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60 anys de l’illa urbana
pendent de l’ordenació
urbanística

Festa dels coetanis del 63 i 73
Uns 800 usuaris i molts comerços passen dotze hores sense
sió llum
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La notícia d’última hora d’aquest mes ha estat la manca
de fluït elèctric a una àmplia zona del centre històric,
durant tota la tarda i part de la nit del dissabte 16.
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27 a 33

Reportatge sobre els canvis que ha sofert els
darrers anys un dels indrets més cèntrics de la
vila, just al costat del Pont Medieval.

LA 3...
ges de temes agramuntins que s’han publicat en els darrers dos anys. Es farà el
diumenge 15 de desembre a 2/4 d’una
al Foment. Per amenitzar la presentació tindrem la companyia del quintet
agramuntí de música de vent, Different
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Les pàgines centrals les ocupa aquest
mes un reportatge sobre la situació urbanística de la zona al voltant del pont
medieval. Ho publiquem aprofitant l’avinentesa de l’entrada en servei de la nova
passarel·la metàl·lica de vianants, de la
qual ja en vàrem informar el mes
passat.
Aquest indret, un dels més cèntrics d’Agramunt, s’ha vist afectat
per la paralització del projecte urbanístic que estava projectat i que
incloïa la zona que antigament
ocupava la fàbrica de Ros Roca.
En publiquem diverses imatges
històriques i actuals. Cal desitjar
que l’ordenació urbanística aturada per la crisi de la construcció es
pugui tirar endavant el més aviat
possible.
En aquest número anunciem
l’obertura del calendari de celebracions
que tindran lloc durant els propers mesos, en motiu del 50è aniversari de la
sortida al carrer de la nostra revista el
mes de març de 1964. Inaugurarem el
cicle d’activitats de l’ANY SIÓ amb la
presentació del 13è col·leccionable. Es
tracta d’una recopilació de 23 reportat-

Band Brass, que ens oferirà un concert
de nadales. Ho rematarem amb una torronada popular.
La vigília, dissabte 14 al migdia, s’inaugurarà amb una visita comentada una
original exposició fotogràfica de gran
format que muntarem al voltant de la
plaça de l’Església. Durant tot el cap de

setmana estarà instal·lada i a l’abast de
tots el vianants. La mostra tindrà dues
temàtiques. Per un costat, imatges sobre
l’evolució d’aquesta cèntrica plaça i els
carrers adjacents durant la primera meitat del segle XX. Es presentaran imatges
inèdites que hem localitzat
en diversos arxius catalans.
També seran inèdites les
fotografies del segon tema
de la mostra, que tractarà
sobre els torronaires agramuntins a Barcelona. Són
documents que hem trobat
posteriorment a l’edició del
llibre sobre els torrons i la
xocolata, que vàrem presentar fa un any i que farem
públiques en aquestes dates tan torronaires.
De la resta de la informació destaquem les imatges del centenar
llarg d’agramuntins que el mes d’octubre van celebrar amb una gran moguda
la seva arribada als seus primers 40 i
50 anys. Curiosament van coincidir en
el dia, millor dit, la nit de la commemoració. Malgrat l’edat, encara se’ls veu
plens “d’ardor juvenil”. ■
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JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

Sense llum al centre històric

Segons fonts de
la pròpia empresa subministradora, va afectar
uns 800 usuaris.

a dita diu que “carrers
molls, calaixos eixuts” i
si, a més a més, no hi
ha llum, plou sobre mullat.
Això és el que els va passar
a una colla de botigues del
centre històric el dissabte 16
de novembre. Durant el dia
van caure les primeres i tan
esperades pluges, però a les
12 gran part de la població es
quedà sense fluït elèctric. En

L

alguns sectors l’absència va
seu breu, deu minuts, mitja
hora, però en una àmplia zona
del centre històric, part del
Mercadal, plaça de l’Església,
Sió, Sant Joan, Castell, Àngel
Guimerà, es va allargar durant tota la tarda i part de la
nit. Segons fonts de la pròpia
empresa subministradora, va
afectar uns 800 usuaris. Si
això ja és una gran molèstia

per a la vida quotidiana d’una
llar, ho és molt més encara
per un comerç a qui li afecta
directament al calaix.
Va ser el transformador
del carrer dels Teixidors el
que resultà més afectat. Per
aquest motiu s’hi va instal·lar
un potent grup electrogen que
diumenge, dia de tancament
d’aquesta edició, estava funcionant a l’espera de la re[NOVEMBRE 2013]
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Grup electrogen instal·lat al
carrer dels Teixidors.
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nistrament elèctric quan plou
una mica. Sembla que penetrem en el túnel del temps i
ens traslladem a l’època de la
postguerra.

JOSEP BERTRAN

1. Reforç de la xarxa
elèctrica
Des de fa setmanes la companyia Endesa està treballant
en el reforç de la línia d’alta
tensió que porta l’electricitat des de l’embassament de
Camarasa a Barcelona. En
aquests moments ja s’han
construït els pilotatges on
s’ha d’assentar la nova torre
que, com es veu a la foto, ja
està muntada al peu de l’antiga. El canvi es deu a la substitució del cablejat actual de
coure pels d’alumini.
1
Una torre prop d’Agramunt a punt
de ser substituïda.

JOSEP BERTRAN

La popular nutricionista firmant
i comentant el seu darrer llibre.

6

2. Pilar Senpau
paració de l’avaria. Sembla
estrany que en una època en
què estem envoltats de la tec-

nologia més avançada encara
tinguem aquests dèficits tant
greus com els talls de submi-

En el marc de la sèrie de
conferències “Dona informa’t”, organitzat pel Consell
Comarcal de l’Urgell, s’han
celebrat dues xerrades. La
primera, el mes d’octubre a
càrrec de Xavier Forns Balcells, que va tractar sobre
l’homeopatia. L’altra, la protagonitzà Pilar Senpau el dia
14 de novembre i tractà sobre
Els aliments imprescindibles
per a viure, per pensar i per
sentir, un tema que la popular
doctora nutricionista centra
en el seu darrer llibre “Menjar bé, una qüestió d’intelligència”. El públic omplí de
gom a gom la sala de conferències del Casal. Al final de
la xerrada departí àmpliament
amb el públic i firmà nombrosos exemplars del llibre.

3 i 4. Festes aniversaris
Els nascuts els anys 1963 i
1973 van celebrar el dissab-

2
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FOTOGRAFIA VALLS

Fila 1: Sisco Clotet, Toni Sorribes, Santi Cluet, Julià Fité, Xavier Escolà.
Fila 2: Joan Rovira, Moisés Sin, Joan Rodríguez, Xavier Sangrà, Rafael Castro, Ramon Pampalona, Ramon Llena, Josep Mª Codina, Joan Morente, Ramon Sánchez, Jordi R. Potrony, Alfons
Amigó, Jordi Poch, Sisco Nogales, Joan Boncompte, Josep Mª Folguera, Jaume Bernaus, Xavier
Infante, Miquel Terré, Ramon Camats, Josep Mª Marco.
Fila 3: Gilbert Bertran, Jaume Nadal, Jaume Rosinés, Antoni Bonet, Josep Mª Ros, Josep
Ruich, Josep Mª Costafreda, Ramon Bertal, Xavier Cluet, Dolors Repilado, Ramona París,
Soli Miralles, Miquel Torres.

Fila 4: Carme Utges, Carme Roman, Pilar Balagueró, Rafa Mendoza, Núria Tarragona, Rosa
Caus, Carme Ribera, Montse Cama, Dolors Bullich, Marta Castellà, Maribel Santamaria, Esther
Mitjavila, Josefina Triquell, Isabel Sorribes.
Fila 5: Manoli Lombardo, Maribel Vázquez, Isabel Guixé, Maricel Prat, Olga Grau, Rosa Mª
Grau, Àngels Bertral, Maribel Lluch, Dolors Pedrol, Maite Freixes, Carme Barrios, Carme
Marquilles, Imma Guim, Tere Niubó, Magda Parra, Pepa Barbero, Pepi Carrere, Mari Lobo.
Fila 6: Josep Mª Bosch.

4
Xavier Albareda, Francesc Xavier Gené, Jordi Clotet, Víctor Martí, Joan Carles Piña, Àngel Jiménez, Josep Saiz, Daniel Lluch, Jordi Moreno, Josep M. Farré, Josep Muixí, Jaume Sanchis, Salvador
Nadal, Romà Puigpinós, Vicenç Carbó, Alfons Galceran, Carlos Gil, Leandro Peralta, Felip Vilanova, Manel Milan, Toni Baró, Lluís Mora, Jordi Alcalà, Josep Bertran, Meritxell Oliva, Carme
Lasierra, Josep M. Balasch, Maribel Eroles, Rosa Baltral, Marta Preñanosa, Mercè Ariasol, Samuel Amat, Montse Miralles, Elena Pascuet, Olga Pedraza, M. Àngels Bernaus, Belén Nogales,
Remei Baró, Alícia Burgos, Carmen Campos, Núria Guixé, Eva sorribes, Jaume Vilanova, Neus Bertran, Amor Huguet, Núria Gros, Elena Ripoll, Gemma Vicens, Socors Esteve, Anna Ribera,
Maite Figuera, Judith Solé, Nati Tugues, Kira Pedrós, Marta Torrescassana, Maricel Huguet, Maria Macià, Carme Badia i Núria Valls.

[NOVEMBRE 2013]
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FOTOGRAFIA VALLS
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Dissabte, 14 de desembre

Inauguració i visita guiada de les exposicions
fotogràfiques: L’evolució del centre històric
i Els torronaires a Barcelona

19644
20144

aanys

ANC, FONS SAGARRA

Com a activitat complementària de la
presentació del llibre Agramunt, reportatges de la història, la Revista
Sió ha organitzat una exposició de fotos del centre històric de la població. Els coberts de la plaça s’ompliran
de fotografies de gran format sobre l’Agramunt del primer
terç del segle XX i d’imatges inèdites de les parades dels
torronaires agramuntins a Barcelona. Durant l’acte d’inauguració es farà una visita comentada de la doble mostra
gràfica.

Parada d’un torronaire agramuntí a la plaça de Catalunya de Barcelona,
l’any 1934.

Hora: 12.00 h
Lloc: Plaça de l’Església

Organitza: Revista SIÓ
Col·labora: Ajuntament d’Agramunt

Diumenge, 15 de desembre

Presentació del 13è col·leccionable de SIÓ

AGRAMUNT,
REPORTATGES DE LA HISTÒRIA
de Josep Bertran
El llibre Agramunt, reportatges de la història conté un recull de 23
articles publicats durant els anys 2011-13 a la Revista Sió. Amb temes
tan diversos com l’Agramunt jueu, el Canal d’Urgell, el Pou del gel o la història
i la
tò i del
d l ciclisme
i li
l natació
t ió a
Agramunt, aquest recull conforma el 13è volum de la col·lecció que Sió ha anat publicant ens els darrers
25 anys. És també el tret de sortida de
la commemoració del 50è aniversari
de la revista.

Different Band Brass

8

Hora: 2/4 d’1
Foment Parroquial
sió 597 Lloc:
[NOVEMBRE 2013]

L’acte estarà amenitzat per les nadales
del grup de vent Different Band
Brass i finalitzarà amb una torronada
popular.

Organitza: Revista SIÓ
Col·labora: Parròquia d’Agramunt

FONT: SERGI SANGRÀ
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7
Sergi Sangrà flamant campió de Catalunya.

6. Joan Serra campió de
supermotard

5
JOSEP ROVIRA

Un moment del recital poètic.
A baix, el Johnny dalt de tot del pòdium amb el seu fill Max.

te dia 26 d’octubre les seves
respectives festes commemoratives. Cadascú pel seu costat varen organitzar un sopar
de germanor seguit d’actuacions musicals amb un repertori majoritari de peces de la
seva no tan llunyana joventut.
La foto de família en serà el
record més preuat.

5. Trobada d’escriptors
per la pau

6
FONT: JOAN SERRA

Per setè any consecutiu
l’Espai Guinovart va celebrar
una nova Trobada Internacional d’Escriptors per la Pau.
Enguany se celebrà el diumenge 17 d’octubre, amb un
recital poètic a càrrec de l’escriptora de la Terra del Naga,
Easterine Kire Iralu, amb els
músics Gilberto Rivero i Aníbal Martínez.

El motorista agramuntí,
Joan Serra, Johnny, ha aconseguit el seu tercer títol de
campió de Catalunya de motociclisme supermotard en
categoria SM4, després d’obtenir els tres punts que li faltaven al guanyar la prova disputada al circuït d’Alcarràs el
passat mes d’octubre.

7. Sergi Sangrà campió
de Catalunya d’endurades
El pilot del C.H. Agramunt,
Sergi Sangrà, es va proclamar
campió de Catalunya a la localitat d’Espluga de Francolí
on es disputava la penúltima
prova del campionat el dia 27
d’octubre a falta encara d’una
carrera. A més a més aquest
any ha disputat dues proves
del campionat d’Espanya que
es van celebrar a les localitats
de Puig-reig, on va acabar en
10a posició Junior Open, i a
la prova de dos dies de Valls
de Torruella que va finalitzar
en una 7a posició de la categoria. ■
[NOVEMBRE 2013]
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E N T ITATS

Informacions de l’ANC
quest mes us donem
dues notícies: primerament, que l’Assemblea
Nacional Catalana i Sàpiens
han endegat un projecte per
fer arribar la veu de Catalunya
al món, donant a conèixer el
fonament històric, cultural i
social del procés d’independència que el nostre poble ha
posat en marxa, explicant que
tres segles després del desastre de 1714, Catalunya no només no ha perdut la seva consciència nacional, sinó que, al
contrari, aquesta és més viva
que mai. El projecte arranca
del fet que, fora de singularitats, com el FC Barcelona o la
mateixa ciutat de Barcelona,
el món ens desconeix. Per
això cal que expliquem a tothom què és Catalunya i el desig que tenim els catalans de
ser amos del nostre destí. Que
aquesta voluntat no és conseqüència de la crisi sinó de la
necessitat que tenim, com a
poble, de governar-nos, cosa
que ja fa més de cent anys
han expressat catalans ben
coneguts, com Antoni Gaudí o
Pau Casals.

A

Cal que expliquem
a tothom què és
Catalunya i el desig
que tenim els catalans de ser amos
del nostre destí.

Hem d’aclarir que el futur
que volem els catalans no va
en contra de res ni de ningú, i
que la nostra llibertat es troba
en el camí de fer un món una
mica més lliure. Per explicar
aquesta voluntat i el procés
històric del nostre nacionalisme, s’ha fet una base de dades amb els noms i les adreces de les persones més influents del món, perquè totes
elles coneguin de primera mà
què és Catalunya i quines són
les causes que ens han dut a
l’etapa actual d’emancipació.
A aquestes persones se’ls farà
arribar el DVD de la Via Catalana juntament amb el llibre El
món ho ha de saber. La quantitat de destinataris, que inicialment era de 10.000, ja s’ha
superat; actualment són més
de 12.000, de manera que
es pot continuar ajudant, amb
quotes a partir de 15 €, perquè el llibre arribi a més persones de tot el món. Els enviaments començaran a partir del
proper mes de desembre. Es
pot participar en la campanya
o adquirir el llibre a <www.elmonhohadesaber.cat>.

La segona notícia és que
aquest mes iniciem la campanya SIGNA UN VOT PER
LA INDEPENDÈNCIA, amb
la qual volem aconseguir que
tots els participants de la
Via Catalana i més persones
encara, partidàries de la independència, signin un vot
que sigui un aval als nostres
polítics per tirar endavant el
procés, sense les dilacions
que proposen els partidaris
de terceres vies, que no farien altra cosa que portar-nos
al cansament més estèril. Entre tots ho hem d’evitar. La
nostra decisió ha de ser ferma
i exigent.
Al compte de Facebook,
<Agramunt – Ribera del Sió
Per la Independència>, ja
tenim 652 amistats, i encara en volem més. La nostra
base social, com a normalització de l’independentisme a
les nostres terres, ha d’anar
augmentant. Per informacions
de l’ANC i inscripcions com
a membres o simpatitzants,
<www.assemblea.cat>. Al correu, ens trobareu a <agramunt@assemblea.cat>. ■

[NOVEMBRE 2013]
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PINTURA I DECORACIÓ

JAUME VILLALTA
Avinguda dels Esports, 6, 2n, 2a
Tel. 973 39 08 10 - Mòbil 626 92 97 51
25310 AGRAMUNT (Lleida)
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L’Esplai a la Fira del Torró

FONT: ESPLAI SIÓ

E

ls esplais Sió i Xino-Xano vam ser
presents a la Fira del Torró i la
Xocolata a la Pedra d’Agramunt.
Alguns ja ho vau poder comprovar... i
tastar!
Vam muntar una paradeta on oferíem
creps, biquinis i fruita. L’experiència
va ser cansada, però divertida! A més,
també oferíem informació dels nostres
esplais i, per tant, va ser una oportunitat per donar-nos a conèixer una mica
més.
També us volem explicar que, com
sempre, desenvolupem la nostra tasca
de manera desinteressada. Per tant,
els beneficis obtinguts es destinaran
íntegrament a l’esplai.
Una abraçada dolça com les creps!

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

per JOAN PUIG i RIBERA

La consulta

V

Des de Madrid no
volen parlar de la
independència de
Catalunya. Més
encara. No volen
sentir a parlar
d’una possible
consulta que permeti preguntar als
catalans quin és el
seu desig: escindir-se de l’estat o
continuar-hi com
fins ara? Senzillament el Govern i
tots els partits fan
com si res, talment
l’estruç que amaga
el cap sota terra.

ivim un moment polític
de gran intensitat. El
debat sobre el futur de
Catalunya i la seva possible
separació d’Espanya han fet
arribar les tertúlies de tota
mena al punt d’ebullició.
Realment són uns temps màgics perquè les aigües estan
esvalotades i això és un signe
que pot passar quelcom transcendent i definitiu. Encara
que algú pugui pensar que
tant de rebombori no condueix enlloc, altres pensen que
els símptomes que alguna
cosa canviarà converteixen el
present en un camí que té al
davant una cruïlla decisiva.
Des de Madrid no volen
parlar de la independència
de Catalunya. Més encara.
No volen sentir a parlar d’una
possible consulta que permeti preguntar als catalans quin
és el seu desig: escindir-se de
l’estat o continuar-hi com fins
ara? Senzillament el Govern i
tots els partits fan com si res,
talment l’estruç que amaga el
cap sota terra. Com a molt,
perquè la realitat els punxa,
diuen que ni parlar-ne i que
aquest no és assumpte que
es pugui discutir. Aquesta actitud, però, ja no ve de nou,
perquè la manera de fer de
Mariano Rajoy en la majoria
dels assumptes que afecten
el govern d’Espanya ha estat
ignorar la situació i fer-se el
desentès amb la consigna de
qui dia passa any empeny.
Els polítics de Madrid,
doncs, no volen saber res de
la consulta. No obstant la realitat és persistent i, vulguis o

no, es pronuncien al respecte
ni que sigui per tornar a negar la possibilitat que el poble
català es pronunciï democràticament. Crec que en aquest
sentit ja s’ha guanyat una petita batalla. Temps enrere ningú no en deia res de la independència de Catalunya. Ara
s’ha aconseguit que se’n parli
ni que sigui per atacar-la o
negar-la. El que semblava impensable, s’està plantejant, i
això ja és un primer pas. I ja
sabem que la història sovint
ha avançat començant amb
passos petits però decisius.
El poble català, amb la manifestació de l’any passat i la
cadena humana d’aquest, s’ha
avançat als polítics que, en
alguns casos, els ha agafat a
contrapeu. De manera que els
partits sovint van a remolc per
no dir a la deriva. Quan es facin unes noves eleccions comprovarem si l’han encertada
gaire, encara que tot fa pensar
que n’hi haurà que es donaran
una patacada històrica.
Els convergents arrosseguen un llast amb en Duran
que els fa anar de tort. No es
comprèn com d’una vegada
per totes no adrecen (o endrecen) la situació. Quan el
president Mas o Convergència diu una cosa, no tarda en
Duran a posar aigua al vi i a
sortir amb un estirabot que ho
capgira tot. S’entén que els
convergents no vulguin partir
peres, perquè les divisions
mai no són bones, però la
situació esperpèntica esdevé
insostenible i incomprensible
per part dels ciutadans.

Els socialistes, des que el
vaixell va fer aigües, no acaben de trobar el rumb i naveguen perduts enmig de la
tempesta amb un capità que
vol i dol, però no vol. O com si
diguéssim, amb un Pere Navarro que diu, sí però no, que
és com dir ni blanc ni negre
sinó tanmateix. Se’ls veu tan
perduts que estaria bé que
fessin una novena a la Mare
de Déu dels Desemparats per
veure si es troben a ells mateixos.
Mentrestant a Madrid qualifiquen la nostra dèria d’impossible. Entre altres coses
perquè la sacrosanta Constitució no permet plantejar
cap escissió. I com que no
ho permet, no és possible. I
com que no és possible, no
ho permetran. I aquí estem
encallats mentre ignoren que
les lleis són movibles, canviables, millorables i que les lleis
estan al servei de les persones
i no a l’inrevés i que, per tant,
si es vol es poden canviar,
modificar, suprimir millorar o
reinterpretar. Que tot hi cap.
Per si això fos poc, ara resulta que els partits catalans
tenim problemes a l’hora de
trobar la pregunta de la consulta que el Parlament vol
fer a la ciutadania. Ja es veu
que ni en això ens posarem
d’acord, perquè n’hi ha que,
es faci la pregunta que es
faci, mai no els agradarà, ja
que en el fons del fons no en
volen cap. I tan senzill com
és preguntar: “Vols que Catalunya sigui un estat lliure,
independent i sobirà?”. ■
[NOVEMBRE 2013]
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OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: cargolet

Té la mida més o
menys d’una nou
amb un bec molt
petit i una cua
curta i prima que
gairebé sempre la
porta en posició
vertical talment
com si es tractés
d’una antena.

E

l cargolet és un dels
ocells més desperts de
la nostra avifauna, té la
mida més o menys d’una nou
amb un bec molt petit i una
cua curta i prima que gairebé sempre la porta en posició
vertical talment com si es
tractés d’una antena. Es tracta d’un ocell que no és gaire
difícil de reconèixer perquè, a
més, es mou sempre amunt
i avall nerviosament per buscar-se el menjar i per això es
deixa veure més que altres
ocells que són més grans. El
color del seu plomatge s’assembla molt al de la fullaraca, la qual cosa li serveix
de camuflatge per poder-se
protegir millor dels atacs de
possibles depredadors que
l’envolten, que són molts.

Un plomatge format per una
combinació de franges fosques amb altres de bastant
més clares. Un disseny que si
ens hi fixem el trobarem repetit en altres ocells encara que
siguin ben diferents però que
també solen fer vida enmig
del sotabosc, com per exemple la becada.
Li agrada molt viure envoltat de mates i acostuma no
sortir gaire del seu ambient.
Així, el veurem preferentment
en boscos de ribera, rouredes,
prop de les fonts i també a
vora de les masies i d’altres
edificacions rurals on busca
forats entre les parets i els
marges per poder-hi entaforar
el niu, el qual construeix normalment a poca alçària del
terra.
En arribar la primavera,
concretament al mes d’abril,
els mascles van de bòlit i
s’afanyen a fer el niu, ells tot
sols, i han d’intentar que la
seva obra s’acosti tant com sigui possible a la perfecció per
poder convèncer una femella
que se la mira com qui diu
amb lupa abans de decidir si
l’accepta o no, perquè si no
és així, de vegades n’han de
fer diversos abans de rebre el
sí. Un cop resta ben enlluernada és el moment en què es
consolida la parella i el d’anar
per feina per començar les
tasques de la seva reproducció.
El niu té la forma d’una
bola una mica allargada que
s’assembla a un ou, proveït
d’un forat d’entrada petitó
i és de la mida no més gran
que un puny, el qual instal-

len en sentit vertical.
La femella, un cop acabada
la posta dels ous els incuba
tota sola, mentrestant, quan
ella té necessitat de menjar,
el mascle n’hi proporciona
perquè no hagi d’abandonar
el niu en situacions perilloses donades sobretot per la
climatologia, ja que un refredament sobtat dels ous podria
tenir greus conseqüències i
esgarrar la cria.
Un cop han nascut els
polls, tots dos pares se’n fan
càrrec i procuren atipar-los
tant com poden fins que es
fan grans i poden valer-se per
si mateixos.
Els cargolets, juntament
amb els reietons i els bruels
diuen que són els ocells més
petits que viuen a Europa, i
de petits ho són tant que amb
prou feines arriben a pesar
deu grams i, és clar, el seu
cos és tan insignificant que
de vegades s’esmunyen pels
forats de les xarxes amb les
quals volen agafar-los per
practicar els anellaments.
Quan jo era un nen, recordo
que el meu pare m’ensenyava
un ocellet tan petitó que rastrejava per un marge ample
i humit i em deia que el seu
nom era cargolet, i va resultar
que era tan graciós i atractiu
que, de tant en tant, anava
a visitar-lo. Sempre el podia
veure, però de sobte, el meu
amic va desaparèixer i no el
vaig trobar mai més. Llavors el
meu pare em va explicar que
devia tenir el niu en aquells
voltants no gaire lluny i després s’hauria desplaçat tota la
família cap a un altre lloc. ■
[NOVEMBRE 2013]

sió 597

17

18

sió 597

[NOVEMBRE 2013]

OP IN IÓ ELS LEC TO R S ESCRIUEN

L’únic objectiu que
pretén aquest escrit és fer palesa
la decepció que
vam sentir alguns
dels assistents
en l’acte realitzat
al Casal el dia 11
d’octubre, per
commemorar els
25 anys de la Fira
del Torró a Agramunt.

Nosaltres ens
preguntem si no
tenia cabuda en el
vídeo resum de la
història de la fira
un projecte sorgit
i coordinat des de
l’Ajuntament.

E

n el Sió del passat octubre de 2013, en la
pàgina 63, en l’apartat grups polítics municipals
sota el títol: «Els projectes
col·lectius són patrimoni de
tothom», llegim:
“...Els projectes col·lectius
no pertanyen ni a una, ni a
dues, ni a deu persones. Són
fruit del treball de moltes
persones i per aquest motiu és important entendre’ls
d’aquesta manera. Els equips
de govern hi som durant un
temps, perquè els agramuntins així ho han escollit i
treballem intensament, amb
la il·lusió, la humilitat i la
responsabilitat de fer encara
més grans aquests projectes
col·lectius, però sense oblidar
que aquest patrimoni forma
part d’un poble...”.
Aquesta afirmació, doncs,
no és veritat. Quan una cosa
no ha convingut s’ha fulminat,
com l’espectacle “Un menjar
celestial”, el qual fa tres anys

que el van treure i mai no hem
manifestat la nostra sorpresa
en públic ni hem publicitat
el malestar inicial d’aquesta
decisió perquè creiem que els
que governen, encertadament
o no, poden decidir el que
volen i també pensem que
tot és fruit d’aquesta manera
de fer política mal entesa, de
diferències personals, de problemes entre els polítics del
moment i tot el que envolta
aquest món enrarit dels que
manen. Però no volem parlar
d’això, NO.
L’únic objectiu que pretén
aquest escrit és fer palesa la
decepció que vam sentir alguns dels assistents en l’acte realitzat al Casal el dia 11
d’octubre, per commemorar
els 25 anys de la Fira del Torró a Agramunt.
Vam visionar un vídeo que
pretenia ésser un resum de la
història d’aquest afer i que va
començar fent esment a tot el
que és la part gastronòmica

de l’esdeveniment,
amb els directors
de la fira, els alcaldes dels diferents
moments, els mesttres torronaires...
Fins aquí tot molt
bé; semblava que
agafava el caire de
parlar només del
ttorró i la xocolata.
Perfecte. Fins que
un noi va encetar
l’apartat
d’altres
activitats i va comentar que se’ls
havia convocat en
el seu moment per
programar actes alternatius
a l’alimentària per complementar la fira i aquí vam pensar que si parlaven d’altres
àmbits, farien algun incís a
“fira nit”, si més no al macro
espectacle UN MENJAR CELESTIAL que es va realitzar
durant tres anys consecutius.
Doncs NO. Ni una sola fotografia, ni una sola menció.
Ens vam sentir decebuts, ja
que creiem que amb la quantitat de gent que hi participava, tant a nivell d’entitats
i particulars com d’afluència
d’espectadors que s’hi acollia, era suficient per fer-lo
sortir al vídeo i fer-ne un incís
com a record.
Nosaltres ens preguntem
si no tenia cabuda en el vídeo resum de la història de
la fira un projecte sorgit i coordinat des de l’Ajuntament,
gestat i treballat durant l’any
2007 i que va veure la llum
l’any 2008, avalat pel departament de Cultura de la Ge[NOVEMBRE 2013]
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Era possible una breu menció?
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neralitat quan es va presentar
la programació del projecte,
subvencionat els dos primers
anys per aquest departament
i, una vegada consolidat i
sense subvenció, abaratint

costos perquè se’n pogués
continuar gaudint. Un espectacle que els mitjans de comunicació locals, comarcals i
provincials van destacar en el
seu moment.
No teníem dret a ser citats
amb una foto o un cartell perquè quedés constància que
un grup nombrós de persones
també hi vam ser? Que també
hem format part de la història
d’aquests anys? Doncs no.
Sembla que aquest projecte ple de vida, d’il·lusió,
entusiasta, engrescador, dinàmic, participatiu, de qualitat musical i interpretativa,
integrador, ple de voluntat,
de respecte, constància i esforç no era suficient per ser
anomenat i no aglutinava les
qualitats necessàries per ser
mencionat. Molts dels que hi
érem pensem que sí.
En sortir de l’acte hi van haver diversos comentaris sobre
el tema i se’ns preguntava si
hauria pogut ser un oblit, però
això és impossible ja que hi
ha molta gent actualment a
primera línia de l’organització
que havien participat com a
col·laboradors a l’espectacle,
als tallers, als muntatges
audiovisuals... A més, tot el
material fotogràfic, els enre-

gistraments i l’escenografia
són a l’ajuntament. Per tant
no pot ser un oblit.
Va ser idea d’una collaboradora, via e-mail, que
va exposar que havíem de fer
arribar la nostra decepció als
responsables i que les coses
ben dites sempre tenen cabuda i així ho hem fet.
Per anar acabant, ho volem
fer amb el símil culinari que
els nostres polítics tant els va
agradar utilitzar en els parlaments el dia de la commemoració dels 25 anys de fira.
Ells parlaven de l’esforç, la
paciència i altres virtuts que
es necessiten per fer el típic
producte agramuntí i feien la
comparació amb l’estat actual del país, remarcant que la
feina s’ha de fer units.
Nosaltres voldríem dir que
en l’elaboració del producte
si sovint es posa molta avellana (voluntariat de les entitats,
particulars) i poca mel (sensibilitat dels governants) a
vegades pot quedar un regust
amarg i això no és positiu per
a un poble. No ajuda als projectes col·lectius.
Grup de participants
espectacle Un menjar
celestial (2008-2010)

[NOVEMBRE 2013]
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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

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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Entrevista al president
de la Generalitat de Catalunya

– Quines són les lleis de la Unió Europea que s’han de canviar per arribar
a la majoria d’edat de Catalunya?
Els tractats europeus no diuen que
Catalunya quedaria dins de la UE,
però tampoc diuen el contrari, com
tampoc estableixen en quina posició quedaria l’Estat en cas que hi
hagués una separació institucional
a Espanya. Com a ciutadà europeu,
espero que les institucions d’Europa
en comptes de treure gent fora posin
gent a dins, com han fet en les últimes dècades.
– Europa recolzarà el procés sobiranista de Catalunya?
Crec que la Unió Europea no s’en-

frontarà al procés sobiranista ni
prendrà un posicionament definitiu i
oficial fins que no es trobi de veritat
amb el cas, perquè no hi ha precedents. Sabem que per a ells és un
problema més i Catalunya pot arribar
a ser un repte més que es plantegin,
però confio que trobarem una solució. Perquè el que jo em pregunto és
quin sentit té que amb una població
com la catalana, que ja està dins de
la UE, que els seus ciutadans tenen
drets adquirits des de fa més de 25
anys, que complim les normes, que
volem seguir sent-hi i que, a sobre,
som contribuents nets des del primer
dia, se’ns hagi de fer fora per voler
tenir un estatus polític diferent. La
solució europea no passarà per expulsar 7,5 milions d’europeus, serà
una altra. La UE no expulsarà europeus perquè vulguin tenir un estatus
diferent i nosaltres som europeus,
exactament igual que els altres.
– Com afectaria el fet que Catalunya
quedés fora de la Unió Europea a les
empreses catalanes? I el fet que s’hi
quedés?
Tal i com ja he apuntat abans, no
contemplo la possibilitat que Catalunya quedi fora de la Unió, és un
plantejament que no vull acceptar
d’entrada, perquè ens sentim bé a
Europa, hi volem seguir sent, i farem
el que calgui perquè s’entengui.

– Quins són els països Europeus que
recolzarien el fet que Catalunya esdevingués un nou estat d’una manera pacífica, democràtica i legítima? (Alemanya, Gran Bretanya, França, Itàlia...).
Bé, no crec que puguem fer ara
una llista dels que sí i dels que no,
perquè no són només els països, sinó
també la Unió Europea, qui s’haurà
de pronunciar. Jo confio que la UE,
quan arribi el moment, valori el que
està passant a Catalunya, perquè no
hi ha gaires moviments d’arrel popular, democràtica i pacífica que despertin la càrrega de transversalitat i
d’il·lusió que hi ha avui en la societat
catalana. I això és un model també
per a Europa, i crec que li ha d’interessar com a moviment democràtic.
– En quina situació es troba el procés per a la celebració de la consulta
per la sobirania del poble català?
El 23 de gener, el Parlament va
aprovar en sessió plenària una històrica declaració de sobirania i del dret
a decidir del poble de Catalunya. El
Govern espanyol, de manera incomprensible, va recórrer la declaració
de sobirania davant el TC, que en va
declarar la suspensió. Al marge de
la decisió final que s’acabi prenent,
és absurd i resulta difícil d’entendre
que s’intenti anul·lar un posicionament polític, que trasllada la voluntat
dels ciutadans de Catalunya d’exercir
[NOVEMBRE 2013]
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L’alumne Marc Bosch Valentines de segon de batxillerat de l’institut ha fet un treball de recerca sobre un
tema molt actual i candent: La independència de Catalunya. Això l’ha portat a fer una entrevista a l’Honorable president de la Generalitat, Artur Mas, per tal d’incloure-la en el treball, quan va saber que havia
de visitar la nostra vila. Es posà en contacte amb el gabinet de presidència i rebé una resposta positiva,
si bé se li digué que l’entrevista no es realitzaria directament, sinó que havia de lliurar les preguntes per
escrit i que el president ja les hi contestaria també per escrit. I així es féu. Quan vingué a Agramunt, tot i
el protocol, Artur Mas tingué un moment per saludar l’estudiant i fer-s’hi una fotografia. A continuació es
reprodueix l’entrevista que va fer en Marc a l’Honorable President.
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“Tinc 500 amics a internet,
però no hi ha res com
sentir-los a prop meu”

Joves com tu

Pots passar hores connectat amb els amics,
però el que t’agrada més és compartir amb
ells un concert, una pel·lícula o una excursió.
Si tens entre 14 i 25 anys, apunta’t al
programa jove de ”la Caixa”: podràs disposar
d’avantatges i descomptes en lleure, cultura
i viatges, i tindràs accés a beques, habitatge,
feina, voluntariat i molt més.

lkxa.com
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el seu dret a decidir per vies estrictament democràtiques.
El passat mes de març el Parlament també va aprovar per una majoria encara més àmplia una resolució
que instava el Govern a iniciar un
diàleg amb el Govern central per a fer
possible la celebració de la consulta.
A més, el Parlament va constituir la
Comissió d’estudi del dret a decidir
i es va constituir el Pacte Nacional
pel Dret a Decidir, on es troben representades la societat civil i les institucions més representatives del país, el
món local i les forces polítiques que
en són favorables, més enllà de la
seva posició final en el moment de
la consulta.
Per la seva banda, el Govern va
constituir el passat mes d’abril el
Consell Assessor per a la Transició
Nacional. Per tant, per part del Govern, podem dir que el full de ruta
està clarament definit. A més, ja he
reiterat en nombroses ocasions que
el meu compromís és que, abans de
final d’any, es concreti la data i la
pregunta de la consulta.
– Quins són els passos a seguir en el
cas que el referèndum per a la sobirania del poble de Catalunya no es pugui
celebrar?
Seguirem treballant amb l’objectiu
de celebrar la consulta de manera
acordada amb l’Estat, o com a mínim
en un marc de tolerància i d’absència
de conflicte jurídic. Amb tot, si això
no fos possible, ja he dit que com a
president estic disposat a utilitzar
tots els instruments democràtics i
legals al meu abast perquè el poble
català pugui decidir lliurament el seu
futur com a país, inclosa la convocatòria d’eleccions. Aquest seria el
darrer recurs.
– Quin és el pla a seguir en el cas
que els resultats de la consulta mostrin
que hi ha una majoria de la població
catalana que vol que Catalunya sigui
un nou estat d’Europa?
Quan en un país es plantegen les
situacions històriques que vivim a
Catalunya, només hi ha una solució,

que és votar. A partir de la votació,
haurem de construir junts el país que
en resulti, els que guanyin la consulta i els que no la guanyin.
– Es pot arribar a plantejar una Catalunya fora de la Unió Europea?
Les converses que el Govern ha
mantingut amb funcionaris d’organismes internacionals apunten que
Catalunya no es quedaria fora de la
UE. Tot i així, s’ha d’entendre que
la comunitat internacional no rebi el
procés amb els braços oberts, perquè
seria una invitació a altres territoris
a iniciar processos similars. Però no
és cert que Catalunya quedi absolutament aïllada del mapa europeu,
perquè tècnicament i legalment no
és possible. I, a més, això no interessa a cap país, ni tan sols a Espanya.
– Quants anys planifica que tardarà
la independència de Catalunya?
Perquè surti bé el procés que està
vivint el país, més que en el calendari ens hem de fixar en fer-ho molt
bé, en carregar-nos de raons i d’arguments per donar resposta tant als
que estan en contra del procés com
als que mostren escepticisme, com
pel que fa a la comunitat internacional. Ens hi juguem tant i per a tants
anys que la primera obligació que tenim és fer-ho bé.
– Creu que una Catalunya independent seria reconeguda sense molts
obstacles per les principals potències
mundials? (Estats Units, la Xina, els
països Àrabs).
És un cas que no s’ha produït i es
pot especular molt, però la realitat,
agradi o no, és que no s’ha produït.
I, per tant, no puc afirmar amb rotunditat que passarà una cosa determinada, ni la contrària. Les lleis i els
tractats s’acomoden a les situacions
polítiques i les excepcions es fan per
a les situacions que es van produint.
– Com veu les relacions entre Catalunya i Espanya?
Nosaltres no volem ser ni adversaris ni enemics dels pobles d’Espanya, sinó conviure d’una altra forma.
I això no és cap delicte ni cap pecat.

Cal trobar solucions dins dels marcs
legals, a través del diàleg i de la negociació. És el que ha fet sempre
Europa, trobar solucions per a tot, i
el que demanem al Govern espanyol
és que doni una resposta madura i
democràtica a les aspiracions d’un
poble que està en marxa, que el que
vol és ser escoltat, respectat i tenir
resposta. Que s’asseguin en una taula a negociar els termes per fer la
consulta l’any que ve, com han fet
altres pobles democràtics de la mateixa Europa.
– Creu que hi ha alguna alternativa
a la independència que sigui viable i
possible?
Després d’un recorregut de tres segles, veiem que el famós “encaix de
Catalunya a l’Estat” no ha estat possible, sentències com per exemple la
del Tribunal Constitucional en contra
de l’Estatut i altres circumstàncies
ens han fet adonar que ja només hi
ha una solució: votar, i construir tots
junts el país que en resulti.
– Té algun as a la màniga?
Sempre que em pregunten per
plans B o asos a la màniga dic el
mateix, que en una negociació no es
poden ensenyar mai totes les cartes.
Per tant, permeti’m que no li respongui.
– Sap que té tota la confiança del poble català. No li pesa com una llosa?
No sé si tinc la confiança de tothom, però sé que hi ha una àmplia
majoria del poble de Catalunya que
s’ha expressat amb el que considero
el moviment més fort, il·lusionant, democràtic i pacífic d’Europa. En aquest
camí és important que les minories
no se sentin expulsades del projecte
comú, però tampoc no poden ni han
d’obstaculitzar el camí que les majories han decidit emprendre, sempre
que aquest camí s’expressi de forma
democràtica i pacífica. Com a president de la Generalitat he insistit sovint que el meu compromís és clar i
explícit: el poble de Catalunya ha de
ser consultat l’any vinent sobre el seu
futur polític. ■
[NOVEMBRE 2013]
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FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Nadal a l’Espai

Desembre 2013 / gener 2014

El teatre de Guinovart: escenografies
22 desembre 2013 / febrer 2014

Art urbà: Andrea Btoy
12 octubre / 8 desembre 2013

Guinovart a Agramunt
1 setembre / 8 desembre 2013

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

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:
Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,
Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04
info@espaiguinovart.cat · www.espaiguinovart.cat
Visites concertades per a grups.
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FONT: ROS ROCA
JOSEP BERTRAN

Fernando Ros i un grup de treballadors amb un dels característics remolcs que Ros Roca va fabricar durant molts anys.

El mateix indret durant els treballs d’enderroc de les instal·lacions de la fàbrica que s’aixecà fa més de mig segle.

28

Foto gran pàgina anterior: S’ha establert un pàrquing provisional en la gran esplanada que ocupava l’antiga fàbrica.
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L’illa deserta
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El canvi de passarel·la del pont medieval posa encara
més en evidència la situació urbanística d’una de les
zones més cèntriques i concorregudes d’Agramunt

aanys

FONT: ROS ROCA

Vista del pati, amb una gran claveguera al mig, abans d’habilitar-se com a pàrquing.

El pati de la serradora ple de fusta per convertir en taulons i fer-ne carrosses.

[NOVEMBRE 2013]
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L

a bombolla immobiliària esclatà a Agramunt
sense que s’hagués
acabat d’urbanitzar un dels
indrets més cèntrics, just al
costat del Pont Medieval on
antigament hi havia els tallers
de Ros Roca. El canvi de la
passarel·la de vianants ha
facilitat almenys, l’ordenació
vial d’aquest punt, possiblement el més transitat d’Agramunt, ja que encara continua
sent la principal entrada a la
població tal com ho ha estat
històricament.
La crisi de la construcció
paralitzà el projecte per ordenar l’antic solar que donava solució urbanística a gran
part de la zona, incloent-hi
la recuperació del segon ull
del pont i la prolongació del
carrer dels Horts, obert fa una
quinzena d’anys. El 2007 es
van enderrocar els edificis
que conformaven els antics
tallers, després d’haver-se
resolt judicialment a favor de
l’Ajuntament la propietat de
la zona més propera al riu,
que en el seu dia es va cedir
per un període de 50 anys
per poder ampliar les installacions fabrils.
Després de llargues negociacions entre Ca la Vila i la
propietat s’arribà a un acord
per tirar endavant un interessant projecte que preveia
la construcció d’habitatges,
vials, prolongació del carrer

29
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▼
Les màquines enderroquen
l’antiga serradora, coberts
i naus del darrere.

Manuel de Pedrolo. Malgrat la
presentació, ja fa uns quants
anys, d’un projecte per edificar, finalment el propietari no
el tirà endavant.
Entre una cosa i l’altra ens
trobem amb una gran illa
sense urbanitzar al bell mig
de la població. Amb les perspectives actuals es veu difícil

JOSEP BERTRAN

Primer pla de la serradora
mentre se serra un tronc de
dimensions espectaculars.

dels Horts, zones verdes i
l’ordenació de la riba dreta
del Sió amb l’obertura de l’ull
cec del pont i facilitar el pas
de vianants entre cada costat
del Passeig. Quedava sense
urbanitzar el cobert i el corral
de l’antiga era de Cal Manon,
entre la cantonada de l’avinguda de Catalunya i el carrer

FONT: ROS ROCA

30

sió 597

[NOVEMBRE 2013]

que a curt termini es pugui
integrar al teixit urbà, encara
que mai no se sap. Amb tot,
l’ordenació que s’hi ha fet
amb el canvi de passarel·la,
que inclou l’adequació d’un
pàrquing públic i la millora
d’accés a través de les voreres, l’han millorat força.
A finals de la dècada dels
cinquanta del segle XX el centre urbà pràcticament acabava a la meitat de la plaça del
Pou. A part de la mitja dotzena d’habitatges de la part
de la carretera, la resta eren
coberts i patis fins al Sió. Va
ser en un d’aquests patis que
la recent creada empresa Ros
Roca (1953) va ubicar la primera ampliació de la fàbrica,
aleshores dedicada únicament a la construcció de carrosses de cara a la incipient
mecanització del camp “La
industria del remolque”, deia
l’eslògan. De la constitució
d’aquesta empresa, avui una
important multinacional, es
compleix enguany el seixanta
aniversari. Malauradament a
Agramunt avui d’aquella ini-

ARXIU SIÓ

Sota aquestes línies, restes del
rètol de la fàbrica abans de
l’enderroc de la nau: “Ros Roca
la industria del remolque”.
Quan es va construir la caseta de
la bàscula i es plantà els plàtans
actuals, a la plaça del Pou encara
hi havia molt per edificar
(a la dreta).

porcs que ell engreixava. Havia nascut Cal Cansalader que
aviat va ser sinònim de prosperitat, ja que amb els seus
dos fills, Ramon i Jaume,
tiren endavant amb èxit un
negoci d’explotació ramadera,
agrària i comercial.
Fernando Ros és un carreter
expert, amb taller al Mercadal, i un músic de talla. L’any
1953 ambdós amics s’ajunten per crear Ros Roca, amb
una plantilla inicial de tres
oficials i un aprenent. Primer
ocupen petits magatzems,
però ben aviat construeixen,
en diverses fases, les installacions fabrils i un bloc d’habitatges al final de la plaça del
Pou delimitant amb el Sió.
La firma agramuntina compra l’any 1965 uns terrenys
als afores de Tàrrega i anuncia que trasllada la fabricació
a la veïna població. Va ser un
cop molt dur per a Agramunt.
L’any 1968 s’inaugurà la nova

fàbrica. Les instal·lacions de
casa nostra continuaren treballant, encara que cada vegada menys. L’any 1972 l’empresa posà a disposició dels
treballadors que ho volguessin un autobús de 40 places
per portar-los fins a la capital
de l’Urgell. Sortia a 2/4 de 8
i tornava a les 6 de la tarda.
La fàbrica del Pou continuà més o menys funcionant,
no s’acabà de tancar del tot
i amb el temps la firma obrí
altres tallers, com els del polígon, i d’altres temporalment.
Passen els anys i les installacions de l’antiga Industria
Madero Metalúrgica deixen
d’utilitzar-se i es van degradant, fins que sorgeix la polèmica quan es denuncia que
els terrenys que l’Ajuntament
havia cedit per un període de
50 anys, per tal de facilitar
l’ampliació dels tallers, ja
no eren municipals. El tema
passa al jutjat, que finalment

▼

La firma agramuntina compra
l’any 1965 uns
terrenys als
afores de Tàrrega
i anuncia que
trasllada la fabricació a la veïna
població. Va ser
un cop molt dur
per a Agramunt.

ciativa poca cosa en queda.
Ros Roca va sorgir de
l’amistat de Ramon Roca Sala
i Fernando Ros Pijuan, ambdós nascuts el mateix dia del
mateix any. El primer era un
comerciant de raça i el segon
un expert carreter membre
d’una nissaga per a la qual la
fusta i la seva manipulació no
tenia secrets. La família Roca
s’havia instal·lat a Agramunt
a principis del segle XX. El
fundador de la dinastia, Ramon Roca Nadal, regentava
un xiringuito al port de Barcelona. Entre servir menjars i
el servei de canvi de moneda
obtingué una petita fortuna
que, malauradament, no va
poder conservar.
Aleshores decideix installar-se a Agramunt, d’on era
originària la seva madrastra.
Comprà una casa a la cruïlla
del carrer Sió amb el de la
Cúria, als baixos de la qual
obrí una botiga per vendre els

ARXIU SIÓ

Vista panoràmica d’Agramunt
on es veu la fàbrica i els pisos
de Ros Roca amb totes les
instal·lacions construïdes.
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Primer pla de les naus i el bloc de pisos, tot en desús, amb la primera passarel·la de vianants.

JOSEP BERTRAN

De dalt a baix, diverses imatges de l’enderroc l’any 2007.

32

A alguns antics treballadors aquestes dues fotos de l’esquerra segur
que els portaran molts records.
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Aquests immobles ocupaven
l’actual plaça del Torronaire
que es va urbanitzar l’any 1997.
En aquesta zona, una vegada
travessat el pont, hi havia la
“Caseta de la fumigació” on es
desinfectaven els viatgers que
entraven a Agramunt durant els
períodes d’epidèmies.

resol a favor de Ca la Vila.
Delimitat oficialment el terreny, els propietaris inicien el
procés d’urbanització per aixecar-hi blocs d’habitatges i
per integrar la resta al paisatge urbà del Passeig, facilitant
la connexió d’ambdós costats
del pont medieval. El temps
va passant entre negociació i
negociació i finalment esclata
la bombolla immobiliària i tot
queda paralitzat.
Si el costat dret ha quedat
empantanegat, ja fa anys que
es va resoldre l’urbanisme de
l’esquerra amb la urbanització de la plaça del Torronaire,
que l’any 1997 culminà un
procés d’obertura de l’antic
carrer dels Horts que havia
començat uns anys abans. En

l’angle nord del carrer, aleshores un corriol, hi havia la pedra en la qual s’indicava fins
on havia arribat l’aigua durant
la històrica rovinada de Santa
Tecla (1874). Aquesta pedra
es pot veure avui, ja fora de
context, a l’esmentada plaça
i continua essent una referència de la riuada més gran de
què es té constància.
Fins a última hora van sobreviure un parell de casetes,
ja desocupades, i un corral
que durant anys van ser els
habitatges més allunyats de
la vila. Antigament aquesta zona era com “la duana”
d’Agramunt, ja que una vegada travessat el pont medieval
els viatgers que volien entrar
a la vila s’havien de sotmetre

JOSEP BERTRAN

Els terrenys que ocupava la
factoria en la darrera fase de
l’enderroc de les instal·lacions
construïdes més de 50 anys
enrere.

als tràmits que establien les
autoritats en cada moment
històric.
En èpoques reculades s’havien de pagar els impostos
d’entrada a la població i, possiblement, el “peatge” per
utilitzar el pont. Durant les
epidèmies del còlera del segle XIX (1854-1855 i 18841885), que van afectar greument els agramuntins, es va
establir en aquest indret una
estació de desinfecció. El petit edifici que s’hi construí va
ser conegut popularment durant molts anys com la “Caseta de Fumigació”. Tots els
viatgers que entraven a Agramunt s’havien de sotmetre a
una desinfecció a base d’anhídrid sulfurós i de clorur de
calç.
Com a curiositat podem dir
que a causa de la primera epidèmia van morir 38 persones,
i que durant la mateixa es va
estrenar l’actual Cementiri
Municipal en substitució del
que hi havia prop del portal
de Sant Joan, a l’actual carrer del Canal, a l’indret de cal
Xela. La primera persona que
s’hi va enterrar va ser Anna
Maria Mas i Rovira el 13 de
setembre del 1855. ■
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CO L · L A B O R ACIO N S
L I T E RÀ R IES EL CO N TE

per J. PIJUAN

L’hora del descans

L

J. PIJUAN

L’home va sentir
com es tancava
estrepitosament la
porta al seu darrere confirmant-li
clarament que ja
no hi havia marxa
enrere possible.
Per força el seu
destí es trobava
dins d’aquell recinte i l’havia d’acceptar tant sí com
no d’una manera o
d’una altra.

a notícia del seu imminent trasllat l’ha trasbalsat. No es pot creure
que després de tants anys residint en aquell pis complint
a la perfecció amb els seus
deures de bon veí, sense donar motius de queixa, ara el
facin fora sense contemplacions. De bon principi s’hi
havia trobat tan bé que s’hi
havia arrelat. Quan ha rebut
la notificació de l’ordre d’expulsió ha corregut de seguida
a suplicar la seva revocació
però tan sols ha obtingut la
confirmació dels fets. La situació l’ha deixat tan afligit
que s’ha arraulit en un racó
del pis a esperar l’arribada dels homes de negre, els
quals no tarden pas gaire en
presentar-se. Sense donar-li
cap mena d’explicació, l’agafen pels braços i l’aixequen
del terra, i a continuació se
l’emporten a plom al cotxe
que els espera a la porta del
bloc sense que els oposi la
més mínima resistència. Un
cop a dins emprenen la marxa
sense més dilacions.
El trajecte cap a la nova
destinació es fa llarg. Durant
tot el recorregut cap dels presents diu paraula. El silenci és total. De tant en tant
l’home es gira cap enrere
per veure com s’allunya més
i més del poble sabedor que
ja no tornarà a posar mai més
els peus a la seva llar. Al cap
d’una estona la velocitat del
cotxe comença a reduir fins
que s’atura del tot. Han arribat a la destinació. Durant
uns moments no es mouen de

dins del cotxe sense apartar
la mirada de la porta que tenen enfront seu. Mentre l’observa, l’home nota que el cor
se li accelera i l’envaeix una
tremolor a tot el cos. A continuació els homes de negre
el treuen del cotxe i l’insten a
creuar el portal. Però l’home
no es mou, es queda quiet al
lloc, immòbil, tremolant de
cap a peus i amb una suor
que li comença a regalimar
rostre avall. No pot donar cap
passa endavant. La visió que
se li presenta d’allò que hi ha
a l’altra banda el commina a
donar mitja volta i sortir d’allà
ràpidament. Però els homes
de negre noten la seva indecisió i el subjecten de nou
abans no surti corrents, i tot
seguit creuen a l’altra banda.
Aleshores l’home va sentir
com es tancava estrepitosament la porta al seu darrere
confirmant-li clarament que
ja no hi havia marxa enrere possible. Per força el seu
destí es trobava dins d’aquell
recinte i l’havia d’acceptar
tant sí com no d’una manera
o d’una altra.
Transiten per carrerons desèrtics. Malgrat que el sol cau
amb força, ningú no se’n gaudeix, tothom es troba reclòs a
les seves llars. El silenci que
els envolta és total. Després
de caminar una bona estona
amunt i avall l’home nota que
li fallen les cames de cansament. Per sort veu que entren
en un petit immoble i aleshores se sent una mica alleujat
de pensar que segurament ja
han arribat. I així és. Tot se-

guit l’acompanyen al seu nou
pis. Quan hi entren el veuen
tan cansat que el posen dins
el llit i al moment es queda
adormit.
El soroll l’ha despertat. Durant uns moments escolta el
so de dins del llit. La seva persistència el força a decidir-se
per aixecar-se, però quan
posa els peus a terra nota una
fredor al cos que se li arrapa i
el fa dubtar si tornar a ficar-se
al llit. Al final, però, cansat
de sentir picar la porta, opta
per anar a veure qui està trucant. Busca l’interruptor del
llum i no el troba per enlloc,
així que va cap a la porta a
les palpentes seguint el rastre
del soroll. Quan obre la porta la foscor persisteix a fora i
de sobte copsa sobre seu uns
ossos que el subjecten i l’arrosseguen cap enfora sense
donar-li temps a reaccionar.
Quan arriben al llindar de
l’entrada veu que ja és de nit
i l’ambient ha refrescat força.
El carrer és ple de gent que
no els importa la fredor. Salten i ballen com si estiguessin
en una gran festa. Quan posa
els peus a fora reparen en la
seva presència i s’hi llancen a
sobre per abraçar-lo, i aleshores el conviden a afegir-se a
la festa, la seva festa de benvinguda. Fins a altes hores
de la nit la disbauxa és total
i quan el sol comença a despuntar tothom se’n va al seu
cau. L’home està tan content
de l’acollida que ja té la sensació que s’ho passarà bé i
també es retira perquè ha arribar l’hora del descans. ■
[NOVEMBRE 2013]
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.
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Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!

www.cfagramunt.cat

Notícies, resultats i classificacions
l diumenge 20 d’octubre
es va fer la tradicional
presentació dels equips que
enguany jugaran a les següents categories i grups:
Amateur: segona catalana,
grup 5.
Juvenil: primera, grup 9.
Cadet: segona, grup 8.
Infantil: segona, grup 2.
Aleví-A: primera, grup 7.
Aleví-B: segona, grup 21.
Benjamí-A: primera, grup 9.
Benjamí-B: primera, grup 10.
Prebenjamí: grup 5.

Segona Catalana
Bona posició. Tercers a la
classificació, partit a partit
demostren que són un dels
millors equips que hi ha a la
categoria.
Classificació

Punts

R. Mendoza

vant el complicat camp del
Tàrrega.

La Seu d’Urgell

13

Tàrrega

4

Artesa de Segre

12

Solsona

4

Guissona

12

Andorra

4

Classificació

Tremp

11

Intercomarcal

3

Cervera

12

Linyola

8

Mollerussa

3

Pobla de Segur

9

Solsona

7

Pla d’Urgell

0

Garrigues

9

Borges Blanques

7

Almacelles

0

Artesa

9

Alcarràs

7

Linyola

8

Organyà

6

E.F. Urgell

8

Pardinyes

4

Tremp

7

Almacelles

3

At. Segre

4

La Pobla de Segur

2

AEM

4

Balaguer

4

Cadet
Els cadets han tornat molt
forts i són els líders en el
seu grup.
Classificació

Punts

Punts

Juvenil

Agramunt G. Gatell

10

Intercomarcal

3

Un molt bon inici de la
temporada del juvenil en
una categoria molt forta i
que ens demana el 100 per
100 en cada partit.

Tremp

9

Guissona

3

Bordeta

9

Agramunt G. Gatell

3

Rialp

9

Pla d’Urgell

3

Artesa

7

Oliana

1

Pla d’Urgell

6

Tàrrega

0

Cervera

6

Garrigues

6

Aleví-A

E.F. Urgell

6

Tàrrega

3

FIF Lleida

0

Aquest equip està aconseguint les seves victòries fora
de casa.

At. Segre

0

Balaguer

0

Classificació

Punts

Garrigues

12

Alpicat

9

Bordeta

9

Agramunt G. Gatell

9

22

Balaguer

7

Albi

21

E.F. Urgell

6

Agramunt G. Gatell

17

Guissona

6

Cervera

16

AEM

6

Lleida

13

Cervera

5

Classificació

Punts

Lleida

10

Infantil

Baix Segrià

10

Els infantils ens van sorprendre amb la victòria da-

Bordeta

9

At. Segre

9

RAFA VADILLO

Mollerussa

▼

E

G. GATELL
LA

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

AGRAMU
C.F.

ES
NT CO

Presentació temporada 2013-2014.
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Elaboració artesana de
torrons i massapans

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

ílvia Balagueró

CENTRE PODOLÒGIC
Podòloga col. 1170

Fes un pas endavant... cuida els teus peus!
Atenció primària dels peus
durícies, ungles, ulls de poll, berrugues
Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques
WůĂŶƟůůĞƐƉĞƌƐŽŶĂůŝƚǌĂĚĞƐ͕ĞƐƉŽƌƟǀĞƐŝŝŶĨĂŶƟůƐ
ƚĞŶĐŝſĚĞůƉĞƵĚŝĂďğƟĐ
^ĞƌǀĞŝĚĞEƵƚƌŝĐŝſ;ŶŽǀĞƚĂƚͿ
^ĞƌǀĞŝĂĚŽŵŝĐŝůŝ
C/ del Clos, 23 A baixos
Tel. 973 392 704
info@podologosagramunt.com
www.podologosagramunt.com
AGRAMUNT
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TALLERS

LLAGUNES
- VEHICLES NOUS
OUS
OU
US
or
El mill
- Km 0
preu!!
- GERÈNCIA
A
MAQUIN
MAQUINÀRIA
MA
NÀRI
ÀRIA
A FORESTAL
FORESTA
F
STAL
AGRÍCO
ÍCOLA
LA - JARDINERIA
JARD
JARDINERIA
AGRÍCOLA

ARTESA DE SEGRE - TEL
TEL. 973 40 01 48

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

▼

AEM

9

Fondarella

9

Almacelles

7

At. Segre

9

Mollerussa

9

Bordeta

9

Agramunt G. Gatell

7

Pardinyes

6

Almacelles

9

Mig Segrià

9

Baix Segrià

6

Orgel·lia

6

Tàrrega

9

Almacelles

6

Garrigues

6

AEM

4

Alpicat

7

AEM

6

Balàfia

5

Agramunt G. Gatell

4

Agramunt G. Gatell

6

At. Segre

6

Orgel·lia

5

Almacelles

3

Terraferma

4

Pinyana

4

Intercomarcal

4

Baix Segrià

1

Pardinyes

1

Garrigues

4

Bordeta

3

Alpicat

1

Balàfia

1

Guissona

4

Balaguer

1

Guissona

0

Guissona

1

Bellpuig

3

Mig Segrià

0

Mig Segrià

0

Agramunt G. Gatell

1

Balaguer

0

Balàfia

0

Tàrrega

0

Aleví-B
Els alevins petits estan
notant el canvi de la seva
categoria, cosa que han de
millorar al novembre.
Classificació

Punts

Benjamí-A
Els benjamins estrenen
classificació i estan lluitant
per aconseguir una bona
classificació.

Prebenjamí

Benjamí-B
Els petits comencen a notar la parcialitat dels àrbitres
quan juguen en els camps
de la capital del Segrià.
Classificació

Punts

Balàfia

12

Baix Segrià

9

Cervera

12

Classificació

Mollerussa

9

Baix Segrià

12

At. Segre

10

Tàrrega

9

FIF Lleida

9

Alpicat

10

FIF Lleida

9

Punts

Ivars d’Urgell 0
Agramunt G. Gatell 10
Cervera 0
Agramunt G. Gatell 8
At. Segre 1
Agramunt G. Gatell 4
Agramunt G. Gatell 8
Fondarella 0
(Aquesta categoria no disposa de classificació). ■
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>amm.cat

Elaboració Artesanal

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

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

Ens trobareu a:

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

AGRAMUNT

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

Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
L’equip dels nois, tot i algun contratemps no previst, que
per sort no ha influït en el seu rendiment, amb dues derrotes
i dues victòries, ocupa una còmoda posició en la meitat de
la taula.
Resultats:
05/10/2013
20/10/2013
27/10/2013
02/11/2013

TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
C.H. VILAMAJOR
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

22
30
27
21

BCN SANTS UBAE CEH
CE TORTOSA
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
ALCARRÀS, CH

29
26
25
14

Sense massa sort en els dos desplaçaments, i imposant-se
clarament en l’únic partit com a locals, és el que ha donat
de si l’inici de la lliga.
Resultats:
20/10/2013 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL 33 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
26
26/10/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 35 CERVERA, CLUB D’HANDBOL FEMENÍ 9
02/11/2013 SANPEDOR, CLUB D’HANDBOL 25 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
18

JAUME ESPINAL

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)

Uns instants del partit de l’equip juvenil femení contra el Montbui.

27/10/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
9 H.C. VILANOVA
18
02/11/2013 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL 37 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 2

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Molt bon inici amb dues victòries consecutives que, tot i la
inesperada derrota en el desplaçament a Lleida, fan preveure una bona temporada.
Resultats:
19/10/2013 CEACA TÀRREGA
7 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 19
26/10/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 24 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL 7
02/11/2013 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 17 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 14

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Mal inici per un equip encara en formació, i que ha tingut
la mala sort que el sorteig els emparellés aquest principi de
temporada amb els equips més forts de la categoria.
Resultats:
19/10/2013 CEACA TÀRREGA

24 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

4

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Les petites del club, tot i haver tingut un mal començament en el primer partit, estan agafant la mida a la competició. Un empat a casa i una victòria en la visita a Sant Cugat,
ho demostra.
Resultats:
19/10/2013 CEACA TÀRREGA
24 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 11
27/10/2013 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 17 PROCER CERDANYOLA C.H. 17
02/11/2013 SANT CUGAT, HANDBOL
15 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 20

Com sempre podreu trobar tota la informació del que passa al club, resultats, notícies etc., a la nostra web: <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de facebook
<http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt> ■
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www.molinet.cat
Obert 24 hores
Entra, tria, compra
i t’ho portem a casa!
Ctra. d’Artesa, 1
AGRAMUNT

ferreteria@molinet.cat

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt,
3’70 €/sac

Productes alimentaris de

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

Sac de pèl·let portat a casa,
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

- Estufa 7kw
a 1.255€ iva inclòs
- Estufa 8,5 kw
a 1.436€ iva inclòs
- Estufa 10 kw
a 1.567€ iva inclòs
- Estufa insetrable 13 kw a 2.210€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 15 kw 2.418€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 25 kw 3.484€ iva inclòs
- Caldera termoestufa 34 kw 4.513€ iva inclòs

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,
muntatge, sitja, tot inclòs.

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifici 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
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Altres potències
consultar.

ESTA
ESTALVIÏ’S
T LLVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS
PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418
Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n - AGRAMUNT (Lleida)

E S PO RTS O LÍM PIC 92

FONT: OLÍMPIC 92

Sergi Sangrà fa de les seves

FONT: OLÍMPIC 92

Emilio Caparrós Joya instants previs a l’inici de la Cursa del Torró.

Sergi Sangrà en plena cursa
Transiscar BTT.

Secció Popular
Amb la 25a edició de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra tornava l’activitat esportiva a
l’Olímpic 92, absent des de la Festa Major. La
secció popular seguia endavant amb la seva temporada, competint en les dues competicions que
es realitzen el cap de setmana de la fira: Transiscar i Cursa del Torró.
El veterà corredor Emilio Caparrós Joya va encetar el dia en la 24a Cursa del Torró fent un gran
paper. Amb un temps de 01:19:49 va finalitzar el
recorregut de 15 km que separa Concabella-Agramunt, per acabar quedant en la posició número
25 dels 39 inscrits en la categoria Veterà Masculí, i en el llistat general un meritori 133è lloc dels
216 participants de la cursa, fet que el fa estar
en la meitat alta de la classificació final. Destacar
els 05.13 min/km i 127.27 % temps 1r cat. Felicitar el més veterà de la secció i de l’Olímpic actual pels seus resultats. A seguir així, Emilio!
Després va ser el torn del Sergi Sangrà, que
cada competició es va auto superant i realitzant
fites més grans. Des que va reaparèixer de la seva
lesió, el 2012, el Sergi ha anat aconseguint bons
resultats. L’últim el trobem en la 20a edició de
la Transiscar BTT, on va quedar 2n en la categoria sub-23 en la primera participació d’un olímpic. Va sortir posant-se al grup capdavanter format per cinquanta ciclistes, tot i no aconseguir
trobar el bon ritme de cursa. Segurament el gran
inconvenient que tenia era la força presència de
pols. A partir del quilòmetre 15 va començar a
trobar-se bé i a agafar el seu ritme, malgrat que
en els trams de baixada no podia esprémer el seu

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

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

Jordi Martí

punt fort, donat que es trobava amb un grup de
ciclistes més lents en estar en un grup més endarrerit. El Sergi va agafar la ruta de 58 km (la
cursa en disposa d’una de més curta per qui vulgui), i als últims tres va accelerar al seu màxim
acabant en el resultat esmentat anteriorment. Va
fer un temps de 02:44:49, vuit minuts per sobre del tercer classificat de la categoria i quasi
uns 15 minuts menys que el primer classificat
dels vuit participants sub-23. Els tres primers,
entre ells el Sergi, van rebre el diploma d’or sub23. També destacar que va anar a 21.11 km/h
i 109.84 de % temps 1r cat. Pel que fa a la
classificació general, va quedar en 119a posició
dels 285 participants en totes les categories. Esperem que el crac segueixi així i es vagi superant
cursa rere cursa!
Secció Futbol 7
La mala notícia la trobem en la secció de futbol
7. Com ja va passar a l’hivern del 2011, l’organització del torneig ha decidit suspendre la competició; en aquesta ocasió degut als pocs equips
inscrits al campionat. Aquest fet provoca que ens
haguem d’esperar fins al torneig de primavera per
saber si s’hi s’apuntaran més equips amb l’arribada del bon temps i poder gaudir dels partits del
nostre equip de futbol 7. Fins llavors, serà l’equip
popular qui ens entretingui amb diferents curses
i opens de les diferents modalitats.
Si voleu seguir informats, ens trobareu a la nostra pàgina oficial <http://norantados.jimdo.com>
o al Twiter i Facebook: <Olímpic Noranta Dos>.
Us seguirem informant amb molt de gust! ■

ES VEN PIS
AMB ÀTIC I GARATGE
al carrer Castell, amb vistes plaça Església
i Guinovart, ben situat i econòmic

Tel. 973 392 352 - Mòbil 636 232 037
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PINTORS GERMANS CAPITAN

Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

MURALS, PINTURA i ART
€
PREU HORA: 15EL MATERIAL
20% EN
COMPTES DEL

DES

PRESSUPOSTOS
SENSE
COMPROMÍS

C. Fontanilles, 17 - AGRAMUNT
Tel. 973 390 403 - Fax 973 391 124 - Mòb. 667 639 258
germanscapitan@hotmail.com
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E S PO RTS ESC ATXIC S

Fotografia de grup dels Escatxics participants al Cros de
Ballobar.

U

FONT: ESCATXICS

na temporada més els Escatxics es
posen a córrer després de la merescuda parada estiuenca que ens permet descansar i poder recuperar forces,
ja que la temporada d’entrenaments i
competicions s’allarga durant gairebé
onze mesos. Aquest any ha augmentat
considerablement el nombre de nens i
nenes que s’han apuntat i això és un
bon indicador que l’atletisme està arrelant a la nostra població.

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

FONT: ESCATXICS

Comença la temporada amb el cros

El Pau Godoy a la cursa cadet de 3.250 m
al Cros de Santa Coloma de Farners.

L’Oriol Valls a la cursa juvenil de 3.250 m al Cros
de Santa Coloma de Farners.

XV CROS DE BALLOBAR
(27 d’octubre)

XI CROS DE SANTA COLOMA
DE FARNERS (3 de novembre)

Aquest any la temporada de cros
l’hem començada a Ballobar (Huesca).
És la primera vegada que els Escatxics es desplacen a un cros en terres
aragoneses, la descoberta va ser molt
grata i l’acollida millor, doncs la cursa es desenvolupava en un circuit dins
d’un bosc de pins, molt agradable per
córrer. Els joves corredors, lluny encara
d’un estat de forma adient pels pocs
dies que porten d’entrenament, van defensar prou bé el nom del nostre poble
que es va sentir repetides vegades per
megafonia en el transcurs de les curses
i després als podis.

(Circuit gironí de cros, puntuable pel
gran premi català de cros)

Babys mixta

Oriol Areny Bernaus

*

Babys femení

Paula Salat Pacheco

*

El cros de Santa Coloma és la primera cursa de la temporada. Els Escatxics
s’hi troben ja amb l’elit de les curses a
peu de Catalunya, ja que la competició
puntua per al circuit gironí i, a més, en
les categories cadet, juvenil i júnior, per
al gran premi català de cros que permet
poder anar amb la selecció catalana i
competir amb altres comunitats.
L’organització, el lloc de l’esdeveniment i la participació (gairebé un
centenar per categoria i sexe) són envejables. Tot i que ens desplaçàrem
pocs Escatxics fins a Santa Coloma,
el rendiment en conjunt va ser bo. Cal
destacar la 8a posició de l’Oriol Valls i
el gran esforç de tota la resta de participants d’Agramunt.

Prebenjamí femení

Laia Boix Baró

*

Benjamí masculí

Cesc Boix Baró

1r

Benjamí masculí

Arnau Areny Bernaus

2n

Benjamí masculí

Hèctor Salat Pacheco

14è

Aleví masculí

Adrià Salat Pacheco

3r

Benjamí masculí

Quim Godoy Karseska

25è

2a

Benjamí masculí

Pau Vilanova López

24è

5è

Aleví femení

Maria Vilanova López

38a

Cadet femení

Marina Súria Asensio

10a

Cadet masculí

Pau Godoy Karseska

15è

Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

8è

Veterana

Gabi Karseska

8a

Cadet femení
Juvenil masculí

Marina Súria Asensio
Oriol Valls Trepat

*Categories sense classificació

A l’esquerra, el Pau Vilanova i el Quim Godoy
a la cursa benjamí de 1.025 m al Cros de
Santa Coloma de Farners.
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Xavier Infante Màrquez
PALETA

CONSTRUCCIONS
i REFORMES
Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)

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

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com
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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS A C O R D D ’ESQ UERRA

Equilibri i consens
La proposta de
no augmentar
les taxes va ser
valorada positivament per
tots els grups
municipals, fet
que va permetre
aprovar l’acord
per unanimitat.

Taxes municipals congelades per al 2013
El dijous 7 de novembre es va celebrar el Ple
extraordinari per aprovar les taxes per al proper
2014. Concretament, la proposta presentada per
l’equip de govern a la comissió informativa va ser
la de no augmentar-les per al proper any, davant
els resultats pressupostaris favorables que s’havien assolit en l’exercici anterior, amb un superàvit de 803.000€. La proposta va ser valorada
positivament per tots els grups municipals, fet
que va permetre aprovar l’acord per unanimitat.
En aquest sentit, des d’Acord d’Esquerra volem
expressar l’agraïment a la resta de grups per haver pogut arribar al consens en un tema tan important com aquest.

Per al 2014 s’ha
reduït el cost per
a aquells alumnes
de l’Escola de
Música que vulguin cursar una
segona agrupació, amb l’objectiu de fomentar
la participació en
grups instrumentals i fer de la
música un mitjà
educatiu...

La responsabilitat en la recollida d’escombraries
En aquesta línia, des de la Regidoria de Via
Pública es va aportar al Ple el balanç del servei de recollida d’escombraries en el qual es
constatava per una banda l’equilibri econòmic
assolit pel servei, però alhora també es posava
de manifest el marge que encara hi ha per reduir-ne la despesa. Una despesa que es podrà
reduir si entre tots els ciutadans i empreses fem
l’esforç de seleccionar els residus i dipositar-los
adequadament als contenidors i a la deixalleria.
Hem de pensar que tota la brossa ben dipositada suposa un estalvi que acaba revertint a les
arques municipals i, en definitiva, a la factura
de la recollida d’escombraries. Des de l’equip de
govern, després de les actuacions que s’han dut
a terme amb la nova ubicació i reordenació de
contenidors, s’ha assolit una millora en la reco-

llida. Ara cal que entre tots fem l’esforç de seleccionar millor i d’utilitzar la deixalleria municipal.
Serà d’aquesta manera com es podrà reduir el
cost d’aquest servei i ho acabarem notant a les
butxaques de cadascú.
L’EMMA, un gran valor educatiu i cultural
Per altra banda, l’acord aprovat també va suposar una modificació en alguna de les taxes de
l’Escola Municipal de Música, un servei que com
bé sabem ha sofert els embats de les retallades
de la Generalitat però que amb la gestió duta a
terme durant aquests dos anys ha suposat una
reducció de l’aportació municipal que s’havia
vist incrementada considerablement durant els
darrers anys. Concretament, per al 2014 s’ha
reduït el cost per a aquells alumnes que vulguin
cursar una segona agrupació, amb l’objectiu de
fomentar la participació en grups instrumentals i
fer de la música un mitjà educatiu i alhora un espai d’expressió artística i de gaudi personal. Tot
just abans de la redacció d’aquest article apareixia una notícia a la premsa en la qual es deia
que la Generalitat s’estava plantejant l’eliminació d’ajuts a les Escoles de Música per al proper
pressupost. Esperem i confiem que aquesta notícia sigui únicament un globus sonda d’aquests
que els governants ens tenen acostumats i el
govern del nostre país segueixi apostant per un
servei que tanta riquesa cultural i educativa ens
ha aportat i ens segueix aportant. Deixar perdre
les escoles de música seria com silenciar part
del nostre país, això, ara més que mai, no ens ho
podem permetre. ■
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Glops & Tape
Tapes "
" Glop
especialitats de la casa
Caragols a la llauna
Tapes casolanes
Esmorzars
Plats combinats

Plaça Mercadal,19 - 25310Agramunt
600 700 202
Assessorament

Manteniment de Jardins

Jardineria d’interior
Educació ambiental
Construcció de jardins

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

Marc Roig
Pl. La Muralla, 5
25316 PREIXENS (Lleida)

Electromecànica
cà ca

MUI I
Josep Anton Muixí
c/ Indústria, 15 - 25310 AGRAMUNT
Tel. 973 390 363 - Mòbil 696 458 713
e-mail electromecanicamuixi@gmail.com
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Mòbil 616 03 42 91
jardinsroig@gmail.com

L ' A J U N TAM ENT
I N FOR MA

L’Ajuntament d’Agramunt ha
finalitzat els treballs d’installació de la passera annexa al
Pont Romànic. L’obra s’ha executat exactament sobre el pressupost de projecte amb un cost
total de 248.154€, dels quals
la Generalitat n’aporta el 95% i
l’Ajuntament d’Agramunt el 5%
restant. Amb les millores aportades per l’empresa adjudicatària s’ha habilitat l’aparcament
annex a la passera, s’han construït dos trams de vorera a les
dues bandes de la passera, s’ha
instal·lat una nova il·luminació,
s’ha reconnectat el gas al pont
FONT: AJUNTAMENT
de la carretera de Cervera i s’han
soterrat els cables d’enllumenat que travessaven el riu Sió i
l’avinguda Catalunya. Durant els propers mesos, l’Ajuntament
d’Agramunt procedirà a arranjar la vorera restant des del carrer Manuel de Pedrolo fins a l’avinguda Marià Jolonch. L’obra
s’executarà per administració pròpia, és a dir, amb els operaris
municipals, i es finançarà amb el Pla d’Inversions Locals de la
Diputació de Lleida i fons propis.
ACTE D’INAUGURACIÓ
Diumenge 8 de desembre, a la 1 del migdia
a la Passera del Pont Romànic
Presidirà l’acte el Sr. Jordi Souto i Andrés,
Director General d’Administracions Locals

REGIDORIA EDUCACIÓ
70 ANYS DE L’ESCOLA MACIÀ-COMPANYS

L’escola Macià-Companys celebrarà al llarg d’aquest curs el
70è aniversari de la inauguració oficial que es va fer el dia 7
de novembre del 1943. Tot i que l’escola fou utilitzada amb
anterioritat, no es va fer la inauguració oficial i protocol·lària
fins a l’any 1973.

REGIDORIA
MEDI AMBIENT

FONT: AJUNTAMENT

OBRES AL CEMENTIRI

Amb l’objectiu de millorar l’accés al cementiri, s’han dut a terme
un seguit d’actuacions.
La majoria d’obres s’han
fet a l’entrada principal,
on s’ha actuat perquè

l’aigua no quedi entollada al ploure i evitar que es facin tolls. A més, també s’han
pintat totes les arcades de la part exterior. A l’interior, s’ha dut
a terme un sanejament al monument funerari que es troba al
carrer principal evitant així l’erosió i el deteriorament que patia. Per últim, s’ha habilitat a l’exterior un contenidor específic
per fer la recollida de la flor seca .
PERÍODE DE PODA

Aquest any s’ha canviat
els sistema de poda aplicant un sistema menys
sever. Amb aquest sistema
es deixen guies als arbres
per tal d’aconseguir que
a la primavera la brotada
sigui menor i es guien les
branques dels arbres cap
a la vorera. D’aquesta manera, es reduirà la feina de
poda de cara al bon temps
i s’aconseguirà més ombra
ampliant la copa dels arbres.

FONT: AJUNTAMENT

MILLORES A LA PLAÇA
DE L’OM

Els últims dies s’ha netejat i habilitat la zona
enjardinada de la plaça de
l’Om. Entre altres actuacions, s’ha cobert la part
de jardí amb àrids i s’ha
aplicat un fixador per evitar que gats i gossos ho
fessin malbé.

FONT: AJUNTAMENT

REGIDORIA DE BENESTAR
GRAN RECAPTE D’ALIMENTS

Un any més Agramunt se sumarà al Gran Recapte d’Aliments, una iniciativa organitzada a través del Banc d’Aliments. La campanya es basa en la recollida d’aliments bàsics
per aconseguir que les famílies amb més dificultats econòmiques d’Agramunt rebin ajuda alimentària. La campanya es
durà a terme el divendres 29 i el dissabte 30 de novembre. Els
aliments que es recullin durant aquests dos dies es destinaran
íntegrament al Banc d’Aliments d’Agramunt.
PROJECTE DE REFORÇ ESCOLAR

La regidoria de Benestar a través dels Serveis Socials i la
regidoria d’Educació han iniciat un nou projecte de reforç
escolar i acompanyament educatiu per a alumnes amb algunes dificultats. La iniciativa, sorgida de les taules de participació que s’organitzen des de la regidoria, pretén que els
[NOVEMBRE 2013]
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pares s’involucrin més en l’educació dels seus fills. Els professors d’aquest reforç són alumnes de l’INS Ribera del Sió,
que a través de l’assignatura “Pràctiques en una empresa”
que tenen els alumnes de 2n de Batxillerat, han signat un
conveni amb l’Ajuntament d’Agramunt per tal que aquests
puguin cursar l’assignatura amb l’esmentat programa. A hores d’ara, un total de deu alumnes realitzen aquestes classes
durant dos dies a la setmana, unes famílies que han estat
escollides pels Serveis Socials a partir dels informes realitzats. Les tasques a realitzar pels alumnes en pràctiques són,
entre altres, reforçar les àrees instrumentals, ajudar a fer
els deures diaris, donar pautes i hàbits per l’aprenentatge i
fer el seguiment dels alumnes. Una altra finalitat del projecte és fomentar la implicació de la família en l’educació dels
fills, per això cada setmana un pare ha d’assistir a l’aula de
reforç (a cada sessió hi ha d’assistir almenys el pare o la
mare).

REGIDORIA DE CULTURA
PRESENTACIÓ DELS VESTITS MEDIEVALS A AGRAMUNT

Un cop realitzada la restauració dels vestits medievals trobats al sarcòfag del campanar de l’església de Santa Maria,
l’Ajuntament d’Agramunt ha arribat a un acord amb el Departament de Cultura de la Generalitat i el Museu Tèxtil - Centre
de Documentació de Terrassa per tal que aquests vestits es

traslladin a Agramunt. Concretament, totes les peces s’ubicaran en una vitrina especial instal·lada a la Sala de Plens de
l’Ajuntament, que ha estat possible gràcies a l’ajut aportat per
la Diputació de Lleida.
ACTE DE PRESENTACIÓ
Dissabte 7 de desembre, a les 7 de la tarda
Sala de Plens de l’Ajuntament d’Agramunt
Presidirà l’acte el Sr. Josep Borrell,
Director dels SSTT de Cultura de Lleida
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REGIDORIA DE FIRES
DVD COMMEMORATIU DEL
25è ANIVERSARI DE LA FIRA

El departament de Fires en
motiu del 25è aniversari de la
Fira del Torró i de la Xocolata
a la Pedra va elaborar un vídeo commemoratiu. Totes les
persones que ho desitgin podran adquirir aquest audiovisual i demanar-lo a >a galeria
d’Art, al preu de 7 euros.
ACTES
ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PEL DRET A DECIDIR

S’acordà, per onze vots a favor (set d’Acord d’Esquerra, quatre de CiU, i dues abstencions, una del regidor no adscrit i una
altra del regidor del PSC), adherir-se al Pacte Nacional pel Dret
a Decidir a través del web habilitat per la Generalitat de Catalunya www.dretadecidir.cat
APROVACIÓ DEL MARC PRESSUPOSTARI

L’Ajuntament ha elaborat el marc pressupostari de conformitat amb la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (LOEPSF), amb un horitzó temporal de tres anys que permet fer compatible l’execució
dels pressupostos del període, amb el principi d’anualitat pel
qual es regeix la seva aprovació i execució anual; garantint alhora una programació pressupostària coherent amb els objectius
d’estabilitat, la regla de la despesa i l’objectiu del deute.
Atès que la Comissió Informativa Permanent ha emès un dictamen favorable.
D’acord amb l’article 15.5 de la Llei Orgànica d’Estabilitat
Pressupostària, li correspon al Ministeri d’Economia i Competitivitat elaborar periòdicament un informe de situació de
l’economia espanyola. Aquest informe contindrà, entre altres
informacions, la taxa de referència de creixement del Producte
Interior Brut de mig termini de l’economia espanyola, que limitarà la variació de la despesa de les administracions públiques.
Segons l’últim informe de situació de l’economia espanyola,
de 25 de juny de 2013, s’estima per al període 2014-2016
com a límit l’1,5; 1,7 i 1,9 respectivament.
Tenint en compte l’exposat l’Ajuntament Ple, per unanimitat dels tretze regidors presents que legalment el componen,
acorda:
Primer.- Aprovar el marc pressupostari a mig termini, de tres
exercicis a partir del pressupost en vigor, per aplicació de l’art.
29 de la Llei Orgànica 2/2012 d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.
Segon.- Remetre l’acord d’aprovació corresponent i el marc
pressupostari a mig termini al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, segons el que estableix l’article 6 de l’Ordre
HAP/2105/2012, d’1 d’octubre, per la que es desenvolupen les

obligacions de subministrament d’informació previstes a la Llei
Orgànica 2/2012.
SAFAREIGS D’AGRAMUNT

Atès que l’any 1882 l’Ajuntament va fer construir els safareigs, que es troben als afores de la població, que són de pedra
picada i tenen forma d’U, i que per les seves formes i mides
fan que es tracti d’una construcció excepcional i gairebé únics.
Atès que és convenient la seva catalogació i que la catalogació de béns immobles s’efectua mitjançant la declaració com a
bé cultural d’interès local.
S’acordà, per unanimitat dels tretze regidors, declarar com a
bé cultural d’interès local els safareigs d’Agramunt.
BAIXA ESTABLIMENT

S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments el corresponent establiment de l’empresa LA CATALANOFRANCAISE
DE TRANSPORTS, SL, establiment dedicat a l’activitat de reparació de calçat i venda de complements situat al C. Vilavella,
núm. 1, baixos d’Agramunt.
AMPA DE LA LLAR D’INFANTS “NINS”

S’acordà concedir a l’AMPA de la llar d’infants “NINS”, una
subvenció de 330€, per a les activitats extraescolars durant el
curs 2013/2014.
CÀNON CIRCUIT URGELLENC

S’aprovà el cànon del CIRCUIT URGELLENC, empresa concessionària del servei de cinema de la Sala Teatre del Casal
Agramuntí, per a l’any 2012, que ascendeix a un import total
de 760,78€, a favor de l’Ajuntament d’Agramunt.
PUNTS WIFI

Atès que és necessari la instal·lació de dos punts wifi fixos
i exteriors ubicats en indrets de la via pública del Passeig del

FOTO: ARXIU SIÓ / JOSEP BERTRAN

Marató 2013:
Dones de l’Esbarjo

Sió i a la Plaça del Pou per poder prestar serveis de telecomunicacions al nucli urbà, s’aprovà els treballs per a la instal·lació
i s’adjudicà a l’empresa LLEIDA WIFI NETWORKS, SL, per la
quantitat de 363€, inclòs IVA.
NOVA CANONADA D’AIGUA

S’aprovà els treballs per a la instal·lació d’una nova canonada
de subministrament d’aigua en l’obra d’adequació de la vorera
oest de l’Av. Catalunya i la plaça del Pou, i s’adjudicà a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU, per la quantitat de
3.315,59€, inclòs IVA.
DONZELL D’URGELL

S’aprovà els treballs de la realització d’un estudi hidrogeològic i assaig de permeabilitat al nucli de la Donzell d’Urgell per
dur a terme les obres de la instal·lació d’una EDAR en aquest
nucli i s’adjudicà a l’empresa TECSÒL, Assessoria tècnica del
sòl, SL, per la quantitat de 1.424,78€.
CESSIÓ D’ÚS D’UNA FINCA

S’acordà deixar sense efecte l’acord de la cessió d’ús de la
finca situada al terme municipal d’Agramunt, dins l’àmbit del
sector industrial PP-8, signat entre l’Institut Català del Sòl i
l’Ajuntament d’Agramunt, i s’aprovà el retorn dels terrenys i
procedir al lliurament de la possessió de la finca a favor de
l’Institut Català del Sòl.
ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ

S’acordà acceptar la subvenció atorgada per resolució del secretari de Medi Ambient i Sostenibilitat de data 8 d’octubre de
2013 per un import de 37.530€ per portar a terme l’execució
del projecte per a la prevenció de la contaminació lluminosa de
les obres d’“Ordenació ambiental de la il·luminació exterior als
nuclis agregats Almenara Alta i Donzell d’Urgell”. ■

Festival Musical d’Escala
en Hi-ﬁ a beneﬁci
de La Marató de TV3
dedicat a les malalties
neurodegeneratives.
Dies 6 i 8 de desembre, a les 7 de la tarda
Dia 7, a les 10 de la nit
Dia 15, dia de La Marató, a les 5 de la tarda
Venda anticipada d’entrades per a totes les funcions:
dies 4 i 5 de desembre, de 7 a 9 del vespre, al Casal Agramuntí

No hi falteu, sigueu solidaris!
[NOVEMBRE 2013]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

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

52

sió 597

[NOVEMBRE 2013]

A L MAN A C

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

Mes de 31 dies, dotzè de l’any segons el
nostre calendari i desè del primitiu calendari
romà anomenat Desember.
El dia 1 el sol surt a les 6h 57m, i es pon
a les 16h 23m. El dia 31 el sol surt a les 7h
17m, i es pon a les 16h 32m.
El dia 21, a les 17h 11m, entrem a l’HIVERN. És el solstici d’hivern, el dia més curt
de l’any a l’hemisferi nord de la terra. Aquest
dia el sol entra a la constel·lació de CAPRICORN.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
Segons l’Amades, l’hivern és el moment
de l’any en què la natura sembla com si dormís en santa pau i quietud i que convida
a les festes íntimes de família al costat de
la llar de foc de tió i d’escalfor pairal. Per
aquesta raó els nostres avis començaven
l’any precisament amb l’hivern, el dia 21,
Sant Tomàs, i no pel Cap d’Any, deu dies
després, a causa de les moltes alteracions
sofertes pel calendari al llarg de la història.
Desembre passat,
fred arribat,
si no s’ha perdut
o no l’han trobat.

Per Nadal,
ton porc mataràs,
estigui magre
o estigui gras.

Dia 3 de desembre de 1739: La Confraria
del Sant Esperit. Aquesta confraria datava
del segle XIII i va ser la primera que es va
instituir a l’església d’Agramunt. Per aquesta raó en alguns pergamins que es conservaven a l’Arxiu Parroquial d’aquest segle i del
XIV, l’església s’anomena amb l’advocació
del Sancti Spiritus. La carta de fundació duu

Lluna
nova

el dia 3, a les 00:22 h
Nevades als cims

Quart
creixent

el dia 9, a les 15:12 h
Temps suau

Lluna
plena

el dia 17, a les 9:28 h
Temps rúfol

Quart
minvant

el dia 25, a les 13:48 h
Variable

(Mes d’octubre de 2013)

la data de IIII idus d’abril (quatre dies abans
del 13 d’abril, és a dir el dia 9); i apareix
amb més de tres-centes signatures d’associats: clergues, nobles, lletrats, artesans i
camperols. Tal dia com avui del 1739, eren
majorals de la confraria: Ramon Vilaplana, el
Dr. Miquel Sàrries i Josep Buet.
Dia 6: Sant Nicolau de Bari, bisbe.

Dia 31: Sant Silvestre.
Ramon Bernaus i Santacreu
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29 anys, dia 1
73 anys, dia 2
72 anys, dia 28

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps

35

6

dia 5

Josep Esteve Claramunt, i
Maria Rosa Planes Guàrdia

Dia 26: Sant Esteve.

40

5

dia 5

Martí Pallàs Solsona, i
Jenifer Rovira Pampalona

Dia 25: Nativitat de Nostre Senyor Jesucrist.

40

4

MATRIMONIS
Manuel Cañadas Jiménez, i
Maria Àngels Lizana Sánchez

Dia 24: La Nit de Nadal.

l./m2

3

dia 6
dia 13

Tronada entre la Puríssima
i la Candelera,
mals anys se’ns espera.

°C

2

NAIXEMENTS
Guerau Alcalde Bernaus
Ayla Martí Borràs

DEFUNCIONS
Adrià Alcalde Montes
Jaume Huguet Cuñat
Francesc Hernández Ramos

Dia 8: Immaculada Concepció de la Mare
de Déu. Els comtes-reis de la Corona d’Aragó
foren decidits defensors de la puresa de la
Mare de Déu, abans que l’Església la declarés dogma i van establir la celebració en els
seus dominis.

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

1

Demografia

JOSEP ROVIRA

DESEMBRE 2013

PLUJA CAIGUDA DURANT L’OCTUBRE
Dia 3 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 19.........................................
Dia 22.........................................
TOTAL .........................................

2,5 l./m2
29,0 l./m2
0,3 l./m2
1,5 l./m2
33,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DE L’OCTUBRE
Màxima del mes ........................ 28°, dies 1 i 2
Mínima del mes ................ 5°, dies 12, 30 i 31
Oscil·lació extrema mensual ....................... 23°
Mitja de les màximes .......................... 21,935°
Mitja de les mínimes .......................... 11,612°
Mitja de les mitjanes .......................... 16,774°

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

Temperatura màxima:

Temperatura mínima:

Precipitacions:

L’observador: Deudat Pont
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SERVEI de TAXI
24 hores - Tots els dies
Ara només obrim
dissabtes, diumenges i festius
Passeig Lluís Companys, 2
(Ctra. C-53 Tàrrega-Balaguer, km. 124)

25331 EL TARRÒS

Tel. 973 713 050
Mòbil 647 801 845

Dos vehicles de 5 i 7 places
climatitzades Curt i llarg recorregut
Demanar per Josep Mª

600 446 600
perruqueria unisex - estètica

Anna Eroles
Veterinària

centre veterinari d’Agramunt

CARME i MAITE
fotodepilacio´ 29’50€ per zona

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

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

Tel. 973 39 27 17
AGRAMUNT

Av. Marià Jolonch, 4 baixos

L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Muntatge en què un dels
nínxols del cementiri
simula ser una finestra a
través de la qual es pot
veure una vista de la silueta de la vila.
La imatge de l’esquerra és
l’original, mentre que a la
de la dreta s’han fet set
modificacions. A veure si
les trobeu!

❚ Coordina Rosa Maria Sera
Solució a les
7 diferències:

SALT DE CAVALL

TEST NUMÈRIC
Seguint el sentit de les agulles del rellotge, mireu si podeu acabar aquestes seqüències numèriques.

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

A
a

a

pa

la

el

ca

ra.

la

ller,

gès

ra;

guer

ter

va

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Solució al
TEST NUMÈRIC:
A) Es va sumant el doble
de la vegada anterior:
157 + 128 = 285
B) Es divideix entre 2 i
s’hi suma la meitat de la
vegada anterior, alternativament: 404 : 2 = 202
C) Són els números prims
al cub: 173 = 4913
D) És la taula del 15:
15 x 8 = 120
E) Són els primers múltiples d’11 més 0, 2, 4, etc.:
88 + 128 = 216

El

B

C
D

E
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El cavaller, a la guerra; el pagès
a la terra.

A tothom que la vàreu conèixer, sapigueu que

Antonieta Huguet Parcerisa
La iaia Tona, vídua d’Agustí Guasch Aumedes,
ens va deixar la seva llum per sempre el dia 30 d’octubre

Les seves filles i fills, fills polítics, néts, besnéta i família tota us agraim les
mostres de condol i us demanem que la tingueu present en el vostre record.

Lleida, octubre 2013

Cinquè Aniversari

Felip Solé i Riera
Morí el 4 de novembre de 2008.
Sempre et recordem, la seva esposa Mª Carme, i tots, Joan, Judith;
Mª Carme, Llorenç i Roger.
Us demanem un record en l’oració.
Montclar, novembre 2013
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

L

a imatge mostra un moment dels treballs per
engrandir el Pont de Ferro
que s’estan fent des del mes
de setembre. Ja s’han collocat algunes de les peces
sobre l’estructura original i
s’ha retirat part de la coberta
de l’aqüeducte que quedarà a cel obert, tal como era
inicialment. Les alces, que
permetran més cabal d’aigua, tenen el mateix disseny
que les originals per tal de
mantenir l’harmonia estructural d’aquesta important
obra d’enginyeria.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH
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Extracte del comiat dels seus néts:
(...) Padrí, què podem dir de tu? El simple fet que estiguem tots aquí ja ho diu tot de tu.
Acomiadant el Zurita (el pintor). (...)
(...) És difícil poder definir una persona en paraules, però el que sí podem dir és que ens
donaves valors com: la unitat de la família, la generositat i el sacrifici. Ara ens has deixat,
però s’ha de dir que als nostres cors sempre seràs viu. (...)
(...) Sempre et recordarem, per la teva alegria, energia i les ganes de viure la vida que ens
transmeties a cadascun de nosaltres per les teves bromes i rialles, “passa xuflisca, a veure
si et pentines”. (...)
(...) Celebrar el Nadal amb tu era un goig, quan feies aquell pessebre grandiós, aquell arbre
extraordinari... Quan tots ens reuníem per atipar-nos com a lladres. (...)
(...) Quan érem petitets baixaves a vigilar-nos mentre ens banyàvem a la piscina. Ficaves la
música molt alta i tu també cantaves. (...)
(...) Quantes vegades ens has curat? Són tantes que ja hem perdut el compte perquè sempre
has estat amb els teus nens, sempre has estat el nostre pilar i ens hem recolzat en tu. (...)
(...) No és un Adéu, cada dia a cada festa sempre estaràs en el fons del nostre cor. (...)

Joan Zurita Olmo
Que morí cristianament el dia 10 de novembre de 2013, als 80 anys d’edat,
havent rebut els S.S. i la B.A.
Els qui l’estimem, esposa, Antònia Alcalà Llop; fills, Eduard, Joan, Antoni, Alfons i
Rosina; fills polítics, néts, germà, cunyades, nebots, cosins i família tota, us preguem un
record i una oració pel seu descans etern.
Voldríem agrair totes les mostres de suport rebudes i el recolzament i acompanyament
que se’ns està donant en la nostra pèrdua.

Agramunt, novembre del 2013
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quest grup de veïns del Raval de Dalt (Sant Francesc) participen en un berenar de germanor. Per aconseguir els diners suficients es van passar una colla de dies arreplegant restes de material de guerra que van
vendre com a ferralla. El més espectacular va ser la troballa d’un obús pel qual van cobrar 105 pessetes; tot
un capital en aquella època –mitjans dels cinquanta–, amb què van poder fer un esplèndid àpat comunitari.
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D’esquerra a dreta i de dalt a baix:
1) Antonieta Carrera
2) Paquita Pijuan
3) Mª Carme Súria
4) Ramona Garriga
5) Miquel Marquilles
6) Ramona Cluet
7) Antoni Solans
8) Magí Galceran
9) Pere Farreny
10) Mosso de cal Sangrà
11) Josep Garriga
12) Carme Rovira
13) Pilar de cal Pijuan
14) Rosa Sangrà
15) Pilar Pijuan
16) Mª Teresa Campabadal
17) Mª Carme Pijuan
[NOVEMBRE 2013]
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per JOSEP BERTRAN

AAquesta
questa
t ééss uuna
na ddee lles
es ffotografi
ottografies
fies, aamb
mbb pre
pree
ssència de persones, més antigues que hi ha
dd’Agramunt. És una imatge de l’any 1904
ddel primer tram del carrer Sabateria de Dalt
aamb la plaça al fons. A la paret de l’església
ees veuen els murs de les antigues capelles
i la portada greco-romana renaixentista de
migdia, que es van enderrocar amb la prim
mera restauració dels anys 50 del segle XX.
m
A l’esquerra, la cantonada de Ca la Vila. Al
ffons, els edificis que van ser destruïts pels
bbombardejos 34 anys més tard: observeu
ll’esgrafiat de la dreta. En un dels balcons
ss’aprecia el cartell de l’“Associació catalannista d’Agramunt i sa comarca” creada un
aany abans. Però el que té més força, el que
més vida li dóna, són les tres persones i el
m
ggos que s’hi veuen. A l’esquerra, dues perssones amb les cadires al carrer. En primer
tterme, una dona, amb la indumentària de fa
1110 anys, camina acompanyada d’un gossset, tocant-se distreta el pentinat.
((Foto: Bartomeus Casanova. Arxiu Centre
EExcursionista de Catalunya).

