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LA 3...
El President de la Generalitat, Artur
Mas, obre la sèrie de col·laboracions
institucionals que publiquem en aquest
número commemoratiu del 50 aniversari de SIÓ. A més dels actuals mandataris també hi ha l’aportació d’ex-alcaldes, antics col·laboradors
i algunes entitats actuals
que han volgut ser presents en aquesta edició
especial. Així mateix s’hi
publiquen diversos articles i reportatges referents a la trajectòria de la
revista amb una detallada informació de caràcter
intern.
Durant els darrers dies
els nostres lectors han
pogut observar pels carrers més cèntrics de la
Vila un seguit de bandeJOSEP BERTRAN
roles amb l’anagrama del
50 aniversari. És una manera de fer visible aquesta efemèride tan senyalada
que estem celebrant. També en aquells
establiments que s’anuncien a SIÓ s’hi
ha col·locat, visible des de l’exterior i en

aquells que ho han permès, el nostre
distintiu com una forma d’agraïment a
les botigues que col·laboren amb la revista. En aquestes accions s’ha comptat amb l’ajuda de l’Ajuntament i les
empreses Gruconsa i Tendals Sangrà.

Pels propers mesos hi ha previstes diverses activitats. La primera, el 22 de
març, la presentació del darrer llibre de
Pep Coll; el 6 d’abril un Dinar d’Aniversari on tothom és convidat. El 19 del

mateix mes se celebrarà la inauguració del monument a les víctimes dels
bombardejos. Al maig tindrà lloc una
xerrada sobre l’evolució de la confecció
de SIÓ. El 13 de juny al Consist Park
cantada d’havaneres en homenatge als
nostres anunciants.
En dates encara per determinar es presentarà un nou llibre
sobre el període de la República, la Guerra Civil i la Dictadura a Agramunt. Tots els subscriptors rebran gratuïtament
un exemplar de l’obra gràcies
al patrocini de la Diputació,
l’IEI i l’Ajuntament. També es
preveu altres activitats que encara no es poden concretar.
Si la commemoració del cinquantenari ocupa una bona
part de la revista, la informació sobre la darrera edició del
Carnaval, com sempre multitudinària i participativa, omple també
moltes pàgines amb una exhaustiva
mostra gràfica dels actes especialment
el de la rua que, com cada any, va ser
ben lluïda. ■

CRÈDITS
Redactors: Ramon Bernaus, Josep Bertran, Pasqual Castellà, Joan Pijuan, Antoni Ponsa, Joan Puig, Josep Rovira i Anna Santacreu.
Col·laboradors: Serafina Balasch, Ricard Bertran, Jaume Cots, Deudat Pont,
Paulí Ribera i Rosa Maria Sera. Responsable pàgina web: Ramon Bernaus Vila.
Edita: Col·lectiu de Redactors d'Agramunt
Membre de:

Amb la col·laboració de:

Ajuntament
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■
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Serafí Miret Cuenca

Lídia Martorell Soldevila

Núm. Col. 1256

Núm. Col. 4483

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

ODONTOLOGIA

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

I N T E G R A D A

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

CENTRE DE LA RIBERA DEL SIÓ

clinicariberadelsio@infomed.es

www.centresodontologiaintegrada.com

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS

MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA
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Ctra. Nacional II, km 450
Tel. 973 79 53 05
25170 TORRES DE SEGRE

Ctra. C-13 C/ 1, Nau 1
Tel. 973 18 08 04
25670 TÉRMENS

Ctra. de la Llacuna, 38
Tel. 977 88 04 59
43420 STA. COLOMA
DE QUERALT

C/ Narcís Monturiol, 1
Tel. 93 874 39 11
08243 MANRESA

Carnaval
de conte
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“QUINTA” 2014
AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ: D’UN
COET ENS SERVIREM PER SER MÉS
RÀPIDS QUE EL VENT, ATRAPAR EL
CORRECAMINS I POSAR-LI BEN ENDINS
SOM UNA TEMPTACIÓ
ELS MÉS BUFONS
“CUENTO XINO”
EL FORMATGE ENS ENGANXA
CATA: NO TOQUEM DE PEUS A TERRA
PAONEJANT
AMB LA GALETA QUE PORTO... T’EXPLICO
UN CONTE
UP’S EXPLORADORS: BEN AMUNT I BEN
DRETA
ESTEM BONES... A LA BRASA
RIALLES DE RIELLA
JO NO CORRO, VOLO BAIX
“AL TANTO” QUE REPARTIM GALETES!
EMPRENENT UN LLARG VIATGE
ESCOMBRANT LA CRISI
ELS MINIONS ARRIBEN A AGRAMUNT
NI TOROS, NI ELEFANTS, RUCS CATALANS
YODA SAYS RELAX
AL TANTO!
NO ESTEM MORTS, ESTEM DE PARRANDA
VAIG PEIX!
OH HAPPY DAY
XIQUES, TIQUES, MIQUES, CAMA-CURTES
I BALLARIQUES
ESTEM DE GUASSAA
CAPÍTOL 2014: DORAEMOLANDIA
LA CIUTAT DELS SOMNIS
DELFINES, DELFINOS I VICEVERSA
BULMA: EN BUSCA DE LES BOLES
DE DRAC
FREAK PER UNA NIT
ELS PAÏASOS DE LA RIBERA
ESCAPEM DE LA PRESÓ
APOCALIPSI MIAUUU
ELS XATIS
AMB AQUESTS BRAÇOS AIXEQUEM
CABASSOS
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Text i fotos: JOSEP BERTRAN

Punts

DORSAL NOM VEHICLE

252
207
201
120
112
112
99
95

19

AI PERDO, EN PRIMERA POSICIÓ:
D’UN COET ENS SERVIREM PER SER
MÉS RÀPIDS QUE EL VENT, ATRAPAR
EL CORRECAMINS I POSAR-LI BEN
ENDINS

POSICIÓ DORSAL NOM DE LA CARROSSA
1

15

2

5

94

3

25

73

4
5
6
7

30
35
10
20

71
68
68
65
63
59
49
49
49
41
37
33
33
32
28
26
23
19
17
15
11
8
7
3

ALTO! ON VAS TAN
ENVESPAT?
AGRATAR: GLUPS...
GLUPS... GLUPS... SOTA
EL MAR... GLUP... GLUP
LA FAMÍLIA ADAMS MADE
IN AGRAMUNT
30 ANYS INFERNAL
MÓN VILADOT
TOTS SOM PLAYMOBIL
DIRECCIÓ A LA LLUNA

Punts

85

Punts
87
56
26
24
23
16
14

participants, i en els segons,
cinc. En el concurs de carrers
únicament el de les Planes.
Durant el matí va desfilar el
Grup Escènic Agramuntí fent
de jurat, mentre que el grup
Teatredetics va vendre el tradicional “cagarro” en una
parada a la plaça de l’Església i uns joves l’oferien pels
carrers.
Puntualment a les 7 de la
tarda arrencava la desfilada
de la rua amb una participació de 41 colles distribuïdes
entre 34 comparses i 7 carrosses a més de la gran carrossa reial que, com és tradició,
obre la desfilada que seguí el
recorregut habitual. Al vespre
tingué lloc el ball de disfresses en el decurs del qual es
van lliurar els premis als guanyadors dels diferents concursos organitzats en aquesta
28a edició, que es tancà el
diumenge amb la tradicional
Sardinada al Mercadal.
[MARÇ 2014]
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E

l Carnaval d’enguany
estigué dedicat als
contes clàssics, “Un
Carnaval de Conte”, deia l’eslògan promocional. Se celebrà el 28 de febrer i els dies
2 i 3 de març amb una sèrie
d’actes d’entre els quals destaquen els següents. Durant
el matí del primer dia tingué
lloc el Carnaval Infantil amb
una concentració al Pavelló
Firal amb l’actuació del grup
d’animació “la Cremallera”.
També per als més menuts
s’edità un conte sobre la
Xurripampi escrit per Ricard
Bertran i il·lustrat per Maria
Pijuan. Al vespre tingué lloc
el parlament del Rei Carnestoltes des del balcó de Ca la
Vila. Posteriorment se celebrà
un sopar popular.
El dissabte al matí el protagonisme el varen tenir els
concursos de balcons i establiments guarnits. En els primers es van presentar quatre

7
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Diverses imatges del Carnaval
infantil celebrat el divendres
dia 28 de febrer al matí.
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A C T U ALITAT C A R N AVAL DE CONTE

CARROSSA DEL REI CARNESTOLTES
AMB DETALL I COMPARSA A SOTA

10
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AMB LA GALETA QUE PORTO...
T’EXPLICO UN CONTE

AMB AQUESTS BRAÇOS
AIXEQUEM CABASSOS

“AL TANTO” QUE REPARTIM
GALETES!!

[MARÇ 2014]
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ELS MÉS BUFONS

AGRATAR: GLUPS... GLUPS... SOTA EL MAR...
GLUP... GLUP

12
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“CUENTO XINO”

“CUENTO XINO”

APOCALIPSI MIAUUU

NO ESTEM MORTS,
ESTEM DE PARRANDA

CATA: NO TOQUEM DE PEUS A TERRA

[MARÇ 2014]
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TOTS SOM PLAYMOBIL

ESTEM MOLT BONES... A LA BRASA

14
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FREAK PER UNA NIT

ELS PAÏASOS DE LA RIBERA

RIALLES DE RIELLA

ALTO! ON VAS TAN ENVESPAT?

COMPLEMENT DE LA CARROSSA
ALTO! ON VAS TAN ENVESPAT?

AL TANTO!

[MARÇ 2014]
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JO NO CORRO, VOLO BAIX
ESTEM DE GUASAAAAAAP!

“QUINTA 2014”

16
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DIRECCIÓ A LA LLUNA

VAIG PEIX!

:
AI PERDÓ, EN PRIMERA POSICIÓ
D’UN COET ENS SERVIREM PER
SER MÉS RÀPIDS QUE EL VENT,
ATRAPAR EL CORRECAMINS I
POSAR-LI BEN ENDINS

SOM UNA TEMPTACIÓ

ESCAPEM DE LA PRESÓ

EL FORMATGE ENS ENGANXAA

[MARÇ 2014]
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LA FAMÍLIA ADAMS
MA DE IN AGRAMUNT

COMPARSA DE LA FAMÍLIA ADAMS
MA DE IN AGRAMUNT

ELS MINIONS ARRIBEN A AGRAMUNT

ESCOMBRANT LA CRISI

NI TOROS, NI ELEFANTS,
RUCS CATALANS

18
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30 ANYS INFERNAL!

DELFINES, DELFINOS
I VICEVERSA

PAONEJANT

CAPÍTOL 2014: DORAEMOLANDIA
LA CIUTAT DELS SOMNIS

EMPRENENT UN LLARG VIATGE

UP’SPLORADORS:
BEN AMUNT I BEN DRETA

[MARÇ 2014]
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BULMA: EN BUSCA DE LES
BOLES DE DRAC

ELS XATIS

XIQUES, TIQUES, MIQUES,
CAMA-CURTES I BALLARIQUES

MÓN VILADOT

YODA SAYS RELAX

20
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OH HAPPY DAY

TERCER CONCURS DE TAPES DE CEBA

D’NENS

ESTABLIMENT TAPA GUANYADORA: ATIPIC
BUTLLETA GUANYADORA: Mª DOLORS BRETONES VERGARA
CONCURS DISFRESSES CASOLANES
CATEGORIA INDIVIDUAL: “MECAGON DÉU, MECAGON DÉU,
MECAGON CRISTO”
CATEGORIA PARELLA: “MARIO I ALASKA” i
“LA BLANCA I LA NEUS”
CATEGORIA GRUP: “UN SOUVENIR... JAJA, AMB AMOR”
CONCURS PORTADES CONTE XURRIPAMPI
• LILY SINGLETON
• MAR BADIA
• ABRIL LLORET
MÉS CAFÈ
CAL SERRA

PELS PÈLS

TOT CAMP

[MARÇ 2014]
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TOT VAL PER CARNAVAL:
RAMONA TUGUES
(CARRER VILAVELLA)

TEATREDETICS VENENT
ELS TRADICIONALS CAGARROS

HI HAVIA UNA VEGADA... EL BALCÓ QUE RECICLAVA
SÒNIA MARTÍNEZ (CARRER MÀRIUS TORRES)

CORRE, CORRE, CAPUTXETA:
XAVI PUEBLA (RAVAL DE PUIGVERD)

22
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ESTABLIMENTS
PREMI A LA MILLOR AMBIENTACIÓ DEL LOCAL:
FRUITES I VERDURES “CAL SERRA”
PREMI A LA MILLOR ORANMENTACIÓ DE L’APARADOR:
“PELS PORQUETS”- PERRUQUERIA PELS PÈLS
CARRERS
MILLOR AMBIENTACIÓ DE CARRERS:
“CONTES” DE LES BOTIGUERES DE LES PLANES
BALCONS
1r PREMI: HI HAVIA UNA VEGADA... EL BALCÓ QUE RECICLAVA
NOM PERSONA: SÒNIA MARTÍNEZ
2n PREMI: TOT VAL PER CARNAVAL
NOM PERSONA: RAMONA TUGUES
3r PREMI: CORRE, CORRE CAPUTXETA
NOM PERSONA: XAVI PUEBLA
4t PREMI: VOLS QUE T’EXPLIQUI UN CONTE
NOM PERSONA: MARGARITA ARISA

GRUP ESCÈNIC AGRAMUNTÍ
FENT DE JURAT EL DISSABTE AL MATÍ

VOLS QUE T’EXPLIQUI UN CONTE?
MARGARITA ARISA (CAMÍ DE LES PLANES)

CAMÍ DE LES PLANES

CAMÍ DE LES PLANES

[MARÇ 2014]

sió 601

23

FRENS

PNEUMÀTICS

AMORTIDORS

ALINEACIÓ

OLI

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

Amics
de
l’Espai
Guinovart
Diàlegs blaus: Eduardo Sanz
i Josep Guinovart
2 març / 18 maig 2014

FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

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

JOVÉ-BALASCH, S.L.

SERVEI

24h

PERMANENT
HORARI:

973 39 08 62 t 620 90 50 20
jtorne1@hotmail.com

24

sió 601

[MARÇ 2014]

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.

A C T U ALITAT FETS D EL M ES

JOSEP BERTRAN

AGR’AUTO

Una vuitantena de vehicles es van exposar al pavelló firal.
La inauguració la presidí Ramon Farré, delegat de la Generalitat a Lleida.

[MARÇ 2014]
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▼

JOSEP BERTRAN

E

l cap de setmana del
22 i 23 de febrer es
va celebrar una nova
edició d’Agr’auto, la Fira del
Vehicle d’Ocasió, amb la participació d’una vuitantena de
vehicles aportats per quatre
dels concessionaris locals;
Autos Corbella, Auto Servei del Sió SL, Castro Motor
i Tallers J. Valls SL. Sembla
ser que el certamen va aconseguir bons resultats, alguns
a l’espera de materialitzar-se
posteriorment.
La inauguració la va presidir
Ramon Farré, Delegat del Govern de la Generalitat a Llei-

25
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JOSEP BERTRAN

▼
Motards d’arreu de Catalunya
es van concentrar a Agramunt.

26
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da, acompanyat per l’alcalde,
Bernat Solé, i la directora del

certamen, Fàtima Puig. Com
a activitat paral·lela, a banda

de la tradicional presència de
la unitat mòbil de la ITV, s’exposaren una colla de vehicles
històrics, majoritàriament biscuters, aportats per l’associació Amics del Biscuter que
es van exhibir a l’exterior del
pavelló durant el dissabte. Enguany se suprimí l’habitual circuit de cars per a la mainada.
Com és costum en els darrers anys, el matí del diumenge el certamen va estar ocupat per centenars de motards
que van arribar d’arreu de Catalunya per participar en una
nova edició, una de les més
concorregudes, de la concentració que organitza l’associació Motorrons d’Agramunt.
Després de l’esmorzar els
participants van poder fer un
recorregut per la Ribera.

JOSEP BERTRAN

JOSEP BERTRAN

1
L’acte va estar organitzat pel col·lectiu Garba.

1 i 2. Taller de sexe

Carrer de Vilavella.

“Les claus per gaudir de la
felicitat sexual al segle XXI” és
el que va explicar la periodista
i escriptora Roser Amills, en
el decurs del taller que se celebrà el dissabte 8 de març

2
La periodista Roser Amills firmant exemplars dels seu darrer llibre.

a l’Espai, organitzat pel collectiu Garba. Amills presentà
el seu darrer llibre “M’agrada
el sexe!” editat per Columna.
Al final de l’acte, al qual assistiren un centenar de persones,
l’autora, que estava acompa-

nyada per la seva parella, el
popular periodista Víctor Amela, signà nombrosos exemplars
del llibre. Roser Amills (1974)
escriptora i periodista, collabora actualment, entre altres
mitjans, a Catalunya Ràdio
i TV3. Ha estat guanyadora
dues vegades de forma consecutiva (2011 i 2012) del
premi La Llança que convoca
Òmnium Cultural.

3

Des de primers del mes de
març ha quedat prohibida la
circulació rodada al carrer
Vilavella. Per això s’ha installat una jardinera a l’entrada
des del carrer Sió. D’aquesta
manera s’avança al que estava previst una vegada estès
enllestida la remodelació del
carrer Sió com a zona de vianants. Segons l’Ajuntament
amb aquesta mesura es pretén evitar accidents tan personals com estructurals tenint
en compte la poca amplada
d’aquest carrer.
[MARÇ 2014]
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▼

JOSEP BERTRAN

3. Prohibit als cotxes

27
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▼

la brigada municipal. Malgrat
les obres que s’han fet a la
zona del Pou en el decurs
dels anys, mai s’havia rehabilitat aquesta transitada vorera
que seguia l’irregular traçat
dels edificis que s’hi van anar
construït al llarg dels temps.
Aquesta millora era una antiga reivindicació reclamada
també des de les pàgines de
SIÓ.

JOSEP BERTRAN

5 i 6. El mar a l’Espai

4
Les obres han començat des
de l’Avinguda de Catalunya.

4. El Pou en obres

JOSEP BERTRAN

L’Ajuntament començà el
dilluns de Carnaval les obres
per ampliar la vorera de ponent de la plaça del Pou on
hi ha la majoria de comerços
i habitatges i punt de connexió amb el pont sobre el Sió.
La nova vorera tindrà una

amplada d’uns 3 metres mínim i resoldrà els problemes
d’accessibilitat i seguretat
dels vianants ja que en algun
indret en prou feines es podia
passar. Els treballs, amb un
pressupost de 60.000 euros,
41.000 aportats per la Diputació, es fan directament per

Fins al 18 de maig es pot
veure a l’Espai Guinovart una
exposició amb obres del Guino i del pintor càntabre Eduardo Sanz (1928-1913). El
tema de la mostra és el mar.
Per un costat el Mediterrani,
pintat per l’artista català, i per
l’altre el Cantàbric, plasmat
per Sanz. Dos mars diferents i
dues maneres de veure’ls. La
mostra es va inaugurar el diumenge 2 de març al migdia.

7. Jordi Guixé en concert
El jove intèrpret de tenora,
Jordi Guixé protagonitzà, el

6
Dues obres i un espectador.

5
JOSEP BERTRAN
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A l’esquerra, públic assistent a la inauguració.

JOSEP ROVIRA

Molero, al trombó de pistons;
Oriol Roca, contrabaix i baix
elèctric; Joan Casellas, guitarra elèctrica, i Gilberto Rivero,
saxòfon alt.

8. Es busquen famílies
amb fills
7
El sextet durant l’actuació al Casal.

LAIA PEDRÓS

Alumnes i pares del col·legi
de Butsènit.

8

diumenge 9 de març al Casal,
un concert de presentació del
seu primer CD “Jordi Guixé
Sextet”, amb l’assistència
d’una vuitantena de persones.
Aquest primer treball presenta 11 peces d’estils variats

com estàndards de jazz, versions de clàssics de la bossa
nova i també composicions
originals d’Esteve Molero, actual director de la Jovenívola
d’Agramunt. Acompanyen el
tenora de Puigverd, Esteve

L’Ajuntament de Montgai
ofereix el lloguer d’habitatges
durant un any a famílies amb
almenys dos fills en edat escolar per tal que s’instal·lin a
viure en el municipi i hi escolaritzin els seus fills. El consistori espera poder oferir una
desena d’habitatges entre les
localitats de Montgai i Butsènit d’Urgell. El consistori
té por que les escoles rurals
de Montgai i Butsènit puguin
desaparèixer per falta d’alumnes i per això fa una crida a
famílies amb infants en edat
escolar.
L’objectiu final és doblar
el nombre d’alumnes que
hi ha actualment en els dos
centres. L’alcalde, Jaume Gilabert explica que per aquest
motiu s’ha posat en marxa
aquesta iniciativa i s’espera
que en el període de preinscripció de l’escola es rebin
diverses propostes de famílies
interessades.

[MARÇ 2014]
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El Pilar, la Serra i la Carrerada
A

mb l’arribada de la primavera vénen encara
més de gust les sortides a
la natura ja sigui a peu o en
bicicleta, costum molt estés
entre els agramuntins i del
que un dia caldria tractar.
Un dels indrets més atractius
que tenim al nostre entorn
és el de la Serra d’Almenara
i un dels millors itineraris és
el que marca l’antiga Carrerada, una via ramadera que
es remunta a l’època dels romans. Malgrat la desaparició
o modificació d’algun tram
a conseqüència de la recent
concentració parcel·lària encara es poden seguir indrets
d’un gran atractiu paisatgístic, que en els propers mesos
primaverals estaran en el seu
Cartell informatiu de l’itinerari
del Camí Ral de la Serra Almenara Bellmunt.

JOSEP BERTRAN

Panoràmica de les obres
de millora de la carretera.
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JOSEP BERTRAN

Un dels indrets
més atractius
que tenim al
nostre entorn
és el de la Serra
d’Almenara i un
dels millors itineraris és el que
marca l’antiga
Carrerada.

FONT: DIPUTACIÓ DE LLEIDA

L’obús feia 60 centímetres
de llarg i 15 de diàmetre.

màxim esplendor tant de flora
com de fauna.
Els més valents poden seguir l’itinerari que els proposa
el cartell que des de fa uns
mesos està instal·lat al peu
del Pilar Almenara, a prop de

la cruïlla del camí de Ca l’Isidori, on s’informa d’un traçat,
en forma de circuït, que segueix un antic Camí Ral fins a
la població de la Sentiu amb
una total de 44 quilòmetres a
través de la Serra d’Almenara
Bellmunt. Es tracta d’un itinerari de poca dificultat que
discorre al llarg de la serra
paral·lel a la carretera de la
Ribera. El panorama que es
divisa des del cim a cada costat és esplèndid.
En relació a aquest indret
de la Serra informen de l’inici
de les obres de millora d’un
nou tram de la carretera d’Almenara, des del quilòmetre
6,44 al 7,76. Les obres preveuen l’ampliació de la calçada amb la supressió d’algu-

nes corbes. Sota de l’accés al
Pilar s’hi habilitarà una zona
d’aparcament per a que les
persones que pugin fins dalt
puguin deixar-hi els seus vehicles.
Durant els treballs d’explanació al costat de la carretera, en el tram de prop de la
mina de la calç, una màquina
va desenterrar un obús de la
darrera Guerra Civil. L’artefacte feia 60 centímetres de
llargària i 15 de diàmetre. Els
operaris van avisar als Mossos
d’Esquadra que se’n van fer
càrrec i els treballs van continuar amb normalitat. Està
previst que l’obra, que té un
pressupost de 532 mil euros,
estigui enllestida a primers
d’estiu. ■
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DINAR DE GERMANOR
Dia 6 d’abril · Restaurant Blanc i Negre · 14 hores

La Revista SIÓ convida tots els seus subscriptors i lectors en general,
anunciants, col·laboradors i entitats agramuntines a participar
en el Dinar de Germanor commemoratiu del seu 50è aniversari
Durant la celebració es retrà un homenatge a Deudat Pont i Brescó
en reconeixement a la seva llarga trajectòria com a responsable
de la informació meteorològica.
Als participants de la trobada se’ls obsequiarà amb la reproducció d’una estampa
commemorativa dels 50 anys de SIÓ, obra de la nostra col·laboradora Serafina Balasch.
❈❈❈

Preu del dinar 35 euros
La reserva s’ha de cursar, abans del dijous 3 d’abril, retirant el tiquet a Catalunya Caixa,
CC número: ES74 2013 6100 67 0200043066

PEP COLL A AGRAMUNT
SIÓ us convida a la conferència de Pep Coll
que presentarà la seva darrera novel·la basada en un fet real

Dos taüts negres i dos de blancs
com un dels actes del cinquantè aniversari de la revista

Dissabte 22 de març,
a les 7 de la tarda
A l’Espai Guinovart
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Pep Coll (Pessonada, 1949), és un prolífic escriptor català. Ha conreat
tots els gèneres literaris i, àdhuc, periodístics. El seu món vital i literari
són els Pirineus, que ha convertit en un univers llegendari. A més d’escriptor, ha estat professor de llengua i literatura catalanes, i és un gran
amant de la muntanya.
Entre les seves novel·les, destaquen: La mula vella, El segle de la llum,
L’abominable crim de l’Alsina Graells, Les senyoretes de Lourdes, i
aquesta darrera Dos taüts negres i dos de blancs
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“SIÓ és un referent per
Agramunt i l’Urgell”

“Constància i
compromís”

La premsa local ha jugat un paper cabdal en la
història d’aquest país. Des de l’esclat periodístic de
finals del segle XIX i fins a l’actualitat, la premsa de
proximitat ha estat una eina de culturització i socialització eficaç per suplir les mancances propiciades
per les conjuntures polítiques de l’últim segle.

Em plau poder participar amb aquestes ratlles en una
celebració tan rellevant com és el 50 aniversari de la
revista SIÓ. Aquesta fita ha d’omplir d’orgull tots els
agramuntins perquè SIÓ és un símbol per a tots ells,
però també per a tota la resta d’urgellencs.
Així doncs, en primer lloc, permeteu-me que us feliciti per la constància i el compromís que durant cinc
dècades totes les persones que han participat en la direcció i la redacció de la revista han mantingut tot relatant el dia a dia d’Agramunt. És d’aquesta manera que
SIÓ ha esdevingut un referent a la població i gaudeix
del reconeixement a l’Urgell i a les Terres de Lleida.
En les seves pàgines, l’actualitat d’Agramunt, la vitalitat de les entitats i la seva gent, l’opinió dels ciutadans, la cultura, l’esport i la història s’hi ha aplegat
per convertir-se en el relat contemporani de la vida del
poble. Aquest darrer apartat, el d’història local, és especialment destacable per tal com permet preservar i
divulgar els fets més destacats, com si d’un arxiu històric es tractés. A la vegada, és font de nostàlgia, de record per a tots els agramuntins i un mirall on les noves
generacions hi poden veure reflectit el seu passat, tan
important per a la preservació de les pròpies arrels i la
pròpia identitat: la memòria històrica, en definitiva. No
cal dir la gran tasca d’investigació i recerca que això
comporta i en la qual SIÓ ha excel·lit.
Com a presidenta del Consell Comarcal us felicito
per aquesta singular efemèride i us animo a continuar amb aquesta tasca tan exemplar i necessària per a
Agramunt i l’Urgell.

De sempre i a casa nostra, els mitjans de comunicació han estat determinants en la normalització
lingüística del país, i la premsa comarcal continua
sent una eina de normalització imprescindible, davant d’una allau de publicacions en castellà i l’hegemonia d’aquesta llengua en molts dels àmbits de la
societat catalana.
Els ciutadans necessitem informació, però també
referents. I amb mig segle d’història, la revista SIÓ
ha exercit aquest paper al peu de la lletra, amb una
acció comunicativa de proximitat, des d’un univers
mediàtic propi, centrada en els dominis d’Agramunt,
l’Urgell i la seva gent.
Pocs projectes tenen la sort de perdurar mig segle
en el temps. L’exemple de SIÓ vol dir que darrere
d’aquest publicació històrica hi han convingut voluntats diverses, molt de sacrifici i un voluntarisme
intergeneracional que només es dóna en els grans
pobles i les més nobles causes.
Per molts anys!

Joan Reñé i Huguet
President de la Diputació de Lleida

Rosa M. Mora i Valls
Presidenta del Consell Comarcal de l’Urgell
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L’èpica sol recollir les
gestes assolides per una
comunitat o per un país
mentre que la història
s’encarrega de glossar el
dia a dia de la seva gent,
de les seves persones, dels
seus espais i del seu sentir, de manera que una societat no esdevé completa
si no és capaç d’escriure’s
la seva pròpia biografia.
El present que vivim encara pren més sentit si
podem explicar-lo a partir
del nostre passat i és així,

aanys

d’aquesta manera, com
projectem dia rere dia els
nostres anhels i les nostres
il·lusions i ens reafirmem
com a societat que som.
En aquest sentit, Agramunt té i ha tingut el privilegi de comptar amb una
entitat, la Revista SIÓ, que
ha encapçalat aquesta tasca, reportant mes rere mes
i durant 50 anys la història
de la nostra vila, tant dels
que hi vivim com dels que
la senten des de la distància. Un treball rigorós,
constant, compromès amb
la llengua i amb el nostre
país, exercint un paper fonamental durant els anys
de transició democràtica
i sempre amatent a les realitats polítiques, socials i
culturals de cada moment.

El conjunt de colleccionables editats també
ens ha permès conèixer a
fons les nostres tradicions
més arrelades, la nostra
cultura i el nostre passat,
i recordar, entre altres, els
estralls que va patir la nostra vila i el nostre país durant els anys de la guerra i
la postguerra.
Tot això ha estat possible gràcies als diferents
equips de redacció que
han liderat aquest projecte, a tots els col·laboradors
i entitats que en un moment o altre hi han participat, a totes les persones
que a títol individual sempre hi han trobat un espai
per al seu article d’opinió
i a tots els anunciants i
subscriptors que, en bona

mesura, han estat fonamentals per fer realitat
aquests 50 anys de SIÓ.
Per tot aquest gran llegat que rep Agramunt mes
rere mes, només em resta
agrair i felicitar totes les
persones que hi ha al darrere d’aquestes 600 edicions de SIÓ, encoratjant
l’actual equip de redacció
a acollir les noves realitats
socials, culturals i generacionals que el present ens
depara per a seguir escrivint la història d’una vila i
d’una comarca que, sens
dubte, formarà part de la
història del nostre país.
Moltes gràcies i per
molts anys!
Bernat Solé i Barril
Alcalde d’Agramunt

Agramunt, reportatges
de la història
les
a
a
d
n
e
v
de Josep Bertran

De
vila
a
l
e
d
s
llibrerie

Un volum de 268 pàgines, amb 506 il·lustracions,
que aplega 23 reportatges que s’han anat publicant
a SIÓ entre l’agost del 2011 i l’octubre del 2013.

20€

Una bona part de la història agramuntina,
ara en un sol volum d’edició molt acurada.

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
dels agramuntins que estimen el seu poble...”
[MARÇ 2014]
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Salutació

E

n tant que alcalde de Puigverd
d’Agramunt i per les més lògiques i diverses raons de proximitat (humana, cultural, geogràfica
i històrica) em plau de felicitar la
revista SIÓ i la gent d’Agramunt per
aquests cinquanta anys de servei a
la gent i a la comarca.
L’àmbit de comunicació de SIÓ
no se cenyeix exclusivament a la
capital, sinó a la comarca natural
que compartim, la Ribera del SIÓ,
que ens uneix de manera profunda
des de fa segles.
Durant tots aquests anys, SIÓ ha

estat un referent d’informació i catalanitat. Ens ha fet sentir país, ens
ha ensenyat a estimar la llengua i
ens ha fet partícips d’un projecte
nacional comú.
La interrelació històrica entre
Puigverd i Agramunt és l’expressió
natural i genuïna de dues comunitats que comparteixen un espai físic
i social concrets. Innegablement, la
revista SIÓ hi ha contribuït força,
a aquest propòsit; talment com un
pont de comunicació per on hi han
circulat, durant cinquanta anys, persones, idees, sentiments i projectes.

En nom del poble de Puigverd,
evidentment en nom propi i com
a redactor de la revista durant un
temps, us vull agrair tots aquests
anys de servei a la gent, a la llengua, al país i a tot allò que encara
està per vindre, alhora que us animo i encoratjo a continuar aquesta
gran tasca.
Enhorabona,
Joan Eroles i Samarra
Alcalde de Puigverd d’Agramunt

SIÓ, més que una revista

A

rribar a complir mig segle una
revista,ja per si mateix, és una
proesa i per això em plau felicitar
a l’equip redactor que amb puntualitat ens fa arribar mensualment
la pulcrament editada revista SIÓ,
referent a Agramunt i per extensió
a la ribera del riu que dona nom a
la publicació. Altres d’arreu no han
tingut la mateixa sort d’arribar-hi i
s’han quedat pel camí, cosa que és
de lamentar. SIÓ en canvi, ha fet
un llarg camí fins aquest aniversari amb entusiasme renovat número
rere número i per això m’atreveixo a
vaticinar que el seu recorregut serà
imparable vers unes xifres centenàries.
Poques vegades un nom es tan íntimament propi a una població com
el riu Sió a Agramunt, la capitalitat
d’aquesta ribera que uneix i la fa diferent. A la vila trobem el nom SIÓ
en molts indrets, moltíssims, i no
és d’estranyar que adoptes el nom
del riu aquesta revista creada per
informar i agermanar. Amb SIÓ i el
riu Sió,un llarg estol de poblacions
38
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riberenques s’identifiquen i estem
tàcitament unides i al rebre-la les
seves pàgines ens atansen i informen des de Gàver fins a Balaguer,
passant per tots aquests petits pobles i viles que orgullosos serven el
“de Sió” com una marca pròpia i
que volem i em de preservar.
Els Plans de Sió, el meu municipi, també honora el nom comú
i per això, la revista que avui està
de celebració, ajuda a mantenir
aquesta marca, aquesta manera
de sentir el territori i la seva gent
i per això és benvinguda a les nostres llars riberenques que tenen
amb la publicació, el seu noticiari
local, les seves pàgines de societat,
les col·laboracions, les pinzellades
culturals i de lleure, etc. I també
donem les gràcies, com no, als qui
la fan possible, per ser tasca difícil i desinteressada, sabem del seu
esforç –perquè no són anònims–,
que són els primers que s’aprecien
aquesta marca i aquesta Ribera peculiar i que la volen perpetuar amb
aquest revista SIÓ, fruit de l’amor

per el que ens propi. També els collaboradors –alguns, veïns nostres–,
són molts d’arreu de la Ribera i sense defalliment nodreixen les seves
pàgines per fer-la més plural.
Capítol a part d’aquest 50 anys,
per a mi, són les documentades
monografies i publicacions complementàries que han sorgit potenciades per SIÓ les quals són documents històrics i que, conjuntament
amb la mateixa revista, han estat
reconegudes amb premis diversos.
Enhorabona, també, per això.
Penso que és de justícia que reconeguem i homenatgem els de la
Ribera del Sió aquestes pàgines vives que periòdicament ens il·lustren
en allò que més apreciem, en el
més proper, en el més nostre i que
us esperonem a continuar sense defalliment.
Per molts anys i gràcies per ser
com sou, amics i amigues de SIÓ.
Adrià Marquilles i Bernaus
Alcalde dels Plans de Sió

1964
64
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“No ha estat mai una eina d’enfrontament,
ni polític ni social”
eria difícil que una sola paraula
definís el que ha estat i representa la revista SIÓ al llarg dels 50
anys per a tots nosaltres, membres
d’aquesta agermanada comunitat
com és la Ribera del Sió.
La primera paraula que em ve
al cap és la de generositat, perquè
la continuïtat de la revista SIÓ ha
estat fonamentada en aquesta immensa generositat cap als seus
convilatans, que han tingut aquelles persones que mes rere mes,
any rere any, han treballat d’una
forma totalment altruista, han dedicat el seu temps i intel·lecte en
fer que la mateixa fos una realitat i
assolís els nivells d’excel·lència en
el qual –d’això no en dubta ningú–
es troba avui dia.
Una altra paraula ben segur ha de
ser la d’amor i estima, doncs aquesta tasca no es pot dur a terme sense una gran estima vers allò que és
nostre: el patrimoni i la història pròpia. No oblidem que els fets del dia,
seran el dia de mà història per als
nostres fills, i que han marcat i marcaran un signe d’identitat de conformar part d’una comunitat cohesionada amb uns objectius ben clars

S

com són la pervivència i el record de
tot allò que ha representat la Ribera
del Sió i que ha conformat el nostre
caràcter i la nostra pròpia idiosincràsia. Solament amb aquesta gran
estima es pot arribar a les fites que
la revista SIÓ ha arribat pel que fa a
la recerca històrica i a la voluntat de
recopilar el nostre patrimoni i, tanmateix, de la nostra natura.
Altres paraules que crec que també s’han de ressaltar són la del respecte i rigor.
Doncs si anem fullejant la revista al llarg d’aquests 50 anys, trobarem sempre en tots els articles,
editorials i en tot allò que pot afectar persones i institucions, un gran
respecte i una millor consideració.
No ha estat mai una eina d’enfrotament, ni polític ni social. A l’inrevés, ha estat un canal de diàleg, de
consens i, com he dit, de respecte,
molt respecte per a tothom.
Rigor, em refereixo amb el qual
s’han tractat els fets històrics que
un dia o altre Agramunt i la seva
Comarca van sofrir, patir i, en ocasions, les menys, gaudir. I que número darrere número nosaltres també
gaudim. Em ve a la ment el recull

d’articles referents a l’entrada dels
Carlins a Agramunt al segle XIX, les
partides, els isabelins... aquest rigor
ha fet que tots nosaltres siguem testimonis d’un passat que és el nostre, el més immediat, el més proper.
I finalment una altra paraula que
no puc oblidar és la de recordatori.
El nostre més ampli record –acompanyat del reconeixement i agraïment– a tots aquells que han fet
possible arribar a aquesta fita dels
50 anys de la revista SIÓ.
Des dels que varen ser els seus
iniciadors, fins aquells que en una
època o altra han treballat tant des
d’Agramunt com des de les corresponsalies dels pobles dels municipis, com en el nostre cas des d’Ossó de Sió. Per a tots ells el nostre
record i agraïment.
I, per acabar, un desig. Que les
aigües del nostre estimat SIÓ siguin testimoni i s’hi reflecteixi per
molts anys una continuïtat fructífera d’aquesta revista que enguany
celebra els 50 de la seva existència.
Per molts anys.
Josep M. Pedró Balagueró
Alcalde d’Ossó de Sió
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“Una muntanya
d’esforços, treball
i dedicació”

L

’any 1964 sortí a la llum el primer número de la nostra revista, SIÓ.
Mirant enrere, us va recordant els primers
exemplars que van arribar a les meves mans,
i recordo que des d’aquests primers números
vaig sentir la satisfacció de poder llegir les
notícies locals i l’expressió de les diferents
opinions que s’anaven fent públiques mitjançant els escrits o les cròniques que contenia. Va ser des del primer número una eina
per avançar en la democràcia i en la llibertat
d’expressió.
Avui, per a mi és un goig i una satisfacció
la celebració del 50è aniversari d’aquesta
publicació, i estic segur que també ho és
per a tots els vilatans d’Agramunt i la seva
comarca.
Aquests 50 anys són una muntanya d’esforços, treball i dedicació, que han fet possible arribar a aquest aniversari.
Com a ciutadà de la Vila d’Agramunt, vull
agrair a totes les persones que continuadament durant aquest mig segle han treballat,
n’estic segur, amb tota dedicació, afecte, esforç i constància per fer possible que cada
mes, puntualment, arribi a les nostres mans
la nostra revista, SIÓ.
Permeteu que us doni les gràcies i, a més
a més, la felicitació a tots els que treballeu
perquè això continuï essent possible després
de 50 anys.
Un record molt afectuós per als collaboradors que ens han deixat –i d’una manera especial a Lluís Serra i Guillem Viladot–, els quals no van faltar mai a la seva
cita mensual al nostre SIÓ.
I als que encara esteu al peu del canó,
agrair-vos el vostre esforç, el vostre treball,
la gran dedicació que hi esmerceu, i encoratjar-vos a continuar fent-nos gaudir amb les
vostres cròniques i escrits.
Moltes gràcies i per molts anys.
Josep Huguet i Herbera
Alcalde d’Agramunt (1999-2001)
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Ahir... Sió, Sió, Sió ...Avui
Núm. 1 - ANY 1964
ANAGRAMA, SALUTACIÓN, A GUIA DE EXPLICACIÓN, EDITORIAL,
EL LECTOR OPINA, DE CASA A CASA, ALBUM, DE L’ANTIGOR,
CREE ALGUIEN EN LOS POETAS?, NUESTROS COLABORADORES,
AGRAMUNT Y EL TURISMO, GALERIA, DEPORTES, JUVENTUD,
CAMARA OFICIAL DE COMERCIO E INDUSTRIA, EXPOSICIONES,
LA PARROQUIA, NUESTRA COMARCA, EL MUNICIPIO, L’ACUDIT
D’EN CREUS, SOM A RIELLA

Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió
Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió
Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió
Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió
Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió Sió
Núm. 600 - ANY 2014
ANAGRAMA, PORTADA, SUMARI, LA 3, ACTUALITAT, FETS DEL
MES, ENTITATS, PUBLICITAT, OPINIÓ, LA CLARABOIA, GENT, FETS,
COSES, ELS LECTORS ESCRIUEN, ENSENYAMENT, ENTREVISTA,
COL·LABORACIONS LITERÀRIES, ESPORTS, GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS, L’AJUNTAMENT INFORMA, ALMANAC, COSTUMARI,
DEMOGRAFIA, TEMPS, LLEURE, AMENITATS, LA FOTO,
LA CALAISERA, L’ÀLBUM, IMATGES D’AHIR I D’AVUI
Per molts anys,
Josep M. Fernández
Alcalde d’Agramunt (2001-2003)
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“Mirall d’història i testimoni viu dels canvis
generacionals”

A

records, testimoni viu de canvis
generacionals, però per sobre de
tot, mirall de la informació local
d’aquests 50 anys esdevenint una
font imprescindible per a tots aquelles que vulguin conèixer el relat
contemporani del nostre municipi.
En aquest sentit, cal fer menció especial als col·leccionables publicats
durant tot aquest temps que, sens
dubte, són i seran un bon llegat històric per Agramunt.
L’estima per la cultura, el dinamisme o la fermesa per a defensar
i reivindicar les nostres festes i tradicions han estat factors que hem
pogut veure presents a les pàgines
de SIÓ. Una feina ben feta, lluny de
cercar rendiments materialistes, i
capaç d’adaptar-se als nous temps,
passant de tenir només unes pàgines en blanc i negre a la setantena
de pàgines plenes d’imatges i de color i convertint d’aquesta manera la
nostra revista en cinquantenària. Esperem que aquest aniversari serveixi
d’esperó per a seguir fent història.
Si fullegem les primeres edicions de la revista no podem evitar
un somriure d’enyorança, recordant les persones, les gloses, les

>amm.cat

mb aquesta edició de març, la
Revista SIÓ commemora els 50
anys, mig segle de vida amb uns
inicis que per a molts de nosaltres
ens sembla com si fossin ahir.
En l’editorial del primer exemplar, l’equip de redacció feia palès
la il·lusió i l’interès per part dels
fundadors de mantenir, mes rere
mes, el contacte amb la gran família agramuntina. Al mateix temps,
manifestaven el seu agraïment,
no només al treball de redacció i
col·laboració, sinó també als collaboradors i subscriptors gràcies als
quals van fer possible que la revista
es pogués editar i, encara més important, que s’hagi pogut mantenir
al llarg d’aquests 50 anys.
Els agramuntins ens sentim orgullosos per la celebració d’aquest aniversari, el d’una revista que, amb el
pas del temps, s’ha convertit en el
referent i portaveu de la vila i on hi
veiem reflectides, per una banda, les
inquietuds, les opinions, els records,
les experiències i els neguits dels vilatans i, per altra banda, el treball
d’investigació i recerca història dut a
terme sobre la nostra comarca.
Arxiu d’història, de nostàlgia, de

celebracions, els naixements o les
cròniques esportives que han anat
omplint les seves pàgines i li han
donat aquest caràcter tan familiar
que fa que sigui estimada i apreciada per tots. Tots hem gaudit i ens
hem emocionat en veure aparèixer
per primera vegada els noms dels
nostres fills, en el seu naixement,
en fotografies de l’escola, en el Certament Literari de Sant Jordi o en
festes o de competicions esportives, per posar alguns exemples.
Per tant, és una doble satisfacció,
per una part aquest 50è aniversari
i per altra part el fet que contemplem el futur amb esperança i optimisme, segurs de que aquell repte
iniciat el març de l’any 1964 tindrà
llarga vida.
Redactors de SIÓ, rebeu la més
sincera felicitació per aquest aniversari, per la vostra feina tan ben
feta. Estic convençut que seguirem
apostant perquè entre tots continuarem escrivint la nostra història.
Per molts anys.

Bar - Restaurant

Ramon Muixí i Calderó
Alcalde d’Agramunt
(2003-2007)

Plaça del mercat s/n
678 861 219
973 391 086

restaurant@atipic.me
Elaboració Artesanal

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

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació
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R E V I S TA SIÓ 50 A N Y S

La normalitat de SIÓ

A

ls volts del dia 20 de cada mes, a la majoria de llars
de la Vila i també algunes de fora, el comentari és:
ja ha arribat el SIÓ? I això durant els últims cinquanta
anys.
Quan el carter el deixa a la bústia, una mirada ràpida
dels membres de la família i després amb més temps, la
lectura tranquil·la del seu contingut.
Durant tots aquests anys hi hem trobat la història quotidiana d’Agramunt, amb el reflex de les alegries, tristeses, situacions i opinions diverses de la vida de la nostra
Vila. També hem conegut molta de la nostra història collectiva de temps pretèrits. Podem dir que SIÓ és, sens
dubte, el referent de la nostra memòria com a Poble.
Durant tot aquest període de temps, han passat per la
nostra revista directors, redactors, subscriptors i anunciants. Són molts els que ens han “ deixat “ i també molts
els que han nascut a la Vila, durant aquesta llarga etapa.
La nostra primera Entitat de la Vila, també les ha vist
de tots colors. Sempre que ha estat possible, ha man-
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tingut la seva independència i ha procurat reflectir la
transversalitat d’informació i opinió que sens dubte te
Agramunt. Una crítica als lectors, entre els quals m’incloc. Aniria bé més opinions diverses sobre els nostres
quefers i maneres d’entendre les situacions que ens toca
viure. Opinions que segur hi són.
Avui, que tot va molt de pressa i que no donem importància a gran cosa que no sigui material, que unes
persones (les presents i les absents) i durant tants anys,
sense cobrar i per estima a les Lletres i a Agramunt,
hagin dedicat tantes hores a la nostra Revista, mereix el
nostre reconeixement.
A nosaltres lectors de SIÓ, el goig de tenir una entitat
capdavantera de la Vila, que fa una feina de qualitat i
que durant molt de temps puguem continuar gaudint.
Per molts anys.
Amadeu Padullés i Serra
Alcalde d’Agramunt (2007-2011)
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SIÓ i la informació gràfica
Quan la imatge val més que mil paraules

Josep Bertran

Diuen que una imatge val més que mil paraules. A vegades sí i a vegades no. Però el que sí que és veritat
és que des de molt aviat la nostra revista ha tingut com a objectiu prioritari potenciar la informació gràfica,
ja sigui en els temes d’actualitat com també en els de caràcter històric. Aquesta política, i aquest esforç,
ha fet que avui en dia es disposi d’un quantiós i valuós arxiu gràfic amb un fons de milers de fotografies.
Fotografies que són testimoni dels canvis que ha sofert Agramunt i els agramuntins en el marc d’aquesta
història comuna que va molt més enllà del mig segle de vida de la revista.

Pàgines especials sobre l’incendi de Gruconsa, fa 30 anys.

tres companys de redacció.
A l’interior de la revista
les fotografies encara són
escasses i es publiquen
esporàdicament sense una
línia informativa clara, encara que ja són abundants
quan s’escriu de festes
senyalades com la Festa
Major o les de Nadal, així
com també en esdeveniments puntuals com, per
exemple, les visites dels
presidents Tarradellas i
Pujol. Cal tenir en compte
que amb el sistema d’impressió tradicional amb
gravats, la inserció d’imatges és costosa i feixuga.
No parlem ja de fotos en
color.

El canvi
El gran salt té lloc el
mes de març del 1984
coincidint amb el número commemoratiu del 20
aniversari. És el primer
número que s’imprimeix
amb el sistema òfset que
significa un canvi espectacular amb el tradicional de
linotípia que s’havia utilitzat fins aleshores i que era
molt feixuc i limitat (veure
articles de Gaspar Vicens i
[MARÇ 2014]
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es primeres fotografies que apareixen a SIÓ de forma
continuada són del març
del 1973 quan s’inicia
una sèrie d’entrevistesqüestionari a personalitats
locals que inclouen una
foto-carnet del protagonista. Fins aleshores les úniques il·lustracions que es
publiquen amb regularitat
són els dibuixos de Ramon
Creus.
Durant els primers anys
s’editen de forma esporàdica i puntual portades a
dos colors. No és fins el
mes de desembre de l’any
1978 que es comença a
publicar sistemàticament
una fotografia en blanc i
negre a la portada de cada
número. Són imatges,
però, que no estan relacionades amb l’actualitat del
mes. Es tracta de vistes i
indrets d’Agramunt. Les
portades que reflecteixen
actualitat no es començaran a publicar fins el
1980. En aquesta època
els fotògrafs són dos joves
afeccionats, Ricard Creus
i Josep Maria Pijuan, però
també es recullen imatges
fetes puntualment per al-
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fica i a partir d’aleshores la informació gràfica no va fer més
que créixer fins arribar a ser
una part essencial de la nostra
revista.

El color

Inauguració del CAU del
Passeig l’any 2000, primera
foto digital.

El somni d’oferir
la revista a tot
color es fa realitat
l’any 2004 quan
les modernes
tècniques d’impressió i la bona
gestió econòmica
ho fan possible.
Els colors donen vida a la
imatge i a la quotidianitat.
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Josep M. Lluch). Per primera
vegada es publica una portada
a tot color i tant la tipografia
com les imatges queden molt
més nítides i el disseny emprèn un aire de renovada modernitat que ja no s’abandonarà mai.
Coincidint amb aquest canvi de sistema d’impressió té
lloc un esdeveniment que
marca un abans i un després
en la manera d’informar. Als
voltants del migdia del dia 5
d’abril es declara un incendi a
l’empresa Gruconsa. En aquella època la nostra revista no
disposava de càmera fotogrà-

fica pròpia i la presa de fotografies estava sempre planificada. Donada la immediatesa
de l’esdeveniment calia cercar
una solució. Es recorre a una
màquina Polaroid amb la qual
es fan les fotos de l’incendi.
Són fotografies de no massa
bona qualitat, aquest tipus de
màquines no donaven per a
gaire, però permeten tenir-les
revelades a l’instant, quan en
aquella època passaven dies
abans no es passava de la pellícula al paper.
Com sigui que el número del
mes ja estava pràcticament
fet, es redacta ràpidament el
text del reportatge i acompanyat de les imatges s’envia a
la impremta perquè s’inclogui
en el número a punt de sortir.
S’imprimeix un full especial
que s’encarta a l’interior de
cada exemplar. Va ser la primera vegada que els lectors
de la nostra revista van poder
llegir una notícia, i a més tan
rellevant, que feia pocs dies
que havia passat. Actualment
això ja és habitual gràcies a la
fotografia digital i als moderns
sistemes d’impressió, però 30
anys endarrere va ser tot un
esdeveniment informatiu. A
mitjans dels vuitanta la revista
compra una màquina fotogrà-

A partir d’aleshores s’accelera la presència de fotografies en les informacions de
tota mena. Des del gener del
1986 la majoria de notícies ja
s’acompanyen amb imatges.
La secció Agenda, el noticiari
local, encara sortia sense fotografies. Es canvia el títol, Els
fets del mes, i el format i el pes
de la fotografia no para de créixer d’aquí en endavant. A partir de 1990 la foto de la portada serà sempre en color. Més
tard s’hi afegiran la segona i
les dues últimes pàgines, ja
que així s’aprofita el full sencer
que representa quatre planes.
Recordem que el cost econòmic de posar fotos en color es
deu al fet que mentre en blanc
i negre únicament cal un clixé,
per entendre’ns, en color, quadricromia, en calen quatre, un
per cada color bàsic.
El temps va passant i es va
millorant el disseny, potenciant la presència de fotografies, actuals i històriques,
amb imatges que cada vegada
agafen més protagonisme. Un
dels principals objectius de
SIÓ, és el de poder oferir la
revista a tot color. El somni es
fa realitat l’any 2004 quan les
modernes tècniques d’impressió i la bona gestió econòmica ho fan possible. En aquell
moment molt poques revistes
locals s’ho podien permetre.
Encara ara a la majoria de les
del nostre entorn, àdhuc de
poblacions molt més grans, el
color és un fet puntual i domina el blanc i negre.
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Gràcies a l’aportació de
molts lectors, podem mostrar
imatges tan magnífiques com
aquesta d’un grup caramellaire enfilat al camió del Selva.
Molts dels joves cantaires
són avui octogenaris i altres
ja no ens acompanyen. Però
gràcies a SIÓ quedaran fixats
per sempre més en la memòria
col·lectiva dels agramuntins.

Les fotografies
de caràcter
històric, que tan
pes han tingut i
tenen a la revista, es comencen
a publicar l’any
1982 amb la
secció mensual
“Imatges d’Ahir”
amb una fotografia de la Gran
Nevada de l’any
1944.

Les imatges digitals
En tot aquesta procés hi
té un paper molt significatiu
l’adopció del revolucionari
sistema de les fotografies digitals. El mes de març del 2000
es cobreix la primera notícia,
la inauguració de la seu del
CAU del Passeig, amb la càmera digital. Vàrem ser, una
vegada més, de les primeres
publicacions a Catalunya a utilitzar aquest sistema que pocs
anys després es va estendre
tant professionalment com per
als afeccionats.
Al fotògraf, aquest canvi li
canvia la vida, valgui la redundància. Si la impressió en òfset
va ser un gran pas, la captació,
manipulació i trasllat de les
imatges amb sistema digital
a través d’internet representà
un gran salt. S’havia acabat
portar a revelar el rodet al fotògraf que l’havia d’enviar a fora
d’Agramunt; esperar l’arribada
de les fotos en paper, sempre a
darrera hora; triar-les, posar-hi
peu i escanejar-les. També significà un estalvi econòmic important. Ara la secció de foto-

grafia no representa cap cost,
mentre que abans era significatiu a causa dels preus dels
rodets i els revelats.
La popularitat i expansió
al públic en general de les
càmeres digitals ha fet que
s’hagi incrementat també la
participació dels lectors, especialment les entitats, a l’hora
d’enviar fotografies. La imatge
és cada vegada més essencial
en la informació i per això les
demanem, gairebé exigim, als
nostres col·laboradors. Actualment en un número qualsevol
s’hi publiquen entre 50 i 70
fotografies. La imatge i el color
són molt importants en l’apartat de publicitat de la revista
del que sempre hem tingut
una especial cura.

Les Imatges d’Ahir
Les fotografies de caràcter
històric, que tan pes han tingut i tenen a la revista, es comencen a publicar l’any 1982
amb la secció mensual “Imatges d’Ahir” amb una fotografia
de la Gran Nevada de l’any
1944. Inicialment són foto-

grafies aconseguides majoritàriament a través de l’exposició
“De l’Agramunt Pretèrit” que
vàrem organitzar al Museu Municipal a primers dels vuitanta.
El modest arxiu històric inicial s’ha anat incrementant
constantment gràcies a les
donacions dels lectors i a la
recerca que hem fet des de
la revista, ja sigui d’antigues
postals en els arxius oficials
i particulars així com les hemeroteques. Gràcies a tota
aquesta feina disposem d’un
fons documental que comprèn
des del segle XIX a l’actualitat
i que ens serveix per il·lustrar
tot tipus d’informacions.
També hem tingut i tenim la
col·laboració de molts amables
lectors que ens faciliten fotografies antigues. Amb l’actual
sistema de digitalització és
molt fàcil fer les còpies i tornar els originals ràpidament.
Aquesta col·laboració s’ha fet
més necessària i intensa des
de la creació de la secció de
l’Àlbum ja que són fotos amb
persones que cal identificar.
No és una feina fàcil ja que
la memòria és flaca, com hem
pogut comprovar, però estem
aconseguint el gran Àlbum
dels Agramuntins on apareixen desenes de veïns de totes
les èpoques. Darrerament s’ha
potenciat la secció per donar
sortida a les moltes fotos que
ens arriben i que agraïm de tot
cor.
Finalment recordar i senyalar també que l’arxiu fotogràfic ha estat imprescindible
de cara la confecció dels 14
col·leccionables que hem editat. El darrer, “La frustració
de l’esperança. La República,
La Guerra Civil i la Repressió
- Agramunt (1930-1942)”, es
presentarà properament.
[MARÇ 2014]
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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)
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Breu recordatori de SIÓ
Setena part 1

H

“director” nominal de la nostra publicació que, des que es
dissolgué la direcció tripartida l’abril de 1990, el butlletí
apareix al públic totalment
estigués mancat de direcció”.
Amb motiu dels 40 anys
de SIÓ (març del 2004) se
celebraren diferents actes. El
principal la FESTA ANIVERSARI, constituïda per una
SESSIÓ ACADÈMICA a la
sala d’actes de l’ajuntament,
presidida pel Conseller en
Cap de la Generalitat, Josep
Bargalló, que donà lloc, entre
altres parlaments, que tant
Joan Puig com Josep Bertran
donessin una àmplia informació del passat, present i futur
de la revista. Seguidament es
reté un homenatge a Ramon
Creus i Jaume Cots, dues de
les persones fundadores de
SIÓ i amb una llarga trajectòria de servei a la revista. Se’ls
lliurà una escultura representativa d’Agramunt i SIÓ. Un
DINAR CELEBRACIÓ obert
a tothom fou la cloenda dels
actes d’aquest dia.
Dues exposicions també
commemoraren aquest any.
La de “Ramon Creus i SIÓ”,
mostra dels treballs d’aquest
dibuixant publicats a la revista. I l’exposició retrospectiva
de les col·laboracions (dibuixos) de Serafina Balasch a
SIÓ (1987-2004) amb el títol
de “La Calaisera”.
Amb motiu de la celebració

de la Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra del 2004, els
Menestrals Torronaires agramuntins concediren a SIÓ el
títol de TORRONAIRE D’HONOR pels mèrits adquirits al
llarg d’aquests anys.
Altre fet a destacar (any
2007) és que l’Ajuntament
d’Agramunt acordà fer PREGONER OFICIAL DE LA FESTA MAJOR la revista SIÓ. De
l’acte oficial, a Ca la Vila i
del Pregó, que tingué lloc al
Casal, s’edità un suplement
especial “PREGÓ FESTA MAJOR 2007”.
Un altre premi per a SIÓ.
Aquesta vegada concedit pel
Centre Cultural de Tàrrega,
que convoca anualment el
premi CULTURÀLIA. El va
atorgar a la nostra revista (any
2007) en l’apartat comarcal.
En aquest decenni hem de
lamentar la mort de dos companys de SIÓ. El 15 de gener del 2004 ens deixà Lluís
Pons i Serra, membre fundador de la revista i, durant els
primers anys, la seva ànima.
La redacció, donada la importància que tingué el seu pas
per la revista, l’hi dedicà un
ampli reportatge commemoratiu.
El traspàs de Ramon Creus
i Boncompte es produí el 13
de setembre del 2008. També membre fundador i el
dibuixant de SIÓ per excellència. Des dels inicis de la

1
Les altres foren publicades en els números: 133 (març 1975), 200 (octubre 1980), 301 (març 1989), 361 (març
1994), 421 (març 1999), 481 (març 2004).
2

▼

Felicitem-nos
tots plegats de la
seva continuïtat,
perquè, de no
ser així, el buit
informatiu de tota
aquesta època
seria irreparable.

an passat deu anys
de l’últim recordatori
i cal tornar a posar-lo
al dia, aquesta vegada amb la
satisfacció de poder anunciar
que SIÓ ha complert 50 anys
d’existència ininterrompuda,
mes rere mes. Felicitem-nos
tots plegats de la seva continuïtat, perquè, de no ser
així, el buit informatiu de tota
aquesta època seria irreparable. Es perdria la font d’informació i d’història d’Agramunt.
La revista segueix editant-la
el COL·LECTIU DE REDACTORS D’AGRAMUNT. Els
redactors, màxims responsables de la revista, i els collaboradors, en aquest temps
pràcticament segueixen sent
els mateixos. Com es pot
comprovar 2, han estat una setantena de persones les que
durant aquest llarg període
de temps han contribuït a
fer SIÓ, i tots –sempre– collaborant-hi de manera altruista. En els últims anys no hi figura cap nom com a director,
però ho deixa clar Joan Puig
en una entrevista que fa a Josep Bertran (març del 2004)
quan textualment diu: “...els
redactors van considerar adient entrevistar al que passa al
capdavant de la nostra revista
des de fa una pila d’anys (...)
Un protagonisme que ell refusa fins al punt que, tot i estirar el carro com ningú, mai
no ha volgut comptar com el

Per una millor comprensió del que es diu, veieu el treball que segueix aquest escrit: “la gent... i les xifres”.
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Al març del
2006 SIÓ va
sortir amb una
nova maquetació, amb la
idea que la
revista fos més
atractiva per
als lectors,
amb imatges
més grans, més
espais en blanc,
frases destacades...
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revista mai no van faltar els
seus dibuixos en diferents temàtiques; els seus “acudits”
eren tota una antologia del seu
temps, de la seva manera d’interpretar la vida.
Les millores tècniques van
posant-se al dia. L’any 2004
fou l’esclat del color a la revista.
Al número de gener es passà de
quatre pàgines de color a vuit.
Al mes de març –quarantè aniversari– se celebrà la commemoració amb un número extra
íntegrament en color. Al mes de
desembre d’aquest mateix any
–gràcies als avenços tecnològics en el camp de la impressió
i a la possibilitat econòmica–
ss’inicià l’etapa ja a tot color.
Al març del 2006 SIÓ va sorttir amb una nova maquetació,
aamb la idea que la revista fos
més atractiva per als lectors,
m
aamb imatges més grans, més
eespais en blanc, frases destaccades... Amb el temps s’hi ha
aanat fent petits retocs, especiaalment en la part gràfica, per
ccontinuar evolucionant en el
sseu disseny. En aquestes milllores hi té part important el
JJosep Rovira.
SIÓ, tot i que aposta clarrament pel paper, ha estat
ssempre a l’avantguarda de les
noves tecnologies. Es va pon
ssar en marxa una pàgina web
oon mensualment es pengen
eels exemplars en format PDF.
A
Al 2004, i com a obsequi del
q
quarantè aniversari, s’oferí als
ssubscriptors que el demanavven un CD amb l’edició digittalitzada de l’any anterior. Va
sser un primer pas fins arribar
a la digitalització completa de
la revista així com de tots els
col·leccionables editats fins al
2008. Amb motiu del 45è aniversari, es va fer la presentació
dels dos DVDs que contenen
tota aquesta informació i que

es poden adquirir a les llibreries de la Vila. Perquè tothom
pugui anar completant aquesta
edició digitalitzada, cada any
es poden descarregar gratuïtament de la web els arxius de les
revistes editades l’any anterior.
L’any 2013 també es va crear
un grup al Facebook.
Durant aquesta època, deixen de publicar-se: COSES
DE LA VIDA, de Jordi Viladot
(1-2006); L’ÚLTIMA, de Josep
Bertran (12-2006). Les collaboracions de Ramon Creus
(1-2008); SOM A RIELLA,
HISTÒRIES (1-2009) papers
pòstums d’en Guillem Viladot.
Segueixen
publicant-se:
FOTO PORTADA, de Josep
Bertran; FETS DEL MES, de
Josep Bertran; EL CELOBERT,
de Joan Puig, que decideix
canviar aquest títol pel de LA
CLARABOIA (5-2011); GENT,
FETS, COSES..., d’Antoni
Ponsa; FINESTRA EDUCATIVA; EL CONTE, de Joan Pijuan; ALMANAC, de Ramon
Bernaus, Deudat Pont, Josep
Rovira; AMENITATS, de Ricard Bertran, Paulí Ribera i
la coordinació de Rosa Mari
Sera; LA FOTO, de Josep Bertran; LA CALAISERA, de Serafina Balasch; L’ÀLBUM, de Josep Bertran (que va començar
el 3-2008); IMATGES D’AHIR
I D’AVUI, de Josep Bertran; EL
REPORTATGE, per part dels
redactors, especialment de Josep Bertran; L’ENTREVISTA,
per diversos redactors; ESTIMATS LECTORS, de Bernat
Jofre, que deixa de publicar-se
(7-2011) i el seu lloc l’ocupa LA 3...; PARTITS/GRUPS
POLÍTICS MUNICIPALS, i
L’AJUNTAMENT INFORMA.
Noves seccions que s’inicien
i acaben en aquest decenni:
HISTÒRIA, de Ramon Bernaus
/ Josep Bertran (2009-2012);

RECEPTARI POPULAR (42009 / 2-2012); AGRAMUNT
A LES HEMEROTEQUES, de
Ramon Bernaus i Josep Bertran (3-2009 / 5-2011); MICRORELATS, de Ricard Bertran (3-2007 / 5-2011); COP
D’ULL AL RETROVISOR, de
Josep Bertran (2012).
Les seccions que estan
obertes als lectors de SIÓ i
al públic que vulgui manifestar-s’hi, són: ENTITATS, en
què durant aquests anys una
trentena d’associacions hi han
expressat les seves diferents
activitats; ESPORTS, on els
diversos clubs esportius agramuntins hi detallen les seves
competicions; ELS LECTORS
ESCRIUEN, amb opinions molt
abundants i de tots els colors.
Molt més minoritaris són: COLLABORACIONS LITERÀRIES /
DE LLIBRES.
En el número de febrer del
2013 i amb el títol “ALS LECTORS I COL·LABORADORS”,
es dóna informació de la situació econòmica de SIÓ; sanejada, però que cal controlar,
especialment pels retards en
els cobraments de les subvencions.
Abans de finalitzar aquest
recordatori no estaria de més
reafirmar la rellevància que es
mereix aquesta llarga existència de SIÓ. Són molts anys de
poder llegir-lo i de –en un futur– poder informar-se del passat de la vida d’Agramunt durant la segona meitat del segle
XX i dels inicis del segle XXI.
Mig segle no és poca cosa!
No sé quan ni com les noves
tecnologies informàtiques poden anul·lar la premsa escrita
en paper, en tot cas que sigui a
llarg termini.
De moment, però, aquest tenir-lo és tot un plaer.
J. Cots

1964
64
20144

aanys

Directors de SIÓ (durant aquests 50 anys)
Josep Simó i Fusté (març 1964 - juny 1967). En aquells
moments no existia el càrrec de director, però presidia
com a membre de l’Ajuntament i regidor de Cultura.

dels redactors. Entès que l’Alcalde, Josep Huguet i Herbera, dóna plens poders als redactors per poder fer i desfer.
És l’inici de la total independència ideològica de SIÓ.

Lluís Pons i Serra (juliol 1967 - setembre 1969). Era el
veritable director, encara que constés com: Alcalde Director, Manuel Mazón i Ribó.

Jaume Cots i Solé (gener 1982 - desembre 1985). Elegit
també democràticament. No es veu com a director i opta
per autoproclamar-se: redactor en cap.

Guillem Viladot i Puig (setembre 1969 - juny 1975). Era
el veritable director, encara que constés com: Alcalde Director, Josep Mª Inglés i Mortés.

Equip Direcció (gener 1986 - maig 1991). Josep Bertran
i Puigpinós, Jaume Cots i Solé, Joan Puig i Ribera. Nova
fórmula de repartiment d’esforços i responsabilitats.

Direcció col·legiada (juliol 1975 - setembre 1979). Donat
que s’estava en moments de transició, l’alcaldia no estava
per nomenaments. Es treballava mancomunadament.

Josep Bertran i Puigpinós (maig 1991 - març 2014). Encara que ha volgut seguir sempre com a redactor –sense
voler acceptar mai el de director–, de manera gradual s’ha
guanyat aquest títol, per la dedicació –encert– que hi ha i
hi està esmerçant. És el periodista de SIÓ.
J. Cots

Joan Puig i Ribera (octubre 1979 - desembre 1981). És el
primer director que és elegit democràticament per votació
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LA GENT...

Manuel Mazón i Ribó (Alcalde)
Josep Simó i Fusté
Joan B. Bosch i Potensà
Antoni Pagès i Dalmau
Guillem Viladot i Puig
Lluís Pons i Serra
Ramon Creus i Boncompte
Jaume Cots i Solé
Joan Viladot i Puig
Mossèn Antoni Mirabet
Jaume Brils i Fauria
Domènec Roig i Balasch
Teresa Sans i Boncompte
Antoni Farré
J. Jiménez i Torrecilla
Deudat Pont i Brescó
J. Carreras
Josep M. Inglés i Mortés (Alcalde)
Jaume Cuñat i Mata
Núria Sera i Prat
Agnès Escolà i Gasol
Josep Farreny i Ortiz
Jordi Guasch i Villalta
Josep Bertran i Puigpinós
Pere Mora i Giribet
Jaume Bonet i Boix
Ricard Vicens i Borges (Alcalde)
Pasqual Castellà i Vila
Josep M. Mayoral i Casanoves
Joan Novell i Balagueró
Joan Puig i Ribera
Josep M. Lluch i Baró
Ignasi Ribera i Roqué
Miquel Aguilar i Barril
Josep Huguet i Herbera (Alcalde)
Ricard Creus i Lacasa
Jordi Padullés i Serra
Joan Eroles i Samarra
Ramon Llena i Miralles
Isidre Marsà i Bernaus
Josep M. Pijuan i Solé
Oriol Colomer i Carles
Rosa Maria Sera i Granés
Agnès Pedrós i Pampalona
Teresa Prados i Camardons
Paquita Vilalta i Masana
Francesc Domingo i Joval
Paulí Ribera i Marquilles
Joaquim Felip i Trepat
Jaume Figuera i Figuera
Magda Trepat i Daví
Antoni Ponsa i Guerrin
Ferran Ros i Pijuan
Anna Santacreu i Forns
Soledat Solanes i Solé
Joan Pijuan i Escolà
Jordi Martí i Gasull
Gerard Gatell i Valls
Josep Rovira i Feiné
Ramon Bernaus i Santacreu
Josep M. Planes i Closa
Serafina Balasch i Puig
Núria Sorribes i Riudebàs
Montse Ortiz i Quer
Màrius Blàvia i Ribé
Ramon Bernaus i Vila
Montse Guerrero i Tarrazona
Noemí Lombardo
Tamara Lombardo
Laura Martín
Ricard Bertran i Puigpinós

1964 65
A
A
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
R
C
C
9R
R
C
R
C
C
C
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A
R
R
R
C
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R
C
9B
R
C
C
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R

68
AD
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RELACIÓ DE PERSONES QUE HAN PASSAT PER SIÓ, ESTADES QUE HI HAN FET
I CÀRRECS QUE HI HAN OCUPAT SEGONS LA REFERÈNCIA INDICADA:
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85
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COTS

A = Alcalde • AD = Alcalde Director • S = Subdirector • D = Director • R = Redactor • C = Col·laborador • B = Baixa • ED = Equip Direcció
Gener 1 - Febrer 2 - Març 3 - Abril 4 - Maig 5 - Juny 6 - Juliol 7 - Agost 8 - Setembre 9 - Octubre 10 - Novembre 11 - Desembre 12
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...I LES XIFRES

SIÓ ESTÀ INSCRIT AL «REGISTRE D’EMPRESES PERIODÍSTIQUES» AMB EL Núm. 576, DIPÒSIT LEGAL: L-138-1964
LA MARCA «SIÓ» ESTÀ INSCRITA AL «REGISTRE PROPIETAT INDUSTRIAL» AMB EL Núm. 527.642, DATA 9 D’ABRIL 1968
L’ASSOCIACIÓ CULTURAL «COL·LECTIU DE REDACTORS D’AGRAMUNT», HA ESTAT INSCRITA AL REGISTRE D’ASSOCIACIONS DE LLEIDA: SECCIÓ 1ª, NÚMERO 1371, DATA 15 ABRIL 1991

ANY

1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

TIRADA
MENSUAL

PLANES
(1) (2) (5)

COST (1) (3)
IMPRESSIÓ
EXEMPLAR

Núm. solt

Subscripció

Estranger

600
600
600
600
600
650
660
750
775
775
800
825
825
900
900
900
925
975
1.025
1.025
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.050
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100
1.100

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
16
16
16
20
22
24
28
28
32
32
32
32
34 + 6
36 + 8
36 + 4
38 + 4
38 + 10
42 + 4
46 + 8
42 + 4
44 + 8
44 + 6
48 + 12
58 + 8
54 + 12
60 + 12
60 + 10
60 + 12
68
68
70
76
74
76
78
80
78
76

5,50
6,80
6,80
7,20
6,80
8,40
8,30
7,40
8,80
9,30
11,15
13,80
15,20
21,75
29
34,80
39
45,15
57
63,30
81,40
95
109,20
128,30
162
177
176
215
236
238
281
298
336
333
399
433
479
505
3,10
3,17
3,50
3,73
3,91
4,57
4,70
5,22
5,05
4,94
4,73
4,80

5
5
6
6
6
6
6
6
6
10
10
12
12
15
20
30
40
50
55
60
75
85
100
125
140
140
150
175
200
230
240
265
280
295
300
310
320
330
2,10
2,25
2,35
2,60
2,60
2,90
3,00
3,20
3,20
3,30
3,40
3,50

40
50
60
60
60
60
60
60
60
100
100
120
120
150
200
300
400
500
600
700
800
900
1.100
1.200
1.300
1.300
1.500
1.800
2.000
2.300
2.500
2.800
2.950
3.100
3.250
3.350
3.450
3.525
23,80
25,00
26,00
28,50
28,50
32,00
34,00
36,00
36,00
36,00
37,00
38,00

50
60
70
70
70
70
70
70
70
115
115
150
150
180
250
350
450
550
700
850
900
1.300
1.600
1.800
1.900
1.900
2.200
2.200
2.500
2.800
3.000
3.300
3.500
3.500
3.650
3.760
3.760
3.820
23,90
25,50
34,00
40,00
40,00
47,00
47,00
55,00
55,00
55,00
56,00
58,00

PREUS VENDA (4)

(1) Són xifres de mitjana de mes anual.
(2) A partir de l’any 1988, les xifres exposades corresponen a les planes del tiratge
normal més les especials i/o dels col·leccionables que es van editant.
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SUBSCRIPCIONS

COTS

Agramunt

Fora Vila

Estranger

VENDA
LLIBRERIES (1)

245

222

32

40

275

234

43

45

326

300

33

45

353

325

32

50

422

359

32

55

447

340

29

56

474

329

31

61

509

378

15

73

559

364

13

77

587

360

12

75

605

370

5

75

605

370

4

80

605

372

3

90

633

354

3

70

611

324

2

90

(3) A partir de l’any 1988, el cost correspon al total de les planes de l’apartat anterior.
(4) A partir de l’any 2002 els preus són en euros.
(5) A partir de l’any 2004 el número de planes correspon al tiratge normal.

RELACIÓ DE CARRERS DE LA VILA ON ES REPARTEIXEN 10 O MÉS EXEMPLARS:
Any
Avinguda de Jaume Mestres
Avinguda de Catalunya

1993

1998

2003

2008

2013

41

34

31

30

28

34

32

31

30

DISTRIBUCIÓ MENSUAL D’EXEMPLARS ALS DIFERENTS POBLES
DE LA RIBERA DEL SIÓ:
Any

1993 1998 2003 2008 2013

30

Almenara

2

2

1

1

1

Les Puelles

0

0

0

1

1

Coscó

2

2

3

2

1

Renan

0

0

1

1

1

Mafet

9

9

9

8

8

Donzell d’Urgell

6

5

3

3

2

Montclar

7

6

7

9

8

Puigverd

11

13

12

14

11

Carrer de Sió

32

29

26

20

14

Avinguda de Marià Jolonch

30

28

20

21

23

Carrer de Sant Joan

25

21

16

15

12

Raval de Puigverd

25

30

28

26

22

Plaça del Mercadal

22

22

17

17

16

Avinguda d’Agustí Ros

21

22

21

21

24

Plaça del Pou

17

17

11

12

15

Castellnou

4

2

2

3

4

Raval de Sant Francesc

16

15

13

13

13

Montfalcó

2

2

2

2

1

Ronda dels Comtes d’Urgell

14

14

14

13

11

Ossó

3

3

3

3

3

Carrer de Vilavella

13

11

–

–

–

Bellver

7

7

6

6

5

Carrer d’Àngel Guimerà

13

14

11

11

11

Mont-roig

0

0

1

–

–

Urbanització Verge del Socors

13

14

15

15

15

Les Pallargues

1

2

3

4

4

Carrer de la Verge del Socors

12

20

21

16

11

Pelagalls

1

1

1

1

1

4

7

9

10

12

Carrer de la Carabassa

11

11

10

10

–

Preixens

Carrer de la Costa dels Dipòsits

11

–

11

–

–

Pradell

5

5

5

5

5

Les Ventoses

1

1

1

2

2

Carrer del Clos

11

18

20

20

20

Carrer dels Estudis Nous

10

–

–

–

–

Butsènit

1

1

1

1

1

16

Montgai

3

2

2

3

3

La Sentiu

2

2

2

1

1

A Lleida (capital)

20

31

30

26

25

68

74

67

77

71

Avinguda dels Esports

10

Carretera de Cervera

–

13
14

13
16

13
14

11

També

Carrer de la Comtessa Aurembiaix

–

11

–

–

17

Carrer del Camí de les Planes

–

10

–

–

–

Carrer de l’Institut

–

–

10

10

12

A la resta de Lleida
(menys Ribera del Sió)

Carrer de Pau Casals

–

–

–

–

10

A Andorra

15

12

9

7

11

Carrer dels Horts

–

–

–

–

10

A Barcelona (capital)

115

107

104

96

79

Carrer del Passeig Nou

–

–

–

–

10

A la resta de Catalunya

63

64

64

59

55

DISTRIBUCIÓ MENSUAL DELS EXEMPLARS DE SIÓ:
Exemplars subscriptors d’Agramunt

1988

1993

1998

2003

2008

2013

474

559

605

605

633

611

»

»

Ribera del Sió

75

71

72

74

80

75

»

»

resta de Catalunya

238

281

288

274

265

241

»

»

altres províncies d’Espanya

16

12

10

14

9

10

»

»

estranger

31

13

5

3

3

2

»

»

venda llibreries (aproximadament)

61

77

75

90

70

88

»

»

gratuïts (per diferents entitats)

112

45

31

28

28

40

»

»

que sobren (aproximadament)

43

42

14

12

12

33

1.050

1.100

1.100

1.100

1.100

1.100

DISTRIBUCIÓ
Ó MENSUAL D’EXEMPLARS A LES DIFERENTS ZONES D’AGRAMUNT:
1993

1998

2003

2008

2013

CASC ANTIC (Antigament emmurallat)

Any

143

143

128

127

120

ZONA NORD (Comtes d’Urgell - Sindicat - Ctra. Puelles)

34

35

33

23

29

ZONA DE PONENT (Control - Ctra. Artesa i Balaguer)

27

32

27

21

16

ZONA ALTA DE LLEVANT (Mercadal - Ravals)

100

103

101

83

86

ZONA PLANA DE LLEVANT (CAP - Ctra. Cervera - Piscines)

29

47

60

84

92

ZONA DE MIGDIA (Pou - M. Jolonch - A. Guimerà - J. Mestres - A. Ros)

133

128

107

110

112

ZONA SUD - PONENT (Institut - Gasolinera - Xalets)

93

117

149

185

156

559

605

605

633

611

COTS
[MARÇ 2014]
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COL·LECCIONABLES DE SIÓ

É

s a finals dels anys vuitanta que la gent de SIÓ inicien l’edició dels col·leccionables. Modalitat de publicar les diferents
temàtiques que es presenten en fascicles desiguals i al llarg dels mesos que facin falta, segon els seus continguts.
En finalitzar els treballs, s’oferien unes tapes per poder enquadernar els fascicles que es treien de la revista. Els treballs
s’editaven en format de llibre a efectes que tothom els pogués adquirir. Modalitat que, amb el temps, acabà per imposar-se.
A continuació detallem els títols i autors. / J. Cots

LA GUERRA CIVIL A AGRAMUNT
Equip de treball: Ramon Bernaus i Santacreu, Jaume Cots i Solé, Josep Mª Planes i Closa,
Joan Puig i Ribera, Rosa Mª Sera i Granés.
Recerca fotogràfica: Josep Bertran i Puigpinós. Compaginació: Josep Rovira i Feiné.
Editat l’any 1989 (abril 1988 - setembre 1989), 184 pàgines.
D’aquest llibre se’n féu una segona edició, març del 1994.

UN SEGLE DE LA VIDA MUSICAL D’AGRAMUNT (1890-1990)
Autor: Jaume Cots i Solé
Editat l’any 1991 (juliol 1990 - gener 1991), 60 pàgines.

AGRAMUNT, UNA DOLÇA TRADICIÓ: XOCOLATA I TORRONS
Autors: Ramon Bernaus i Santacreu, Jaume Cots i Solé,
amb la col·laboració de Josep Rovira i Feiné.
Editat l’any 1992 (octubre 1991 - desembre 1992), 100 pàgines.

EL CINEMA I EL TEATRE A AGRAMUNT
Autor del cinema: Jaume Cots i Solé. Del teatre: Anna Santacreu i Forns, amb
l’assessorament i l’ajuda de Joan Puig i Ribera. Compaginació: Josep Rovira i Feiné.
Editat l’any 1996 (juny 1993 - abril 1996), 254 pàgines.

JOCS DELS INFANTS D’AGRAMUNT
Text: Joan Viladot i Puig. Dibuixos: Ramon Creus i Boncompte. Curador i introductor: Joan Puig
i Ribera. Pròleg: Guillem Viladot i Puig. Compaginador: Josep Rovira i Feiné.
Assessorament: Lluís Pons i Serra. Supervisió: equip de SIÓ.
Editat l’any 1997 (juliol 1996 - juliol 1997), 112 pàgines.

L’AGRICULTURA I ELS PAGESOS D’AGRAMUNT. APROXIMACIÓ A LA SEVA HISTÒRIA
Autors: Lluís Pons i Serra, de: La terra i els homes. Jaume Cots i Solé, de: Els menestrals relacionats
amb la pagesia. Ramon Bernaus i Santacreu, de: Les entitats agràries de la vila. Coordinació i recerca documental: Josep Bertran i Puigpinós. Compaginació: Josep Rovira i Feiné.
Pagesia i art: Guillem Viladot i Puig. Dibuixos: Ramon Creus i Boncompte.
Editat l’any 1999 (novembre 1997 - juny 1999), 232 pàgines.

54

sió 601

[MARÇ 2014]

AGRAMUNT SEGLE XX
Autors: Ramon Bernaus, Josep Bertran, Pasqual Castellà, Jaume Cots, Joan Pijuan, Antoni Ponsa,
Joan Puig, Josep Rovira, Anna Santacreu. Coordinació gràfica: Josep Bertran i Puigpinós. Coordinació textual: Joan Puig i Ribera. Assessorament: Lluís Pons i Serra. Compaginació: Josep Rovira i
Feiné. Fotografies: Arxiu SIÓ, Josep Bertran i Puigpinós i particulars.
Editat l’any 2001 (desembre 1999 - octubre 2001), 286 pàgines.
Amb aquest llibre s’inicia una millora en l’enquadernació. És el primer que s’ofereix amb tapes dures.

EPISODIS DE L’AGRAMUNT DELS S. XVII i XVIII
Autors: text: Lluís Pons i Serra. Notes: Ramon Bernaus i Santacreu.
Il·lustracions: Josep Bertran i Puigpinós. Assessorament lingüístic: Joan Puig i Ribera.
Compaginació: Josep Rovira i Feiné. Assessorament general: redactors de SIÓ.
Editat l’any 2003 (desembre 2001 - abril 2003), 172 pàgines.

LES ENTITATS CULTURALS D’AGRAMUNT
Autors: Jaume Cots, Joan Pijuan, Joan Puig. Coordinador gràfic: Josep Bertran. Assessorament general: redactors SIÓ. Compaginació: Josep Rovira. Fotografies: arxiu SIÓ, Josep
Bertran i entitats.
Editat l’any 2005 (juny 2003 - abril 2005), 280 pàgines.

CONTES DELS PADRINS D’AGRAMUNT I RODALIES
Autor: Joan Puig i Ribera. Il·lustracions: Serafina Balasch i Puig.
Editat l’any 2008 (octubre 2007 - juliol 2008), 120 pàgines.

INTIMIDADES
(1949-1953)

Butlletí dels Joves
d’Acció Catòlica
d’Agramunt

Edició a cura de
Joan Puig

INTIMIDADES (1949-1953):
BUTLLETÍ DELS JOVES D’ACCIÓ CATÒLICA D’AGRAMUNT
Dibuixos: Ramon Creus i Boncompte. Curador: Joan Puig i Ribera. Fotografies: Josep Bertran
i Puigpinós. Compaginació: Josep Rovira i Feiné. Assessorament: redactors de SIÓ.
Editat l’any 2010 (abril 2009 - agost 2010), 120 pàgines.

Dibuixos: Ramon Creus

AGRAMUNT: TORRONAIRES i XOCOLATERS
Autors: Ramon Bernaus, Josep Bertran, Jaume Cots. Correcció: Joan Puig. Fotografies: Josep
Bertran, Joan Puig, arxiu SIÓ. Compaginació: Josep Rovira.
Aquest llibre és una reedició ampliada del que s’edità l’any 1992 amb el títol: AGRAMUNT,
UNA DOLÇA TRADICIÓ: XOCOLATA i TORRONS. Aquesta nova edició és fruit d’un conveni
entre SIÓ i la Indicació Geogràfica Protegida (IGP), Torró d’Agramunt, que es féu càrrec del
cost d’impressió. Editat l’any 2012 (desembre), 184 pàgines.

AGRAMUNT
REPORTATGES
HISTÒRIA

DE LA

Agramunt:
Torronaires i Xocolaters
Ramon
Ra
amo
mon Be
mon
B
Bernaus
ernnau
aus • Jo
aus
JJosep
ose
sep Be
B
Bertran
ert
rttra
rann • Ja
Jaume
aum
me Co
CCots
otss

AGRAMUNT, REPORTATGES DE LA HISTÒRIA
Autor: Josep Bertran i Puigpinós. Correcció: Joan Puig. Compaginació: Josep Rovira.
Foto autor: X. Santesmasses.
Aquest volum recopila diverses temàtiques publicades per l’autor al llarg dels anys 2011
al 2013. Editat l’any 2013 (desembre), 272 pàgines.

JOSEP BERTRAN PUIGPINÓ

S
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Temps era temps...
Amb l’arribada de
la democràcia SIÓ
també es contagià dels aires de
llibertat i eufòria
que la mateixa
comportava...
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A

ra fa cinquanta anys, en el mes de març
de 1964, fou quan aparegué per primera vegada i sota el lema de “Boletín
de Información mensual del Ayuntamiento de
Agramunt”, la Revista SIÓ. Llevat de dues seccions, la “De Casa a Casa” signada per Iset i
“De l’Antigor” a cura de J. Viladot Puig escrites en català, la resta del seu contingut era
totalment en castellà. La responsabilitat de la
publicació i de qui n’era també tàcitament el
seu Director raïa sobre l’Alcalde de l’època, en
Manuel Mazón. Es tractava d’una publicació
modesta
m
mancada de tota informació
m
gràfica llevat d’un acudit
en
e dibuix a la ploma de Ramon
Creus.
C
El seu contingut, ultra
les
le notícies de caire local, era
simplement
literari i allunyat de
s
qualsevol
connotació política; no
q
era
e ben vista i és que, temps era
temps...
te
Fou a la tardor de l’any 1976
quan
qu en Jaume Cots i en Lluís
Pons
Po em van convidar a formar
part
pa de la Redacció de SIÓ. Vaig
acceptar
il·lusionat alhora que
ac
també
tam una mica esporuguit ja que
no me n’havia vist mai de més
fresques. SIÓ continuava essent
fre
una publicació modesta, amb paper de baixa qualitat, òrfena d’infor
formació gràfica si bé, com sigui
que ja s’havia produït el decés del
Dictador, la majoria d’escrits eren
en català a excepció de les notes diguem-ne oficials (resultat
de les “elecciones Sindicales”)
i la informació de Casa la Vila
que sota el títol de “EL MUNICIPIO” posaven en coneixement
del veïnat el que s’acordava a
l’Ajuntament, bàsicament la
concessió de permisos d’obres.
El franquisme s’havia acabat i
també l’obligació de remetre a
un tal Sr. Tarragó, de Lleida,
(presumiblement nomenat pel
Ministerio de Información y

Turismo que actuava com una mena de censor) els textos que s’havien d’imprimir perquè
autoritzés la seva publicació. També els alcaldes de l’època i segurament pel temor que els
“piquessin la cresta” per si hi sortia alguna inconveniència (ells n’eren els Directors podríem
dir per imperatiu legal), volien conèixer a la
bestreta el contingut dels escrits. Temps era
temps....
Amb l’arribada de la democràcia SIÓ també es contagià dels aires de llibertat i eufòria que la mateixa comportava i així fou com
tots els textos són, a partir de llavors, totalment en català i xumen un profund esperit
de sentiment de País. I s’inicia un procés de
renovació i modernització de la Revista amb
temorosa aparició en principi de fotografies en
blanc i negre, més tard atrevint-se a la primera portada en color que es reservava per les
grans solemnitats (l’economia no permetia
més), per arribar a l’esclat d’informació gràfica totalment en color de l’actualitat gràcies,
en bona part, al neguit inconformista d’en Josep Bertran. Però és que, a més a més, s’han
editat 13 llibres amb contingut exclusivament
d’esdeveniments agramuntins, s’ha digitalitzat tota la col·lecció de SIÓ des dels seus
inicis i es té (com no) presència en la xarxa
d’internet. Déu n’hi do de la feina feta de la
que em sento gratificat per haver-hi col·laborat
–encara que sigui mínimament– durant 38
anys.
Penso que seria una llàstima que tota aquesta obra s’estronqués, però espero que noves
generacions vulguin agafar el relleu per la
seva continuïtat amb què, d’alguna manera,
es retria homenatge de gratitud a la fidelitat
de subscriptors i anunciants que amb les seves aportacions han permès la subsistència de
SIÓ. Desitjo que així sigui i en aquesta confiança permeteu-me que, manllevant la frase
de Martin Luther King, us digui que jo també
tinc un somni: que d’aquí a 50 anys, en motiu
del centenari de SIÓ, hi hagi algú que capbussant-se en les seves pregones pàgines també
digui TEMPS ERA TEMPS...
Pasqual Castellà

1964
64
20144

aanys

SIÓ i les xarxes socials

Q

La recerca de
tot tipus d’informació relacionada amb
Agramunt i la
Ribera és per
deixar-ne constància escrita i,
per tant, que es
pugui consultar
sempre que es
vulgui.

ue SIÓ hagi arribat al
50è aniversari és una
efemèride digna de destacar. De ben segur que les persones que van fundar la revista
cinquanta anys enrere mai no
s’haurien imaginat poder arribar-hi. Cinquanta anys, 600
números, milers de pàgines...
aviat està dit!
Ja em perdonareu que ho
manifesti així, però penso que
la singularitat de SIÓ no és
equiparable a cap altra revista
d’aquestes
característiques.
Difícilment trobarem en cap
altra població una revista local
com la nostra que s’hagi publicat d’una manera desinteressada durant cinquanta anys cada
mes, sense fallar-ne ni un.
Per què ho dic? Doncs perquè SIÓ no és una publicació
en què uns quants hi diuen la
seva. Crec que la nostra revista,
com deia un amable lector el
mes passat, està fent Història
local amb majúscula per diversos motius. A part d’anar publicant les notícies locals i de
la Ribera, i de ser el portaveu
de totes les entitats i institucions agramuntines, s’ha preocupat de recuperar una gran
quantitat d’informació gràfica i
escrita d’Agramunt i de la Ribera del Sió, formant un fons
arxivístic considerable. En són
una bona mostra els nombrosos
reportatges que s’han anat publicant a la pròpia revista i els
tretze col·leccionables editats
fins al moment. A més, aquesta informació, moltes vegades
pagada de la pròpia butxaca
dels redactors, sempre ha estat a disposició de les nostres
institucions, que és com dir

de la nostra Vila, sempre que
se’ns ha demanat per qualsevol
tema.
La recerca de tot tipus d’informació relacionada amb
Agramunt i la Ribera és per
deixar-ne constància escrita
i, per tant, que es pugui consultar sempre que es vulgui.
M’agrada recalcar-ho perquè
avui en dia es diu, es comenta
i s’escriu –fins i tot a la nostra
revista-, que les noves tecnologies són la via més directa per
arribar a tothom i que la informació viatja a un gran ritme
mitjançant les xarxes socials
(Facebook, Twitter, etc.), i que
el paper ha quedat en un segon
terme. Potser sí. Però sóc del
parer que la informació, amb la
mateixa rapidesa amb què viatja i arriba a la gent mitjançant
aquestes xarxes socials, després desapareix eclipsada per
la nova informació que es va
produint també amb la mateixa
rapidesa que l’anterior. I no en
queda constància enlloc.
És evident, i en sóc conscient, que en els darrers anys
hi ha hagut un gran canvi pel
que fa a les publicacions escrites, en bona part com a conseqüència de la crisi que estem
patint i també per l’auge de
les esmentades xarxes socials.
Plomes ben qualificades ja
fa temps que van pronosticar
aquest canvi, i segons la seva
opinió les publicacions que millor el resistirien serien les de
proximitat com la nostra, especialment per la singularitat de
la seva informació més propera
als lectors. I de moment penso
que ha estat així. Crec que SIÓ
ha arribat als cinquanta anys

amb bona salut i amb ganes de
continuar publicant.
Poder formar part de la redacció de SIÓ ha estat un gran enriquiment personal. Entre moltes altres coses, m’ha ajudat a
estimar molt més la nostra Vila
i el nostre entorn. A treballar de
manera voluntària i desinteressada per a la comunitat. A no
defallir i a ser constant en la
tasca de publicació mensual.
He estat al costat que persones
que m’han ensenyat moltíssim. Persones que han gaudit
i han patit. Que n’han hagut
d’aguantar moltes i de tots els
colors pel sol fet de passar al
davant, però que han persistit
pel bé de la publicació.
Espero i desitjo que aquests
cinquanta anys siguin un punt
d’inflexió per complir-ne molts
més. Vull pensar que SIÓ tindrà
llarga vida i que els anunciants,
lectors i subscriptors li continuaran fent costat. Una subscripció a SIÓ pot ser un bon regal
dels pares per als seus fills i filles quan s’independitzen. Que
aquests fills, que representen
les noves generacions, tot i estar pendents dels nous avenços
tecnològics, se sentin seva la
revista, se l’estimin i gaudeixin llegint-la. Perquè crec que
seria malaguanyat deixar-se
perdre una publicació com la
nostra que, al capdavall, és la
de tots.
Els que hi som ara i els que
vindran després, hem de procurar continuar fent una publicació el més digna possible
perquè SIÓ sigui una realitat
durant molts i molts anys més.
Josep Rovira
[MARÇ 2014]
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Carta de la Coral
Amics, és una satisfacció per a la Coral d’Avui i la
infantil Bon Cant felicitar l’equip de SIÓ pel 50è aniversari de la revista.

La Coral d’Avui i Bon Cant ens posem a la disposició
de la revista per si considereu que podem fer alguna
aportació al vostre aniversari.

Que una entitat com SIÓ arribi als cinquanta anys de
compareixença ininterrompuda, mes rere mes, és un
esdeveniment prou lloable perquè sigui festejat.

Desitgem que aquest aniversari sigui per a tots vosaltres motiu de joia i satisfacció, i un estímul per continuar tirant endavant.

Tots els agramuntins ens hem de sentir joiosos
d’aquesta efemèrides perquè no és tan sols la celebració de cinquanta anys de SIÓ, sinó la celebració de cinquanta anys d’història d’Agramunt i la Ribera del Sió.

Que per molts anys pugueu continuar essent fidels
als vostres principis.

En el decurs de tots aquests anys les pàgines de SIÓ
han servit de plataforma de difusió perquè entitats com
la Coral puguem donar a conèixer les nostres activitats
i per tant hem d’agrair-vos molt sincerament aquesta
oportunitat que ens brindeu.

Atentament,

Xavier Cots i Solé
President Coral d’Avui i Bon Cant

A poc a poc
els dies es perden
i els amors caminen
cap a un lloc desconegut,
a poc a poc
el temps marceix la memòria
i tot resta en la història de la vida.

Supervivents de les nostres ferides
ens trobem aquí i ara
com un rellotge sense agulles
cíclic, únic que no para.
Núria Sorribes
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SERAFINA BALASCH

Retalls de llum en la nit
que crida en la follia.
A poc a poc
les meves llàgrimes
busquen les branques
dels arbres despullats
i baixen i es moren
estavellant-se en el terra.
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“Una experiència gratificant i inoblidable”
Van ser uns primers anys difícils
on la dedicació,
l’entusiasme i l’esforç van superar
amb escreix qualsevol remuneració
que la feina en si
mateixa comportava.

E

n el número 1 de SIÓ,
el Sr. Pagés meditava
per escrit sobre el paper
de la impremta. La impremta
al llarg del segle XX va veure
l’aparició d’altres mitjans de
comunicació com la ràdio, la
televisió i, més recentment,
tota la revolució de la informàtica.
Algú es podia haver imaginat fa tot just cinquanta anys
els mitjans de comunicació
d’avui en dia?
Penso que pocs visionaris
eren capaços d’imaginar el
panorama actual.
A l’Agramunt dels anys 60
la premsa escrita, la ràdio, la
televisió i el cinema eren part
de la realitat social.
En aquells anys qui escriu
aquestes paraules havia arrendat la Impremta Llibreria
Pera.
Allí vaig fer el meu aprenentatge com a impressor i
allí vaig començar pel meu
compte en aquest ofici i vaig
ser partícip del naixement de
la revista SIÓ.
Al principi, tot i que era
l’arrendatari del negoci, vaig
haver de mantenir el nom i
el peu d’impremta de l’antic
propietari. Tan aviat com vaig
poder deixar l’arrendament i
bastir el meu propi obrador,
SIÓ va portar el peu d’impremta G. Vicens (SIÓ del juliol de 1970, núm. 77).
Durant els seus primers 20
anys d’existència aquesta publicació tan nostrada va ser
per a mi quelcom més que
una feina. El component emocional de construir –cadascú
en la seva tasca– aquesta

primera publicació periòdica
editada a Agramunt després
de la Guerra Civil, el compartir amb bons amics el treball
que mes a mes havia d’arribar a tantes llars de la vila i
fora d’ella, fou per a mi una
experiència molt gratificant i
inoblidable.
Quan tot just havia començat el 1964, em van venir a
veure el Sr. Mazón, alcalde de
la vila, i el llavors “concejal”
Sr. Simó per proposar-me la
possibilitat de fer una revista.
Sense dubtar vaig acceptar,
oferint-los tot el meu esforç i
capacitat per endegar el projecte i immediatament ens
hi vam posar a treballar sota
l’anagrama de portada “Sió”
que va dibuixar Ramon Creus.
En aquells temps la feina
d’impremta era del tot manual, les màquines d’imprimir, la tipografia... Hi havia la
linotípia que eren les màquines que feien ratlles de text
en plom calent per als diaris,
llibres, etc. Si hi havia alguna
lletra equivocada, amb una
serra petita se serrava la peça
de plom i així es corregia. Tot
era molt primitiu vist des de
la perspectiva actual.
Per sortir cada mes, a Barcelona em feien la linotípia
que jo els preparava per al text
“corrent” de la publicació.
Per al text de “darrera hora”
no hi havia més remei que
fer-ho en “caixa”, composant
lletra a lletra en el més clàssic
i tradicional dels estils.
Els dibuixos i les fotografies
s’enviaven fora per a fer els
gravats i després fer aquí la
impressió. Per a la compagi-

nació sovint venia a ajudar-me
algun redactor i col·laborador
de la revista i de forma molt
especial el bon amic Lluís
Pons.
Van ser uns primers anys difícils on la dedicació, l’entusiasme i l’esforç van superar
amb escreix qualsevol remuneració que la feina en si mateixa comportava. Eren temps
d’il·lusió dins un context en
el qual s’acabava una època
i en començava una de nova
completament diferent per a
tothom.
Aquest pas del temps va
comportar, com tantes coses
que tenen un final, que el
febrer del 1984 hagués d’imprimir el número 240 de SIÓ.
El darrer número que va sortir
de la meva impremta. No és
aquest ni el lloc ni el moment
del per què i del com. Simplement constatar que el temps
avança i, com deia a l’inici,
els mitjans de comunicació
amb la impremta en primera
línia han canviat radicalment.
Malgrat tot, la revista SIÓ,
aquella que va veure per primera vegada la llum en un
petit taller del carrer d’Àngel
Guimerà, és avui una publicació viva i moderna a la qual
des d’aquí felicito pel seu
cinquantè aniversari i li desitjo molts, molts anys més en
aquesta gran tasca que fa per
a Agramunt i comarca i per
a totes les persones que ens
sentim d’Agramunt i de la Ribera del Sió.
Gaspar Vicens Teixidó
Impressor de la Revista Sió
del 1964 al 1984
[MARÇ 2014]
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FIRAL

vine a
veure la
nova secció

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

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE

t’esperem

Xavier Junyent Sangrà
Tel. 625 119 990
xavie_reformes@hotmail.com
25310 AGRAMUNT

Av. dels Esports, 8, 2n, 1a
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C/ V
Vilavella, 6, 2n, 1ª
T 973 390 962
2
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9
615 244 719

Mirlelourss
p

1964
64
20144

R E V I S TA SIÓ 50 A N Y S

aanys

50 anys de la revista SIÓ, enhorabona!
El fet, però, d’haver format part de
l’equip de redacció,
sempre m’ha fet
sentir bé amb mi
mateixa i, fins i tot,
un xic important,
ja que per a mi és
tot un honor haver
participat –poc o
molt– de la trajectòria d’una revista
que no l’atura el
pas del temps i el
meu currículum
emocional se n’ha
vist sempre enriquit.

N

o fa gaire, tot fent un resum amb amics
del que havien estat els nostres primers
cinquanta anys de vida, comentava que
ja era gairebé a parts iguals filla de dos llocs:
d’Agramunt, on hi vaig passar infantesa i joventut, i de Mollerussa, on hi visc actualment
i on he format una família. Són etapes de la
vida diferents però igualment importants; tot
i que m’atreviria a dir que la primera etapa et
defineix en la manera que viuràs la segona.
Mai no s’obliden els carrers per on has jugat,
passejat, festejat; els familiars estimats que
ja no són entre nosaltres, ni els amics amb
qui has rigut i plorat tants cops; els records
de l’Institut i les pors als exàmens; les hores
compartides en diferents entitats de la vila, i
tants i tants records... D’aquests entranyables
i nombrosos records que tinc d’Agramunt, hi
té un lloc d’honor el temps compartit amb els
companys de la revista SIÓ.
El meu pas al llarg de la trajectòria de la
revista, fa ja més de vint-i-cinc anys, fou breu
però intens. La majoria dels companys eren
més grans que jo en edat i la seva experiència i professionalitat eren un bon exemple a
seguir i una font d’aprenentatge immensa per
algú jove com jo amb molt per aprendre. Per
tant, del grup redactor de la revista SIÓ amb
qui vaig compartir aquelles hores en guardo
un sentiment de gratitud per tota la paciència,
ajuda i comprensió prestades; així com també, en sento una profunda admiració perquè
gairebé tots ells són encara avui dia al peu del

canó, treballant amb aquella fidelitat i tenacitat que només és té quan l’amor per un poble
és tan gran i el gust de la feina ben feta està
tan arrelat, que l’esforç i les hores perdudes
deixen de ser importants envers el resultat.
D’ençà que vaig marxar d’Agramunt que ja
no hi he col·laborat més. Sóc només lectora
de la revista, com tants; i com tants agramuntins que residim fora Vila, la revista SIÓ és un
lligam amb el poble, una garantia de seguir
la seva història –que també és la meva–, les
seves celebracions, qui neix i qui mor, i, fins i
tot, quin temps ha fet.
El fet, però, d’haver format part de l’equip
de redacció, sempre m’ha fet sentir bé amb mi
mateixa i, fins i tot, un xic important, ja que
per a mi és tot un honor haver participat –poc
o molt– de la trajectòria d’una revista que no
l’atura el pas del temps i el meu currículum
emocional se n’ha vist sempre enriquit.
Des de l’oportunitat que m’ofereixen aquestes ratlles, aprofito per felicitar l’equip de redacció de la revista SIÓ per la tasca feta fins
ara de forma tan rigorosa i ininterrompuda.
Felicitar els col·laboradors que amb les seves
aportacions fan que la revista sigui una cosa
viva i compartida. I felicitar, també, els lectors,
per la seva fidelitat i constància mes rere mes.
Per acabar, desitjar que tots plegats puguem
gaudir durant molt de temps de la revista SIÓ i
celebrar algun dia les noces de platí.
Teresa Prados

[MARÇ 2014]
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“Des de Castellserà brindo amb tots
per aquest feliç aniversari”

É

Hi ha opinions en
les quals estic
més d’acord i
d’altres que et
vénen ganes
de contestar o
replicar. Tota
una visió de la
vida i activitats
d’un poble, d’una
vila amb força
vitalitat i en què
les futures generacions podran
informar-se
d’aquesta etapa
de la nostra història i que molts
agrairan.
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s per a mi un gran goig
poder participar i collaborar en tot allò que
forma
fo
part de la vida d’un pob d’una vila que hom ha esble,
timat
t
i que encara porto dins
del
d cor i, com no, en aquest
especial
del 50è feliç anivere
sari.
s
També avui, en aquest aniversari,
com en altres ocav
sions,
em plau primer unir-me
s
amb
tots vosaltres, redactors,
a
col·laboradors
i subscriptors
c
d’aquest
informatiu de la nosd
tra
tr Vila d’Agramunt i dir-vos:
FELICITATS! PER MOLTS
ANYS! ENHORABONA! ENDAVANT!
Ja en moltes passades ocasions, essent el mossèn de
la parròquia durant aquests
23 anys, havia participat, en
aquest informatiu, amb alguna
col·laboració, i també la mateixa revista, havia col·laborat
amb la parròquia, amb escrits,
informacions i reportatges fotogràfics i en moltes altres de
les seves activitats. Aquesta
revista que, com molts altres
lectors, esperem puntualment
cada final de mes. Aquell fet,
aquella opinió, aquella foto,
la demografia de cada mes, el
conte, la classificació esportiva, les amenitats, etc.
Primer una ullada general a
tota la revista, després aquell
article o punt de vista que em
sembla més interessant o que
m’havia cridat més l’atenció
o aquella foto on un mateix o
aquell altre amic o conegut hi
figura, i així a poc a poc anem

llegint i mirant totes i cada
una de les seves pàgines. Fins
i tot la mateixa propaganda
ens ajuda en algunes ocasions
a posar-nos en contacte amb
allò que en algun moment concret necessitem.
Hi ha opinions en les quals
estic més d’acord i d’altres
que et vénen ganes de contestar o replicar. Tota una visió de
la vida i activitats d’un poble,
d’una vila amb força vitalitat i
en què les futures generacions
podran informar-se d’aquesta
etapa de la nostra història i
que molts agrairan.
Penso que en aquests llargs
50 anys de vida de la revista,
no hi haurà cap agramuntí que
no estigui representat en alguna de les moltes fotos o se’n
faci alguna al·lusió en algun
dels articles.
Des d’aquells primers senzills números de l’any 1964 en
blanc i negre i la majoria dels
seus articles escrits en castellà,
excepte algun en català. Amb
aquell anagrama també en
blanc i negre, i el campanar de
l’església com a fons difuminat
i amb el nom de SIÓ, i que encapçalava “Boletín de información mensual del Ayuntamiento de Agramunt”, que imprimia
la llibreria Miquel Pera d’Agramunt amb els mitjans més
senzills i amb més dificultats
que actualment. Des d’aquells
primers col·laboradors, alguns
dels quals he tingut el goig de
tractar, de conviure i conèixer
personalment i que ja no són
entre nosaltres, només per dir-

ne alguns: Lluís Pons, amb el
pseudònim Iset; Ramon Creus,
Inés Escolà, Guillem Viladot, I.
Villegas, etc., etc., que a.c.s,
fins avui. Els qui esteu encara al peu del canó fent créixer
aquell petit arbre, ara ja més
frondós i ple d’història i amb
els grans canvis que ha viscut
aquest informatiu! Ningú en
aquell moment no es podia
pensar que arribés fins aquí!
Podem dir ara en la distància i
en el temps: QUE GRAN, QUE
BONIC T’HAS FET, SIÓ!
Mantenir i fer aquest informatiu, millorar-lo, i això cada
mes, durant els dotze mesos
de l’any i al llarg de 50 anys,
no és pas fàcil. Tots sabem el
que costa el dia a dia de les
coses, quan tots anem plens
de feina i ens falta temps, i sovint manca col·laboració en les
coses que són dels altres. No
és pas fàcil!
Enhorabona! Felicitats! Endavant!, em plau dir-vos altra
vegada. Heu fet un gran CIM.
Però desitjaria que no fos el
CIM FINAL, perquè sempre es
pot anar a més, cercant que
més gent pugui col·laborar,
amb opinions i formes de pensar més plurals. Deixeu-me dir
que potser la revista té una
visió i una manera de pensar
que expressi criteris massa
personals o de tendència única... A Agramunt tenim pocs
mitjans per manifestar altres
opinions per escrit. És una
opinió meva, personal. Puc
equivocar-me. Aquesta és un
vila rica en entitats i caldria

1964
64
20144

aanys

que totes hi fossin presents i
hi tinguessin més participació. Ja m’imagino, com he dit,
que no és pas fàcil.
Des de la distància, ara Castellserà, poble on visc actualment, però també molt proper
amb vosaltres i amb tota la vila

d’Agramunt, “BRINDO” amb
els redactors, col·laboradors
i subscriptors en aquest feliç
aniversari.
Seguiré esperant mensualment aquesta revista, per
compartir els passos joiosos, o
no tan joiosos, d’aquesta Vila

i la seva història i així poder
mantenir i conservar encara les arrels que aquí, amb
aquells anys, vaig plantar.
Amb molt d’afecte,
Mn. Llorenç,
des de Castellserà

“Una plataforma de diferents opinions”
Els meus inicis
van coincidir
amb aquells anys
engrescadors i
apassionants de
la transició en
què l’eufòria del
moment feia que
es visquessin
intensament i hi
hagués ganes de
canviar moltes
coses. Per a mi
van ser uns anys
molt enriquidors.

V

ull expressar la meva sincera felicitació a l’equip
de redacció i als collaboradors en aquest 50è aniversari de la Revista SIÓ, i fer
extensible aquesta felicitació a
totes aquelles persones que en
algun moment d’aquest llarg
camí hagin col·laborat en la
nostra revista.
Durant uns anys vaig formar
part de la redacció i la veritat és
que guardo molt bons records
dels companys i amics amb
els quals vaig mantenir el goig
de col·laborar. Els meus inicis
van coincidir amb aquells anys
engrescadors i apassionants de
la transició en què l’eufòria del
moment feia que es visquessin
intensament i hi hagués ganes
de canviar moltes coses. Per a

mi van ser uns anys molt enriquidors.
En aquell temps cada mes
portava de Tàrrega les galerades que s’havien de corregir i
els motlles que preparava la
impremta Camps en uns pesants blocs de plom, que després s’encarregava d’imprimir
la impremta Vicens. No cal dir
que des d’aleshores les coses
han canviat molt. Tota la publicació es feia en blanc i negre i
amb poques fotografies, i ara,
amb les noves tecnologies, és a
tot color, amb una presentació
i composició acurades.
SIÓ té gran acceptació entre els lectors per la trajectòria
coherent que ha mantingut en
el seu llarg corregut que ha
fet de les pàgines de la revis-

ta una plataforma de diferents
opinions, on tothom pot dir-hi
la seva.
És d’agrair l’esforç que,
d’una manera totalment desinteressada, veniu fent per
confeccionar cada mes la
revista que amb els anys ha
esdevingut un important arxiu històric. També pels colleccionables que heu publicat
i per la colla d’actes culturals
que no us canseu d’organitzar
o col·laborar.
Desitjo que per molts anys
seguiu fent tan bona feina i
que el vostre exemple d’il·lusió
i compromís tingui continuïtat
en noves incorporacions per
assolir moltes celebracions
com aquesta.
Josep M. Lluch

s Poda d’arbrat agrícola
s Col·locació sistemes de reg

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

s Poda d’arbrat urbà i ornamental
s Manteniment de jardins existents

Pilar Figuera

s Aplicació de tractaments fitosanitaris

Tel. 973 39 20 42

Jardins de secà

p.figuera@hotmail.com

Jordi Lluch Sarnago
jardiner

s Disseny manual i digital
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Al nostre benvolgut SIÓ
De revistes com
tu n’hi ha moltes
arreu, però que
hagin aconseguit enamorar
tota una colla
de petits poblets
amb la capitalitat
de la vila n’hi ha
poques.

Als lectors del
SIÓ us voldria
demanar que no
deixeu mai de
comprar i llegir la
vostra revista. És
un bé molt preuat
per Agramunt i la
Ribera del Sió.
64
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“Ai carai!
Tu i jo gairebé som coetanis. Tu acabes de
fer els 50 i jo els faré l’any vinent.
Per molts anys! Sí senyor, fer-ne 50, mig segle, és tot un esdeveniment, i sobretot penso
que els portes molt ben portats, amb una salut
excel·lent.
El riu et va donar el nom i Agramunt la vida.
Que n’és d’important el SIÓ per la a vila i tu
per als agramuntins.
D’infants crec que no ens coneixíem. No sabíem res l’un de l’altre.
De joves ens van fer conèixer i vam fer prou
coses
cose junts. Teníem entre 12
i 15 anys i tota una vida per
davant.
Jo anava a escola a
dava
Agramunt,
era un noiet d’un
Agra
poble
pob de la Ribera. D’aquelles
trobades
en vam fer una relatrob
ció que junt amb altres joves
d’altres
pobles de riu amunt o
d’a
riu avall vam crear un grupet
que
qu et va donar a conèixer a
tota
tot la contrada. I vas passar
a ser la revista d’Agramunt i
la Ribera del Sió.
De revistes com tu n’hi
ha
h moltes arreu, però que
hagin
aconseguit enamoh
rar
r tota una colla de petits
poblets amb la capitalitat
de la vila n’hi ha poques.
Amb el riu i amb tu estem
agermanats
tota la Ribera.
a
Tu has parlat de tots i ...a casa com en altres cases de la comarca se t’esperava amb
il·lusió. Els meus pares no eren gaire lectors
però sí que esperaven l’arribada del SIÓ per
fullejar-lo, llegir-lo i comentar-lo en família.
Més endavant la vida m’ha anat allunyant
de la comarca i de retruc de la nostra relació.
Tant tu com jo ens hem fet grans, hem madurat i jo ja fa més de 20 anys que sóc fora.
Quan torno a Bellver i arribo a casa em fa
il·lusió retrobar-me amb tu, amb les teves notícies.
I com que a casa sempre més han estat fi-

dels a la teva arribada, ara que ja no hi són els
pares, són el meu germà i la cunyada que mantenen aquesta fidelitat. I són ells qui m’han fet
saber amb molta joia que ja has fet els 50. I
vull felicitar-te públicament.
I, per cert... amb el pas dels anys cada cop
estàs més bé. Et conserves, “bandido”.
Espero que en puguem fer molts més.
Una forta abraçada des d’Osona”.
Als lectors del SIÓ us voldria demanar que
no deixeu mai de comprar i llegir la vostra revista. És un bé molt preuat per Agramunt i la
Ribera del Sió. Amb el SIÓ ens hem informat,
hem fet història, hem fet cultura i a través del
SIÓ hem mantingut la nostra catalanitat. Ja us
he dit que no conec prou bé els inicis però a finals dels anys setanta i principis dels vuitanta
tenir a les mans una publicació amb notícies
de casa i en català feia molt goig. I ens va
ajudar als joves que érem a l’institut i a les
persones grans que no tenien gaires estudis a
mantenir a través de petites notícies i de reportatges basats en gent de casa, coneguda, a
conèixer el nostre món i la nostra gent.
Recordo amb molta satisfacció quan es publicaven els premis del Certamen literari de
Sant Jordi i... la il·lusió d’haver-ne guanyat algun jo, la meva germana, les meves nebodes. I
esperàvem amb fruïció veure reflectit el nostre
escrit a les planes del nostre SIÓ.
La meva relació més directa amb vosaltres
els lectors es va iniciar quan algú de la redacció va creure que podia engegar una “tropa”
d’informadors de tots els pobles de la Ribera.
Va ser un gran encert, doncs encara apropàvem més la revista als petits pobles i de retruc
creàvem nous lectors. Jo vaig començar a escriure notícies de Bellver. En un poble petit és
molt difícil tenir grans titulars. Fèiem mans i
mànigues per treure dues o tres notícies del
poble cada mes. Eren micronotícies que per a
alguns podien ser simples “xafarderies”, però
que quedaran com a recull de petiteses que
passaven al poble. Que si a Cal... s’han comprat un cotxe, que si s’ha fet una jornada de
“jova”, que si es preveu bona collita, que si
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Amb el SIÓ ens
hem informat,
hem fet història,
hem fet cultura i
a través del SIÓ
hem mantingut
la nostra catalanitat.

l’enllumenat públic s’ha renovat, que si pavimenten un carrer o arreglen el clavegueram... I
algun mes que no tenia res a explicar utilitzava
el refranyer o alguna dita popular d’algú del
poble. La qüestió que la gent de Bellver es pogués sentir del SIÓ com qualsevol agramuntí.
I com jo n’hi havia un a cada poble. I... era
molt bonic.
Sempre he pensat que allò que jo escrivia
no podia arribar a ser mai un titular d’un gran
diari o de la gran premsa. Doncs no, estava
equivocat! La meva tossuderia a parlar cada
vegada que naixia un infant al poble i... el fet
que la gran majoria eren nenes. Després de mil
i una estadístiques i de dir-ho a les meves cròniques del tort i del través... i és al SIÓ on es
va gestar! La notícia va agafar una volada de
nassos i vam arribar a sortir a un reportatge per
televisió espanyola, en una època que sortir a
televisió era molt més car que ara.

Als redactors de tots els temps. Al Lluís, al
Pere, al Pau, l’Anna o el Josep... De debò moltes gràcies per la vostra tasca. De ben segur
que alguns ja no són entre nosaltres, però a
tots els que heu fet néixer i créixer aquesta
criatura, un excel·lent. Els dirigents actuals,
amb qui tinc el goig de tenir una bona amistat,
moltes gràcies per ser-hi i endavant!!!
Com diu aquell de la tele, sou molt bona
gent i sou collonuts!
Al nostre SIÓ llarga vida i a tots els lectors
moltes gràcies.
Agramunt i Ribera del Sió, el nen s’ha fet
gran però cal cuidar-lo. És la nostra història i
l’escrivim entre tots i amb la nostra llengua.
Una abraçada des de Vic,
Jordi Pedró i Balagueró

“Per molts anys i llarga vida”
Formar part durant
més de vint anys de
l’equip encarregat
de tirar endavant
la revista m’ha
comportat conèixer
situacions que queden marcades en el
record.

uan des de la redacció
de SIÓ em van invitar
a col·laborar en el cinquantè aniversari de la nostra
revista, vaig anar a la Biblioteca Municipal per repassar
la col·lecció íntegra que hi
tenen i em va sorprendre gratament la diversitat d’articles
i col·laboracions les quals,
encara que conegudes, ara,
llegint-les, em semblem molt
actuals
en la nostra història
ac
contemporània
d’aquest mig
co
segle.
se
Des d’aquell llunyà 1972 i
durant
més de vint anys, he
d
format
part de l’equip encarfo
regat
de tirar endavant la rere
vista
fent-hi les feines de revi
dactor,
coordinador de la secda
ció
c noticiari de la Ribera del
Sió
S (que afectava una dotzena
de pobles) corrector i també

Q

administrador. Tot això m’ha
comportat conèixer situacions
que queden marcades en el
record, com són: llargues hores de reunions per configurar
el nou exemplar que ha de
sortir cada mes, la companyonia, els canvis d’impressions
i de pensaments dels membres de l’equip i també de
situacions especials, com
l’alegria que va comportar la
visita del President Tarradellas a la vila, o bé també en
un altre sentit molt diferent i
delicat, la trista i llarga nit de
l’intent de cop d’estat del tinent coronel Tejero, el qual va
coincidir amb la reunió mensual de la redacció i d’altres,
no tan rellevants però també
importants com era l’autocensura que cada u s’imposava
en escriure un article i la cen-

sura real, que ens van aplicar,
des de Lleida, al primer article
que vam escriure cada un dels
tres nous aspirants a periodistes per comentar literatura
moderna i històrica, d’una
manera que no va plaure als
censors. Per tant, només per
aquests aspectes i en els que
un va descobrint, renovats,
encara que coneguts per
molts, el repassar els exemplars de la col·lecció de SIÓ,
no solament és una descoberta per reciclar els records de
cada u, sinó que és una revisió acurada i sorprenent de la
història que batega molt fort
en la nostra renovada i eficient Revista SIÓ, a la qual
cal desitjar: per molts anys i
llarga vida!
Pere Mora i Giribet
[MARÇ 2014]
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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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FONT: DONES ESBARJO

Associació de Dones l’Esbarjo

Volem animar
les dones que es
facin sòcies i així
puguem fer força
activitats.

E

l dissabte dia 8 de febrer,
vàrem celebrar la festa de
Santa Àgata amb una xocolatada i ball al pavelló.
Ens vam aplegar més de 200
sòcies, a més d’una setantena
d’acompanyants, amics i amigues de l’associació.

A raó de la dimissió presentada per la presidenta, Pilar
Marquilles, el passat mes de
gener, vam aprofitar aquesta
festa per donar a conèixer la
nova junta, formada respectant les votacions de les darreres eleccions:
Presidenta: Magda Tallaví
Subpresidenta: Pilar Pampalona
Secretària: Paquita Càrceles
Tresorera: Antonieta Gili
Vocals: Manoli Nogales, Carme Utgés, Dolors Farré.
Volem tirar endavant l’associació amb moltes ganes i illusió, i donem les gràcies pel
suport rebut per part de moltes
sòcies.
Volem assabentar-vos que, a
més de les classes de català,
ioga, punta al coixí i anglès,
aquest mes de febrer hem organitzat un curs de manualitats, cada dimecres de 5 a 2/4

de 7 de la tarda.
Durant el febrer, el tema de
manualitats ha estat la festa
del carnestoltes. A la foto ens
podeu veure amb les màscares
que nosaltres ens vam confeccionar, a més de guarnir el local amb motius del Carnaval.
També hem programat, per
al divendres 28 de març, una
classe de pastisseria, per començar a preparar les mones
de Pasqua. Serà gratuïta per a
les sòcies i han d’apuntar-se al
local de l’associació.
Volem animar les dones que
es facin sòcies i així puguem
fer força activitats que ens resultin interessants i ens ajudin
a millorar.
Per acabar, ens gratifica
molt felicitar l’equip de la revista SIÓ pels cinquanta anys
d’impecable servei a la cultura
agramuntina. Moltes felicitats!
La Junta

Penya
Barcelonista
E

FONT: PENYA BARCELONISTA

l dissabte 15 de febrer, a les 6 de la tarda, va es
va celebrar l’assemblea general amb la presència
d’una vintena de socis. Un cop vàrem finalitzar la reunió es va repartir el carnet de penyista del FCB (foto
esquerra) a tots aquells socis que l’havien sol·licitat al
començament de temporada, i vàrem gaudir d’un picapica abans de començar el partit el Barça - Rayo.
Aprofitem per informar a la resta de socis que poden
passar a recollir aquest carnet al local social durant els
dies de partit. I als altres interessats/des en tenir-lo de
cara a la propera temporada, podeu fer la petició a qualsevol membre de la Junta.
Genís Guixé Eroles
[MARÇ 2014]
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FISCAL
LABORAL
COMPTABLE
JURÍDIC
GESTORIA

D’ A G R A M U N T

JOSEP ORTIZ LLENA
TEL 973 39 06 31 - FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21 - 25310 AGRAMUNT
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM
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Setmana Musical de l’EMMA

FONT: ESCOLA DE MÚSICA

ticipat en diferents tallers
preparats per cada nivell. Els
alumnes han pogut aprendre
i gaudir d’aquest meravellós
art de la música, a través de
totes aquestes activitats de
gran qualitat.
Els alumnes de Nivell Mitjà han tingut l’experiència
de gravar la seva música a
les ordres d’un tècnic de so
i productor musical. Els de
Nivell Elemental s’han iniciat al món de la dansa i han
participat amb un conte musical. Uns i altres han vist de
primera mà com es construïa
un instrument. Els més petits
de l’Escola han fet una cantata. Decorats, veus i música
ha unit des de les Iniciacions
fins a tot el Nivell Elemental.

Bona participació a
la setmana musical
de l’Escola Municipal de Música.

L

’Escola de Música ha
celebrat la XIII Setmana
Musical amb una bona
participació de l’alumnat de
l’Escola.
Ho ha fet un cop més gracies a la col·laboració de l’AMPA i de l’Ajuntament.
Com a preludi de la Setmana Musical, el 19 de febrer

ens ha visitat a l’EMMA el bateria Jean Pierre Deroaurd, i
ha ofert una Màster Classe als
alumnes de percussió i bateria i, posteriorment, un concert acompanyat de diversos
professors de l’escola. Tot un
èxit de públic i participació.
Del 4 al 7 de març, els
alumnes de l’Escola han par-

Presentació en públic
del grup de Gospel
La traca final l’han protagonitzat els alumnes de l’Escola
d’Adults amb una batucada i
l’audició amb un gran èxit de
participació i en la qual també hi ha hagut la presentació
en públic del grup de Gospel
de l’EMMA “Cor-amunt”. ■

[MARÇ 2014]

sió 601

69

Nou servei al Centre
Mèdic d’Agramunt:

Màquina d’excèntrics:
Nou sistema de Fisioteràpia + Entrenament.

Indicacions: Tendinitis, Trencaments musculars, Post-cirurgia, Readaptació a l’entrenament.
Especial per a esportistes (amb asses- medic
sorament de Llicenciat en Educació Física) agramunt
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Informacions de l’ANC

P

er quan surti aquest número de la revista
Sió, estarem al punt de la segona campanya “Signa un Vot” que ha endegat
l’ANC. Amb aquesta campanya, ja ho hem
explicat, es tracta d’obtenir una acció popular
d’incidència ciutadana semblant o superior a
la que va representar la cadena humana per
la independència de la Diada del 2013. Quan
l’ANC va treure aquest ambiciós projecte, encara no s’havia fet pública, per part del president de la Generalitat, la intenció pactada
amb diversos partits polítics de fer un referèndum amb data 9 de novembre, on es consultarà als ciutadans sobre la independència de
Catalunya, a través d’una doble pregunta. Amb aquest fet,
les dates que proposava l’ANC
per a la consulta i posterior declaració d’independència han
quedat desplaçades, de manera que la campanya “Signa un
Vot” es podrà allargar fins a ben
passat l’estiu.
Per la nostra banda, els apoderats de la nostra AT, des de
l’11 de gener, hem efectuat
recollides de vots a Agramunt,
Mafet, Montclar i Ossó. En la
continuació d’aquesta campanya serem a Puigverd, el
diumenge dia 16 de març, i
a Agramunt i Preixens, el cap
de setmana del 22 i 23, dins
de la recollida de vots a tot Catalunya. Què
pretenem amb aquests vots? Pretenem obtenir
per part d’una quantitat significativa de ciutadans el suport manifest a la independència.
De manera que si la cadena humana va suposar portar aquesta qüestió al fòrum de l’opinió
internacional, ara volem obtenir un bagatge
suficient en democràcia per exigir-ne el seu
compliment. Com a persones del cens, a les
quals es pot dirigir una consulta, signar un vot
és concretar la nostra opció en favor de la independència de Catalunya.
Aquest vot, signat lliurement, serà molt valuós per donar suport a les forces parlamentàries partidàries o favorables a la independènFONT: EMMA

Si la cadena humana va suposar portar aquesta qüestió
al fòrum de l’opinió
internacional, ara
volem obtenir un
bagatge suficient
en democràcia per
exigir-ne el seu
compliment.

Recollida de vots a Montclar.

L’ANC aposta per
declarar la independència el dia de
Sant Jordi del 2015,
segons figura en la
proposta de ponència que s’aprovarà
el 5 d’abril en l’Assemblea General de
Tarragona.

cia, en el procés irreversible que es va iniciar
amb la manifestació massiva de la Diada de
l’any 2012 i que, com era d’esperar, té aquí
també els seus opositors ben situats als partits d’obediència estatal o, senzillament, seduïts per una altra realitat més propera a la
seva identitat o interessos. El fet és que l’Estat
té recursos per oposar-se a la voluntat democràticament expressada de fer una consulta al
poble de Catalunya. Amb els unionistes del
nostre territori han manifestat la seva rotunda
oposició a la celebració d’aquesta consulta. I
és aquí on apareix la necessitat d’aquests vots,
que podran incidir sobre la decisió del Parlament de Catalunya alhora de decantar-se per
una declaració d’independència.
Paral·lelament a la negativa a permetre la
consulta, l’unionisme ha disparat tota mena
d’alarmes sobre la inviabilitat d’una Catalunya
separada d’Espanya. Aquesta teoria és vella;
ja ve del temps del president Macià. El cert
és, però, que mai no ens ho han deixat comprovar, ja que és més aviat l’exemple contrari
el que s’observa: no hi ha cap país petit que
sigui pobre: Liechtenstein, Mònaco..., són països rics; i els comparables a Catalunya: Suïsa,
Dinamarca, Noruega..., mantenen un bon nivell econòmic, tant si pertanyen a la Unió Europea com si no, que és l’altra maledicció amb
que tracten de sentenciar l’independentisme.
En fi, si hem de passar comptes del que pot
ser un abans i un després, tal com diu l’economista Sala Martin, “Hi ha 22 països que s’han
independitzat d’Espanya i cap no ha demanat
tornar”, i també, “la independència és una
gran oportunitat per fer un país diferent”. En
això estem.
L’ANC aposta per declarar la independència
el dia de Sant Jordi del 2015, segons figura
en la proposta de ponència que s’aprovarà el
5 d’abril en l’Assemblea General de Tarragona.
Aquesta i altres notícies les continuarem publicant al nostre compte de Facebook, <Agramunt – Ribera del Sió Per la Independència>.
Per informacions de l’ANC i inscripcions com
a membres, simpatitzants o col·laboradors, el
web <www.assemblea.cat>. Per aclariments,
<agramunt@assemblea.cat>. ■
[MARÇ 2014]
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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
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Associació Sardanista Barretina
Tres anys al capdavant

E

l divendres 31 de gener vam
celebrar l’assemblea anual de
l’associació que aquest any era
de renovació de junta a l’haver acabat
aquesta el seu mandat de 3 anys. Per
tant, l’ordre del dia quedà condicionat
per aquest fet. Els primers punts van incloure el balanç d’activitats i de gestió
de la junta sortint durant el darrer exercici anual. Posteriorment es va fer una
repassada general als 3 anys anteriors. A
continuació, i després de l’aprovació de
la gestió per part dels socis de l’entitat,
es va procedir a la renovació de la junta.
La candidatura encapçalada per Natàlia
Ribó, composta per tots els membres de
la junta sortint, es va presentar a la re-

elecció, resultant escollida 3 anys més
per unanimitat dels presents. La junta
entrant, en tant que continuista, vol remarcar que ho fa amb ganes de repetir i d’encarar nous reptes, sobretot per
la satisfacció que suposa el suport i la
resposta rebuda per part dels socis i el
poble en general. La flama sardanista no
decau a Agramunt.
Dins del calendari d’activitats programat per aquesta temporada, destacar
l’aplec anual que celebrarem el dia 28
de juny (tarda-nit). Les ballades dels
diumenges d’estiu, que omplen la vila
d’alegria i transformen la plaça del Mercadal en un punt de trobada únic per
la gent del poble, transcorreran de la

mateixa manera que els anys anteriors. I
finalment, s’intentarà organitzar un edició renovada dels cursets de sardanes,
més endavant s’ampliarà la informació
al respecte.
Totes aquestes activitats i la informació d’interès respecte a l’Agrupació
Sardanista Barretina pot ser consultada
al bloc de la pròpia entitat (http://agrupaciosardanistabarretina.blogspot.com/)
o a través de facebook (Agrupació Sardanista Barretina).
Per acabar, agrair un cop més la vostra
col·laboració, comptem amb tots vosaltres. Si sumem, podem, entre tots, fem
sardana!
La Junta

[MARÇ 2014]
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OPIN IÓ LA C LAR A B O IA

per JOAN PUIG i RIBERA

Morir camí de l’exili
El padrí Joan treballava de fuster
pel seu compte;
possiblement
continuà l’ofici del
pare. Tinc entès
que feia carros i
també bótes de
vi. Tenia el taller
a l’actual carrer
Àngel Guimerà més
o menys a l’altre
costat d’on s’ubicà
la Barretina.

Al centre de la vorera de
l’avinguda Àngel Guimerà es pot
entreveure unes fustes i una
roda de carro. Possiblement
aquest és l’indret del taller de
Joan Ribera Mateu (postal PeraOriol 18. Any aproximat: 1935).
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H

a fet setanta-cinc anys
que el meu padrí va
morir camí de l’exili.
En el registre civil de defuncions del jutjat municipal
d’Agramunt consta que finà el
4 de febrer de 1939 al terme
de la Bisbal a conseqüència
de les ferides que havia rebut
en acció de guerra, si bé s’especifica que s’ignora el lloc
on fou enterrat el cadàver.
El meu avi per part de mare
es deia Joan Ribera Mateu,
havia nascut a Agramunt el
21 d’abril de 1896 i se’l coneixia popularment amb el
renom de Porrons, tal com
anomenaven la casa. Era fill
de Mariano Ribera Borràs (el
pare del qual venia de Gra) i
Teresa Mateu Oliva (originària
de Preixens). El pare de Joan
Ribera vivia al carrer Sió i feia
bótes de fusta pel vi. Més endavant, el meu padrí es casà

amb Carme Herbera Tapioles,
una de les nombroses filles
del Clot de Bandera. El matrimoni es quedà a viure a la
casa paterna d’ell, situada al
capdavall del carrer Sió, tocant a l’actual bar Carrera que
fa cantonada amb la plaça del
Pou. L’edifici de cal Porrons
avui encara existeix, si bé la
major part de l’any resta deshabitat.
Es deia que el renom Porrons tenia l’origen en el fet
que feien de fonda i posseïen
una taula molt llarga amb porrons. Jo la taula i els porrons
plens amb bon vi els havia
vist, encara que no sé si el
renom era per aquesta raó. El
padrí Joan treballava de fuster
pel seu compte; possiblement
continuà l’ofici del pare. Tinc
entès que feia carros i també
bótes de vi. Tenia el taller a
l’actual carrer Àngel Guimerà

més o menys a l’altre costat
d’on s’ubicà la Barretina. A
vegades, per treballar havia
d’escalfar una caldera amb
aigua bullent on col·locava les
fustes perquè es reblanissin i
poguessin encaixar convenientment. Per guardar la matèria primera feia servir també
la golfa de la casa pairal, en
la qual, en una ocasió, es calà
foc, fet que provocà la crema
de part de l’edifici.
Del matrimoni de Joan Ribera i Carme Herbera en van
néixer quatre fills: Teresina,
Mariano, Nuri i Fernando,
que el febrer del 39 tenien
13, 11, 3 i 2 anys respectivament.
En Joan Ribera s’identificà
políticament amb els ideals
d’Esquerra Republicana. Era
un fervent defensor de Catalunya i la República. Quan
esclatà la maltempsada tenia 40 anys. Fou un bon collaborador del Comitè d’Agramunt, encara que no va ser
dels que s’hi implicaren més.
En un dels informes que van
elaborar els franquistes després de la guerra, d’ell es diu:
“Izquierdista. Este individuo
hizo, juntamente con Juan
Carulla, guardia con escopeta
en la “presó” en la que había
encerrado el Moliné de Puigvert. Malísima conducta. Provocador y malos instintos”.
En un altre full apareix com
“destacado de izquierdas”
entre una cinquantena més
de noms.
Quan al desembre del 38
les forces rebels van iniciar
l’ofensiva final sobre Catalunya i es va comprovar que

Joan Ribera Mateu de jove.

Enfilà el camí de
l’exili mentre Agramunt era colpejat
per l’aviació rebel i
la gent s’amagava
en cabanes, masies i refugis.

Ha fet setantacinc anys que Joan
Ribera Mateu, a
qui els néts no vam
poder conèixer, va
morir tot anant a
l’exili, si bé no sabem ni on, ni quan,
ni com. La seva
mort continuarà
essent un enigma
com altres que es
van produir durant
aquella guerra
fatídica.

l’exèrcit de la República no
era capaç de resistir l’embat
dels feixistes, molts agramuntins, igual com va passar
en tots els pobles, van optar
per emprendre la direcció de
França. Calia fugir per salvar
la pell, perquè tothom sabia
que per allà on passaven els
franquistes deixaven sense
pietat un reguitzell de mort
i destrucció. Molts vilatans
van optar, doncs, per fer-se
escàpols del poble, sobretot
els que havien format part
del comitè o s’havien manifestat d’esquerres. No se sap
quants ho van fer. També s’ignora el moment, encara que
segurament va ser entre Nadal i els primers dies de gener, quan les coses es veien
inevitables i els bombardejos
a Agramunt s’havien tornat a
intensificar. El resultat de la
desfeta republicana quedava
palesa amb el trànsit de soldats que hi havia per tot arreu. Així doncs, Joan Ribera
Mateu va anar-se’n per evitar
mals majors. Per un moment
el matrimoni va considerar la
possibilitat que marxés acompanyat de la filla gran, però
finalment es va optar que
ho fes sol; probablement en
companyia d’altres persones
del poble.
Enfilà el camí de l’exili mentre Agramunt era colpejat per
l’aviació rebel i la gent s’amagava en cabanes, masies i
refugis. L’esposa i els fills
agafaren els matalassos de
casa i els portaren als baixos
de cal Lecha del carrer Sió,
més pròxims a l’església, per
tal de ser a prop del refugi, on
anaven a protegir-se quan tocava la sirena que anunciava
un bombardeig imminent. El
dia 12 de gener les forces de
Franco entraren a la vila i la

gent refugiada poc a poc sortiren dels indrets on s’havien
entaforat. Passaren els dies i
la desfeta es va fer evident.
Caigué Catalunya, però aquí
no arribaven notícies dels
que havien marxat perquè el
caos era indescriptible. Com
que Joan Ribera no donava
senyals de vida, al cap d’un
temps la família va recórrer
al servei de la Creu Roja que
buscava persones entre els
ferits i els exiliats. Però els
resultats de la recerca també
foren infructuosos. Ningú no
sabia on havia anat a parar.
Més endavant es va constatar
que l’agramuntí Carulla, que
treballava a la fàbrica de xocolata de cal Viladàs, havia
estat el darrer que l’havia vist
en vida a Banyoles, però res
més.
Els de cal Porrons mai no
conegueren on havia anat a
parar ni tingueren cap més
indici de Joan Ribera Mateu.
El van estar esperant els primers anys fins que l’evidència
per la manca de notícies es
va imposar. Això va portar que
el al cap de quatre anys, el
febrer de 1943, es donés com
a mort i s’inscrivís al registre de defuncions com, s’ha
apuntat més amunt, gràcies
al testimoni “caritatiu” de
Ramon Mora Solsona i Pere
Brils Solé que signaren que
havien presenciat la seva
mort. Probablement Joan Ribera va ser víctima dels trets o
de les bombes que llençaven
despietadament les forces
feixistes a les columnes de
gent que fugia camí de França. Tal volta el seu cos quedà
esventrat en alguna cuneta o
en alguna població de les que
foren atacades pels avions
amb total impunitat. Potser
algú li va prendre la cartera,

on portava bitllets i la documentació personal. El cas és
que si es va trobar el seu cos,
devia anar a parar en una fossa comuna i sense haver estat identificat. Probablement
mai no se sabrà la veritat. Al
registre civil de la Bisbal certifiquen que el seu nom no
apareix entre les defuncions
de 1938 i 1939.
L’esposa, Carme Herbera,
va restar sola, amb quatre criatures petites i l’angoixa per
la desaparició del marit. I, per
si això fos poc, amb l’estigma
de ser la dona d’un “roig” que
havia fugit. Va poder tirar endavant perquè era molt treballadora i, en fer de fonda, acceptaven passavolants a menjar i dormir, com l’esmolador
Martínez (que venia periòdicament al poble), o persones
fixes que llogaven habitació.
A més, aconseguia diners
amb els productes del corral
i de l’hort, així com amb el
llevat, que venia als flequers
del poble, i altres productes:
lleixiu, sifons i gasoses, que
la gent del veïnat li anava a
comprar a la menuda.
Ha fet setanta-cinc anys que
Joan Ribera Mateu, a qui els
néts no vam poder conèixer,
va morir tot anant a l’exili, si
bé no sabem ni on, ni quan, ni
com. La seva mort continuarà
essent un enigma com altres
que es van produir durant
aquella guerra fatídica. Per
tal d’evitar que el franquistes
l’agafessin i l’empresonessin
(com va passar amb els que
es van quedar) va escollir una
opció que va resultar ser encara pitjor. Els descendents
segurament mai no sabrem
on portar-li un ram de flors.
Fou una víctima anònima
més de les moltes que hi va
haver. ■
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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

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

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
76

sió 601

[MARÇ 2014]

OP IN IÓ G EN T, FETS, COSES. . .

per A. PONSA

Ocells: pit-roig

És un dels ocells
més populars, i això
s’ho ha guanyat
a pols amb el seu
caràcter afable i
social que traspua
envers els humans i
amb els seus costums insectívors
que no afecten
negativament cap
negoci dels homes.

E

ls entesos diuen que
el pit-roig és el tercer
en nombre d’individus
que viuen al nostre país, la
xifra dels quals se situaria al
voltant d’un milió de parelles.
No obstant això, per causa de
l’hàbitat forestal no el podrem
trobar a la Plana de Lleida ni
a la zona litoral de la meitat
sud de Catalunya.
Un ocell que no el confondrem quasi mai amb cap
altre perquè és un dels més
coneguts d’entre tots. Té un
cos arrodonit en forma d’una
nou i una taca vermella bastant gran i visible al pit. Els
joves són d’un color que tira a
marró, i fa de bon reconèixer
per la forma i pels ulls grossos

que té, els quals no guarden
relació amb les mides del
seu cos tan petitó. El pit-roig
també se’l coneix amb altres
noms com per exemple, rupit,
rallentí i ull de bou.
També és un dels ocells
més populars, i això s’ho ha
guanyat a pols amb el seu caràcter afable i social que traspua envers els humans i amb
els seus costums insectívors
que no afecten negativament
cap negoci dels homes, ni pel
que fa a la caça, ni pel que fa
als conreus.
Per tant, el pit-roig és l’únic
ocell que podem veure realment de més a prop, sobretot
a l’hivern quan la gana el fa
córrer en busca d’aliments i
s’acosta com aquell qui diu
fins als mateixos peus dels
vianants, ja sigui en zones urbanes o en qualsevol paratge
rural, tan li fa, per pellucar
les engrunes dels entrepans
o d’allò comestible que
aquests puguin desprendre
en minúscules dosis sense
adonar-se’n.
Els pit-roigs són feliços vivint sobretot en boscos que
siguin humits, no pas en solanes i zones arrecerades i
seques on l’ambient és massa
àrid i no reuneix les condicions indispensables que ells
necessiten per a sobreviure amb relativa normalitat.
També els agraden força els
jardins i els parcs urbans, indrets en què hi poden trobar
diversos residus d’aliments
escampats per tot arreu.
Per fer el niu ho fan amb
molsa i branquillons d’herbes

seques directament al terra en un clot, sota una mata
qualsevol o a l’empara d’una
balma sota una pedra d’un
marge; una opció, aquesta última, que esdevé la preferida,
però que, contràriament, és la
més difícil d’aconseguir.
Mentre poden s’atipen sobretot d’insectes, però a l’hivern aquest aliment s’escurça
tant que quasi desapareix i,
per tant, és l’hora de perdre
les manies i esforçar-se en
consumir gairebé de tot si
volen subsistir, i tampoc no
tenen cap per acostar-se a les
menjadores artificials si en
tenen l’ocasió, on hi fan festa grossa perquè s’ho passen
pipa picotejant les engrunes
de restes de pa i altres restes
de menjar.
Els pits-roigs són tan territorials que mai no dubten
d’atacar amb tota la seva força qualsevol altre pit-roig que
gosi entrar dins un territori ja
ocupat per altres individus de
la seva espècie; una manera
de reaccionar que és comuna
de tots els éssers del regne
animal la de preservar allò
que és seu amb heroïcitat;
aquesta fal·lera els porta sovint fins i tot a atacar tot el
que sigui de color roig i que
tingui una semblança amb un
d’ells.
En canvi, quan es tracta de
tenir relacions amb la gent
són completament diferents,
és a dir, són dòcils a més no
poder, fins al punt d’acostar-se a agafar el menjar que
els dónes posant-se en la mateixa mà. ■
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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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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

Informa
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AGRAMUNT

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

per J. PIJUAN

La festa
Vas néixer petita
SIÓ després d’una
llarga espera.
Eres un nadó
tan esquifit, tan
poqueta cosa,
que no les teníem
pas totes i durant
un temps ens vas
tenir amb l’ai al
cor. Però ens vas
mostrar les teves
ganes de viure,
de ser un més a
la família, i de seguida vas començar a guanyar pes
i a créixer amunt
i amunt.

F

a un temps assolellat. El cel es mostra
ben serè sense cap núvol a la vista que
pugui ofuscar el sol i espatllar el dia. El
pare es troba dret davant la porta esperant que
arribin els convidats a la festa. Es mira el rellotge. Gairebé és l’hora. No tardaran gaire a
començar a venir, va pensant. Mentre espera
la seva vinguda no pot deixar de mirar el cel
i alegrar-se de la resplendor que irradia. Està
content de la visió perquè la lluminositat del
dia ha esvaït el neguit que duia a les espatlles
des de feia uns quants dies, d’ençà que els
homes del temps havien pronosticat l’arribada
d’un front tempestuós per aquest dia assenyalat. “De cap de les maneres pot fer mal temps.
Aquest dia celebrarem l’aniversari de la petita SIÓ, i no pot haver-hi res que enterboleixi
la festa”, es deia a si mateix. Els meteoròlegs
insistien tant amb l’imminent canvi de temps
que a mesura que passaven les hores aflorava
dins seu un fort neguit de trobar-se el dia passat per aigua que no el va abandonar en tots
els dies. Per sort quan s’ha llevat aquest matí
del llit i ha vist el cel completament serè, ha
notat que li venia un gran alleujament a sobre
que no l’ha fet perdre l’esperança que el bon
temps perllongués. I així
ha estat.
Els invitats comencen
a arribar. Han convidat a
tanta gent a la festa que
han hagut de preparar el
convit al jardí perquè no
cabrien dins de casa. On
s’ha ficat l’homenatjada?,
no paren de preguntar-li
els comensals. Ignora on
és, no l’ha vista en tota
l’estona que és al jardí,
així que s’imagina que encara deu ser a la seva habitació arreglant-se, i sens
falta la va a buscar tot
seguit abans no comencin
a impacientar-se els convidats.
Truca a la porta de la
seva habitació i l’obre,

però no acaba d’entrar. Es queda dret a la porta
ben sorprès de veure el munt de roba escampada sobre del llit que dóna la sensació que allà
dins hi ha passat un vendaval. Llavors es fixa
en la seva petita SIÓ dreta davant del mirall
de l’armari arreglant-se el vestit que du posat.
Fa tant de goig que no s’està de contemplar-la
de dalt a baix i en mirar la seva esvelta figura
ha de reconèixer que la seva petita SIÓ ja no
és una nena sinó tota una jove ben plantada.
I mentre l’observa ben absort sent que la seva
ment recula a un temps llunyà que el fa recordar l’alegria que van tenir en saber que serien
pares, i la por viscuda després per una gestació
llarga i difícil que ningú, ni ells mateixos, sabia
si arribaria a fi de bé.
Però al final vas néixer petita SIÓ després
d’una llarga espera. Eres un nadó tan esquifit,
tan poqueta cosa, que no les teníem pas totes
i durant un temps ens vas tenir amb l’ai al cor
tement que es produís un fatídic desenllaç en
qualsevol moment. Però sortosament per tots
nosaltres tot va acabar en un no-res, ens vas
mostrar les teves ganes de viure, de ser un
més a la família, i de seguida vas començar
a guanyar pes i a créixer amunt i amunt. El
teu aspecte va anar millorant lentament però
sense descans captivant-nos. Vam observar
el teu creixement i millores dia rera dia, any
rera any, i sobretot les teves incansables ganes
d’aprendre. Sempre demanant més i més per
omplir un pou de saber sense fons. Les teves
ànsies de coneixement et van portar un bon dia
a engreixar-te considerablement. Durant una
llarga temporada no hi vas donar cap importància i vas mantenir el sobrepès com la cosa
més normal, però un bon dia t’adonares que
de seguir així seria a la llarga perjudicial per
a la teva salut i vas decidir, molt a contra cor,
iniciar una rigorosa dieta per treure els quilos
de més. L’esforç que vas realitzar ha valgut la
pena i ara pots afrontar els reptes de la vida
amb més serenor.
Pare! Em queda bé el vestit? La veu de la
SIÓ el va tornar a la realitat. “Fas molt de goig,
petita. Apa, anem! Que tothom t’està esperant”, va contestar-li, i tot seguit la va agafar
del braç i van sortir de l’habitació. ■
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C O L · L A B O R AC IO N S
L I T E R À R IES EL C O N TE

per RICARD BERTRAN

L’àlbum
Li feia il·lusió
el sopar de la
seva quinta,
la del 64. Ara,
però, s’adonava
que cinquanta
anys pesen. A la
festa tots volien
fer el pinxo,
comportant-se
com si encara
tinguessin divuit
anys. Ell va fer
el possible per
seguir el ritme
(com tots... no
fos dit!) ballant
la conga, bevent els mítics
cubates de
ginebra que feia
mil anys que no
tastava...

Ell s’inclina
lleugerament.
En adonar-se
que es tracta
de la revista
Sió, aixeca les
celles sorprès.
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algrat les ulleres de sol, la llum el molesta, el cap li fa mal. Condueix molt per
sota del límit de velocitat. Alguns conductors el “piten” i li llencen una mirada assassina en avançar-lo. A ell li és igual. Ha estat moltes
vegades a punt de fer mitja volta i de tornar cap a
casa. Però la paraula donada a una desconeguda
i, sobretot, la curiositat, l’han empès a continuar.
Mira el GPS, ja està arribant. Per fi! Fa petar la
llengua i s’empassa saliva, té la gola ben seca. La
nit abans havia begut massa, havia menjat massa
i havia fet massa el ruc en general. D’entrada li
feia il·lusió el sopar de la seva quinta, la del 64.
Ara, però, s’adonava que cinquanta anys pesen.
A la festa tots volien fer el pinxo, comportant-se
com si encara tinguessin divuit anys. Ell va fer
el possible per seguir el ritme (com tots... no fos
dit!) ballant la conga, bevent els mítics cubates
de ginebra que feia mil anys que no tastava...
I clar, això passa factura. Va arribar a casa de matinada, tampoc no volia ser el primer en marxar.
Intentava posar la clau al pany quan va veure que
la seva filla sortia del cotxe del xicot que estava
aparcat a la vorera de davant:
–Et trobes bé, papa?
–Va dissimular tant com va poder, però finalment s’hi va haver de recolzar per poder pujar les
escales. Quina vergonya!
Uns xiulets intermitents del GPS li indiquen
que ja ha arribat. Aparca, surt del cotxe i mira
al seu voltant. Sí, és a l’altre cantó de plaça.
Aclucant els ulls ha pogut llegir el rètol: “Bell esguard”. Mentre camina pensa en la conversa que
havia tingut amb la directora de la residència.
Intenta recordar el nom de la dona que s’havia
mort i que sembla que tenia alguna relació amb
ell, però no ho aconsegueix. “Segurament hi deu
haver un error”, tot i això la directora semblava
estar-ne molt segura, encara que no li havia volgut donar massa detalls per telèfon.
L’obre una monja i el condueix al despatx de la
directora. Un cop presentat, ella se’l queda mirant fixament, com si li volgués descobrir algun
secret amagat o com si ja el conegués.
–Vostè dirà –diu finalment per trencar aquell
silenci incòmode. Segons em va dir, aquí hi havia
una senyora que era parenta meva...
–No, no és exactament això. En tot cas no li

M

sabria dir si la relació amb vostè era familiar.
–I doncs?
Després d’uns moments de dubte, la dona s’aixeca i allarga la mà cap a la porta convidant-lo a
seguir-la.
–Potser serà millor que ho vegi vostè mateix.
Vingui sisplau.
El cap ja no li feia tant de mal, potser era la
curiositat que podia amb la ressaca.
Van passar per un passadís estret amb portes a
banda i banda. Finalment entren en una d’elles.
A dins les parets són despullades. Damunt del llit
només hi ha el matalàs enrotllat com un immens
caneló.
–Aquesta era l’habitació de la difunta. En no
tenir cap parent conegut, vam donar a caritat les
seves pertinences. Però en obrir el seu armari
vam fer un descobriment que em va encuriosir
i que ha motivat que em posés en contacte amb
vostè.
Mentre parla, obre l’armari i en treu un feix de
revistes. Les deixa damunt del llit.
Ell s’inclina lleugerament. En adonar-se que es
tracta de la revista Sió, aixeca les celles sorprès.
–Que era d’Agramunt la... la difunta?
–No, pel que sabem no s’havia mogut mai de
Barcelona. Tot i que era molt reservada, gairebé
no es comunicava amb ningú, li puc dir que no
havia tingut una vida fàcil. Portava el patiment
pintat a la cara.
–I doncs? Aquestes revistes...
La directora n’agafa una i li allarga. Deu ser de
fa molts anys, la portada gairebé és descolorida.
Mecànicament la fulleja i se li obre per una
pàgina on hi ha un cercle de color vermell. Quan
s’adona que el que està encerclat és el seu nom
es queda estupefacte. És la relació de guanyadors d’unes jornades d’esport. Ho recorda vagament. Devia tenir sis o set anys a tot estirar. Fins i
tot li van donar una medalla que va guardar molts
anys, fins que es rovellà.
N’agafa una altra. S’obre gairebé sola per la
pàgina on hi ha una fotografia de la tuna. Ell,
agenollat en una punta de la primera fila, tornava a estar encerclat. Va obrint revistes i s’adona
que a totes hi ha el seu nom o la seva fotografia
encerclada; la comunió, les cucanyes de la Festa Major, la coral... fins i tot l’havia encerclat en

Mecànicament
la fulleja i se li
obre per una
pàgina on hi ha
un cercle de
color vermell.
Quan s’adona
que el que està
encerclat és
el seu nom es
queda estupefacte.

aquelles fotografies que sortia entre la gent i que
ni ell, en el seu moment, s’havia adonat que hi
era, com una de la platea del teatre del casal on,
més que veure’s, s’intuïa a la penúltima fila.
Mentre va fullejant pregunta:
–I vostè com s’ho ha fet per localitzar-me? Li va
donar ella el meu telèfon?
La directora agafa un exemplar de la revista,
l’obre i li dóna. Ah! Clar. Ara ho entén, la publicitat de la botiga. També està assenyalada. Allà hi
ha l’adreça i el telèfon.
Va fullejant Sió rere Sió intentant trobar-hi una
explicació lògica. En un s’adona que el cercle no
és de color vermell. És blau, el que està assenyalat és el nom de la seva filla. En la secció
“Demografia”, el mes que va néixer. En la resta
de revistes va encerclar-los a tots dos. En una fins

i tot surten a la portada. És el número de gener
de fa setze anys, ell encerclat de vermell i la seva
filla, que duu en braços, de color blau.
Totalment desconcertat li demana a la directora si té alguna fotografia de la difunta, potser així
tot allò tindria una mica de sentit.
Aquesta torna a remenar a l’armari i en treu
una capsa de llautó. Segurament en el seu moment devia ser de galetes. L’obre i li allarga un
plec de fotografies. Les primeres no li diuen res,
és una cara envellida, amb una mirada trista i
buida. A mesura que les va passant, el cor se li
accelera. De moment és una intuïció, però quan
arriba a l’última, una fotografia descolorida i ratada per les vores on es veu una cara d’una dona
jove, d’uns disset anys, les cames li fallen. S’ha
d’asseure al somier del llit. Si no fos pel color i
perquè... Perquè sap que és impossible, aquella
fotografia podria ser ben bé de la seva pròpia filla.
Unes imatges perdudes, o amagades en el fons
de la consciència, brollen de sobte: aquelles converses dels seus pares a la rebotiga, quan creien
que ell no els sentia:
–Algun dia li haurem de dir –recordava que
deia la mare plorosa.
–No cal. Què en traurà, eh? Que es faci mala
sang i ens acabi odiant? –li replicava el pare amb
veu autoritària. Val més no fer-lo patir.
Ara, tants anys després ho entén. Aquelles rialletes per sota el nas d’algunes veïnes, el per què
els seus pares eren molt més grans que els dels
seus amics...
Agafa les revistes, amb tendresa. S’adona que
allà hi ha el resum de tota la seva vida, és un
àlbum de records complet.
Una muntanya de preguntes li colpegen el cervell. Són moltes les coses que haurà d’esbrinar...
Però això ja és una altra història. ■

els pecats capitals
Per Sant Jordsi
a les llibrerie
de la vila

i altres relats
Llibre de relats
de 185 pàgines
de Ricard Bertran
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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
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Resultats i classificacions
R. Mendoza

Classificació
Mollerussa
Lleida
Albi
Guissona
Cervera
Agramunt G. Gatell
Alcarràs
La Seu d’Urgell
Organyà
Borges Blanques
Tremp
Linyola
Artesa de Segre
Solsona
Pardinyes
Almacelles
La Pobla de Segur

Punts
52
46
44
39
37
34
30
28
28
27
25
25
23
21
15
11
9

Juvenil
Dolorosa derrota amb el
líder.
Classificació
Garrigues
Alpicat
Andorra
Agramunt G. Gatell
Solsona
Bordeta
Cervera
Tàrrega
AEM
Guissona
E. F. Urgell
Balaguer
Almacelles
Mollerussa
Intercomarcal
Pla d’Urgell

Punts
50
37
36
35
32
30
30
26
24
23
21
20
18
13
12
0

Cadet
Enganyosa quarta posició
en la classificació.
Classificació
Bordeta
Rialp
Garrigues
Agramunt G. Gatell

Punts
38
34
34
33

Artesa
E.F. Urgell
Tremp
Tàrrega
Cervera
FIF Lleida
Pla d’Urgell
Balaguer
At. Segre

31
26
24
24
16
14
13
11
10

Infantil
Bon mes amb tres victòries.
Classificació
Cervera
Intercomarcal
AEM
Artesa
Garrigues
La Pobla de Segur
At. Segre
Linyola
Tremp
Oliana
E.F. Urgell
Balaguer
Guissona
Agramunt G. Gatell
Pla d’Urgell
Tàrrega

Punts
41
37
36
34
34
34
30
29
29
21
21
20
16
13
10
1

Aleví-A
Victòria a domicili amb el
Lleida amb un 3-5.
Classificació
At. Segre
AEM
Lleida
Mollerussa
Bordeta
Agramunt G. Gatell
Tàrrega
Alpicat
Baix Segrià
Balaguer
Almacelles
Balàfia
Mig Segrià
Terraferma

Punts
46
45
44
42
29
29
27
21
20
19
17
14
14
14

Equip Pre-benjamí.

Pardinyes
Guissona

12
10

Aleví-B
Tot i ocupar el catorzè
lloc, són capaços de guanyar
el líder a casa seva amb un
clar 4-8.
Classificació
Cervera
At. Segre
Bordeta
Almacelles
FIF Lleida
Fondarella
Pinyana
Baix Segrià
Mig Segrià
AEM
Garrigues
Guissona
Balàfia
Agramunt G. Gatell
Bellpuig
Tàrrega

Punts
46
43
40
38
36
33
29
25
25
25
24
18
12
11
4
4

Benjamí-A
Fort correctiu per part de
l’At. Segre: 0-7.
Classificació
Alpicat
At. Segre
Almacelles
Balàfia

Punts
47
42
40
32

Baix Segrià
Garrigues
Orgel·lia
Intercomarcal
Agramunt G. Gatell
Bordeta
Balaguer
Mig Segrià

R. MENDOZA

Un mes d’empats amb els
rivals de la part baixa de la
classificació.

32
30
25
23
18
10
7
5

Benjamí-B
Aquest mes sumen dues
victòries més.
Classificació
At. Segre
Mollerussa
Balàfia
Lleida
FIF Lleida
Pardinyes
Tàrrega
AEM
Orgel·lia
Agramunt G. Gatell
Baix Segrià
Almacelles
Alpicat
Guissona

Punts
49
46
43
40
38
36
32
19
18
17
10
9
7
4

Prebenjamí
Agramunt G. Gatell 9 - Ivars d’Urgell 0
Agramunt G. Gatell 5 - Cervera 0
Agramunt G. Gatell 5 - At. Segre 1

(Aquesta categoria no disposa de classificació). ■

▼

Segona Catalana

El C.F. Agramunt - Escola Gerard Gatell, vol felicitar la revista SIÓ pel seu cinquanta aniversari
i agrair-li la tasca d’informar-nos puntualment de tot el que passa a casa nostra i permetre’ns com
entitat poder participar en la revista.
[MARÇ 2014]
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CORTINATGES - JOGUINES - OBJECTES PER INFANTS
LLISTES DE NAIXEMENT - LLISTES DE COMUNIÓ
BOSSES - ARTICLES D’ESPORT i de CARNAVAL

Av. Jaume Mestres, 2 Tel./Fax 973 391 216
25310 Agramunt (Lleida)
cortinatgessangra@canigoremolcs.cat

pintura i decoració

Roman Serra

695 558 383
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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

E S PORTS CLUB H A N D B OL AGRAMUNT

Resultats dels equips d’handbol

Jaume Espinal

Sènior Masculí (Tercera Catalana preferent - Grup B)
Un cop passada la costa de gener, i la complicada visita al
camp del Tortosa, sembla que tornen els bons resultats, cosa
que acosta l’equip altre cop a les places que donen accés a la
fase d’ascens
Resultats:
09/02/2014
15/02/2014
22/02/2014
01/03/2014

CE TORTOSA
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
ALCARRÀS, CH
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.

29
24
24
27

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

23
23
24
23

Amb dos resultats negatius tanca la temporada el sènior femení. Un any marcat per la curta plantilla, i amb lesions al
tram final que encara han complicat mes les coses, i que han
impedit treure més bons resultats.
Resultats:
08/02/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
12
16/02/2014 CONCÒRDIA, CLUB D’HANDBOL 18

ALCARRÀS, CH
33
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 7

Juvenil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Molta irregularitat en aquesta copa, clara derrota en la visita
a Sant Esteve, partit per oblidar tot i l’empat final a Montbui, i
finalment clara victòria sobre el Pau Casals, deixen l’equip en
la part mitja de la classificació.
Resultats:
09/02/2014 C.H. SANT ESTEVE SESROVIRES 30
15/02/2014 MONTBUI, CLUB D’HANDBOL
9
22/02/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
31

TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 21
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 9
BM PAU CASALS
10

Cadet Femení (Primera Catalana - Grup A)
Amb una nova victòria contra el Guissona l’equip tanca la
lliga regular i es prepara per començar la seva participació en
la copa federació.

JAUME ESPINAL

Sènior Femení (Primera Catalana - Grup A)

Partit del Torró d’Agramunt C.H.A. contra el C.H. Vilamajor.

Resultats:
01/02/2014 IGUALADA, CLUB D’HANDBOL 48
08/02/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 11
16/02/2014 ACLE GUISSONA
16

TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A.
7
ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 21
TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 19

Infantil Femení (Primera Catalana - Grup B)
Amb una victòria a casa contra l’Associació, l’equip infantil
finalitza la lliga regular en una meritòria quarta plaça final, tot
i ser un equip relativament nou, amb moltes cares noves. Ara
comença la seva participació a la copa, esperant que continuïn
els bons resultats.
Resultats:
09/02/2014 TORRÓ D’AGRAMUNT C.H.A. 21 ASC. LLEIDATANA D’HANDBOL 16

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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E S PORTS OLÍM PIC 92

Entrevista a Marc Viles

Marc Viles (dret) amb alguns dels jugadors de
l’equip base popular en l’Open de la Festa Major.

M

arc Viles neix a Agramunt el 22
de febrer del 1992. Crescut a
l’Anoia i estiuejant de la nostra
vila i Montclar d’Urgell, en Marc entra a
formar part de l’Olímpic l’any 2011 com
a jugador de la secció de Tennis Taula,
actualment conegut com Secció Popular
de la qual ell és el capità. El seu compromís i seguiment a l’agrupació fan que
ben aviat passi a formar part de la junta
directiva on a hores d’ara és una peça
clau. Aquest mes hem parlat amb ell,
com imatge d’una secció que està a l’alça i que volem potenciar encara més en
els pròxims anys.
– Marc, ets un amant del tennis taula
des de petit. Com neix aquesta afició i on
l’has practicat fins a dia d’avui?
De petit vaig veure per la televisió
l’Obert de Barcelona, em va captivar i a
partir d’aquell moment em vaig començar
a interessar pel tennis taula. Vaig començar a jugar als 11 anys al club d’Igualada
fins que als 16 anys vaig canviar d’equip
per anar al Vilanova del Camí tres temporades. Als 19 anys em van proposar anar
a jugar al CTT Calaf on, per motius d’estudi, només vaig poder-hi jugar una temporada. De llavors estic a les files del CTT
Lleida on competeixo en federat.
– ¿Quan t’assabentes de l’existència
de l’Olímpic 92 i com és que comences
a formar-hi part sent el primer de la Sec-

ció de Tennis Taula?
Dons va ser un vist i no vist. Un bon
dia el Jordi Martí em va trucar i em va
explicar una història molt divertida. Deia
que volia formar un club esportiu per tal
de participar en tots els tornejos que es
feien per aquí a Agramunt i a les rodalies, la història acabava amb la proposta
de formar-hi part creant una nova secció
que ell tenia pensada, que era precisament la de tennis taula. Jo ràpidament
vaig acceptar sense pensar-m’ho!
– En qüestió de mesos et proposen ser
part de la junta directiva, explica’ns com
va anar i per què vas decidir acceptar la
proposta.
El primer any que jugava amb l’Olímpic, vaig aficionar-me a anar a veure tots
els partits de futbol sala i waterpolo. Un
dia el Jordi em va comentar que havia
parlat amb l’Emilio Caparrós i que em
volia al seu costat a la junta de l’Olímpic
92. Dit això, va començar a llençar una
pluja d’idees que em van agradar força
i, per tant, no vaig poder renunciar a la
proposta que m’havia fet.
– L’equip Popular creix any a any. Enguany hi ha 16 jugadors comptant categories cadet, juvenil, sènior i veterà, i
s’espera alguna incorporació més. Com
a capità i promotor de la secció, quina
reflexió fas d’aquest creixement anual.
Crec que és molt positiu tenir aquesta
secció i considero que és la més important que tenim, degut que tothom qui
la forma hi és només perquè li agrada
participar en les activitats del poble i fer
esport. Per tant animo tothom a venir a
participar amb l’esport que li interessi ja
que m’agradaria que aquesta secció fos
la més nombrosa que tinguéssim i, per
tant, es convertís en la més important als
ulls de tots.
– Explica’ns quines idees de futur teniu per seguir fent creixent aquesta secció.
La nostra intenció és continuar participant en totes les activitats esportives
que es facin a la vila d’Agramunt i en les
que puguem d’altres localitats properes.

Jordi Martí

Crec fermament que aquesta secció
augmentarà any rere any perquè sempre
hi ha gent disposada a participar en tot
el que es fa i simplement és més divertit
participar-hi en grup que sol. No es demana cap requisit ni obligacions, sinó la
de respondre un cop t’hagis compromès
a participar-hi aquell dia n’hi ha prou.
L’últim va ser l’Albert Salat a la mitja
marató de Granollers. Amb això el que
vull dir és que en aquesta secció no valorem tant els resultats, sinó molt més
l’interès i la participació del jugador. Un
clar exemple n’és el Sergi Sangrà.
– A caire personal, ets el que més participacions té en l’equip amb un total de
21, 18 d’elles victòries. Destaca l’or a
l’Open d’Agramunt 2011 i el bronze el
2013. T’has marcat alguna fita o algun
resultat a superar per aquest 2014?
El resultat a millorar és obvi. L’any passat no vaig poder guanyar l’Open d’Agramunt, i aquest any sí que m’agradaria
fer-ho. Però ja es veurà, encara queda
molt temps i poden passar moltes coses.
– A part de l’Equip Popular, també
t’impliques en les altres seccions. Quina
opinió tens de la temporada anterior on
es va arribar a les finals de Waterpolo,
Futbol 7 i Futbol Sala?
Crec que aquest 2013 es va fer una
gran tasca en les seccions més competitives que tenim i valoro molt positivament els resultats. El que hem de fer ara
és tornar a començar i intentar millorar
en aquestes seccions. Cal que valorem
la competitivitat dels nostres equips i els
resultats.
– I ja per acabar, un petit test per apropar-te més al lector:
T’encanta: El Carnaval d’Agramunt.
Odies: El vodka.
Una pel·lícula: El indomable Will
Hunting.
Un llibre: La veritat és que llegir no
és de les activitats que més practico.
Un Olímpic: Emilio Caparrós. Penso
que està fent una gran feina de continuïtat amb el planter i que és un pilar
fonamental per a l’Olímpic 92. ■
[MARÇ 2014]
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TAXIS AGRAMUNT
24 hores

Vehicles de 4, 6 i 8 places
Demanar per Josep Mª

600 446 600 - 973 390 331
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

E S PORTS ESCATXIC S

Campionats de cros

1

2

3

4

1) Equip benjamí masculí, classificats en 5a posició per equips en el Campionat de Catalunya, d’esquerra a dreta Cesc, Roger, Pau, Arnau i Quim. 2) Marina Súria
i Mireia Lorente al podi del Cros de Golmés. 3) Joan Puig Vicens disputant la cursa prebenjamí masculí al Cros de Golmés. 4) Cesc Boix arribant destacat a la meta
de la cursa benjamí masculí al Cros de Golmés.

CAMPIONAT DE CATALUNYA DE
CROS (Caldes de Malavella 16
de febrer)
Aquest campionat és la festa gran de
l’atletisme d’hivern en la modalitat del
camp a través, i en una localitat com
Caldes que no és casualitat que sigui
vila de repòs i cura amb els balnearis
naturals de què disposa des de temps
dels romans. La ubicació del circuit a
tocar del poble en un indret de camps i
bosc. Matí ennuvolat, però temperatura
perfecta per a disputar curses de fons.
L’organització, com sempre que parlem
de curses gironines, perfecta.
El nivell és el màxim que es pot trobar
al país. Hi són tots els corredors, però als
joves Escatxics això no els espanta sinó
que els motiva per a superar-se i donar
encara més d’ells mateixos, conquerint
resultats molt remarcables. Cal destacar
la 7a posició del Cesc Boix Baró que,
després d’una sensacional cursa, va arribar a l’esprint amb les posicions de
podi. També l’Oriol Valls Trepat, que es
classificà per al Campionat d’Espanya de
Cros per clubs, i l’equip benjamí masculí
format pel Cesc Boix, l’Arnau Areny, el
Pau Vilanova i el Quim Godoy que aconseguiren la 5a posició per equips.
Juvenil masculí

Oriol Valls Trepat

21è

Cadet femení

Marina Súria

11a

Cadet masculí

Pau Godoy Karseska

14è

Infantil femení

Mar Godoy Karseska

117a

Aleví femení

Maria Vilanova López

89a

Aleví masculí

Adrià Salat Pacheco

95è

Benjamí masculí Cesc Boix Baró
Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Arnau Areny Bernaus

7è
38è
41è
74è

Oberta femení

CROS CIUTAT DE TÀRREGA
(16 de febrer)
Com cada any la veïna ciutat de Tàrrega celebra el seu cros a les instal·lacions
del càmping municipal. És un dels crosos escolars de l’Urgell.
El circuit és de traçat sinuós però a la
vegada ràpid, ja que és molt pla. Es van
desplaçar pocs Escatxics perquè estàvem dividits entre Caldes i Tàrrega, tot
i així els que van competir van deixar el
nom del club i d’Agramunt molt bé.
Oberta femení

Marta Canes Niubó

2a

Infantil masculí

Miquel Ortas Romera

1r

Infantil femení

Lara Giménez Bàrrios 1a
Mireia Lorente Llop
2a

Benjamí masculí

Yago Cabrera Gandia

7è

Prebenjamí masculí Genís Gimbert Pedrol

2n

Prebenjamí femení

1a
11a

Queralt Solé Torres
Anna Cases Roig

la seva totalitat. Els Escatxics ja es fan
notar en les curses de les nostres terres per la quantitat i qualitat dels joves
agramuntins que cursa rere cursa milloren el seu estat de forma física i tècnica
de carrera.

II CROS VILA DE GOLMÉS
(23 de febrer)
Al Pla d’Urgell cada any s’organitzen
més crosos. El de Golmés que aquest
any celebrava la segona edició n’és una
bona mostra. El circuit molt planer per
tant molt ràpid, terreny de cultius en

Gaby Karseska
Marta Canes Niubó

4a
6a

Cadet masculí

Oriol Valls Trepat

1r

Infantil masculí

Pau Godoy Karseska

1r

Infantil femení

Marina Súria Asensio
Mireia Lorente Llop

1a
2a

Benjamí masculí

Cesc Boix Baró
Adrià Salat Pacheco
Arnau Areny Bernaus
Yago Cabrera Gandia

1r
4t
8è
13è

Benjamí femení

Maria Vilanova López
Laia Argelich Bernaus

4a
14a

Prebenjamí
masculí 2n any

Pau Vilanova López
Quim Godoy Karseska
Genís Gimbert Pedrol
Joan Puig Vicens
Hèctor Salat Pacheco

1r
3r
8è
9è
11è

Prebenjamí
femení 1r any

Núria Argelich Bernaus

2a

Prebenjamí
masculí 1r any

Marc Andreo Solé

6è

Oriol Areny Bernaus
Paula Salat Pacheco

2n
6a

P4

masculí
femení

CAMPIONAT D’ESPANYA DE CROS
- CLUBS (Oropesa 1 i 2 de març)
L’Oriol Valls participà amb l’equip de
Lleida U.A. fent una molt bona cursa,
classificant-se en 75a posició i quedant-se en la 31a posició per equips. ■
[MARÇ 2014]
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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

Felicitats

E

l Sió de gener de 1977 anunciava un míting d’Esquerra Republicana de Catalunya al Casal Agramuntí, amb el títol “El
partit del poble al servei del poble”. Un míting
que va ser suspès per ordre governativa, tot i que
finalment va poder celebrar-se tres mesos més
tard. Aquell mateix Sió publicava els resultats
del Referèndum sobre la Reforma de la Política
Espanyola, que entre altres coses establia el concepte de Sobirania popular com a dret polític. I
curiosament, també incloïa una referència a la
vaga de mestres per reclamar una millora en les
condicions de treball i un article sobre Els nous
regs de la Segarra i Garrigues. Per cert, un Sió
que duia en portada la lletra d’Els Segadors i que
recollia els resultats del referèndum per decidir
els dies de la Festa Major d’Agramunt.
Aquest és un dels molts exemples que demos-

tren que la Revista Sió ha estat un fidel mitjà de
comunicació de l’actualitat agramuntina i al mateix temps s’ha fet ressò de temes compromesos,
molts dels quals encara avui són plena actualitat.
Avui Agramunt pot presumir de tenir la seva
història escrita, sigui a través de les pàgines de
Sió o a través dels col·leccionables editats durant aquests 50 anys. I tot això, gràcies a l’esforç
de moltes persones que hi han dedicat el seu
temps i el seu talent. Per aquest motiu, en nom
del Grup Municipal d’Acord d’Esquerra i de la
Secció Local d’Esquerra Republicana de Catalunya, volem felicitar i mostrar el nostre agraïment
a l’actual redacció, fent-lo extensiu a tots els redactors i col·laboradors que han passat al llarg
d’aquests 50 anys i encoratjar-vos a seguir fent
possible que cada mes puguem tenir el Sió a les
nostres mans. ■
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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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G R U P S P O LÍTIC S
M U N I CIPALS C iU

Acord d’Esquerra: ineptitud o mentida?
Dir que no consideraven oportú ni
viable demanar un
crèdit bancari quan
aquest ja estava
demanat i cobrat
ens porta a pensar
que o bé no saben
el que es porten
entre mans o bé,
el que és més greu,
ens menteixen
descaradament.

n l’escrit que Acord
d’Esquerra va publicar
el mes passat a la revista Sió en relació a la reforma
del centre històric d’Agramunt, fa unes apreciacions
sobre la necessitat d’aquesta
reforma que no entrarem a
valorar, donat que són opinions que hi podem estar més o
menys d’acord, però que són
això, opinions.
El que sorprèn d’entrada
és que en lloc d’explicar com
es farà la remodelació, amb
quins materials, quines millores tècniques i estètiques es
faran, etc., surtin altra vegada
amb el tema del finançament,
talment com si necessitessin
comparar-se sempre amb el
que es va fer la legislatura
passada per reafirmar-se ells
mateixos i demostrar que són
millors que els altres, com si
no confiessin en la seva pròpia capacitat de gestió. No
deixa de ser simptomàtic.
Expliquen també els motius
que els van portar a renunciar
a fer l’obra en el seu moment,
i un d’ells era, citem textual-

E

ment: “no consideràvem oportú ni viable demanar un crèdit
bancari, quan l’endeutament
de l’Ajuntament en aquell
moment era del 80%”.
Aquesta afirmació és absolutament falsa.
L’any 2010 es va demanar i es va ingressar a les arques municipals un crèdit de
121.603 € per finançar les
obres del casc antic.
Dir que no consideraven
oportú ni viable demanar un
crèdit bancari quan aquest ja
estava demanat i cobrat ens
porta a pensar que o bé no
saben el que es porten entre
mans o bé, el que és més
greu, ens menteixen descaradament.
L’alcalde això ho ha de saber, ell formava part del consistori quan es va aprovar la
formalització d’aquest crèdit.
Només ho podem entendre
en la seva línia de dir allò
que li convé, al marge de si
el que es diu és veritat o no.
Mentir és un acte de menyspreu a tots el veïns, que al
marge dels encerts i els errors

no ens mereixem ser enganyats.
Aquest fet és molt greu,
perquè per una banda posa
en qüestió la credibilitat i la
confiança que tot servidor públic ha de tenir (i més si és
l’alcalde) envers les persones
a les quals representa i també
perquè fa que ens haguem de
qüestionar tot allò que des de
l’alcaldia se’ns digui.
És habitual, no només a
l’administració pública, sinó
també a les empreses, demanar un crèdit per finançar inversions, i que aquesta inversió es concreti temps després,
fins i tot en un altre exercici.
En aquest cas, la quantitat
de 121.603 € estava consignada al pressupost municipal
de l’exercici 2010 i, per tant,
no feia falta demanar cap crèdit.
És evident que en la gestió
de temes importants no s’està
a l’alçada que Agramunt es
mereix.
Grup Municipal
de Convergència i Unió
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Cinquè aniversari

Mª Teresa Mir Pons
Que morí cristianament el dia 6 de març de 2009.

Els seus apenats: espòs, Jesús Muñoz García; nebots, Maria i
Gonzalo;
cosines i altres familiars i amics, us preguem una oració.

Agramunt, març de 2014

Un nou cant de ningú
que amb les ales esteses
porta llum a la ploma.
I la llum sé que ets tu.

Setè aniversari

Joan Rovira i Torres
que morí cristianament el dia 26 de març del 2007,
a l’edat de 46 anys.

Els qui t’hem estimat tant, no t’oblidarem mai.
Agramunt, març de 2014
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REGIDORIA DE SERVEIS MUNICIPALS I OBRES
OBRES A MONTCLAR I A PUELLES

FONT: AJUNTAMENT

L’Ajuntament d’Agramunt
ha finalitzat un conjunt
d’obres als pobles agregats
de la Donzell i Puelles. Per
una banda, s’ha finalitzat
l’obra d’instal·lació del nou
enllumenat públic de la
Donzell. Una actuació que
ha consistit en la substitució de totes les lluminàries
per equips de baix consum,
la instal·lació de reguladors de flux i l’arranjament de tot el
cablejat. En aquest cas cal recordar que el projecte presentat
per l’Ajuntament d’Agramunt va ser seleccionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat juntament
al de 12 municipis més de Catalunya, per a la realització
d’actuacions d’ordenació ambiental de la il·luminació exterior
per les quals l’Ajuntament d’Agramunt ha rebut un ajut de
50.000€.
D’altra banda, a Puelles després d’arribar a un acord amb
el propietari de la parcel·la, s’ha procedit a arranjar la sortida a la carretera d’Agramunt a Coscó. L’actuació, reclamada pels veïns de Puelles, ha permès guanyar en visibilitat i
seguretat, principalment pels vehicles que s’incorporen a la
carretera.

programa Catalunya Emprèn i compta amb
la col·laboració del Ministeri de Treball i el
Fons Social Europeu.

REGIDORIA DE BENESTAR
NOVA ADQUISICIÓ DE CADIRES

L’Ajuntament d’Agramunt ha realitzat la compra de 25 cadires adaptades per a la Residència Geriàtrica Mas Vell. En
la compra hi ha participat La Caixa, amb una aportació de
778,80€.

REGIDORIA D’EDUCACIÓ
XERRADA TALLER SOBRE PRIMERS AUXILIS

L’equip de Pediatria de l’ABS d’Agramunt va realitzar el dimecres 25 de febrer una xerrada-taller sobre conceptes bàsics d’ennuegament, hemorràgies, cremades, intoxicacions i
contusions, entre altres coses bàsiques de primers auxilis a
tenir en compte quan es treballa amb nens petits. La xerrada
estava adreçada a educadors i mestres que treballen amb
nens petits.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA

REGIDORIA DE CULTURA
AGRAMUNT ACULL UNA CONFERÈNCIA SOBRE SALVADOR
PUIG ANTICH

Pere Zanuy i Rogés va oferir el divendres 21 de febrer una
conferència sobre Salvador Puig Antich sota el títol “Salvador
Puig Antich, el darrer català assassinat pel franquisme”. Zanuy exposà tot el cas i la història de Puig-Antich. En acabar la
conferència, es va projectar la pel·lícula “Salvador”.

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT
NOVA CAIXA PER A RESIDUS A LA DEIXALLERIA

La regidoria de Medi Ambient ha instal·lat una caixa de 20
m3 a la Deixalleria per dipositar les restes de poda i fustes
en general. A més, també s’ha habilitat una altra caixa de

▼

El dilluns 3 de març va començar a Agramunt el curs gratuït
Nous emprenedors Idea-Projecte-Negoci, organitzat pel Consell
Comarcal de l’Urgell amb la col·laboració de l’Ajuntament
d’Agramunt. Un total de 14 alumnes faran 60 hores de formació on s’explicaran temes relacionats amb l’emprenedoria,
com són: el perfil emprenedor, la idea de negoci, les formes
jurídiques, el pla de màrqueting, el pla d’empresa, la gestió
de l’empresa o l’estudi de mercat, i tots els aspectes a tenir
en compte alhora
d’iniciar un nou
projecte empresarial. Esther Esteve
és la persona encarregada d’impartir aquest curs finançat pel Departament d’Empresa
i Ocupació de la
Generalitat de Catalunya, dins el

FONT: AJUNTAMENT

AGRAMUNT ACULL UN CURS PER A NOUS EMPRENEDORS
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▼

residus per dipositar i separar tots els vidres plans de finestres entre altres i també les llunes dels vehicles. La finalitat
d’aquestes mesures és poder donar un millor servei als ciutadans i reduir el percentatge de rebuig.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ I FINANCES
L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT APROVA UNA ORDENANÇA
QUE PERMETRÀ FRACCIONAR ELS PAGAMENTS

L’Ajuntament d’Agramunt va aprovar al passat Ple per unanimitat una ordenança que regularà els ajornaments i els
fraccionaments de pagaments que els ciutadans hagin de fer
a l’Ajuntament. La mesura, a proposta de l’Equip de Govern
d’Acord d’Esquerra, té per objectiu facilitar els pagaments
davant les dificultats que es troben alguns contribuents i
serà aplicable per a pagaments superiors a 120€, amb fraccions iguals o superiors a 40€ mensuals. En el cas que el
pagament sigui superior a 18.000€, pels casos de plusvàlua
o impost d’obres, caldrà dipositar una garantia.

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA DONA I
ESPORTS
2a CURSA DE LA DONA

Unes 316 persones van participar a la 2a Cursa de la Dona
que va tenir lloc el diumenge 9 de març. La prova estava
oberta a tothom, dones, homes i nens, i tots els participants
van recórrer cinc quilòmetres per dins d’Agramunt i per camins dels voltants.
La cursa no competitiva es va celebrar en el marc del Dia
Internacional de la Dona i ha estat organitzada per les regidores de Promoció de la Dona i la d’Esports. Totes les persones que hi van participar van rebre una samarreta commemorativa de l’acte i un petit avituallament de coca, xocolata
i beguda a l’arribada. Una de les novetats d’aquest any era
que l’organització va decidir donar part de la inscripció a la
recaptació de fons per la lluita contra el càncer. D’aquesta
manera s’ha aportat a l’Associació Catalunya Contra el Càncer un euro de cada inscripció.

PUNTS DE LLUM CARRER CONVENT
S’aprovà els treballs per la instal·lació d’uns punts de llum per
la zona del Carrer Convent per poder adequar millor l’enllumenat
públic en aquest indret del municipi, que s’adjudicà a l’empresa
CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de 2.275,85€,
inclòs IVA.
SUBVENCIONS
Es concedí un ajut econòmic per un import de 16.000€ a la
Fundació Privada Espai Guinovart per les despeses de monitoratge dels grups escolars i tallers que s’han realitzat a l’Espai
Guinovart durant l’any 2013.
Es concedí a l’AMPA de l’IES “Ribera del Sió”, una subvenció de 330€, per a les activitats realitzades durant el curs
2013/2014.
Es concedí a l’AMPA de l’EMMA, una subvenció de 330€, per
a les activitats realitzades durant el curs 2013/2014.
Es concedí un ajut econòmic per un import de 1.300€ a La
Coral d’Avui per fer front a les despeses pel 3r Concert Ramon
Casals, per la celebració del concert del COR JOVE DE L’ORFEÓ
CATALÀ.
MUSEU ETNOLÒGIC
S’aprovà els treballs de la realització d’un estudi de la documentació tècnica (disseny-amidaments) per a la instal·lació de la
climatització per al museu etnològic d’Agramunt, que s’adjudicà
a l’empresa TECNUR (Enginyeria-Instal·lacions) per la quantitat
de 605€, inclòs IVA.
CISTERNA DEL PARC DEL CONVENT
S’aprovà els treballs de la realització d’un estudi geotècnic per
dur a terme les obres d’habilitar l’accés a la cisterna del Parc del
Convent, que s’adjudicà a l’empresa TECSÒL, Assessoria tècnica
del sòl, SL per la quantitat de 1.761,28€, inclòs IVA.
CENTRALETA DE TELÈFONS
Per actualitzar i millorar les prestacions del servei de la centraleta de telèfons de les oficines municipals de l’Ajuntament,
s’acordà la realització d’aquests treballs i s’adjudicà a l’empresa
SEMAT DATA, SL, per la quantitat de 1.823€, exclòs IVA.
ADQUISICIÓ DE PILONES
S’aprovà l’adquisició de pilones per la senyalització de l’espai
urbà per diferents indrets de la via pública i s’adjudicà a l’empresa GAMMA PLASTICOS, SL, per la quantitat de 525,77€,
inclòs IVA.
TERRAT DE L’EDIFICI DE CAL MAS VELL
S’acordà els treballs d’obra d’arranjament del terrat de l’edifici de Cal Mas Vell, consistent en la reparació de les rajoles
malmeses i col·locació de tubs de recollida d’aigües pluvials, i
s’adjudicà a l’empresa PROMOCIONS EROLES ESTEVE, SL, per
la quantitat de 7.148€, exclòs IVA.
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PROJECTE DE SENYALITZACIÓ
S’aprovà els treballs per a la realització d’un projecte de senyalització pels indrets més emblemàtics de la vila d’Agramunt, que
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s’adjudicà a l’empresa GROP, EXPOSICIONS I MUSEOGRAFIA,
SL, per la quantitat de 3.200,45€, inclòs IVA.
AUTORITZACIÓ MUNICIPAL
Atès que la Sra. JUDIT MARTÍ CASTELLÀ que té concedida
la llicència d’obertura d’establiment per una escola de conductors i que no disposa de terrenys propis per realitzar aquestes
pràctiques, i que necessita autorització municipal per dur a terme aquesta activitat en zones urbanes, s’autoritzà per realitzar
aquestes pràctiques per l’obtenció de la llicència de conducció
dels permisos de la classe AM, A1, A2 I A, a la zona urbana del
Polígon “La Torre” del municipi d’Agramunt.
BAIXA ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments la corresponent explotació a nom del Sr. Josep M. Amat Remola, titular
de l’establiment dedicat a l’activitat d’explotació d’una granja de
8.000 pollastres situada a la Partida Comes de Montclar.
ADEQUACIÓ VORERA OEST AV. CATALUNYA I PLAÇA DEL POU
S’aprovà dins de l’obra “Adequació de la vorera oest de l’Av. Catalunya i la Plaça del Pou” dur a terme els treballs d’adequació de
la vorera en el tram nord de la plaça del Pou, consistent en l’enderroc de la vorera existent i de la part asfaltada, el transport de
runes a l’abocador i la gestió de residus, el rebaix de la caixa del
paviment, l’excavació de rases per instal·lacions, la gestió de terres sobreres i repartir la grava i l’arena, que s’adjudicà a l’empresa
MACOTEC 905, SL, per la quantitat de 8.330,54€, exclòs IVA.
Així mateix, en aquest tram indicat s’aprovà els treballs per a
la instal·lació d’una nova canonada de subministrament d’aigua
que s’adjudicà a l’empresa CASSA, AIGÜES I DEPURACIÓ, SLU,
per la quantitat de 10.668,60€, inclòs IVA.
AJUTS MENJADOR ESCOLAR
L’Ajuntament d’Agramunt assumeix el compromís del pagament
del 25% del cost total del servei de menjador escolar pel curs
escolar 2013/2014 pels alumnes d’educació obligatòria que pertanyen a famílies dels nuclis agregats del municipi d’Agramunt.
OBRES CASC ANTIC D’AGRAMUNT
S’acordà deixar sense efecte la convocatòria efectuada per
acord de la junta de govern local de data de data 27 de gener de

2014 per l’adjudicació del contracte d’obres de REHABILITACIÓ
DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CASC ANTIC D’AGRAMUNT.
I atès que per part dels serveis tècnics municipals s’ha presentat
una proposta de modificació del projecte inicial per tal d’introduir
noves actuacions a realitzar per motius tècnics, com són la substitució del paviment per un altre paviment més adequat a l’entorn,
s’acordà aprovar la modificació del projecte d’obres denominades:
“Rehabilitació de l’espai públic i zona comercial del nucli antic de
la vila d’Agramunt” redactat per l’arquitecte la Sra. Sònia Pintó i
Grau amb un pressupost d’execució per contracte 554.826,95€
IVA inclòs. Així mateix, s’aprovà el plec de clàusules administratives particulars i l’expedient de contractació per a l’adjudicació
del contracte, efectuat per tramitació ordinària i per procediment
obert utilitzant diversos criteris d’adjudicació amb un pressupost
total de licitació de 554.826,95€, (IVA 21% inclòs).
DEFENSA DE L’AUTONOMIA LOCAL
S’acordà, per 10 vots a favor, 6 d’Ad’E, 3 de CiU i 1 del PSC, i
1 abstenció del regidor no adscrit Marcos Gómez, iniciar la tramitació per a la formalització del conflicte en defensa de l’autonomia local contra els articles primer i segon i demès disposicions
afectades de la Ley 27/2013, de 27 de diciembre de 2013, de
Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local.
REGISTRE ELECTRÒNIC D’AGRAMUNT
Atès que és voluntat de l’Ajuntament d’Agramunt d’establir la
creació i la regulació del registre electrònic d’Agramunt per a
la recepció i remissió electrònica de sol·licituds escrits i comunicacions corresponents a serveis, procediments i tràmits de la
seva competència, s’aprovà inicialment, per unanimitat dels onze
membres presents l’Ordenança de creació i la regulació del registre electrònic d’Agramunt.
DELIMITACIÓ ENTRE ELS TERMES MUNICIPALS D’AGRAMUNT
I DE FORADADA
S’aprovà, per unanimitat dels onze membres presents, la rectificació de la descripció de la fita 15 i 17 comuna als municipis
d’Agramunt i de Foradada, i la línia de terme entre les fites quinzena i dissetena, continguda en l’acta de les operacions de delimitació de data 3 de juny de 2008 entre els termes municipals
d’Agramunt i Foradada. ■
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Com els vostres fills
Així ho portarem
Recordarem i honorarem la teva
Memòria, com segell indeleble,
En els nostres cors seràs
Goig sentirem
Ara descanses en pau
Records hermosos queden
Riem, juguem, compartim
Infinita nostàlgia i buit deixes
Generant sentiments d’
Agraïment per la teva protecció i bondat.
Mario - Laura
Mauricio - Mario

Carme Garriga Pons
que morí cristianament el dia 26 de febrer de 2014, als 86 anys d’edat,
havent rebut els S. S. i la B. A.

A. C. S.

Agramunt, febrer de 2014
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A L MAN A C

Les fases de la lluna:

Mes de 30 dies, quart del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 5h 35m, i es pon
a les 18h 16m. El dia 30 el sol surt a les 4h
50m, i es pon a les 18h 47m.
El dia 20 el sol entra a la constel·lació de
TAURE.

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI
L’abril és l’època de l’any que, si acompanya
el temps, eixamenen les abelles. Ara sol ser el
millor temps per plegar eixams, partir arnes i fer
eixams nous o per canviar les abelles d’arna. Quan
es plega un eixam cal vigilar si passa cap l’abella
mare, que és una mica més grossa que les altres;
si passa, és senyal que els agrada la nova casa on
es vol fer entrar i entren totes a raig, poblant-se
ràpidament.
Dia 13. Diumenge de Rams.
Dia 18. Divendres Sant.
Dia 20. Pasqua de Resurrecció.
Dia 21. Dilluns de Pasqua Florida. Mare de Déu
de l’Alegria.
Dia 23. Sant Jordi, patró de Catalunya.
Dia 27. Mare de Déu de Montserrat, patrona
de Catalunya.
EFEMÈRIDES DEL MES:
Ara que estem en camí de recuperar del tot les
nostres llibertats, recordem alguns informes lliurats al Consejo de Castilla que van ser essencials
per dictar la Nova Planta després de la conquesta
de Barcelona de 1714. Un dels informes més negatius el redactà el jurista català Francesc Ametller i Perer, que durant la Guerra de Successió es
va posar al costat de Felip V. Quan les tropes castellanes entren al Principat es l’assessor del duc de
Pòpuli i del duc de Berwick. Quan Catalunya cau
definitivament, va ser president de la Junta Superior de Govern i Justícia del Principat. El 1714, el

Demografia

Quart creixent

el dia 7, a les 8:31 h

Lluna plena

el dia 15, a les 7:42 h

Quart minvant

el dia 22, a les 5:52 h

Lluna nova

el dia 29, a les 6:14 h

(Mes de febrer de 2014)

rei el va nomenar ministre del Consejo de Castilla.
Ametller diu en el seu informe: “(...) habiendo este
Principado de Cataluña por su execrable felonía
y obstinada resistencia perdido sus leyes, constituciones, privilegios y prerrogativas, cesó y quedó
abolida con la recuperación y restitución de él a
la debida obediencia, y entrada de las Armas del
rey Nuestro Señor en esta Capital de Barcelona,
la planta del Gobierno antiguo político, económico
y militar de Cataluña”. L’Intendent José Patiño,
escriu en el seu informe sobre la justícia i on es
proposa el genocidi de la llengua catalana: “(...)
solamente hablan en su lengua materna y común
asta ahora escrita, sino es en Catalán, sin practicarse el uso de la lengua Española; bien que esta
comúnmente se entiende por las personas que han
seguido los Estudios de Letras; pero en nada la
gente rústica. (...) con la sola diferencia, que como
antes todo lo judicial se actuaba en Lengua Catalana, se escriba en adelante en idioma Castellano
o Latín, como ya así la Real Junta lo practica; pues
se logrará la inteligencia de cualesquiera Jueces
Españoles, sin haver de estudiar en lo inusitado de
la Lengua de este Pays”.
Aquí els anticatalans són un català botifler i un
funcionari italià al servei del borbó. En definitiva
el dret de conquesta per anul·lar les lleis i el govern del país i introduir per la força les castellanes
i la imposició de la llengua castellana per afavorir
els funcionaris. I això encara dura després de 300
anys i ho volen tornar a aplicar amb més rigor,
si cal.
Ramon Bernaus i Santacreu
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dia 3
dia 8
dia 8
dia 9
dia 9
dia 19
dia 19

MATRIMONIS
Raúl Camacho Jiménez, i
Letícia Jesús Casanova Farina

dia 12

DEFUNCIONS
Núria Puig Vilaseca
Josep Bobet Miralles
Teresa Ribera Herbera
Carme Garriga Pons

85 anys, dia 22
57 anys, dia 22
88 anys, dia 23
86 anys, dia 26

Informació facilitada pel Registre Civil amb les dades convenientment autoritzades.

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL FEBRER

GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE FEBRER

1

NAIXEMENTS
Dylan Vidal Berca
Mohamed Ahmed Fayez Ali
Unai Sementé Val
Amin Badaoui Hamham
Núria Marcos Figueres
Ariadna Maria Stoian
Arlet Grau Cardona

JOSEP ROVIRA

ABRIL 2014

Dia 1 .........................................
Dia 4 .........................................
Dia 5 .........................................
Dia 6 .........................................
Dia 9 .........................................
Dia 15.........................................
Dia 16.........................................
Dia 26.........................................
TOTAL .........................................

2,0 l./m2
3,5 l./m2
1,3 l./m2
1,0 l./m2
7,7 l./m2
7,3 l./m2
1,0 l./m2
0,5 l./m2
24,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL FEBRER
Màxima del mes ............................ 17°, dia 14
Mínima del mes ............................... –2°, dia 3
Oscil·lació extrema mensual ....................... 19°
Mitja de les màximes .......................... 11,214°
Mitja de les mínimes ............................ 1,428°
Mitja de les mitjanes ............................ 6,321°

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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Tercer Aniversari de

Teresa Puig Guasch
que morí cristianament a Barcelona, el dia 31 de març de 2011,
a l’edat de 83 anys, havent rebut els Sants Sagraments.
A.C.S.

Els seus apenats: espòs, Francesc; fills, Roser i Jordi; nétes, Sara i Irene, i família tota,
agrairan una oració pel descans etern de la seva ànima.
Barcelona, març de 2014
La vida...
... és una oportunitat, aprofita-la.
... és un somni, fes-lo realitat.
... és un repte, afronta’l.
... és un deure, compleix-lo.
... és amor, gaudeix-ne.
... és tristesa, supera-la.
... és un misteri, desvetlla’l.
... és un himne, canta’l.
... és felicitat, mereix-la.
... és vida, defensa-la.
(Mare Teresa de Calcuta)

100 sió 601 [MARÇ 2014]

L LEU R E A MEN ITATS

Les 7
diferències
per Ricard Bertran

Portada del llibre
que sortirà a la llum
el dia de Sant Jordi,
i que recull una sèrie
de relats molts dels
quals van ser publicats a Sió.
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

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

El

ta

rol

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

Solució a les
7 diferències:
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Solució al PAS AL REI, per P.R.:
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Solució al
SUDOKU:
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El ruc porta picarol i la somera
també el vol.



1925 – 2014

(OILO
TXHHWPDQWHQLDDOQRVWUHFRVWDW
V¶KDIRV
(OVWHXVXOOVEODYHQFV
TXHWDQWDVHUHQRUWUDQVPHWLHQ
V¶KDQFORV
7DQPDWHL[HVWHPFRQWHQWV
PDOTXHVHPEOLSDUDGR[D
SHUTXqW¶KHPWLQJXW
LKHPJDXGLWG¶XQDJUDQPDUH
G¶XQDJUDQSDGULQD
LG¶XQDJUDQSHUVRQD
GROoDWHQGUDFRPSUHQVLYD
/DWHYDYLGD
HOWHXH[HPSOH
LHOWHXDPRU
KDQHVWDWSHUDQRVDOWUHV
HOVPLOORUVUHJDOV

5HTXLHVFDWLQSDFH

7(5(6$5,%(5$+(5%(5$
9LXGDGH-RVHS3XLJ4XHURO  
4XHPRUtFULVWLDQDPHQWHHOGHIHEUHUGHDOVDQ\V
KDYHQWUHEXWHOV66LOD%$

/DIDPtOLDDJUDHL[OHVPRVWUHVGHFRQGROUHEXGHV
DL[tFRPYROPDQLIHVWDUS~EOLFDPHQWXQDJUDwPHQWVLQFHUHQYHUVWRWHVOHVSHUVRQHVGHOD
5HVLGqQFLDGHO6LyTXHHQYDQWHQLUFXUDHOVGDUUHUVDQ\VSHOVVHXVWUDFWHVKXPDQV
G¶HVWLPDLGHOLFDGHVDTXHDQDYHQPpVHQOOjGHO¶REOLJDFLyODERUDO
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L A FO TO

per JOSEP BERTRAN

Quins temps aquells!!!!,
sembla que mediti aquest
espectador de la darrera
edició d’Agr’auto. Una colla de vehicles antics van
ser els protagonistes del
dissabte al matí. Biscuters,
Issetes i alguns cotxes històrics de diverses èpoques,
tota una amalgama de vehicles que en el seu temps
van ser l’enveja de molts i
que avui atreuen la curiositat i l’interès de tothom.
Uns perquè els són desconeguts. Altres perquè els
desperten records.

L A C A L AISERA

per SERAFINA BALASCH

[MARÇ 2014]
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COMIAT A LA CONXITA
És tot una cadena.
Dels uns als altres ens passem la xarxa
i fem servei al núvol i la collita,
i la llavor és eterna.
Avui se’n va una barca, porta el timó la Conxita.
Compartirem l’espera i l’esperança, i tot serà senzill,
com el ponent que ens crema com una alba,
sense trasbals ni tremoli de vent.
Màrius Torres

Conxita Bragat Castellà
que morí el dia 11 de febrer de 2014, a l’edat de 96 anys.

Els qui l’estimem: Josep i Montserrat, Víctor i Magda, Neus i Roberto;
cosins i família tota us preguem una oració pel seu descans etern.

Agramunt, febrer de 2014
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ls integrants d’aquest equip de futbol són alumnes de l’Acadèmia que a finals dels seixanta van celebrar
un partit contra un altre equip d’alumnes de les Escoles. Els primers, que no sortien pas favorits, van guanyar per
4 a 3. L’anècdota de l’encontre és que els de l’Acadèmia van jugar malgrat la prohibició del director senyor Villegas.
La victòria no els va deslliurar de rebre el corresponent càstig per la desobediència.

D’esquerra a dreta:

1

2

3

4

5

8
11

9
10

7

6

12

1) Ramon Lluch
2) Antoni Sorribes
3) Agustí Jové
4) Ramon Gou
5) Jordi Argelich
6) Ramon Inglés
7) Lluís Melgosa
8) Antoni Solans
9) Quejido
10) Ramon Borges
11) Manel Mazon
12) Javier Santamaria
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Has cosit sempre sense parar
però el teu pas per la nostra vida
ha estat el teu millor brodat.
Estem contents d’haver-te viscut,
a Montgai, Preixens o Agramunt.
Experimentem molta serenor,
de saber que has marxat en pau i envoltada d’Amor.
Tenim molta tranquil·litat,
de saber que amb el padrí Josep t’has retrobat.
El teu record sempre tindrem,
i amb el temps us retrobarem.

Rosa Solé Gilabert
(Vídua de Josep Pijuan Valls)
que morí cristianament el dia 25 de gener de 2014, a l’edat de 87 anys,
havent rebut els Sants Sagraments.
A. C. S.

Els qui l’estimem: fills, Rosenda, Francisco i Josep Mª; fills polítics, néts, besnéts, germanes,
cunyats, nebots, cosins i altres familiars, us preguem una oració pel seu descans etern.

La família agraeix les mostres de condol rebudes i també vol donar les gràcies
al personal de la Residència Ribera del Sió.

Agramunt, febrer de 2014

106 sió 601 [MARÇ 2014]

m
u

b

l
à

’
L

A

questa magnífica fotografia correspon a una colla d’alumnes dels Hermanos d’Agramunt que venien a classe en
bicicleta procedents de diversos pobles de la Ribera. La imatge és de principis dels anys trenta del segle passat
i els veiem arrenglerats al pati del col·legi. Ara pot semblar impossible, però durant molts anys els nois i noies dels
pobles de la Ribera que venien a estudiar a Agramunt es desplaçaven en bicicleta. Hivern i estiu; plogués o nevés;
fes fred o calor recorrien una bona colla de quilòmetres entre anada i tornada per camins plens de pols o de fang
amb bicicletes que no tenen res a veure amb les actuals.

D’esquerra a dreta:

1

2

3

4
5

8

6
7

9

10

1) Ramon Pla, de les Puelles
2) ?
3) Josep Fitó, de Mafet
4) Josep Vall Companys, de Bellver
5) ?
6) “Xoli”, de Bellver
7) Ramon Vall, de Bellver
8) ?
9) Joan Fitó, de les Pallargues
10) Miquel Rosset, de Rocamartí
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I M AT G E S D ’ A H I R i D ’ AV U I

per JOSEP BERTRAN

Cruïlla de l’avinguda de Catalunya amb el carrer de les Planes el 1981. Tota la zona estava en plena transformació i en
aquesta illa fins a la carretera de Tàrrega s’hi ubiquen habitatges i indústries. Falten encara més de 15 anys per a la
urbanització de la zona de la Fondandana. Tot el procés d’expansió urbanística i d’obra pública d’Agramunt es podrà
seguir en la sèrie de reportatges que es publicaran a partir del proper número amb el títol de LA TRANSFORMACIÓ
D’UN POBLE, Agramunt 1964-2014 en el marc de la celebració dels 50 anys de SIÓ.
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