
Jolonch (davant de la Creu Roja), 
al carrer Comtessa Aurembiaix, al 
raval de Puigverd, al Parc de Bom-
bers, a la zona de davant del bar del 
pavelló i al carrer Ensenyament. 

NOUS BANCS I UN PLAFÓ INFOR-
MATIU AL CARRER CAPELLA

Un cop fi nalitzades les obres 
d’urbanització del carrer Capella, 
s’han instal·lat dos bancs en una de 
les voreres. Concretament, els dos 
bancs s’han ubicat just al davant de 
la Capella, on també s’ha instal·lat 
un plafó informatiu en el qual s’ex-
plica l’origen i els motius de la seva 
construcció.

ZONES DE CÀRREGA I DESCÀRREGA
A L’AVINGUDA MARIÀ JOLONCH

Després de l’actuació duta a terme en una de les voreres de 
l’avinguda Marià Jolonch per tal de garantir la seguretat dels 
vianants, s’ha procedit a crear dues zones de càrrega i descàr-
rega per facilitar l’estacionament puntual tant per als veïns 
com per als comerços de la zona.

NOU ENLLUMENAT A LA PLAÇA DEL MERCADAL

Amb l’objectiu de millorar la il·luminació i crear un espai més 
acollidor a la plaça del Mercadal, l’Ajuntament d’Agramunt ha 
instal·lat unes noves lluminàries que permetran no haver d’obrir 
els focus que fi ns ara il·luminaven la plaça. Aquesta actuació 
permetrà un estalvi del 60% respecte els focus existents.

REGIDORIA D’ESPORTS

ACTIVITATS ESPORTIVES PER AL CURS 2013-2014

El Patronat d’Esports tornarà a tirar endavant les activitats 
dirigides per a nens en edat escolar, entre altres. Així, un curs 
més, es faran els Jocs escolars dirigits a nens de 1r a 6è de 
primària, de dilluns a divendres de les 17.30 a les 19h; la Psi-
comotricitat, per a nens de P3 a P5, de dilluns a dijous de 18 
a 19h, segons l’edat, i l’Activigran, unes sessions d’activitat 
física suau per a adults que es faran els dilluns i dijous de 15 
a 17h. Per a més informació, podeu adreçar-vos a les ofi cines 
del pavelló o trucar al telèfon 973 391 647. També podeu fer 
les consultes al web www.agramuntesports.cat.

POB LES AGREGATS

ARRANJAMENT DEL MO-
NUMENT A LA DONA DE 
LA DONZELL

A petició de la junta ad-
ministrativa de la Donzell, 
s’ha procedit a arranjar el 
monument a la dona situ-
at al costat de l’església 
de la Donzell, ja que amb 
el temps havia sofert un 
deteriorament important.
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Bellesa silenciosa
elegant,
propera
ulls blaus transparents plens de bondat
riallers.
Senzillesa plena d’amor.
La Maria era una persona tendra,
essencial. Una ànima càndida
que va il·luminar el món sense fer soroll.

T’estimem i sempre viuràs en cadascú
de nosaltres

La Senyora

Maria Blanch Claret
(Vídua de Josep M. Balasch Codina)

Ha mort als 90 anys, el dia 30 d’agost de 2013.

A.C.S.

Els qui t’estimen, fi lls, néts, besnéts, cunyades, nebots, cosins
i família tota, us preguen una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes.

Agramunt, agost de 2013

†
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REGIDORIA DE CULTURA

HOMENATGE DE COMIAT A MOSSÈN LLORENÇ UTGÉS

L’Ajuntament d’Agramunt va participar en l’homenatge de 
comiat del mossèn Llorenç Utgés. L’Ajuntament va fer en-
trega al mossèn d’un manuscrit amb els goigs de la Mare de 
Déu del Socors fet per Laia Soler.

ACTES

BAIXA EXPLOTACIONS RAMADERES

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments les corres-
ponents explotacions ramaderes:

-Del Sr. Miguel Àngel Espina Jiménez, situada al polígon 2, 
parcel·la 55 de la Partida de les Planes, de Mafet.

-Del Sr. Miquel Torres Folguera, situada al C. Major, núm. 4, de 
Mafet.

SUBVENCIONS

S’acordà un ajut econòmic per un import de 1.500€ a l’Associa-
ció Alba per donar suport a les despeses de transport i d’activitats 
per a l’any 2013. 

Es concedí un ajut econòmic per un import de 300€ a l’Associa-
ció Casal d’Avis d’Agramunt i Comarca per donar suport a les acti-
vitats que se celebraren amb motiu de la XXVI Festa d’aniversari.

CONVENI DE COL·LABORACIÓ

Atès que en data 15 de juny de 2006 s’ha subscrit un conveni 
entre l’organisme autònom Prefectura Central de Tràfi c i la Federa-
ció Espanyola de Municipis i Províncies per la col·laboració i inter-
canvi d’informació entre les entitats locals i l’organització perifèrica 
de l’Organisme Autònom de la Prefectura Central de Tràfi c, en ma-
tèries de gestió censal, referent als registres de vehicle i conductor i 
infractors, així com el que afecti a la gestió tributària de l’Impost de 
Vehicles de Trànsit Municipal (IVTM) i la col·laboració per la baixa 
defi nitiva de determinats vehicles. 

S’aprovà la sol·licitud d’adhesió de l’Ajuntament d’Agramunt a 
l’esmentat conveni de col·laboració.

CONTROL DE COLOMS

S’aprovà el contracte de manteniment de control de coloms en 
els indrets de la plaça del Pou (tres cases abandonades), la plaça 
de l’Amball - C. Carabassa (casa en construcció), a l’Església (gàbia 
al campanar), a l’antic escorxador (gàbia) i en determinats indrets 
de Mafet (granja), així mateix les actuacions que es realitzaran en 
cases i granges abandonades que es duran a terme cada mes, i les 
captures en gàbies es recolliran dos cops per setmana amb la col-
laboració dels serveis municipals.

Aquest servei s’adjudicà per anualitat 2013 a l’empresa SER-
VEIS CARANYUT, SCP, per la quantitat de 2.178€, inclòs IVA.

SERVEI DE NETEJA

S’aprovà la realització dels serveis de neteja de diferents edifi cis 
municipals, per al període del 7 al 29 d’agost de 2013, proposats 
per l’empresa CLANSER, SA pels serveis de diferents edifi cis muni-
cipals i s’adjudicà per un import de 321,50€, més IVA.

ADQUISICIÓ MATERIAL
S’aprovà l’adquisició de material de construcció (quitrà) per les 

obres de manteniment de la via pública i s’adjudicà a l’empresa 
WURTH ESPAÑA, SA, per la quantitat de 691,20€, exclòs IVA.

MODIFICACIÓ PLA PARCIAL
S’aprovà inicialment la modifi cació del pla parcial industrial 

PP5-I “Peixeres” i PP6-I “Ctra. Cervera” redactat per l’arquitecte 
Sra. Claudina Esquerda Baiget i formulat per l’Ajuntament d’Agra-
munt, per admetre dues ordenacions alternatives en la zona d’illes 
industrials entre mitgeres, clau I4.

LLAR D’INFANTS
S’aprovà la certifi cació extra i única per un import de 21.198,22€ 

de l’obra Ampliació de la Llar d’Infants, obra adjudicada a l’empre-
sa ISOLUX CORSÁN INGENIERÍA SA. 

RESOLUCIÓ DE CONTRACTE
S’acordà deixar sense efecte l’acord de la junta de govern local 

de data 3 de juny de 2013 on s’acordava la resolució del contracte 
administratiu per a l’execució de les obres d’Ampliació de la Llar 
d’Infants d’Agramunt atès que de conformitat amb l’acta de recep-
ció realitzada en data 26 de juliol de 2013 s’acredita el compli-
ment de totes les defi ciències per part de l’empresa adjudicatària. 

DONZELL
S’acordà fer efectiu el pagament de 1.200€ a la junta adminis-

trativa de Donzell d’Urgell dels comptes de l’any 2013. que des-
prés s’hauran de justifi car.

ALMENARA ALTA
S’acordà fer efectiu el pagament de 900€ a la junta administra-

tiva d’Almenara Alta per les despeses de la festa major de 2012.

III PLA DE POLÍTIQUES DE DONES
Atès que el Consell Comarcal de l’Urgell està elaborant el III Pla 

de Polítiques de Dones a la Comarca de l’Urgell 2013-2016, que 
té com a fi nalitat eradicar les desigualtats que pateixen les dones 
i aconseguir així la igualtat d’oportunitats real de dones i d’homes 
dins la nostra comarca.

S’acordà adherir-se al III Pla de Polítiques de Dones a la Comar-
ca de l’Urgell (2013-2016).

CONTROL DE L’AIGUA
S’adjudicà el contracte del subministrament d’adquisició d’un 

aparell de TELECONTROL, PCR i COMPTADORS i la seva instal-
lació per al control de l’aigua d’Agramunt a l’empresa CASSA,
AIGÜES I DEPURACIÓ, SL, per haver presentat la proposició 
més avantatjosa, amb subjecció als Plecs de Clàusules Adminis-
tratives Particulars i de Prescripcions Tècniques per un import de 
40.979,43 € i 8.605,68 € d’IVA.    ■
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M. Montserrat Vicens San Agustín
Que morí cristianament el dia 23 d’agost de 2013,
als 57 anys d’edat, havent rebut els S.S. i la B.A.

Digueu-me quin prodigi
fa la tarda tan dolça
i tan intensa alhora,
i a quin prat o quin núvol
he d’adscriure el meu goig,
perquè em sé perdurable
en les coses que em volten,
i sé que algú, en el temps,
servarà el meu record.

        Miquel Martí i Pol

La família vol agrair molt sincerament al poble de Ponts i 
comarca com també al d’Agramunt i rodalies les mostres 
de condol i suport rebudes. A tots, moltes gràcies.

Ponts, agost de 2013

No ens entristim pas
per haver-la perdut,
sinó alegrem-nos
per haver-la tingut.

Onzè aniversari

Antonieta Valls i Trepat
Vda. d’Amadeu Amigó Pla

Que morí el dia 1 de setembre de 2002.

Sempre estaràs en el cor dels qui t’estimen.
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES D’AGOST
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Dies

Demografi a
(Mes d’agost de 2013)

NAIXEMENTS
Ibtisam El Hayar dia 30-7
Biel Mendoza Cases dia   8
Gerard Gassó Delgado dia 11
Hamza Mhiyaoui Mhiaoui dia 13
Sara Larisa Pop dia 24
Pol Ortiz Pérez dia 25

MATRIMONIS
Joan Carles Hernández Sánchez, i 
Vanesa Domínguez García dia   1

DEFUNCIONS
Milagros Culell Cahelles 86 anys, dia 15
Xavier Sangrà Plaza 19 anys, dia 15
Cristóbal Zurita Olmo 90 anys, dia 28
Concepció Comas Mas 85 anys, dia 30
Maria Blanch Claret 90 anys, dia 30
Llorenç Fonoll Serra 91 anys, dia 31

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades conve-
nientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT L’AGOST

Dia   7 ......................................... 8,2 l./m2

Dia 16 ......................................... 12,0 l./m2

Dia 17 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 30 ......................................... 2,0 l./m2

TOTAL ......................................... 22,7 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’AGOST

Màxima del mes ................  36°, dies 1, 2, 5 i 6
Mínima del mes ....................  13°, dies 25 i 26
Oscil·lació extrema mensual .......................  23°
Mitja de les màximes .......................... 30,774°
Mitja de les mínimes .......................... 17,451°
Mitja de les mitjanes .......................... 24,112°

L’observador: Deudat Pont

OCTUBRE 2013

Mes de 31 dies, desè de l’any segons el 
nostre calendari i vuitè del primitiu calendari 
romà anomenat October.

El dia 1 el sol surt a les 5h 47m, i es pon 
a les 17h 34m. El dia 31 el sol surt a les 6h 
21m, i es pon a les 16h 48m.

El dia 23, el sol entra a la constel·lació de 
l’ESCORPÍ.

El dia 18, eclipsi penombral de Lluna visi-
ble a Catalunya. Comença a les 21h 48m. El 
màxim és a les 23h 50m. La fi  a la 1h 52m.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

 Al camp s’acabava la verema i comença-
ven les feines de llaurar la terra i començar 
la sembra. Aquest mes era tingut com a molt 
dolent per a la salut, segurament perquè co-
mencen a baixar les temperatures.

Dia 11: Beat Joan XXIII, Papa. Joan XXIII 
(1958-1963) és el nom que prengué Angelo 
Giuseppe Roncalli en ser elegit Papa. Havia 
estat consagrat bisbe el 1925, va ser nomenat 
visitador apostòlic de Bulgària i més tard dele-
gat apostòlic de Turquia i Grècia. Pius XII el va 
enviar el 1944 com nunci a París, i el 1953 
el va nomenar cardenal patriarca de Venècia. 
Tot just elegit Papa va convocar un sínode a 
Roma i el Concili Ecumènic Vaticà II, que va 
començar les seves sessions el 1962. Obrí 
l’Església Catòlica al diàleg amb el món i va 
afavorir les relacions amb els cristians de les 
diverses confessions. El seu magisteri quedà 
refl ectit en les encícliques Mater et Magistra 
(1961) i Pacem in Terris (1963).

Dies 12 i 13: Fira del Torró i la Xocolata a la 
Pedra d’Agramunt.

Dia 15: Santa Teresa de Jesús.

Octubre de 1780: Epidèmia de febres ter-
çanes a Agramunt. S’anomenen febres terça-
nes a aquelles variants del paludisme en què 
els accessos febrils s’esdevenen cada 48 ho-
res (cada tercer dia), alternant-se un dia amb 
febre i un sense. El mosquit Anopheles, que 
les transmet, es criava als patamolls i aigües 
entollades de la vora del riu Sió. La Junta de 
Sanitat de Barcelona va enviar a Agramunt el 
doctor Josep Vidal. Aquest va fer un informe 
indicant que des del 7 d’octubre de 1780, 
que es van donar els primers casos, fi ns el dia 
11 de maig de 1781 havien mort a Agramunt 
71 persones (48 adults i 23 infants), quan la 
mortalitat mitjana d’un any era de 19 adults 
i 26 infants. De tota manera no es va poder 
aclarir si aquesta mortaldat fou deguda a la 
febre tifoidea o a unes febres terçanes malig-
nes. El 28 d’octubre de 1781, arran de l’epi-
dèmia, l’Ajuntament d’Agramunt va prohibir 
les basses per estovar el cànem a les rodalies 
de la població, ja que l’aigua entollada feia 
mala olor, criava mosquits i era nociva per a 
la salut pública.

Ramon Bernaus i Santacreu JO
S

E
P

 R
O
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IR
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ALMANAC

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

Lluna
nova

Quart
creixent

Lluna
plena

Quart
minvant

el dia 5, a les 00:35 h
Bon temps

el dia 11, a les 23:02 h
Temperatures suaus

el dia 18, a les 23:38 h
Variable

el dia 26, a les 23:40 h
Pluges
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LLEURE
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

Es tracta d’omplir el quadrat de manera que 
cada fi la, 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.

2 8 4

7 1 6

4 2 5 7

4 6

3 2 1 9 8 5

6 7

5 7 8 3

9 2 4

7 9 2231687594

578914263

946235178

415873926

327169485

689452317

152748639

893526741

764391852

per Ricard Bertran

Èxit de la Via Cata-
lana per la inde-
pendència, en la 
qual van participar 
nombrosos agra-
muntins.

La imatge superior 
és l’ori ginal, mentre 
que a la de sota 
s’han fet set mo difi -
cacions. A veure si 
les tro beu!

SALT DE CAVALL

Començant per la síl·laba on asse-
nyala la fl etxa, i fent el moviment 
del CAVALL als escacs, trobareu un 
refrany català.

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Qui té un bon marit, a la cara ho 
porta escrit.

ta la Qui rit,

té ma es ho

ca por a bon

un ra crit.

AMENITATS

Les 7
diferències
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

Des de fa una colla d’anys al 
carrer dels Teixidors, gaire-

bé cantonada amb el dels Safa-
reigs, hi ha aquest gran bloc de 
ciment. Ocupa una part de la 
calçada i una altra de la vore-
ra. Es va col·locar com a suport 
d’un pal de la llum durant les 
obres de construcció del bloc 
d’habitatges que té al costat. 
Han passat els anys, van serrar 
el pal i se’l van endur, però la 
baluerna continua ocupant un 
espai públic, essent un perill 
per a la circulació. El dia que 
hi hagi un accident tot seran 
lamentacions i buscar respon-
sabilitats.
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Trenta-novè Aniversari

Rosalia Puig i Herbera
Que morí cristianament el 21 de setembre de 1974.

Quart Aniversari

Magí Feixa i Terés
Que morí cristianament el 10 de setembre de 2009.

Els seus fi lls, Magí, Roser i Ramon; néts, Maria Antònia i Jordi, Albert i Delfi ;
besnéts, Marta, Bernat, Marc, Albert i Joan, els tenen en el seu record i no els obliden.

AGRAMUNT, setembre de 2013
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1) Joan Llordés. 2) Jaume Huguet. 3) Josep 

Isant. 4) Miquel Marquilles. 5) Joan Llanes.
6) Joan Avellana. 7) Domingo Ros. 8) Josep 
París. 9) Ramon Espinal. 10) Josep M. Farré. 
11) Josep Antoni Alcalà. 12) Josep M. Bonet. 
13) Baldomero Vallverdú. 14) Albert Cuñat. 
15) (?) Porta. 16) Miquel Sorribes. 17) Ri-
cardo Farré. 18) Ramon Gou. 19) Joan Pla. 
20) Mn. Ramon Escué. 21) Mª Teresa Camins. 
22) Josep A. Pastor. 23) Mn. Francesc Saba-
té. 24) Jordi Triginer. 25) Ramon Borges. 26) 
Ramon Cases. 27) Faustino Valentines. 28) 
Josep Castellà. 29) Ramon Cuñat. 30) Ramon 
Lluelles. 31) Josep Martorell. 32) Antoni So-
lans. 33) Ramon Inglés. 34) Tomàs Balasch. 
35) Paquito Albareda. 36) Josep A. San José. 
37) Jaume Novell. 38) Pere Valls. 39) Xavier 
Bernaus. 40) (?) Molins. 41) Josep Bertran. 
42) Rafael Vallverdú. 43) Joan Garrabou. 44) 
Jaume Bonet. 45) Jordi Alujes. 46) Mª Teresa 
Mazon. 47) Alicia San José. 48) Mª Teresa Al-
tisent. 49) Rosa Pera. 50) Anna K. Jou. 51) 
Teresa Quintas. 52) Maria Torres. 53) Francina 
Pera. 54) Antònia Figueres.

Coincidint amb l’inici del nou curs escolar publiquem aquesta foto 
dels alumnes de l’Academia Agrícola y Mercantil que aquella 

època, mitjans dels 50 del segle XX, era propietat de Joan Antoni 
Pastor que es casà amb la veïna d’Agramunt, Maria Teresa Camins. 
En total són 50 alumnes amb edats molt variades, 41 nois i única-
ment 9 noies corresponents al curs 1955-56.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1 2 3 4 5 6 11 1312 14

15 16 17 18 19 20 21 22 2423

7 8 9
10

37 38 39 40

27 28

29 30 31

2625

35

3632 33 34 41 42 43 44 45

46 47 48 49
50

51
52 53 54
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

Aquesta és una de les primeres cisternes de tracció animal que es feien servir pel reg urbà i agrícola que va fabricar Ros-
Roca. Era a fi nals dels anys 50 del segle XX. Les instal·lacions de la fi rma eren “en un magatzem de la plaça del Pou. Allà 
tres operaris i un aprenent sota les ordres dels senyors Ros i Roca es dedicaven al tracte en fustes, a tallar troncs per 
fer taulons...”, segons la documentació de la pròpia fi rma. El magatzem de la dreta de la foto, aleshores en construcció, 
encara hi és. A l’esquerra sí que ha canviat la cantonada del taller de cal Sabateret. Del Pou enllà, no cal ni parlar-ne.

AqAAAAqueueststaa ésés uunana dddddee llleless prprimimerereses cciisistteternneses ddddee tttrtracac iiciicióóóóó anniiiimim lalal qqueue eess fffefeiiieiienn seservrviiriiir p lelel rregeg uu brbbbrbààà iiii agag írírícocolala qqueue vvaa fafabbbrbriicicarar RRRRosos--
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