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L’Espai Guinovart ha fet 20 anys

Troben un llimac d’un pam i 45 grams

Solemne i emotiva presentació 
del darrer col·leccionable de SIÓ
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PORTADA:
La presentació del 14è col·leccionable 

de SIÓ, La frustració de l’esperança. La 
Guerra Civil a Agramunt, vam voler que 
comencés amb un acte de record i home-
natge a tots els agramuntins que van pa-
tir les vicissituds d’aquell tràgic període. 
Ho vam fer amb una ofrena fl oral davant 
el monument a les víctimes dels bombar-
dejos. A més de la redacció de SIÓ hi van 
participar el president de la Diputació, 
Joan Reñé, i l’alcalde d’Agramunt, Ber-
nat Solé.

(Foto: Josep Bertran Mitjavila)

Àmplia informació sobre la presentació del 
14è col·leccionable de SIÓ “La frustració de 
l’esperança. La Guerra Civil a Agramunt”.

5 a 7

Detall dels actes celebrats 
a l’Espai Guinovart que en-
guany fa 20 anys.
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En aquest número de juliol té una especial rellevància 
la informació sobre els actes de presentació del darrer col-
leccionable de SIÓ, LA FRUSTRACIÓ DE L’ESPERANÇA.
La Guerra Civil a Agramunt i del DVD que s’hi inclou. Va 
ser un esdeveniment molt emotiu que vàrem voler comen-
çar recordant i homenatjant als que van patir aquell perío-
de tan negre de la nostra 
història. Ens hem esforçat 
per donar a conèixer a les 
noves generacions el que 
va passar en aquells anys a 
la nostra Vila.

L’esforç d’investigació, 
redacció i edició de l’obra 
vam voler que arribés a 
com més agramuntins mi-
llor. Per això vàrem buscar 
el fi nançament adequat 
per oferir-lo gratuïtament 
als nostres subscriptors. 
Ho van fer possible la Di-
putació, IEI i l’Ajuntament. 
A hores d’ara ja són moltes 
les persones que han tingut ocasió de conèixer el llibre i el 
DVD i cal dir que ens han arribat molts comentaris altament 
positius, el que ens encoratja a seguir treballant en aquest 
camí de transmetre la nostra història comuna als actuals i 
futurs agramuntins. 

També destaca la informació sobre els 20 anys de l’Espai 
Guinovart. SIÓ ha estat sempre al costat d’aquest equipa-
ment cultural, ja des de la seva concepció a mitjans dels 
anys vuitanta, que a tots ens enorgulleix. El camí que ha fet 
durant aquestes dues dècades ha quedat refl ectit a les pà-
gines de la revista. La nostra hemeroteca i fons documental 

en són la seva història. 
Una dedicació que no 
ha estat pas sempre 
corresposta.

Precisament el relat 
de l’expansió urbanísti-
ca, equipament i serveis 
dels darrers cinquanta 
anys que publiquem en 
forma de fascicles a les 
pàgines centrals, arriba 
a l’època de la inaugu-
ració de l’Espai. Fa vint 
anys la nostra Vila vivia 
un frenesí urbanístic, i 
a més de les urbanitza-
cions, que creixien com 

bolets als afores, al centre històric s’enderrocaven antics im-
mobles i se substituïen per moderns habitatges.

Aquest mes han estat nombrosos els lectors que ens han 
fet arribat, a més dels col·laboradors habituals, informacions 
i denúncies. Els encoratgem que continuïn fent-ho.    ■
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Ctra. Nacional II, km 483
Tel. 973 60 04 50
25244 FONDARELLA

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

NOUS TRACTORS SÈRIE 6M
Versàtils
Fiables
Resistents

VICENS
MAQUINÀRIA AGRÍCOLA

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

Serafí Miret Cuenca
Núm. Col. 1256

Lídia Martorell Soldevila
Núm. Col. 4483

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

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

Oferim els tractaments d’oclusió i articulació, estètica 
i cosmètica dental, cirurgia bucal i implants dentals, 
odontologia conservadora i preventiva, odontopedia-
tria, ortodòncia, pròtesis dental i periodòncia.
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LA FRUSTRACIÓ DE L’ESPERANÇA
La Guerra Civil a Agramunt

ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

▼

 1964
2014

anys

64
4

anys

2014

aaaaa

44

aaaaaa

Amb una ofrena fl oral al 
monument a les vícti-
mes dels bombardejos 

començaren els actes orga-
nitzats per la nostra revista 
per presentar el darrer col-
leccionable “LA FRUSTRA-
CIÓ DE L’ESPERANÇA. La 
Guerra Civil a Agramunt”, els 
autors del qual són Ramon 
Bernaus, Josep Bertran, Jo-
sep M. Planes i Joan Puig. La 
celebració tingué lloc el diu-
menge 29 de juny al migdia i 
formava part del cicle d’actes 
organitzats per commemorar 

Tot l’equip de redacció de la revista amb el president de la Diputació i l’alcalde d’Agramunt després de les ofrenes fl orals.
La part musical anà a càrrec de la jove cobla de l’Escola de Música “l’Estelada”.
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▼

ACTUALITAT FETS DEL MES

els 50 anys de SIÓ, que co-
mençà el passat mes de de-
sembre.

Obrí l’ofrena la cobla l’Es-
telada de l’Escola de Música 
amb la interpretació de “La 
moixeranga d’Algemesí”. Acte 
seguit l’equip de redacció va 
fer la primera ofrena. A con-
tinuació foren el president de 
la Diputació de Lleida, Joan 
Reñé, i l’alcalde d’Agramunt, 
Bernat Solé, els qui diposi-
taren un ram de fl ors al peu 
del monument inaugurat tot 
just fa un parell de mesos. 
Per acabar la cobla interpretà 
“Els Segadors”.

Amb aquesta ofrena SIÓ va 
voler recordar totes les perso-
nes que van morir o patir el 
compuls període de la Guer-
ra Civil. Des de la revista les 
tenim sempre presents i ens 
esperonen en la investigació, 
estudi i redacció dels nom-
brosos treballs que hem fet 
d’aquests anys. Transmetre la 
memòria històrica d’aquesta 
època a les noves generacions 

és també una manera d’ho-
menatjar als nostres convila-
tans de l’època. 

L’escenari del segon acte va 
ser la sala del teatre del Casal, 
on a les 12 del migdia comen-
çà la presentació pròpiament 
dita del llibre. Obrí l’acte l’au-
tor d’aquesta secció amb les 
protocol·làries benvingudes 
i agraïments corresponents, 
especialment a la Diputació 
de Lleida, l’IEI i l’Ajuntament 
d’Agramunt que, amb la seva 
ajuda, han fet possible po-
der facilitar gratuïtament un 
exemplar de l’obra a cada 
subscriptor.

“La frustració de l’esperan-
ça”, el títol del llibre pretén 
defi nir el que va passar en 
aquells anys que, des de l’es-
perança i els anhels que va 
representar la República de 
cara al futur polític, social i 
econòmic del nostre país, es 
va passar a la gran frustració 
que signifi cà la Guerra Civil i 
la Dictadura Franquista.

A continuació intervingué 

un altre dels autors, Ramon 
Bernaus, que centrà la seva 
intervenció en explicar breu-
ment el període del fi nal de la 
Monarquia d’Alfons XIII i de 
la República. De l’Agramunt 
cultural i de la inquietud polí-
tica i social en què estava sub-
mergida la nostra Vila. De la 
implicació dels agramuntins 
en l’aixecament de Jaca, la 
proclamació de la República, 
entre altres esdeveniments de 
l’època pre-republicana.

Joan Puig, també un dels 
autors, explicà que el llibre 
té l’origen en el que es va 
publicar fa 25 anys sobre la 
Guerra Civil. L’actual compta 
amb grans novetats que s’hi 
han pogut incloure gràcies 
a una recerca exhaustiva de 
documentació, especialment 
gràfi ca, la qual no es dispo-
sava en aquella època. L’obra 
inclou moltes novetats en re-
lació al primer col·leccionable 
com són nombroses dades 
biogràfi ques dels protagonis-
tes de l’època republicana i 
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La presentació del col·leccionable es va fer a la sala del teatre del Casal.

Josep Bertran.

Ramon Bernaus.

Joan Puig.
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bèl·lica, documentació de les operacions 
militars, com els bombardejos i les bata-
lles de Mafet i Agramunt, sobre la repres-
sió franquista en fi nalitzar la guerra, entre 
moltes altres.

A continuació es projectà el reportat-
ge audiovisual de 30 minuts de durada i 
realitzat pel nostre col·laborador Ricard 
Bertran. A partir d’una part del material 
gràfi c del llibre es va bastir una narració 
audiovisual de l’època de la Monarquia, la 
República, la Guerra Civil i la Repressió. 
A més, es buscà material fílmic d’altres 
arxius per emfatitzar alguns passatges del 
documental. Amb la barreja d’imatges, 
efectes especials i l’acompanyament mu-
sical es va confeccionar un emocionant i 
emotiu documental en DVD que s’inclou 
gratuïtament en el llibre.

Després de la projecció arribà la part més 
institucional amb la intervenció de l’alcal-
de, Bernat Solé, i el president de la Dipu-
tació, Joan Reñé. Ambdós van destacar la 
trajectòria de la revista, la seva constància, 
el bon saber fer i la importància del llegat 
que van bastint i deixant mes rere mes a 
les actuals i futures generacions. L’alcalde 
va manifestar que “en certa manera des 
de l’Ajuntament ens sentim part d’aquest 
llegat que oferiu a tots el agramuntins a 
través d’una feina metòdica i rigorosa”.

Per acabar l’acte es començà la distri-
bució dels exemplars als subscriptors. De 
manera simbòlica primer se’n lliurà un a 
tots els alcaldes per part del president de 
la Diputació: Josep Huguet, Josep Maria 
Fernàndez, Ramon Muixí, Amadeu Padu-
llés i Bernat Solé que, un a un, van pujar a 
l’escenari. Després ho feren tots els subs-
criptors assistents per retirar els exemplars 
que tenien a la seva disposició. Mentre, es 
distribuí una copa de cava entre el públic 
a qui agraïm la seva companyia.

 El llibre i actes de presentació van tenir 
una destacada projecció a través de molts 
mitjans de comunicació i les xarxes soci-
als que en van informar tant abans com 
després. Recordar als nostres subscriptors 
que poden recollir gratuïtament el llibre 
amb el DVD a l’ofi cina de turisme i que 
també es pot comprar a les llibreries de 
la Vila.
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Els primers exemplars del llibre es van donar als alcaldes d’Agramunt.

En acabar la presentació els subscriptors assistents van poder recollir un exemplar del llibre.

Tres dels autors i el realitzador del DVD durant el rodatge del reportatge que va emetre TV3 sobre el llibre.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

La localitat del Tarròs, nucli agregat al 
municipi de Tornabous, disposa des de 

divendres 18 de juliol d’un equipament únic 
a Catalunya. Es tracta del Centre d’Inter-
pretació de la fi gura i obra política de Lluís 
Companys. El que va ser President de la Ge-
neralitat republicana, executat pel franquis-
me el 15 d’octubre de 1940, va néixer en 
aquesta localitat de l’Urgell. Uns dies abans 
de la inauguració l’alcalde del municipi, 
Amadeu Ros, a través de  l’alcalde d’Agra-
munt, Bernat Solé, va convidar la redacció 
de SIÓ a fer una visita privada al fl amant 
equipament.

Es tracta d’un edifi ci d’uns 350 metres 
quadrats de superfície en una sola planta 
baixa distribuïda en quatre seccions: re-
cepció, biblioteca, bar-restaurant i sala 
d’exposició. És en aquest darrer espai on 
s’aplega tot el material exposat relacionat 
amb el President Màrtir. La mostra, a ex-
cepció d’uns pocs cartells i fotografi es, està 
totalment digitalitzada i s’ha de consultar 
a través d’un modern i fàcil sistema. Tots 
els companys vàrem quedar gratament sor-
presos pel conjunt de l’Espai que a partir 
d’ara estarà obert al públic. Fins al 15 de 
setembre amb visites concertades i després 
de forma permanent.

Per correspondre a l’amable invitació, SIÓ 
va lliurar a la biblioteca del centre tres exem-
plars dels darrers col·leccionables: Agra-
munt: Torronaires i Xocolaters, Agramunt, 
Reportatges de la Història i La frustració de 
l’esperança. No cal dir que és totalment re-
comanable una visita al Centre d’Interpreta-
ció Lluís Companys que està situat al peu de 
la carretera Tàrrega-Balaguer, al costat del 
monument al President.

Vista general de la façana principal del Centre d’Interpretació.

Centre
d’Interpretació 
de Lluís Com-
panys al Tarròs

Foto de família dels redactors i col·laboradors de SIÓ amb els alcaldes d’Agramunt i del Tarròs.

Sala principal del centre equipat amb la més moderna tecnologia.
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FUNERÀRIA i SALES DE VETLLA

973 39 08 62   620 90 50 20

jtorne1@hotmail.com

SERVEI PERMANENT24h

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

FRENSPNEUMÀTICS OLIAMORTIDORS ALINEACIÓ

Amics
de
l’Espai
Guinovart

INDÚSTRIES

JOVÉ-BALASCH, S.L.

HORARI:

Dijous i divendres, de 10h a 13h
Dissabtes d’11h a 14h i de 17h a 19h,

Diumenges d’11h a 14h.
Plaça del Mercat, s/n. 25310 Agramunt - Tel. 973 39 09 04

info@espaiguinovart.cat   ·   www.espaiguinovart.cat

Visites concertades per a grups.

Josep Guinovart, art i territori
1 de juny  /  17 agost 2014

AMICS DE L’ESPAI GUINOVART,
adreçat a particulars, col·lectius i empreses
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Activitats a l’Espai

L’Espai fa 20 anys
La Fundació Privada Es-

pai Guinovart i l’Ajuntament 
d’Agramunt van celebrar el 
dia 4 de juliol un acte com-
memoratiu del 20è aniversari 

de la inauguració de l’Espai. 
Una cinquantena de persones 
es van congregar a la plaça 
del Mercat per participar en 
aquesta celebració que arren-
cà amb les intervencions de 
la presidenta de la Fundació, 

Maria Guinovart; el director 
dels Serveis Territorials de 
Cultura, Josep Borrell, i l’al-
calde, Bernat Solé. Després 
es passà un audiovisual amb 
fotografi es de les exposicions 
i la fi lmació d’una cantada 
de la Coral d’Avui. Finalment 
es presentaven tres vestits 
de diables confeccionats per 
Olga Cortadelles a partir d’un 
disseny fet per Guinovart. El 
grup de diables L’Espetec va 
“apadrinar” la presentació 
d’aquestes vestimentes que 
simbolitzaven el foc, la terra 
i les constel·lacions.

La celebració culminà una 
sèrie d’activitats celebrades 
durant la setmana al mateix 
Espai. El dia 3 es presentà la 
proposta pedagògica confec-
cionada durant aquest curs 
per un grup de treball coor-
dinat per Josep Bertran Mit-
javila i integrat per Anna Bal-
tral, Núria Boncompte, Laura 
Bota, Lluïsa Capdevila, Mercè 
Cases, Judit Delgado, Àn-
gels Escolà, Susanna March, 
Margarida Palou, Dolors Pe-
rarnau, Natàlia Perera, Marc 
Puebla, Gerard Sala i Maria 
Teresa Recasens. Després de 
la introducció de la regidora 
de Cultura, Mercè Cases, i 
l’alcalde, Bernat Solé, el co-
ordinador explicà el contingut 
del llibre que arrenca d’un 
treball similar realitzat fa 
anys, però amb una posada al 
dia tant en els continguts com 
en el disseny i la presentació. 
Es tracta d’una eina pensada 
per a visitants de l’Espai ja 
siguin grups escolars o fami-
liars. El llibre ha estat editat 
per l’Ajuntament.

Els tres nous vestits del diables 
en el seu “bateig de foc”.

Foto de família del grup de tre-
ball de la proposta pedagògica 
sobre l’Espai.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

Per la seva part el pintor 
muralista Josep Minguell va 
presentar el seu llibre “Pintu-
ra mural al fresco. Estrategias 

de los pintores”, editat per la 
Universitat de Lleida. Es trac-
ta del “resum” de la seva tesi 
doctoral que se centra amb la 

pintura al fresc tant des del 
vessant històric com tècnic i 
d’experiència personal. Josep 
Minguell es dedica des de fa 
molts anys a conrear aquesta 
especialitat apresa del seu 
pare, Jaume Minguell, però 
que ell ha desenvolupat i li ha 
donat una personalitat pròpia. 
L’artista va explicar de forma 
amena el llibre editat recent-
ment i que omple un buit 
en aquesta matèria. Si voleu 
conèixer algunes de les se-
ves obres us recomanem que 
visiteu els murals del temple 
de Santa Maria de l’Alba a 
Tàrrega.

També durant aquests dies 
2, 3 i 4 de juliol es va fer la 
primera edició del Curs Art 
i Territori organitzat per la 
Universitat de Lleida, l’Ajun-
tament d’Agramunt, L’Espai 
i Lo Pardal. Hi van participar 
una dotzena de persones.

Agramunt, reportatgesAgramunt, reportatges
de la històriade la història
de Josep Bertrande Josep Bertran

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.

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

20€

De venda a les

llibreries de la vila

“El llibre que no hauria de faltar a la biblioteca
  dels agramuntins que estimen el seu poble...”

Josep Minguell fi rmant exemplars 
del seu llibre.
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1. Sant Cristòfol
El dissabte 12 de juliol es 

va celebrar la tradicional fes-
ta de Sant Cristòfol, el patró 
dels xofers. Es tornà a cele-

brar gairebé d’amagat al vol-
tant de la Capella dels Socors 
del Passeig, organitzada per 
la Parròquia i anunciada amb 
un pasquí penjat a la porta 

de l’església. Paradoxalment 
quan hi ha més xofers profes-
sionals i amateurs que mai la 
seva festa patronal llangueix i 
no s’ha mort gairebé de mira-
cle. Que lluny queden aque-
lles celebracions multitudi-
nàries dels Tres Tombs i els 
dinars col·lectius i excursions 
que organitzaven els profes-
sionals del volant. Amb tot , 
llarga vida a Sant Cristòfol ara 
que el necessitem més que 
mai.

2 i 3. Millores a la
carretera d’Almenara

La Diputació de Lleida ha 
enllestit un segon tram de la 
millora de la carretera d’Al-
menara. La zona afectada 
és la del cim de la Serra. En 
aquest indret s’ha habilitat 
un petit aparcament per als 
vehicles dels visitants del 
Pilar d’Almenara. En aquest 
mateix lloc és previst situar-hi 
un plafó informatiu del monu-
ment. A més de la renovació i 
ampliació del ferm, s’ha mi-
llorat el traçat amb la supres-
sió d’algunes corbes. Durant 
la darrera fase de les obres 
la carretera va estar tancada 
a la circulació i el trànsit es 
desviava cap a la carretera de 
Castellserà.

4 i 5. La Cisterna
del Convent

L’Ajuntament ha començat 
les obres d’accés a la Cisterna 
del Convent, aquest històric i 
desconegut monument arqui-
tectònic. En el número del 
mes passat es donava infor-
mació del projecte que estarà 
llest a la tardor. Gràcies al se-
nyal que es va deixar quan es 
va obrir fa 12 anys, el treball 
de localització de l’entrada es 
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Una imatge del Sant presidia la 
benedicció de mossèn Llorenç que, 
de tant en tant, torna a Agramunt.

En la primera imatge s’aprecia 
el nou traçat de la carretera al 
començar la baixada. En la segona, 
la zona d’aparcament durant els 
treballs de senyalització.

▼

1

2

3
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▼

va fer ràpid. Una retroexcava-
dora retirà la terra fi ns a des-
cobrir la tapa metàl·lica que 
amagava l’entrada. La cister-
na, que està en molt bon estat 
de conservació, té una pro-
funditat de 12 metres, 11 de 
dipòsit i 1 de boca. Per conèi-
xer-ne les característiques i 
veure imatges els remetem al 
col·leccionable “Reportatges 

de la Història” o al reportat-
ge “L’arquitectura amagada” 
publicat al número de SIÓ del 
mes de novembre de 2012.

6. Conferència de
Josep Maria Lailla

Convidat per l’associació 
Garba, el professor Josep 
Maria Lailla va pronunciar, el 
dia 27 de juny al Casal, una

conferència amb el títol “De 
la concepció al naixement. 
Què fem si hi ha un proble-
ma?”. Més informació sobre 
aquest acte el trobareu a la 
pàgina 31.

7. La Festa de la Vinya 
dels Artistes

El dissabte 5 de juliol se 
celebrà una nova edició de la 
Festa de la Vinya dels Artis-
tes, a la fi nca que pertany a 
l’empresa agramuntina Mas 
Blanch i Jové. Entre els con-
vidats hi havia com cada any, 
molts agramuntins que es 
van desplaçar fi ns a la Pobla 
de Cérvoles per participar en 
aquesta festa que té com a 
motiu principal la inaugura-
ció d’una obra artística que 
cada any es col·loca en algun 
indret de la fi nca. En aquesta 
ocasió l’artista convidada va 
ser l’escultora Susana Sola-
na que presentà l’obra Sig-
natures número 1. Es tracta 
de quatre estructures simè-
triques de 2,7x10,5x7,45 
d’acer inoxidable i malla de 
ferro galvanitzat. Destacar 
també l’actuació del conegut JO
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Els operaris en el moment d’obrir 
la tapa que tanca la boca.

A la dreta, mirada encuriosida de 
l’arquitecta, Sònia Pintó; l’alcalde, 
Bernat Solé; l’ex-cap de la Brigada 
Municipal, Miquel Cabrol, i el seu 
successor, Joan Hernández.

La xerrada es va celebrar a la sala 
del teatre del Casal.

54

6
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artista Pep Bou que presentà 
el seu darrer espectacle que, 
com tots, es basa en la forma-
ció i manipulació de bombo-
lles de sabó.

8. L’estiu a les piscines
Durant els mesos d’estiu 

les piscines municipals són 

l’escenari de nombroses ac-
tivitats, ja sigui esportives o 
d’esbarjo. Una de les desta-
cades és la programació es-
table d’un cicle de monòlegs 
que es va obrir amb l’actuació 
de Julio a Secas.

9. Jordi Martí,
Mestre Artesà

L’agramuntí Jordi Martí ha 
estat un dels 40 artesans d’ar-
reu de Catalunya que aquest 

any la Generalitat ha distingit 
amb el títol de Mestre Artesà. 
Per aconseguir aquest reco-
neixement cal una experiència 
d’almenys 15 anys i haver-se 
distingit en el seu ofi ci. El tí-
tol lliurat a Jordi Martí té un 
valor especial, ja que única-
ment té 33 anys d’edat. Amb 
tot, compta amb una llarga 
trajectòria professional en el 
tractament de la pedra seca, 
com molt bé saben els agra-
muntins. La seva candidatura 
al títol va ser presentada per 
l’Ajuntament. El lliurament 
es va fer el dia 7 de juliol de 
mans del president Mas, i el 
fl amant mestre artesà esta-
va acompanyat per l’alcalde 
agramuntí, Bernat Solé.

10. Visita institucional
El conseller d’Interior, Ra-

mon Espadaler, visità Agra-
munt el 20 de juny per tal 
de signar dos convenis de 
col·laboració entre el seu de-
partament i l’Ajuntament. Un 
fa referència a la seguretat 
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Les quatre estructures es van 
instal·lar enmig del camp d’oli-
veres. A la foto el moment de la 
inauguració.

Representants del “Bar 3 Pisci-
nes” que organitzen activitats 
durant l’estiu.

Jordi Martí va rebre el títol del president Mas.

7

9
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▼

ciutadana i l’altre a la segure-
tat vial. En relació a aquesta 
segona l’alcalde, Bernat Solé, 
reiterà al Conseller la preocu-
pació dels agramuntins per la 
perillositat del trànsit de la 
travessia de la carretera de 
Cervera especialment relacio-
nada amb el pas dels vehicles 
pesats. Sembla que la via 
alternativa del polígon no és 

acceptada per la Generalitat. 
Caldria doncs establir mesu-
res contundents de control de 
velocitat de forma permanent 
en aquesta i l’altra travessia, 
la de la C-14. És curiós, per 
dir-ho d’alguna manera, que 
en la travessia de Claravalls 
els vehicles respectin la velo-
citat establerta i que a Agra-
munt, un pas molt més peri-

llós, cotxes i camions fan el 
que volen.

11. “Shoping Night”
La Unió de Botiguers orga-

nitzà, el dia 27 de juny a la 
nit, la segona edició del “Sho-
ping Night”, compres de nit. 
Els comerciants que van voler, 
van obrir les botigues fi ns a 
les 12 de la nit. Els compra-
dors rebien una butlleta per 
al sorteig d’un Smartbox i dos 
sopars per a dues persones. 
L’afl uència, de botigues i visi-
tants, va ser més aviat fl uixeta.

12. Sorteig d’una
“Carrossa de Fato”

Ja fa quatre anys consecu-
tius, que l’AMPA de la Zer del 
Sió, està organitzant el sorteig 
d’una “Carrossa de Fato”. El 
número guanyador d’enguany 
va ser el 1125 i l’afortunada 
la Sra. Teresa Badia Miralles.

Els membres de l’AMPA 
donen les gràcies als col-
laboradors, als qui els han 
comprat alguna butlleta i a 
tots els que els han ajudat a 
continuar amb aquesta inicia-
tiva.

A la dreta, Paqui Piñero, repre-
sentant de l’AMPA ZER del Sió, 
amb la guanyadora.
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El conseller Espadaler va ser 
rebut a la porta de l’ajuntament.

En diversos punts del centre co-
mercial un DJ que posava música.

1211

10



17sió 605[JULIOL 2014]

Vídeo de la cursa.
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Agramunt celebrà la tarda nit del dia 12 de ju-
liol la primera edició del Dirt Track, que aplegà 

unes 2.000 persones i una setantena de pilots en 
un circuit habilitat a la zona del polígon, segons 
l’organització, Zuzuki Grau Razing. La prova també 
serví per homenatjar el pilot agramuntí, Joan Serra, 
que va rebre un pòster d’un collage d’imatges de 
la seva carrera esportiva i una gorra dedicada pel 
pilot cerverí Marc Márquez, amb qui comparteix el 
número 93.

Sergi Barcons, Joan Noguera i Jordi Capellas 
van pujar al podi en la categoria Provincial. Mi-
quel Parra, Xavier Artigas i Valeri Mascarilla van ser 
els millors de 85 cc-4T. Marcos Montañés, Edgar 
Sánchez i Brian Guarino, en 65 cc. Pel que fa als 
80 cc, Yago Domínguez va guanyar i Xavi Camps i 
Carlos Prats van ser el segon i tercer classifi cat.   ■

Primer Dirt Track a Agramunt
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ENTITATS

Informacions de l’ANC

En la reunió feta a Lleida el dia 1 de ju-
liol, se’ns va informar dels actes previs-
tos per aquest estiu. Quan vegi la llum 

aquest escrit ja estarà activa la web de les 
inscripcions per la manifestació de l’11 de se-
tembre que, com ja sabem, serà una “V” hu-
mana entre la Diagonal, la Gran Via i la plaça 
de les Glòries. Els dos braços de la V estaran 
dividits en trams, de manera que cada Assem-
blea Territorial tindrà un tram assignat. Se sap 
que tots els autocars de Catalunya ja fa temps 
que estan compromesos. A la nostra Territorial 
en tenim cinc d’aparaulats. També sabem que 
es faran pacs de marxandatge que inclouran 
les samarretes de la diada.

Per aquest estiu, 
l’ANC s’ha marcat 
l’objectiu de fer 
1.000 actes a les 
Assemblees Territo-
rials abans de l’11 
de setembre, arri-
bant a tot el país. 
Entre aquests actes 
hi ha els correspo-
nents a les cam-
panyes “Signa un 
vot”, “País de Tots”, 
“País que volem”, 
“Compromís ciutadà 
/ Taules d’entitats”, 
“Mosaics”, concerts 
i altres actes lúdics, 
així com la recollida 

massiva d’euros, el 30 i 31 d’agost. Aquest 
desplegament suposarà la captació de volun-
taris, socis i aportacions econòmiques. Amb 
aquestes campanyes estem estirant el pre-
sent –i el futur–  del país des d’un voluntaris-
me, gràcies al qual aquest poble tan procliu 
a les fragmentacions, que ben bé el podrien 
destrempar, està en camí de ser un nou estat 
d’Europa.

Del “Signa un vot” n’hem fet unes quantes 
recollides a Agramunt i localitats veïnes. Se’n 
farà encara una a Lleida el 6 de setembre amb 
col·laboració de les assemblees de la zona. El 
“País de Tots” i el “País que volem” són actu-

acions en llocs on hi ha més immigració i més 
dubtosos a convèncer. El “Compromís ciutadà” 
el demanem a les entitats locals per expressar 
la seva disposició a facilitar la consulta del 9 
de novembre i el seu suport al President de la 
Generalitat quan faci la convocatòria correspo-
nent.  De “Mosaics” se’n farà un a cadascuna 
de les 10 regions en què s’estructura l’ANC. 
L’objectiu és projectar internacionalment la vo-
luntat de celebrar la consulta. Això seran unes 
lones representant coneguts líders mundials i 
explicant en l’idioma corresponent el que vo-
lem fer el 9N, més una segona lona amb el 
Sí + Sí. També es portaran a Barcelona l’11 
de setembre. Aquests líders mundials són: 
Barack Obama, Jean Claude Juncker, Martin 
Schulz, Angela Merkel, François Hollande, Da-
vid Cameron, Matteo Renzi, Ban Ki Moon, Dil-
ma Rousseff, Francesc I i Fredik Reinfeldt. A 
Lleida, on ens ha tocat l’Angela Merkel, es pre-
sentaran a la plaça de Sant Joan el proper dia 
26. Es necessitaran 180 voluntaris per portar 
les dues lones que són de 30x15 m cadas-
cuna. L’acte comportarà la presència de grups 
d’animació (castellers, bastoners, grallers...), 
serveis de begudes, marxandatge i la logística 
corresponent. El mateix dia també es farà la 
V a Lleida, com a altres poblacions d’arreu de 
Catalunya i del món. Es desplegarà a partir de 
la confl uència dels carrers del Carme i Mag-
dalena.

I res més per avui. Ànims, que el procés ja 
ha arribat a la fase de les rares urticàries que 
surten poc abans del fi nal. És així com el se-
nyor Iceta diu que la consulta del 9N és un 
nyap i no s’adona que el gran nyap, dia a dia, 
és Espanya, que la pregunta que ell presenta 
ja la van respondre l’any 2010 quan van tom-
bar l’Estatut, que ell i els altres no hi tenen 
res a fer perquè això ja s’acaba, i que la solu-
ció del gran nyap d’Espanya és precisament la 
independència de Catalunya. Per seguir-ho de 
prop, continuarem publicant les notícies del 
dia al nostre compte del Facebook, <Agramunt 
– Ribera del Sió Per la Independència>. Per 
a informacions concretes de l’ANC i inscrip-
cions,  a <www.assemblea.cat>. Aclariments, 
a <agramunt@assemblea.cat>.   ■

De “Mosaics” 
se’n farà un a 
cadascuna de 
les 10 regions en 
què s’estructura 
l’ANC. L’objectiu és 
projectar inter-
nacionalment la 
voluntat de cele-
brar la consulta.

Del “Signa un vot” 
n’hem fet unes 
quantes recolli-
des a Agramunt i 
localitats veïnes. 
Se’n farà encara 
una a Lleida el 6 
de setembre amb 
col·laboració de 
les assemblees de 
la zona.
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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

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  

Làmines de plàstic

Bosses de Paper

Bosses de plàstic

www.grupoconsist.com

Sacs de paper

Sacs laminats

Bobines gofrades

Flexible solutions for Flexible Packaging
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XXIVè Aplec de la Sardana

L’Agrupació Sardanista 
Barretina d’Agramunt va 
organitzar, el dissabte 

28 de juny, el XXIVè Aplec de 
la Sardana. La vetllada comp-
tà amb les actuacions de les 
cobles Jovenívola d’Agramunt 
i Maricel que van interpretar 
18 sardanes amb gran aco-
llida entre el públic present. 
Gent vinguda d’arreu de les 
comarques van gaudir del so 
de la tenora i van ballar fi ns a 
la matinada.

Bones rotllanes i moltes 
ganes de ballar, gent de totes 
les edats i nous adeptes a la 
dansa popular que s’hi intro-
duïren en escoltar les notes 
de les cobles. L’organització 
oferí servei d’entrepans a la 
mitja part. També es va cele-
brar un concurs de colles im-
provisades i en fi nalitzar l’ac-
te es va repartir coca i mistela 
per a tothom.

Podem dir que la sardana 
batega un any més amb força 
a Agramunt perquè som dan-
sa, som país i seguirem.

L’Agrupació Sardanista 
Barretina valora molt posi-
tivament l’acte i vol donar 
les gràcies a totes les enti-
tats i fi rmes col·laboradores, 
així com als seus socis i col-
laboradors que han permès 
l’èxit de l’Aplec.

Sardanes al Mercadal
Aprofi tem també per infor-

mar-vos que ja han començat 
els diumenges de sardanes a 
la plaça del Mercadal, com 
cada any a les vuit de la tar-
da. Us hi esperem a tots, per 
continuar ballant sardanes i 
passar una bona estona.   ■
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Per a subscripcions
i anuncis de la revista,
us podeu adreçar a

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

Casal AgramuntíCasal Agramuntí
SERVEI de TERRASSA

MENÚ DIARI i de CAP de SETMANA
TAPES i ENTREPANS

AMANIDES i PASTA FRESCA

Plaça del Mercadal, 1    Tels. 973 044 913 · 691 713 456

Personalitzem

les vostres celebracions

amb preus

a la vostra mida!
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PINTURA I DECORACIÓ

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

JAUME VILLALTA
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Associació de Dones l’Esbarjo

Ja hem acabat el curs 2013/14. Aquest mes 
de juny hem fet els sopars de cloenda dels 
cursos de l’Associació.

El dia 16 el vam fer les alumnes i professora 
de català, i el dia 26 ens vam ajuntar totes les 
alumnes i professores dels cursos de ioga, ma-
nualitats i anglès.

El bon humor no va faltar i la satisfacció d’ha-
ver omplert una part del nostre temps en adqui-
rir coneixements i de relacionar-nos entre nosal-
tres ha estat molt positiva.

Donem les gràcies a la Pilar, la Laia, la Lola i 
l’Eli pel seu treball, paciència i compromís.

Hi ha ganes de tornar-hi el curs vinent i, com 
sempre, convidem tothom qui vulgui venir.

Viatge al setembre
També aprofi tem aquest escrit per anunciar 

que hem organitzat un viatge pels dies 9, 10, 
11 i 12 de setembre. La ruta serà:  Perpinyà - 
Mirepoix - Toulouse - Muret - Carcassonne.

Qui tingui ganes de venir o informar-se, pot 
passar pel nostre local o preguntar a algú de la 
junta.

Per acabar, volem felicitar l’equip de la re-
vista Sió, no tant pel seu 50è aniverasari, del 
qual ja us n’hem felicitat anteriorment, sinó pel 
bon gust i “saber fer” en els actes de comme-
moració. L’obsequi del llibre “La frustració de 
l’esperança. La Guerra Civil a Agramunt” amb la 
inclusió d’un fantàstic DVD, que ens heu lliurat 
als subscriptors, ens ha suposat un regal molt 
valuós. Moltes gràcies.   ■

La Junta
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" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca



25sió 605[JULIOL 2014]

ENTITATS

Vall del Madriu - Vall del Perafi ta
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L’última sortida del Cen-
tre Excursionista va ser 
a l’estranger, a Andorra, 

el diumenge 29 de juny. El 
Xavier Cots ens va preparar 
un tom circular entre les Valls 
del Madriu i del Perafi ta que 
estan declarades Patrimoni 
Natural Mundial de la huma-
nitat per la UNESCO.

Arrencant de l’aparcament 
de l’estany d’Engolasters, la 
ruta segueix el preciós camí 
de passeig que enllaça amb el 

camí dels matxos i que porta 
al Coll Jovell. Vam arribar al 
camí de la muntanya, sender 
de Gran Recorregut, GR7 i 
GR11 que puja des d’Escal-
des. Deixant enrere els corrals 
de Ràmio, vam remuntar el 
riu Madriu que dóna nom a 
la vall, el qual seguírem fi ns 
mes enllà del refugi de Font-
verd. Passada la Barraca de 
la Farga, ens desviàrem a la 
dreta creuant el riu i l’Estall 
Serrer, per tal de pujar el Coll 

de la Maiana, punt més alt 
del nostre recorregut (2.427 
m). Des d’aquí vam baixar 
suaument cap al refugi del 
Perafi ta. Després de dinar a 
peu de l’estany de la Nou va 
començar el descens. Malgrat 
el gran desnivell que encara 
restava, el curs del riu Pe-
rafi ta, és d’una gran bellesa 
pels salts d’aigua i pous que 
forma el riu entre les roques 
i el bosc. El recorregut acaba 
passant pel pont d’Entreme-
saigües, lloc on es troben els 
dos rius, Madriu i Perafi ta. 
Van ser 20 km de ruta i poc 
més de 1.100 m de desnivell 
que ens van deixar merave-
llats. 

El divendres 11 de juliol 
vam celebrar el clàssic sopar 
d’estiu al Consist Parc. 

Les properes sortides que 
tenim programades, per als 
mesos de juliol i agost, són 
ambdues al Parc Natural 
d’Ordesa (Osca).

Les fotografi es des les sor-
tides estan penjades a la web 
del centre (http://www.cea-
gramunt.com)   ■

Vam fer un tom 
circular entre les 
Valls del Madriu i 
del Perafi ta que 
estan declarades 
Patrimoni Natu-
ral Mundial de la 
humanitat per la 
UNESCO.
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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
  - Km 0
     - GERÈNCIA

- VEHICLES NOUS
  - Km 0
     - GERÈNCIA

MAQUINÀRIA FORESTAL
AGRÍCOLA - JARDINERIA

ARTESA DE SEGRE  -  TEL. 973 40 01 48

OUUS

A

OUSOUUSSOUS

AA
MAQMA UINNÀRIÀRIA FA FORESTASTAL
AGRÍCOÍCOLALA J- JARDARDINERIA

TEL 973 40 01 48

El millorEl millor
preu!!preu!!El millor
preu!!

Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago

jardiner

 Poda d’arbrat agrícola

 Poda d’arbrat urbà i ornamental

 Manteniment de jardins existents

 Aplicació de tractaments fitosanitaris

 Disseny manual i digital

Tel. 658 921 335   jardinsdesecar@gmail.com

 Col·locació sistemes de reg

pintura i decoració

Roman Serra
695 558 383
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“Runes de somnis colgats”

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Quan vint-i-cinc anys enrere vam començar 
a recollir informació per redactar el llibre 
sobre la Guerra Civil a la nostra vila vam 

focalitzar la recerca en dues direccions: en primer 
lloc, devers la informació escrita que hi pogués 
haver al nostre abast; en segon lloc, entrevistant 
molts dels protagonistes que encara eren vius. Ja 
s’ha dit en altres ocasions que la documentació 
escrita existent a Agramunt era més aviat minsa 
i això, sens dubte, fou un greu problema per a la 
recopilació de dades; en canvi, la informació oral, 
encara “agafada” a temps, va suposar una gran 

ajuda en la recomposició d’un tren-
caclosques gegant al qual mancaven 
moltes peces.

A fi nals del mes passat vam pre-
sentar l’edició millorada i ampliada 
d’aquell llibre que es va editar en for-
ma de fascicles apareguts periòdica-
ment dins la nostra revista. Els canvis 
que ara s’hi ha fet han estat consubs-
tancials i, en alguns aspectes, signi-
fi catius i importants. No només en la 
part més visual, gràcies a una major 
i millor informació gràfi ca que hi és 
molt ben reproduïda, sinó també en 
la revisió, rectifi cació i ampliació del 
redactat en molts apartats. D’aquí que 
alguns companys de redacció defensin 
que La frustració de l’esperança és, de 
fet, un nou llibre.

S’ha de dir en honor a la veritat que els autors 
que signem l’exemplar, que fórem els que redac-
tàrem els textos i els supervisàrem, rebérem l’aju-
da d’altres companys de la redacció en les en-
trevistes, en la localització de material, en el pas 
del text primer a format word, o en l’assoliment 
d’una composició bonica i atractiva. Per això s’hi 
han d’afegir als noms de la portada Jaume Cots, 
Joan Pijuan, Josep Rovira i Rosa Mari Sera com a 
insignes col·laboradors.

Quan es va fer la primera edició del llibre s’hi 
apuntava la possibilitat que més endavant es po-
gués fer una reedició millorada, ja que restaven 
molts punts foscos en tot l’entramat del que va 
passar durant la guerra al nostre poble. Ara podem 
dir que la reedició que suggeríem ja s’ha portat a 
terme perquè durant aquests anys de democràcia 

hem anat descobrint informacions que han per-
mès ampliar la primera versió. Tot i que també 
tenim present que les descobertes no s’han aca-
bat i que a mesura que passin els dies és possible 
que es trobin altres dades, cosa que pot perme-
tre d’aquí a un cert temps modifi car i ampliar la 
present edició. És a dir, que no tot ha estat dit 
ni és defi nitiu. Encara que en això juga un paper 
primordial la nostra revista Sió que, a mesura que 
hom descobreix fets o papers que no posseíem, va 
publicant-los tot posant al dia els fi dels lectors.

Algú es preguntava per què s’havia escollit el 
títol La frustració de l’esperança. L’explicació és 
senzilla quan es coneix una mica l’entramat del 
que va passar. Durant el temps de la República hi 
hagué una efervescència política i molta gent que 
s’identifi cava amb partits progressistes i d’esquer-
res creien que les coses podien canviar en positiu 
per a la majoria: l’educació, la sanitat, la cultura, 
el treball, la possessió de la terra, els drets de les 
dones... I de fet molts d’aquests punts durant el 
curt període republicà van millorar considerable-
ment (tot i la reculada en temps del Bienni Ne-
gre). Hi hagué una gran esperança de millora en 
molts aspectes, que es va veure escapçada per la 
revolta militar que va suposar una guerra entre 
germans de quasi tres anys i una postguerra llar-
guíssima i interminable. L’alçament de l’exèrcit i 
tot el que comportà fou sens dubte “la frustració 
de l’esperança” de moltes persones. Parafrasejant 
el poeta Màrius Torres, el braç potent de les fúries 
tirà a terra la ciutat d’ideals que hom volia bastir i 
la convertí en runes de somnis colgats.

El catorzè volum dels col·leccionables de Sió 
marca una nova fi ta en la recuperació de la nos-
tra història. No només ha estat la traca fi nal dels 
actes commemoratius del cinquantenari de la re-
vista, sinó que suposa un haver anat més enllà en 
la recuperació de la pròpia identitat com a poble. 
Conèixer el que va passar durant la Guerra Civil és 
important perquè va ser una ferida profunda que 
ha marcat generacions. Amb l’edició del llibre i 
l’oferta gratuïta als subscriptors, gràcies al mece-
natge de les institucions nostrades, aconseguim 
que l’exemplar arribi a tothom. Perquè cal que tot-
hom pugui obrir les fi nestres al passat. Perquè cal 
que tothom conegui com la guerra i el franquisme 
van frustrar l’esperança de tot un poble.   ■
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La Guerra Civil a Agramunt

LA FRUSTRACIÓ
DE L’ESPERANÇA

Ramon Bernaus Santacreu  ·  Josep Bertran PuigpinósJosep Maria Planes Closa  ·  Joan Puig Ribera

Amb l’edició 
del llibre 
i l’oferta 
gratuïta als 
subscriptors, 
gràcies al me-
cenatge de les 
institu cions 
nostrades, 
aconseguim 
que l’exem-
plar arribi a 
tothom.

El catorzè vo-
lum dels col-
leccionables 
de Sió marca 
una nova fi ta 
en la recu-
peració de la 
nostra histò-
ria.
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TEL 973 39 06 31  -  FAX 973 39 23 07
ESTUDIS NOUS, 21  -  25310 AGRAMUNT         
ASSESSORIA-AGRAMUNT.COM

JOSEP ORTIZ LLENA

D ’ A G R A M U N T

FISCAL
LABORAL

COMPTABLE
JURÍDIC

GESTORIA
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Ocells: colltort

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

El colltort està emparentat amb el grup 
dels picots, però si hem de ser sincers 
li trobarem poques semblances amb 

aquests parents seus. El seu plomatge és for-
ça dissimulat, i les seves mides se situen al 
voltant dels setze centímetres. El nom fa re-
ferència a la facultat que té de poder girar el 
cap en totes direccions amb una habilitat fora 
de sèrie. I quant a la població del nostre país 
diríem que més aviat és minsa, posat que al-
guns entesos la situen entre les sis i les set 
mil parelles. Un ocell estival i no pas forestal. 
El seu aliment es basa sobretot en formigues, 
encara que, de vegades, no descarta engolir-se 
algun que altre insecte.

Les úniques semblances del colltort amb els 
picots potser serien que té la mateixa llengua 
llarga i llefi scosa i els dits dels peus com tots 
els parents, o sigui, dos encarats endavant i els 
altres dos encarats mirant endarrere, la qual 
cosa li va molt bé per moure’s pujant i baixant 
pels troncs dels arbres.

És un ocell no gaire gros, més petit que un 
estornell, que vesteix el color de la fullaraca, la 
qual cosa li afegeix una gran capacitat a l’hora 
d’esmunyir-se per poder passar desapercebut.

El colltort tampoc no està tan lligat al bosc 
com la resta dels altres picots. Diríem que més 
aviat li agraden els boscos petits alternats amb 
camps de conreu o els boscos de ribera, així 
com, fi ns i tot, els jardins i els parcs urbans.

Ell també cria dins els forats, però han de 
ser forats naturals, posat que no té la capaci-
tat de poder treballar la fusta com tenen els 
seus parents convencionals i, per tant, s’ha 
de conformar amb els habitatges que ja estan 
construïts, encara que, de tant en tant, també 
accepta fer-ho en caixes niu que algunes agru-
pacions els ofereixen en diverses zones bosco-
ses, cosa que no se’ls acudiria mai del món a 
cap dels seus parents més propers que tenen 
per norma bastir-se-les al seu gust.

Migrador
Una altra diferència amb la resta de la famí-

lia és que el colltort és l’únic migrador de tota 
la colla, la resta són sedentaris de soca-rel. 
Quan ha passat el bon temps i la cria ja està 
esquerada emigren junts cap a l’Àfrica i fi ns a 
la primavera següent quan ja ha passat el fred 
no tornen a Catalunya, és el moment en què 
el menjar corresponent ja no és tan complicar 
de trobar

Com he dit més amunt, el nom de colltort 
representa l’extrema habilitat amb què el pot 
girar amunt i avall i cap a la dreta o cap a 
l’esquerra, però és que a més a més, aquestes 
estranyes distorsions formen part d’un costum 
molt particular del propi ocell, les quals posa 
en pràctica sempre que se sent amenaçat per 
qualsevol depredador, ja sigui mentre està co-
vant al niu o quan algú (un anellador per exem-
ple), el té a les mans; llavors el colltort mou el 
coll amb una gran rapidesa, igual com si es 
tractés d’una serp, i aixeca les plomes del cap. 
El comportament que sembla amenaçador té 
la funció de voler distreure el seu possible
enemic i, de passada, poder-se escapolir. 
Fent-ho així, moltes vegades el colltort pot fu-
gir aprofi tant el moment de distracció mentre
l’altre encara està en dubtes de si realment 
està davant d’un element perillós o si de veri-
tat les aparences no tenen res a veure amb la 
realitat.   ■

És un ocell no 
gaire gros, més 
petit que un estor-
nell, que vesteix el 
color de la fullara-
ca, la qual cosa li 
afegeix una gran 
capacitat a l’hora 
d’esmunyir-se 
per poder passar 
desapercebut.
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Demanar per Josep Mª
600 446 600  -  973 390 331600 446 600  -  973 390 331

TAXIS AGRAMUNT

Vehicles de 4, 6 i 8 places
24 hores24 hores

perruqueria unisex - estètica

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

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

Av. Marià Jolonch, 4  baixos

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

25310 AGRAMUNT

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

centre veterinari d’Agramunt
Anna Eroles
Veterinària

Urgències 670 22 10 37
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Un deute pendent, potser...

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Els components del “Col·lectiu GARBA” 
(així és com es denominen), que durant 
un cert temps no es manifesten talment 

com si caiguessin en letargia, sobtadament 
emergeixen i ens sorprenen organitzant al-
gun acte o manifestació de caire cultural. En 
aquesta ocasió ha estat la presentació de la 
conferència que sota el títol “De la concepció 
al naixement. Què fem si hi ha un problema?”, 
va desgranar el Dr. JOSEP Mª LAILLA VICENS 
el dia 27 de juny a la sala teatre del Casal 
Agramuntí.

Tal com era d’esperar, la conferència del Dr. 
Lailla al meu entendre fou magistral, plane-
ra, entenedora, sense emprar tecnicismes de 
difícil comprensió. Fou d’agrair la senzillesa 
de les seves explicacions que va saber posar 
a l’abast de tothom i així ens il·lustrà sobre 
el complicat procés que s’esdevé en la fecun-
dació que sense dubtar és el màxim objectiu 
de la nostra existència i que, tot i essent una 
funció natural, no està exempta, però, de com-
plicacions. Recolzant-se en unes projeccions 

fotogràfi ques d’ecografi es fetals, ens mostrà 
algunes de les malformacions que es produei-
xen i que fa que ens preguntem: com pot la 
naturalesa humana produir aitals fenòmens? 
Alguns, i gràcies als avenços mèdics, es poden 
corregir, però altres són irreversibles. I què cal 
fer en aquests casos?

D’aquí el Dr. Lailla passà al tema sempre es-
pinós de la interrupció voluntària de l’embaràs, 
és a dir, l’avortament. Es va mostrar molt caut 
sobre aquesta qüestió i va evadir manifestar-se 
a favor o bé en contra de la seva pràctica; el 
que sí va deixar molt clar és que ell es defi neix 
com un defensor de la vida. També amb el su-
port de projeccions fotogràfi ques ens il·lustrà 
amb dades estadístiques sobre els percentat-
ges per edats de dones que s’hi sotmeten i 
acabà que, en tots els casos, la dona que el 
practica sofreix un trauma emocional que ge-
neralment requereix assistència posterior.

No sé si hauré sabut resumir el parlament 
del Dr. Lailla, que fou seguit amb molta aten-
ció per tot el públic, majoritàriament femení. 
Em va estranyar que l’assistència fos més aviat 
migrada (especialment de dones joves), ja que 
el tema els havia d’interessar. Potser l’acte no 
va ser sufi cientment anunciat.

I per acabar no puc deixar de fer esment del 
que va manifestar el conferenciant a l’inici 
del seu parlament. Segueix vinculat a l’Hos-
pital Sant Joan de Déu de Barcelona, i de nou 
oferí el seu suport a qualsevol agramuntí que 
necessiti acudir a aquell centre sanitari (sé 
d’alguns que li estan agraïts) i manifestà una 
vegada més l’estima que sent per Agramunt 
fi ns a l’extrem, digué (i cito de memòria les 
seves paraules): “Hom no és fi ll d’allà on naix, 
sinó d’aquell indret que estima. I jo estimo i 
em sento agramuntí”. Crec que només per això 
i també pel fet de tractar-se d’un personatge 
rellevant internacionalment en el món de la 
Ginecologia i Obstetrícia, s’hauria de pensar 
seriosament en el que ja es demanava en la 
secció LA 3... d’aquesta revista dels mesos de 
juliol 2011 i maig 2012 i fer Fill Adoptiu de la 
Vila el Dr. JOSEP Mª LAILLA I VICENS.

Pasqual Castellà

Tal com era d’es-
perar, la conferèn-
cia del Dr. Lailla al 
meu entendre fou 
magistral, planera, 
entenedora, sense 
emprar tecni-
cismes de difícil 
comprensió. Fou 
d’agrair la senzi-
llesa de les seves 
explicacions que 
va saber posar a 
l’abast de tothom.

JOSEP BERTRAN



32 [JULIOL 2014]sió 605



49

1992

La Generalitat presenta el 
projecte de millora de la car-
retera entre Agramunt i Artesa 
de Segre, una obra molt rei-
vindicada durant els darrers 
anys. En total són 13 quilò-
metres que inclouen la cons-
trucció de tres nous ponts al 
terme d’Agramunt, un sobre 
el Sió i dos sobre el canal 
d’Urgell a Agramunt i Ma-
fet. El pressupost inicial és 
de 665 milions de pessetes. 
Les obres, com acostuma a 

passar, es van retardar sobre 
les previsions. Inicialment no 
es contemplava la variant de
Mafet, encara que anys més 
tard es va construir. Les obres 
van començar a primers de 
març del 1993 i no es preveu 
la travessia d’Agramunt, des 
del camí de les Planes a la 
cruïlla amb el polígon indus-
trial.

En relació a les obres de 
la carretera, l’Ajuntament 
cedeix a la Generalitat els 
terrenys que ocupa l’antiga 
“Casilla del Caminer” situada 

just a l’entrada de la població 
després del pont del canal. Es 
preveu la urbanització de tota 
aquesta zona. L’any 2014 en-
cara no s’hi ha fet cap obra i 
els terrenys presenten un as-
pecte molt descurat.

El mes de març es fan els 
treballs d’enquitranat de la via 
que travessa el polígon indus-
trial i que connecta les car-
reteres de Cervera i Tàrrega. 
Dintre de la millora de comu-
nicacions amb l’àrea industri-
al es demana la construcció 
d’una passarel·la sobre el Sió 

Entrada d’Agramunt des de la car-
retera d’Artesa. Des de feia anys 
es demanava la seva rehabilitació 
i fi nalment l’any 1992 se n’aprova 
el projecte. Les obres s’inaugura-
ran el mes de juliol del 1994.

Els operaris treballen en la instal-
lació dels diversos serveis. En la 
foto un moment de l’entrevista a 
l’ alcalde, Josep Huguet, durant el 
rodatge d’un reportatge televisiu.

A baix a la dreta, treballs d’expla-
nació de la carretera. Les obres 
van afectar només la calçada 
ja que vint anys després encara 
s’han de fer les d’urbanització de 
les voreres.



50

AGRAMUNT
1964 -  2014 50 ANYS D’URBANISME

que connecti el Passeig Nou 
amb el polígon. Es comença 
la redacció del projecte urba-
nístic del Passeig Nou i del 
carrer dels Horts. Les obres 
obligaran a la retirada d’algu-
nes petites edifi cacions per 
donar l’amplada corresponent 
als nous carrers.

1993
L’actual plaça del Clos és 

objecte de polèmica ja que els 
veïns de la zona són contraris 
al projecte de construcció de 

dues línies de cases unifami-
liars adossades amb coberts, 
una a cada banda. Es pen-
gen un parell de cartells amb 
el text “Volem tota la plaça, 
cases no” i es recullen unes 
dues-centes fi rmes en contra 
del projecte. ERC, impulsora 
de la protesta, demana que es 
comprin o permutin els ter-
renys que s’han de construir i 
s’ampliï la plaça, una deman-
da que no prosperarà.

El mes d’abril Guillem Vi-
ladot estrena el primer edi-

fi ci de la Casa de la Poesia 
Visual, Lo Pardal, després 
de les obres de rehabilitació 
i reconstrucció d’un vell edi-
fi ci que comprà l’any 1991. 
En total són 300 metres qua-
drats de superfície distribuïts 
en cinc plantes. L’immoble té 
entrada per la plaça Pare Gras 
i pel corriol del Forn. La inau-
guració es fa el mes d’octubre 
coincidint amb el lliurament 
del Premi Guillem Viladot.

Segons un estudi patroci-
nat per la Caixa de Catalunya 

Les obres de rehabilitació de la 
carretera d’Artesa van enderrocar 
l’antiga “Casilla” que ocupava 
el “casillaire”, una persona 
encarregada del manteniment de 
la carretera.

A la dreta, obres de reposició de 
la xarxa de reg de les fi nques del 
costat de la carretera.

Els veïns de la plaça del Clos es ma-
nifesten en contra de la construcció 
de dos blocs de cases adossades 
als costats de llevant i ponent. En la 
foto l’espai ocupat per l’herba.

Per manifestar el seu malestar per 
la construcció dels habitatges, els 
veïns pengen una pancarta a la 
tanca de la plaça (dreta).
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el municipi d’Agramunt és el 
que té un creixement demo-
gràfi c més sostingut de tots 
els de l’Urgell entre els anys 
1960 i 1986, amb una taxa 
acumulativa de l’1,4 per cent, 
mentre que el de Tàrrega va 
ser de l’1,17 i el de Bellpuig 
del 0,7. Segons aquest estudi 
el municipi no pot donar feina 
a tota la seva població, ja que 
pateix un desequilibri ocupa-
cional que comporta que úni-
cament pot donar feina al 80 
per cent del seus veïns amb 

edat laboral, 1.727, un 37% 
de la població.

El dia 2 de setembre s’obre, 
“provisionalment” l’Espai Gui -
novart. El recinte està tot aca-
bat i es troba en fase de mun-
tatge de l’obra permanent. 
Amb tot, l’artista l’obre du-
rant la Festa Major perquè els 
veïns puguin veure la trans-
formació de l’antic Mercat. 
El president de la Generalitat, 
Jordi Pujol, inaugurarà ofi ci-
alment el recinte el dia 2 de 
juliol del 1994.

Les obres de la carretera 
d’Artesa afecten directament 
Agramunt. El mes d’octubre 
comença la construcció del 
nou pont sobre el Sió. Això 
obliga que el trànsit es desviï 
per l’interior de la població. 
Es calcula que l’afectació du-
rarà uns tres mesos. Aquests 
dies es denuncia la mala se-
nyalització de les obres en 
diversos trams de la C-240 
pel perill que suposa per als 
vehicles que hi circulen, es-
pecialment de nit, el que ha 
ocasionat més d’un accident. 
Finalment la carretera s’obre 
a la circulació el 25 de maig 
de 1994 i la inaugurarà el 
president Pujol el 2 de juliol 
del mateix any.

1994
Comença la recuperació 

després de la crisi general 
d’aquells anys que deixà no-
tar la baixa en les construc-
cions d’habitatges i naus 
industrials. Quant al nombre 
d’habitants, continua creixent 
molt lentament amb l’objec-
tiu fi xat dels 5.000. De mo-
ment, a l’espera de l’arribada 
de la immigració ens quedem 
als 4.892.

Una vegada enllestit l’in-
terior de l’Espai Guinovart, 
s’anuncien les obres de re-

SIÓ va seguir les obres i la fase 
del muntatge per part del Guino. 
La Cabana encara no està pas 
acabada i davant del mural hi ha 
les bastides instal·lades. Estat de 
la cabana l’estiu de 1993.

Enderroc del pont sobre el Sió de 
la carretera de Tàrrega. Durant 
mesos la circulació es desvià per 
l’interior de la població.

Durant la Festa Major del 1993 
els agramuntins van poder ullar 
el muntatge de l’obra guinovarti-
ana a l’Espai (a la dreta).
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modelació de tota la plaça. Es 
tallen els arbres, es canvia tot 
el terra, es posen els coberts 
metàl·lics, faroles de nou dis-
seny i la gran escultura de 
les balances. El pressupost 
previst és de 20 milions de 
pessetes a càrrec de la Ge-
neralitat. Malgrat els canvis 
continuarà acollint les para-
des del mercat dels dimecres.

Les normatives europees 
sobres diversos temes es van 
endurint i cal una posada al 
dia. Això és el que li passa a 
l’Escorxador Municipal que
és objecte de diverses obres 
de remodelació per evitar el 
seu tancament. Les millores 
se centren en l’enrajolat de 
les parets de les dependèn-
cies on se sacrifi quen els ani-
mals i es manipula la carn. 
També cal canviar el terra 
on es col·loca un sistema de 
neteja amb aigua a pressió 
a més de millorar la zona de 
recepció dels animals, porcs
i corders, que s’han de sacri-
fi car.

Finalment, i després de 
molt temps de gestió, s’ender-
roquen els edifi cis que hi ha a 
la cruïlla del Pou amb el car-
rer dels Horts, el que permet 
ampliar l’antic carreró i fer-hi 
una plaça al costat de l’en-
trada del Passeig, on després 
s’hi traslladarà el monument 
al torronaire. En aquesta zona,
a la dreta del Pont s’instal·la -
rà el mes de juliol una pas sa-
rel·la metàl·lica de 30 metres 
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Es rehabilita tota la plaça del Mercat amb un projecte del propi Guinovart.

S’arrenca la pavimentació que s’havia posat a l’època de Regions Devastades i se 
substitueix per uns panots. Una vegada enllestit el terra, es van col·locar totes les 
estructures metàl·liques de la balança i els coberts.

Aquest dos petits edifi cis en van enderrocar per ampliar el carrer del Horts i obrir l’actual 
plaça del Torronaire. Va ser una obra relativament senzilla per de gran repercussió urbanística.
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de llarg, dividits en dos trams, 
i 20 tones de pes.

L’Ajuntament obre un ex-
pedient sancionador con-
tra l’empresa Aynocal S.A. 
per l’abandonament en què 
es troba des de fa dos anys 
l’edifi ci a mig construir a la 
cruïlla de les avingudes Jau-
me Mestres i Agustí Ros. El 
Consistori diu que actuarà 
subsidià riament per realitzar 
els treballs necessaris per 
garantir la seguretat dels via-
nants davant els perills que 
suposen els despreniments.

A primers de maig s’instal-

len dues passarel·les metàl-
liques sobre el Sió al fi nal 
del Passeig Nou. El viaducte 
servirà per a vehicles lleugers 
que podran accedir a la zona 
del polígon industrial. Tam-
bé és previst que serveixi de 
connexió amb el carrer dels 
Horts, obert recentment, per 
accedir a la zona del Pou. Les 
dues estructures pesen vuit 
tones cadascuna i estan sub-
jectes a dos blocs de formigó 
encara que, en cas de riuada, 
es poden aixecar per un dels 
extrems.

El mes de juny comencen 
les obres de construcció de la 
depuradora d’aigües residu-
als. Tindrà una capacitat per 
tractar 2,7 milions de litres 
diaris de mitjana, amb una 
capacitat de 12,5 a 337,5 
metres cúbics cada hora. El 
tractament es fa per un siste-
ma biològic. L’aigua a tractar 
hi arriba mitjançant un col-
lector que la recull passat el 
Pont de Ferro a través d’una 
estació de bombeig. La planta 
es va inaugurar ofi cialment el 
mes de març del 1995.

Comencen les obres d’ur-
banització del Passeig Nou 

L’Ajuntament expedienta el promotor de les obres de l’immoble situat entre la cruïlla de les 
avingudes Agustí Ros i Jaume Mestres pel perill que representa l’abandó en què es troba.

Es col·loca una doble passarel·la per a vehicles lleugers al fi nal del Passeig Nou. Servirà 
per connectar amb la zona del polígon industrial i la carretera de Tàrrega. D’aquesta 
manera un sector de creixement de la vila evita passar per l’interior de la població.

També es va instal·lar un altra passarel·la, aquesta de vianants, al costat del pont romànic. Instal·lació dels suports del pont que després tant van costar de treure.
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que va des de la carretera de
Cervera fi ns al polígon a través 
de la nova passarel·la metàl-
lica, amb un pressupost de 
4,5 milions de pessetes. Tam-
bé s’aprova el projecte tècnic 
per urbanitzar el Camí Vell de 
Tàrrega, la via que comunica 
fi ns a la carretera de Tàrrega 

passant pel primer polígon. 
Té un pressupost de més de 
40 milions de pessetes. Els 
veïns n’hi posaran més de 
28 milions. Han passat més 
de 20 anys des que es van 
començar a instal·lar les pri-
meres indústries. Les obres 
duraran més del previst i els 

veïns de la zona es queixaran 
ja que, malgrat que encara no 
estigui asfaltat, el trànsit de 
vehicles pesats s’incrementa 
notablement.

El mal estat del ferm d’al-
guns carrers, especialment 
els que comuniquen amb la 
travessia de la carretera de 
Tàrrega-Artesa, aixequen la 
queixa dels veïns, com els del 
Camí de les Planes. Sembla 
que les obres d’infraestruc-
tures que es fan aquests anys 
provoquen aquestes defi cièn-
cies però els usuaris exigeixen 
a l’Ajuntament un manteni-
ment adequat fi ns que s’aca-
bin les obres.

1995
La Generalitat clausura 

l’abocador de residus urbans 
que des de fa molts anys 
funciona al capdamunt de la
Serra d’Almenara, al costat 
d’un tram de la Carrerada. 
Des de la posada en marxa a 
Tàrrega de l’abocador contro-
lat d’àmbit comarcal, queda 
prohibida la utilització del 
d’Agramunt que, entre altres 
molèsties, periòdicament era 
el causant d’incendis donat 
que sempre hi havia un foc 
latent a l’interior de les dei-
xalles. Inicialment està pre-
vist destinar a un abocador 
controlat una part de les 12 
hectàrees que ocupava. Un 
projecte que no s’arribà a exe-
cutar.

L’Ajuntament ordena l’en-
derroc, per tràmit d’urgència, 
de la casa del número 1 del 
carrer Castell que amenaça 
ruïna. En una primera ins-
tància s’hi van col·locar uns 
travessers ja que la façana 
s’inclinava perillosament. 
Aquest no és l’únic edifi ci 
que s’enderroca. A causa de 

L’any 1994 comença un període 
de renovació d’edifi cis del centre 
històric amb l’enderroc dels vells 
que són substituïts amb altres 
de nova planta. Edifi ci del carrer 
Àngel Guimerà.

Abans d’enderrocar els immobles 
de la dreta del segon tram del 
carrer Sant Joan es van haver 
d’apuntalar, ja que amenaçaven 
ruïna i el procés de renovació de 
tota l’illa va ser molt lent.



55

la precària situació de molts 
immobles del casc antic, 
especialment al carrer Sant 
Joan, s’ordena que s’apunta-
lin o que es tirin a terra.

Comença així un procés 
que portarà a la rehabilitació 
de quasi tota l’illa compresa 
entre els carrers Sant Joan, 
Germandat, Travessia i Pas 
de Ronda. Amb el temps s’hi 
construirà un bloc amb 14
habitatges de protecció ofi -
cial. La destinació dels bai-
xos ha anat canviant amb el 
temps. Inicialment es volien 
destinar a equipaments so-
cials o culturals, com el Mu-
seu o Casal d’Avis, però 17 

anys més tard encara estan 
sense ocupar. Durant aquest 
any hi ha com una mena de 
“febre demolidora” i s’ender-
roquen més d’una dotzena 
d’habitatges. Aquesta febre 
continua rà els propers anys 
per, tot seguit, construir-ne 
de nous. D’aquesta manera, 
de mica en mica, es va re-
habilitant el malmès centre 
històric.

A mitjans d’any comença 
el procés per tal de convertir 
tota la zona de la Fondan-
dana en un gran espai lúdic 
i de serveis. En aquest mo-
ment únicament funciona el 
pavelló poliesportiu i la resta 
dels 30.000 m2 està sense 
urbanitzar. Es preveu un pres-
supost de quasi 50 milions 
de pessetes, la meitat de les 
quals seran subvencionades 
per la Unió Europea S’anun-
cia la intenció de construir un 
segon pavelló que es farà en 
diverses fases a mesura de les 
disponibilitats econòmiques, 
especialment de les subven-
cions. Les primeres obres, la 
solera del futur pavelló, co-
mencen el mes d’agost del 
1996.

1996
S’anuncia el trasllat de la 

bàscula municipal de la plaça 
del Pou al polígon industrial. 
Hi ha un pressupost de més 
de cinc milions de pessetes. 
Fins aleshores aquest equi-
pament sempre havia estat 
instal·lat al Pou. També es 
projecta una remodelació de 
la part central del Passeig 
amb un pressupost de 17,5 
milions de pessetes. Aquesta 
zona verda està molt malmesa 
des que fa uns anys s’havien 
arrencat tots els arbres com a 
conseqüència d’una malaltia 
que els afectava. Es delimi-
ten diverses zones, planten 
arbres, s’instal·la nou enllu-
menat i es crea un parc infan-
til, entre altres millores.

El 29 de juny Guillem Vi-
ladot obre el nou edifi ci de 
Lo Pardal 2, encara que la 
inauguració es farà durant la 
Fira del Torró. És un immoble 
adossat al primer amb el qual 
queda intercomunicat. Té 
600 metres quadrats de su-
perfície distribuïts en diverses 
plantes. L’artista ha comprat 
i enderrocat l’edifi ci del da-
vant. Inicialment pacten amb 

Obres de construcció de l’edifi ci de 
Lo Pardal 2 que s’inaugurà el 1996. 
Davant per davant s’enderroca un 
vell immoble en el qual es construi-
rà Lo Pardal 3 després d’abandonar 
el projecte inicial de convertir el 
pati en un espai públic dissenyat 
per Daniel Gelabert.

Falta pocs anys perquè s’arribi 
al segle XXI i sembla que s’ha 
d’acabar el món. S’entra en un 
frenesí per substituir cases velles 
per noves i els enderrocs abunden 
al centre de la població. A la foto, 
1996, es tiren a terra dues de les 
primeres cases, números 2 i 4, 
que es van construir fora muralles 
a la plaça del Pou a principis del 
segle XIX.
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l’Ajuntament la urbanització 
d’una plaça pública amb un 
conjunt monumental obra de 
l’arquitecte Daniel Gelabert. 
Finalment, però, Viladot de-
cideix construir-hi un immo-
ble que serà Lo Pardal 3. Les 
obres comencen l’octubre del 
1997.

Per un altre costat durant 
aquests anys continua la 
“febre enderrocadora” i són 
nombrosos els edifi cis antics 
que es tiren a terra per subs-
tituir-los per altres de nova 
planta. L’envelliment i els 

danys estructurals que pro-
voquen les pluges obliguen a 
fer-ho en alguns, mentre que 
en altres es fa de forma volun-
tària en el marc de la millora 
urbanística que viu la nostra 
vila, superada la crisi dels pri-
mers anys de la dècada. Entre 
aquests destaquem els edifi -
cis números 2 i 4 de la plaça 
del Pou. Són els primers ha-
bitatges que es van construir 
fora muralla entre els segles 
XVIII-XIX, quan aquell indret 
era conegut com el Pla del 
Pou.

1997
L’any comença amb l’anun-

ci de l’enderroc de la sala cafè 
del Casal i la construcció d’un 
nou edifi ci. Inicialment s’ha-
via estudiat fer-hi únicament 
unes obres de millora per su-
plir les carències d’aquest ve-
terà equipament. Finalment 
s’optà per substituir-lo per un 
de nou. El projecte contempla 
la construcció de dues plan-
tes i un soterrani. La del peu 
del carrer es destina a cafè i 
les altres dues a biblioteca. 
També es renoven els estudis 
de Ràdio Sió i es crea una 

petita sala de conferències o 
reunions. El pressupost inicial 
és de 45 milions de pessetes.

Les obres que s’han de fer 
al centre Macià-Companys 
obliguen a traslladar la Llar 
d’Infants. Per aquest motiu es 
presenta un projecte per cons-
truir un edifi ci dins els recinte 
del centre escolar del Passeig, 
les Escoles Noves. S’hi desti-
nen 15 milions de pessetes i 
es fan en tràmit d’urgència ja 
que a començament de curs 
ha d’acollir els infants.

També a mitjans de juny 
comencen les obres de re-
modelació del recinte antic 
del cementiri municipal. Da-
vant el perill que s’enfonsi, 
s’enderroca la galeria Nostra 
Senyora dels Dolors que acull 
uns 150 nínxols. Moltes de 
les restes es traslladen a uns 
altres nínxols que s’han cons-
truït fa poc. Alguns dels fami-
liars hi són presents. Els que 
no s’han pogut localitzar es 
dipositen en un ossari.

L’empresa Repsol-Butano 
anuncia el projecte de dotar 
Agramunt d’una xarxa de dis-
tribució de gas a través d’un 
conveni amb la Generalitat i 

Les màquines han de fer mans 
i mànigues per tirar les cases a 
terra i endur-se la runa, com és 
el cas del carrer Vilavella.

L’any 1998 la cantonada de Jaume 
Mestres i Estudis Nous està a punt 
per edifi car. S’ha enderrocat un 
dels edifi cis més emblemàtics 
d’Agramunt.

L’any 1999 es tirà a terra un 
immoble de l’avinguda Àngel 
Guimerà, un dels carrers on més 
s’actua durant aquesta dècada 
de grans transformacions.
Actualment hi ha la farmàcia 
Esteve (foto de la dreta).
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l’Ajuntament. El projecte pre-
veu la ubicació d’uns grans 
dipòsits al polígon industrial 
i des d’allí fer-lo arribar als 
habitatges i industries que ho 
demanin. L’acord amb el mu-
nicipi contempla que l’Ajun-
tament cedirà gratuïtament 
els terrenys per als dipòsits 
i l’empresa estarà exempta 
de pagar l’impost de l’1,5% 
sobre la facturació total. En 
contrapartida l’empresa ga-
sística rebaixarà el cost de 
les connexions a la xarxa. Les 
obres van començar l’estiu 
del 1998 i a partir d’alesho-
res la xarxa s’ha anat estenent 
molt lentament i en diverses 
fases pel centre de la pobla-
ció i encara és lluny d’abastir 
el conjunt del nucli urbà.

1998
S’inicia l’any havent tren-

cat la barrera dels cinc mil 
habitants. Arrenquem amb 
un cens ofi cial de 5.016 
agramuntins. Superar aques-
ta xifra suposa una sèrie de 
canvis, com que el municipi 
passarà, una vegada conso-
lidada la pujada, a una altra 
categoria i rebrà més diners 
de l’Estat. En contrapartida, 
però, l’Ajuntament haurà de 
donar més serveis als ciuta-
dans malgrat que, a la pràcti-
ca, alguns ja es donen. Tam-
bé augmentarà el nombre de 
membres dels Consistori que 
passarà d’onze a tretze.

Passades les festes nada-
lenques comencen les obres 
d’enderroc del Casal. Una re-
troexcavadora tira a terra un 
dels locals més emblemàtics 
d’Agramunt. El Casal es cons-
truí l’any 1934 en l’indret 
on hi havia hagut la bassa 
del molí fariner. Durant les 
obres es descobrí la connexió 

Interior de la sala del cafè del Casal dies abans de ser enderrocat. Aquesta barra del bar es construí als anys seixanta en substitució de 
l’original de marbre, un taulell molt més alt i curt.

En unes quantes hores l’edifi ci construït l’any 1934 del Cafè del Casal se’n va a terra per ser substituït per un altre de nova planta. Les 
obres comencen el gener del 1998.

Les potents màquines s’ho van endur tot per davant. L’arquitecte Josep Mora criticà aquest sistema d’enderroc que el qualifi cà de poc 
respectuós pel medi ambient. Durant aquest enderroc sortí a la llum un tram de l’antiga Segla Molinal que portava l’aigua del Sió des de 
Puigverd a la bassa que ocupava l’espai on es construí el Casal.
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de l’antiga Segla Molinal, la 
conducció que portava l’aigua 
des de la peixera de Puigverd i 
que servia per fer anar el molí 
i després regar una part dels 
Salats i també per omplir els 
geladors que “fabricaven” el 
glaç del Pou del Gel. A princi-
pis de febrer s’adjudiquen les 
obres de fàbrica del Casal per 
un import de 68,8 mi lions, 
un 10% menys del de lici-
tació. Més endavant se n’hi 
destinaran 35 milions més 
per millores no contemplades 
com la calefacció. Les noves 
instal·lacions socioculturals 
s’inauguraran parcialment el
12 de desembre. Primer 
s’obre el cafè, i a la primave-
ra següent, el 22 de maig, la 
resta de les dependències.

L’Ajuntament compra per 

19 milions de pessetes el patí 
de 700 m2 on hi havia cal 
Viladàs amb entrada als car-
rers Sabateria de Baix, Aspi i 
Travessia de l’Aspi. Feia uns 
quants anys que aquesta fa-
mília havia venut la casa a un 
particular que la va enderro-
car donada la feblesa de la 
seva estructura. Malgrat que 
s’havia anunciat que es re-
construiria, van passar els 
anys sense fer-ho. Una vega-
da en poder de l’Ajuntament 
també es va informar que 
s’utilitzaria per aixecar un 
immoble de serveis que no 
s’arribà a fer mai i l’espai ha 
quedat con una zona d’apar-
cament a l’aire lliure. La com-
pra va ser durament criticada 
pels grups de l’oposició amb 
grans acusacions de favori-

tisme contra l’alcalde.
Durant la Diada s’inaugurà 

el nou monument que subs-
titueix el del torronaire que hi 
havia a la plaça de l’Onze de 
Setembre. És obra de Paulí 
Costafreda i representa la co-
neguda estàtua de Rafael de 
Casanova col·locada sobre un 
pedestal de pedres del país 
amb un total de set metres 
d’alçada, la fi gura en té gai-
rebé tres, i pesa 12,5 tones. 
Al baix relleu hi ha esculpides 
escenes representant lluites 
de personatges de la història 
de Catalunya com Jaume I i 
el General Moragues.

Durant la presentació de 
la Fira del Torró s’anuncia la 
construcció d’un segon pave-
lló al costat del primer, desti-
nat especialment a acollir els 

Amb les pedres desapareix 
defi nitivament també una manera 
d’entendre l’oci dels agramuntins. 
Un esperit associatiu. El nou 
immoble refl ecteix aquest nou 
estil de vida.
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certàmens fi rals, actes lúdics, 
esportius, entre altres. Tindrà 
doncs, un caràcter més poli-
valent. En aquell moment ja 
hi havia construïda la base de 
la nova infraestructura.

Comencen les obres de 
restauració de la façana de 
l’edifi ci de l’ajuntament. Els 
treballs comencen rebaixant 
els quatre pilars que aguan-
ten els tres arcs del pòrtic de 
l’edifi ci. Es tracta d’una fei-
na preliminar però tot i així, 
en debilitar-se l’estructura 
d’aquests elements principals 
de la façana, es detecta movi-
ment en l’estructura cosa que 
obliga a parar l’obra i apunta-
lar els tres arcs amb paret de 
totxos. Durant la Festa Major 
del 1999 cau un tros de llosa 
del balcó i causa ferides lleus 
a un diable que participava 
en el correfocs. Els treballs es 
paralitzen fi ns a mitjans del 
2000 que s’adjudiquen a una 
empresa especialitzada.

1999
Comença l’any amb les 

obres programades per reha-

bilitar tot el centre de la plaça 
del Mercadal. El projecte pre-
veu substituir tots els panots, 
retirar la font central i deixar 
tot l’espai en un mateix ni-
vell. Al centre s’hi col·locarà 
un mosaic amb el dibuix de 
la rosa dels vents amb el nom 
popular de cada un; es posa-
ran 16 bancs de fusta, el do-
ble dels que hi havia, una font 
i papereres.

A primers de juliol comen-
cen les obres de rehabilitació 
del ferm de tota la travessia 
de la carretera de Cervera, 
L-303, a càrrec de la Gene-
ralitat. Es substitueix tot el 
ferm i s’instal·len noves in-
fraestructures de serveis i es 
milloren les voreres en alguns 
trams. Les obres, amb un cost 
de 29 milions de pessetes, es 
fan per sectors per evitar el 
màxim de problemes a la cir-
culació. Amb tot, els vehicles 
pesats s’han de desviar pel 
polígon. Les obres s’acaben a 
primers d’agost, bastant més 
tard del previst inicialment.

Una empresa lleidata-
na presenta un projecte per 

A la plaça de l’Onze de Setembre s’hi col·loca un monument a imatge i semblança del 
que Barcelona dedicà al seu dirigent durant el setge de la Guerra de Successió, Rafael 
de Casanova.

L’Ajuntament comença les obres de restauració de Ca la Vila. Aviat, però, es van aturar, 
ja que es comença tocant els pilars i s’afecta l’estructura. L’any 2000, foto, els treballs 
s’adjudiquen a una empresa especialitzada i es reprenen amb força.

Més de 30 anys després es torna a rehabilitar el centre de la plaça del Mercadal, una vegada 
s’han acabat les obres del Casal.
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construir 28 habitatges en el 
pati que antigament ocupava 
la serradora al costat del Sió. 
L’Ajuntament delimità la se-
paració que ha de tenir del 
riu que fi xa en 14 metres. El 
pati, que té una forma irregu-
lar, ocupa una superfície de 
2.000 metres quadrats. L’im-
moble tindrà dues plantes i 

els baixos que es destinaran a 
locals comercials i pàrquing. 
Aquest edifi ci tindrà molts 
problemes abans no s’acabi. 
La fallida del promotor deixa 
penjats els compradors que, 
fi ns i tot, organitzen una pro-
testa pública l’abril del 2001. 
També ho fan les petites em-
preses de serveis que no co-

bren la feina feta.
Es recullen un total de 

6.000 signatures contra la 
construcció d’un abocador 
controlat de residus espe-
cials a la zona del Bosc del 
Siscar. L’oposició a aquesta 
instal·lació es generalitza i es 
fan tota mena de protestes, 
amb l’Ajuntament i els grups 
ecologistes al davant. El 30 
d’octubre s’organitza una 
marxa de protesta per part de 
la Coordinadora Antiabocador 
que es concentra a la masia 
de Cal Mas Nou.

Es presenta el projecte 
d’una nova urbanització que 
es construirà a la sortida 
d’Agramunt en direcció a Ba-
laguer. Són 19.400 metres 
quadrats per construir-hi 28 
habitatges en parcel·les en-
tres 1.940 i 1.050 m2. A la 
zona propera al canal seran 
cases adossades i a la resta 
xalets aïllats. És la primera 
urbanització que es cons-
trueix en aquesta zona de la 
vila que havia quedat al mar-
ge de l’expansió urbanística.

AGRAMUNT
1964 -  2014 50 ANYS D’URBANISME

La Generalitat fa obres a la travessia 
urbana de la carretera de Cervera. 
Afecta el ferm i els serveis.

En el pati de la Serradora del 
costat del Sió es construeix un bloc 
de pisos amb 28 habitatges.

L’empresa promotora fa fallida 
abans d’acabar del tot i els com-
pradors i també petites empreses 
i autònoms que hi han treballat, 
s’han de mobilitzar per cridar 
l’atenció sobre els problemes plan-
tejats per aquest abandonament.
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2000
Aquests primers mesos de 

l’any comencen a aparèixer 
pancartes contra l’abocador 
de residus del Bosc del Siscar 
i s’impulsen manifestacions 
i activitats per conscienciar 
la població. La mobilització 
més important té lloc el dia 2 
de juliol i aplega unes 1.500 
persones vingudes de les co-
marques properes. A fi nals 
d’agost l’administració des-
carta el projecte de l’abocador 
i cessen les mobilitzacions.

El CAU inaugura una seu 
pròpia que ha construït al 
costat del Passeig Nou en 
uns terrenys de prop de 900 
metres quadrats. L’edifi cació 
n’ocupa 300 i el cost de tot 
plegat ha estat de 23 milions 
de pessetes.

L’Ajuntament torna a fer 
obres al Casal. En aquesta 
ocasió es tracta d’ampliar les 
instal·lacions de l’escena-
ri. Per aquest motiu compra 
el cobert que hi ha adossat 
al darrere mateix. Les obres 
previstes comportaran el tan-
cament de la sala teatre per 
un temps indefi nit. A primers 
de l’any 2001 comencen les 
obres d’enderroc de l’edifi ci 
que té 130 metres quadrats.

La Direcció General de Car-
reteres comença les obres per 
eliminar la corba que hi ha al 
fi nal de la pujada del Cam-
pament de la carretera de 
Tàrrega. El projecte, de 72,3 
mi lions de pessetes, afectarà 
uns 600 metres de carretera 
que es desplaçarà cap a l’es-
querra per fer una corba més 
ampla i es rebaixarà el talús 
per suprimir el canvi de ra-
sant.

Es fan els sondeigs a l’in-
dret on s’ha de construir una 
gran bassa per emmagatze-

El escoltes agramuntins, el CAU, a partir del 2000 disposen d’una seu pròpia que construeixen al fi nal del Passeig Nou.

El Casal torna a estar en obres. Ara toca a l’escenari de la sala del teatre. Abans de començar els treballs es tapia la boca amb una 
paret de totxos.

Per l’ampliació es compra un cobert que hi ha al darrere mateix. S’enderroquen les antigues parets d’aquest històric escenari que tants 
nervis ha vist dels actors, afeccionats o professionals que hi han desfi lat durant més de seixanta anys.
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mar l’aigua de boca. El dipò-
sit tindrà una capacitat per 10 
milions de litres. La fi nca té 
uns 20.000 metres quadrats 
i està situada al costat del ca-
nal entre Agramunt i Mafet.

A fi nals de setembre entra 
en servei el Tanatori d’Agra-
munt, situat al polígon in-

dustrial, les instal·lacions del 
qual feia temps que estaven 
acabades però que els temes 
administratius impedien la 
seva obertura. Inicialment 
l’equipament s’havia de situ-
ar a l’avinguda de Catalunya, 
però les queixes dels veïns van 
motivar el canvi d’ubicació.

2001
Comencen les obres de re-

modelació del Camp Muni-
cipal d’Esports. La principal 
novetat serà la construcció 
d’unes grades cobertes, a més 
de la instal·lació d’un sistema 
de reg automàtic i una xarxa 
al voltant del terreny de joc 
per recollir l’aigua de la pluja, 
per un valor total d’onze mi-
lions de pessetes.

La Confederació Hidrogràfi -
ca de l’Ebre endega les obres 
de rehabilitació del tram urbà 
del Sió. Concretament tenen 
com a objectiu complementar 
el tram que està parcialment 
canalitzat entre el pont de 
Puigverd i el pont del Passeig 
Nou. En aquest primer tros de 
riu l’empedrat de la canal té 
una alçada d’uns 60 centíme-
tres i el projecte contempla 
complementar-lo fi ns a l’al-
çada de la resta de la cana-
lització. També es preveuen 
obres de condicionament dels 
marges fi ns a una amplada de 
cinc metres.

Es comencen les obres de 

L’any 2002 es privatitza el servei 
de subministrament d’aigua pota-
ble. A la foto els primers sondejos 
on més tard es construirà l’embas-
sament entre Agramunt i Mafet.

Per tal d’evitar ensulsiades al vessant nord del turó del castell es construeix 
un mur de contenció perquè no afectin el darrere de les cases de la plaça 
l’Amball. Amb tot, la zona s’ha anat degradant i es detecten fi ltracions.

Es fan obres per millorar el primer tram del Sió, entre el pont de Cervera i la passarel·la metàl·lica, que 
està parcialment canalitzat.
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construcció d’un mur de con-
tenció de sis metres d’alçada 
al vessant nord del Dipòsit 
del Castell. Aquesta paret evi-
tarà que la terra i les pedres 
que cauen del tossal afectin 
el darrere de les cases de la 
plaça l’Amball. L’Ajuntament 
inclou en el Pla d’Obres i 
Serveis la urbanització dels 
carrers Molí Vell, Horts i En-
senyament. Les obres comen-
çaran el març del 2002.

El 27 d’abril s’inaugura 

ofi cialment la nova seu de 
l’Escola Municipal de Música 
que ocupa part de l’edifi ci de 
les Escoles del Passeig. Du-
rant els 20 anys d’existència 
el centre musical ha ocupat 
instal·lacions del Macià-Com-
panys, Monges, Ajuntament i 
Cal Mas Vell.

Coincidint amb el 75 ani-
versari de la seva creació, 
s’acaben els treballs per en-
derrocar el que quedava dels 
antics locals de la societat 

La Barretina que van quedar 
desocupats després de la de-
saparició de l’entitat al fi nal 
de la Guerra Civil. Durant uns 
anys es va destinar a les ofi -
cines de Regions Devastades 
i, més tard, a caserna de la 
Guàrdia Civil. Sobre el solar 
es construirà un modern bloc 
de pisos.

El 17 de maig se celebra un 
ple extraordinari per acomia-
dar l’alcalde Josep Huguet, 
que ha ocupat el càrrec els 
darrers 22 anys. Ha presidit el 
consistori sempre en majoria 
i durant el seu mandat Agra-
munt ha coincidit amb el can-
vi urbanístic més important de 
la seva història. El substitueix 
Josep M. Fernàndez que ocu-
parà el càrrec fi ns les prope-
res eleccions municipals del 
2003. Un pacte entre els dos 
grups minoritaris ERC i PSC 
desbancà CiU del govern mu-
nicipal que recuperarà quatre 
anys més tard, el 2007.

2002
A partir d’aquest any queda 

privatitzat el servei de sub-
ministrament d’aigua pota-
ble. L’Ajuntament i l’empre-
sa CASSA fi rmen un conveni 
que preveu una vigència de 
25 anys. Segons el contrac-
te l’empresa concessionària 
ha d’invertir un milió d’euros 
en la millora del sistema de 
subministrament entre el que 
destaca la construcció d’un 
embassament i la millora de 
la xarxa. Una de les clàusules 
estableix el pagament d’un 
cànon, en concepte d’explota-
ció, de 66.110 euros anuals 
amb un increment anual de 
l’IPC. Posteriorment es viuran 
diversos enfrontaments entre 
la fi rma i alguns equips de go-
vern pels criteris divergents a 

S’enderroquen els locals que 
queden de l’antiga Societat la Bar-
retina a l’avinguda Àngel Guimerà, 
just l’any del 75 aniversari de la 
seva construcció.

Després de 22 anys al front de 
l’Ajuntament plega l’alcalde Josep 
Huguet que sempre ha governat 
amb majoria. A la foto l’acte de 
comiat amb la intervenció de Joan 
Puig, en representació del primer 
Consistori, 1979.
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l’hora de l’aplicació d’algunes 
clàusules i un fort increment 
del preu de l’aigua.

S’anuncia l’ampliació del 
Macià-Companys, que té amb 
la construcció d’un gimnàs a 
la part posterior de l’edifi ci un 
dels elements més importants. 
També es preveu la crea ció de 
noves aules, dos celoberts, 
la reordenació de les actuals 
instal·lacions, escales d’emer-
gència, entre altres.

Durant les primeres set-
manes de l’any “s’obren” 
per part de l’Ajuntament el 
Pou del Gel i la Cisterna del 
Convent, dos històrics equi-

paments la recuperació dels 
quals es reclamava des de 
feia anys. El primer s’obre 
parcialment al públic, encara 
que no serà fi ns l’any 2012 
quan s’hi fan les obres ne-
cessàries per poder-ho fer de 
forma permanent. Es tracta
d’un dels pous del gel més
importants de Catalunya. 
Durant la Guerra Civil s’uti-
litzà com a refugi antiaeri. 
D’aquests dos equipaments 
SIÓ en va publicar sengles in-
formacions i reportatges que 
es poden trobar en el llibre 
“Agramunt, Reportatges de la 
Història”.

La brigada municipal obre el Pou del Gel. Primer l’ha de localitzar ja que amb les 
modifi cacions que s’han fet amb el temps a dalt del turó se’n desconeix el punt exacte 
de l’entrada.

L’interior del pou està molt ben conservat. Amb tot, les visites són molt esporàdiques
ja que fi ns anys més tard, 2012, no s’habilita un accés fàcil per a tot el públic.

Fa anys que Cal Casalons, un edifi ci emblemàtic dels anys 50, presenta una greu i perillosa 
degradació que obliga a col·locar-hi una sèrie de mesures protectores. El litigi entre propietari 
i alguns inquilins retarda les obres d’enderroc.
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Xavier Junyent Sangrà
Tel.  625 119 990

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

xavie_reformes@hotmail.com

25310 AGRAMUNT

ferreteria  

FIRAL 
C/ Firal, 21 

25310 Agramunt 
973 39 23 90 
ral@cifec.es 

www.cifec.es   

ELECTRODOMÈSTICS – IMATGE 

vine a 
veure la 

nova secció 

t’esperem 
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Ensopegada a la vorera

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

La veïna d’Agramunt, Ramona Vila Solé, que 
viu a l’avinguda Marià Jolonch, el dilluns 

16 de juny va caure en aquest carrer en enso-
pegar amb les vorades que van posar a la vorera 
per evitar que els cotxes hi aparquessin.

Amb la col·locació d’aquestes vorades, en al-
guns indrets hi va quedar molt poc espai per 
poder-hi passar els vianants i s’ha convertit en 
un parany sobretot per a la gent gran.

Quan van col·locar aquestes vorades van dir 
que ho feien perquè així no hi aparcarien els 
cotxes, però ha estat pitjor el remei que la ma-
laltia. Per què no hi posen pilones com a la 
resta de la vila?

Deixant de banda si és legal o no, el que hau-
rien de fer és treure-ho. Perquè tothom sap que 
la Ramona no és la primera persona que hi cau, 
i sinó que ho preguntin als veïns!

Els responsables municipals haurien de mi-
rar cada carrer com si fos el seu.

Joan Manuel Balasch Vila

Denúncia
Alguns veïns de la 

zona del Raval de 
Dalt, plaça Montserrat 
Pons i del carrer de la 
Portalada ens han fet 
arribar la seva queixa, 
per l’amenaça que re-
presenta la inclinació 
del pal de la llum que 
hi ha a la cantonada 
d’aquestes dues vies 
públiques. El temor i

la queixa els l’han co-
municat a l’Ajunta-
ment sense que, de 
moment, s’hagi solu-
cionat el que conside-
ren un perill constant 
pel trànsit de vianants 
i vehicles. Segons els 
denuncian ts, el pal de 
fusta vella es pot tren-
car en qualsevol mo-
ment.

La Ramona no 
és la primera 
persona que hi 
cau, i sinó que 
ho preguntin als 
veïns!



36 [JULIOL 2014]sió 605

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

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci Agra)
Tel. 973 391 016
Horari: de 9 a 14 h. i de 17 a 21 h.
(de dilluns a dissabte)

Es fan assortiments del nostre producte
per encàrrec

Cremador policombustible 30 kh a 2.550€,

ESTALVIÏ’S UN 60% EN LA SEVA
FACTURA DE GASOIL O GAS

muntatge, sitja, tot inclòs.

Altres potències
consultar.

PER QUALSEVOL CONSULTA: info@ilerpellet.com
673 847 436 / 656 434 418

Ronda dels Comtes d’Urgell, s/n   -   AGRAMUNT (Lleida)

ESTATT LVIÏ’S UNLL 60%

Sac de pèl·let a les nostres
instal·lacions d’Agramunt, 
3’70 €/sac
Sac de pèl·let portat a casa, 
4 €/sac
A granel preus a convenir
segons tonelades.

- 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
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“Com és que a l’Aplec d’Agramunt
  no toquen les cobles del poble?”

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Aquesta és la pregunta 
que vaig sentir formu-
lar a diverses perso-

nes, i que jo també em faig. 
Qualsevol ciutat sardanista 
pagaria el que fos per oferir 
el que nosaltres tenim aquí, 
fi ns i tot es dóna la parado-
xa que en altres pobla cions 
han programat els seus 
aplecs amb les dues cobles 
agramuntines, i nosaltres 
renunciem a un dels actius 
més remarcables que tenim. 

Un “aplec” és la festa 
sardanista per excel·lència 
on s’obren les portes als ba-
lladors forans. No hauríem
de desaprofi tar aquesta oca-
sió per a fer proselitisme 
de tot allò que és nostre. 
Imaginem-nos que tenim 
convidats per Nadal i, a les 
postres, en lloc d’oferir-los 
torrons fets a Agramunt els 
en donem de Xixona. Ni que 
els de Xixona fossin més 
bons (que no és el cas), els 

convidats el que volen és 
tastar els productes típics 
d’aquí. De la mateixa ma-
nera que si anem a Mallorca 
voldrem tastar l’ensaïmada. 
És com si anem a dinar a 
un restaurant del Priorat i 
a la carta de vins només hi 
hagués “riojas”.

Digníssims representants 
culturals

Tant la Jovenívola com 
la Vents de Riella són dos 
digníssims representants 
culturals d’Agramunt, no 
només perquè duen amb 
orgull el nom de la nostra 
Vila arreu de Catalunya, 
sinó perquè, a més, exercei-
xen el seu agramuntinisme; 
sempre han respòs quan 
des d’alguna agrupació o 
entitat se’ls ha demanat la 
col·laboració. Sense anar 
més lluny, l’any passat la 
Barretina va celebrar el 
seu aniversari, i les nostres 

cobles hi van participar de 
manera desinteressada. Cu-
riosament, a les ballades 
del Mercadal de l’estiu, es 
va contractar més vegades 
la cobla Tàrrega que no pas 
les d’aquí. 

És evident que s’ha 
d’agrair la feina que fan els 
membres de la junta de la 
Barretina per tirar endavant 
les ballades de l’estiu i l’or-
ganització de l’Aplec. Però 
com a agramuntí i com a 
soci de l’associació, crec 
tenir el dret de fer pública 
aquesta refl exió. No demano 
res més que el que fan a tots 
els altres llocs que tenen la 
sort de tenir una cobla au-
tòctona, i és el de donar-li 
prioritat. De la mateixa ma-
nera que s’ha de prioritzar 
tot allò que és nostre i ens 
singularitza.

Atentament,

Ricard Bertran

Un “aplec” és la festa 
sardanista per excel-
lència on s’obren les 
portes als balladors 
forans. No hauríem
de desaprofi tar 
aquesta ocasió per a 
fer proselitisme de tot 
allò que és nostre.

No demano res més 
que el que fan a tots 
els altres llocs que 
tenen la sort de tenir 
una cobla autòctona, 
i és el de donar-li 
prioritat.
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Horari de botiga:
De 9 a 13h. i de 16 a 19h.

Pol. Ind. AGRAMUNT - Tel. 973 39 29 10
Telefona i t’ho portem a casa!!
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ESPECIAL
SANT JORDI CERTAMEN LITERARI

CARTA A L’ÀVIA

Estimada àvia:
Com estàs? I com va la teva nova llar? Ja sé que em diràs que està 

molt bé i que per tu no patim, però àvia, et trobo molt a faltar i has 
marxat molt lluny d’aquí. Penso en els moments en què tu ens feies 
riure i també quan ensenyaves a fer aquella coca de iogurt que tant 
t’agradava...

Vas voler marxar per no molestar-nos, perquè deies que tu eres un 
“munt de ferralla”, que ja no servies per a res, que tan sols donaves 
treball i que ja eres massa vella per poder-nos seguir, que ens privaves 
de fer les nostres tasques i que més d’una vegada ens havies fet malbé 
la roba per posar malament la rentadora. 

Els pares i jo en parlem cada dia. No tens raó, doncs aquí mai ningú 
et va dir res; tot el contrari, vam treure “terra a l’assumpte”, però tu 
tan tossuda! Vas voler marxar igualment, pensant-te que a la residèn-
cia estaries millor, i jo sé de bon tros que no...

Sempre em dius que tens moltes amigues i que jugueu a les cartes, 
que també feu manualitats i llegiu, però la família és la família i sé 
que ens trobes molt a faltar, per això et demano (encara que sé que et 
cuiden molt bé) que tornis a casa ben aviat, que aquí també hi ha un 
buit i desitjo que recapacitis i entenguis les meves paraules.

T’estimo molt àvia.
La teva néta,
Anna

Clara Fernàndez Arànega

ENYORANÇA
Enyorança és el que tinc
de quan era petit.
Enyorança de tendresa
quan recordo la infantesa.

Enyorança tindré
quan acabi sisè.
Enyorança d’amics
de tants records compartits.

Enyorança de moments
omplen els meus pensaments.
Enyorança tindré
quan no hi sigui vostè.

Enyorança, guia’m el destí
i a seguir el meu camí.
Enyorança t’acolliré
i pel meu futur lluitaré.

           Patrícia Abelló Gil

Ivan Clotet Rodríguez. Premi poesia visual, 1r curs d’ESO

TERRA DE
SENTIMENTS
Un poble, una terra,
una sensació, un sentiment.
Alegria, diversió,
sense por, endavant.

El seu cor, l’església,
els seus pulmons, el passeig,
el seu gust, els torrons
i la sensació de llibertat.

Estimada terra,
terra de sentiments,
una vida m’has donat,
un plaer de viure aquí.

Et podria descriure
en mil paraules,
però ho faré en tres:
vida, somni i llibertat.

Nosaltres som Agramunt,
el que omple el seu cor,
els seus pulmons i el seu gust.
Agramunt amunt!

          Núria Martín Pedrós
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Bernat Marquilles Canela. Premi poesia visual, 2n curs d’ESO

NO ABANDONIS ELS AMICS

Hi havia una vegada un nen que es deia Jaume que li 
agradava molt jugar a l’ordinador. Tot el dia es passava 
tancat a la seva habitació amb aquella màquina engega-
da i així li anaven passant totes les hores del dia. Quan 
la seva mare el cridava feia veure que jugava a una altra 
cosa. I quan el venien a buscar els amics sempre es bus-
cava una excusa per no sortir: em trobo malament, tinc 
molts deures...

A poc a poc en Jaume s’anava quedant aïllat. Els amics 
ja no el passaven a buscar, i ell només pensava en com-
prar-se l’últim joc que apareixia al mercat, l’últim model 
d’ordinador o l’últim accessori més innovador.

Els seus pares es van començar a preocupar i a ado-
nar-se que no era bo pel Jaume estar tot el dia amb 
l’ordinador. Però no trobaven res que li agradés més que 
jugar i jugar amb l’ordinador.

Llavors van decidir apuntar-lo a fer un esport perquè 
pogués millorar les relacions que havia perdut amb tots 
els nens. Van decidir que el futbol seria una bona idea.  

No li agradava gens, cada cop que li passaven la pilota 
s’apartava com si li fes por. Hi anava forçat cada dia, no 
parlava amb ningú ni feia gaire cas de les explicacions de 
l’entrenador. Només pensava en l’hora de tornar a casa 
per poder jugar a l’ordinador. Per a ell era el seu millor 
amic.

Els seus pares no veien cap millora i seguien molt 
preocupats, buscaven consell a tot arreu on podien. Però 
al Jaume no li passaven les ganes de jugar a l’ordinador. 

Estava nerviós quan feia hores que no hi jugava. No po-
dia parar de pensar en aquella màquina.

Fins que un dia va passar una cosa inesperada per a 
tots i pel propi Jaume. Jugaven un partit de futbol com 
molts altres. El partit estava molt igualat. El Toni va pas-
sar la pilota des de mig camp. Cap jugador hi podia arri-
bar perquè estaven lluny, només hi havia el Jaume prop 
de la porteria. Sense fer res al Jaume li va anar a parar la 
pilota als seus peus, no hi havia cap jugador contrari, el 
porter estava despistat i quasi sense voler va fer un gol. 
De sobte es van sentir uns crits des de la graderia, des 
de la banqueta una alegria immensa. I ell allí parat sense 
entendre res i dient que no havia fet res. Llavors tots els 
jugadors se li van tirar a sobre, abraçant-lo i donant-li 
copets. Mai havia sentit aquest sentiment tan estrany de 
pertànyer a un grup.

Quan va arribar a casa, no va anar a la seva habitació 
es va quedar a parlar amb els seus pares. I va decidir de 
treure l’ordinador de la seva habitació. Ara ja tenia amics 
que li agradaven més.

Pau Gimbert Pedrol

PENSAMENT...

Món injust, món despietat,
món d’oportunitats perdudes
i somnis oblidats.

Fam, misèria, pobresa i necessitat
es refl ecteixen als ulls d’una humanitat...

Que aprenguem que tots som iguals,
ningú és millor que ningú,
que oblidem que hi ha tants mals.

Que no hi hagi discriminació
per raça, sexe o religió.
Anem tots en la mateixa direcció.

Món sord i desocupat,
quan obriràs els ulls?
Veient que a poc a poc estàs acabat.

Món, escolta aquest pensament
que és el lament de molta gent.
Món desplega les teves ales
i sent-ho humilment.

                     Chaimaa Talbi Atfi 
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LA ROSA BLANCA

Ja feia temps que nevava sense parar. Els arbres eren 
morts i no creixia cap planta ni fl or, tot era blanc i gèlid; 
molts animals havien marxat del bosc per a buscar re-
fugi i aliments, i els que s’havien quedat van morir poc 
després. Feia molt temps que no veia néixer cap fl or, ni 
créixer herba i tampoc recordava com l’aigua corria pels 
rierols fresca i lluent. 

Al poble ja no quedava menjar i la fusta dels arbres 
no cremava dins les cases ni desprenia aquella agradable 
escalfor.

El cel era gris durant tot el dia i gairebé nevava sem-
pre. Al principi els nens jugàvem amb la neu, però poc 
després ens vam acabar avorrint i marxàvem a casa. Els 
pares sempre parlaven i demanaven perdó a un senyor 
que es diu Déu, però no els servia de gran cosa, ja que les 
coses anaven empitjorant a mesura que el temps passava. 
Fins que va succeir una cosa molt inesperada i magnífi ca.

Un dia, mentre estàvem dinant, vaig veure per la fi nes-
tra un ocell blanc que volava. L’ocell es va parar just al 
replà de la vella fi nestra. Després de menjar-me la sopa 
de ceba i all que havia preparat la mare vaig sortir al 
carrer. Vaig comprovar que l’ocell encara era on s’havia 
aturat. Els seus ulls blaus em van mirar i seguidament 
va alçar el vol. Jo, fascinat per la bellesa i la lluentor del 
seu perfecte cos, no vaig poder evitar seguir-lo. Aviat vam 
deixar enrere el petit poble, vam creuar el pont cobert de 
neu on, a sota, hi havia el petit rierol gelat i vam entrar al 
bosc que hi havia al costat. Després de seguir l’ocell en-
tre els arbres i endinsar-me en aquell ombrívol i trist lloc, 
vaig arribar a una petita clariana que em permetia veure 
els amenaçadors núvols en el cel. Vaig observar l’ocell 
dret en una pedra i m’hi vaig apropar. Vaig mirar al meu 
voltant i vaig escoltar el silenci que hi havia. De cop, vaig 
sentir-me trist i sol. Una llàgrima se’m va escapar i va 
lliscar per la galta, va arribar a la barbeta i, fi nalment, va 
caure i es va fondre en la freda neu blanca. 

Vaig agenollar-me i vaig mirar el petit però preciós 
ocell. Sentia com a poc a poc la neu s’anava desfent i 
començava a aparèixer un brot d’herba. L’ocell era allà, 
immòbil, sense fer absolutament res. Jo vaig mirar al meu 
voltant per segon cop i vaig veure com apareixien fl ors; 
les fulles dels arbres creixien a una gran velocitat, algun 
animalet apareixia i desapareixia entre els arbustos i els 
núvols foscos s’esvaïen a poc a poc, sense pressa.

Després d’observar el que estava passant vaig girar-me 
per observar l’ocell, però ja no hi era. Al voltant de la 
pedra on havia estat van començar a aparèixer plantes 
i creixien moltes roses de color blanc. El color de les 
roses em va fer recordar la neu, els núvols grisos, els rius 
gelats... L’hivern.

Vaig arrencar una de les roses i amb molta cura me la 
vaig endur. De camí cap a casa gaudia del bonic paisatge 
que s’estava formant: l’aigua s’havia desgelat, les plantes 
havien crescut, hi havia fl ors de tots colors, els arbres 
semblaven més robustos i forts, el sol brillava... Aquella 
nit vam fer una gran festa. 

Vaig guardar la rosa. A l’estiu la fl or es tancava, però 
a l’hivern s’obria i el seu color destacava sobre tots els 
altres blancs. Aviat vaig adonar-me que la fl or depenia de 
mi igual que jo depenia de la fl or; si ella s’apagava jo no 
podria gaudir de l’hivern i si jo no la cuido ella no podrà 
ser l’hivern. 

Sempre somiava en l’ocell blanc, però mai més no el 
vaig tornar a veure. Em quedava el seu record en la rosa. 
Per a mi, aquesta rosa és blanca, brillant, gelada, freda, 
silenci, hivern.

Roger Brils Creus

Jordina Sarri Quintillà.
Premi poesia visual, 3r curs d’ESO
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CARTA AL PADRÍ

Padrí, on deus ser ara? Segur que bé. Si aquí et vas fer 
estimar, on deus ser ara també. Estic segura que allà on 
ets, gràcies a tu, tot és una festa. Sempre estaves a punt 
de celebracions, però com tot en aquest món, ells han 
guanyat i nosaltres hem perdut. Però de fet sempre ens 
quedarà el teu record i ara en aquest migdia lluent de 
primavera faig un exercici de memòria perquè ningú ens 
pugui prendre els records.

Padrí, sóc jo, l’Helena. Només vull dir-te que t’enyoro 
molt des que ja no estàs amb nosaltres i que sàpigues 
que no ens hem oblidat de tu ni un sol instant. Recordo 
que sempre quan veníem a dinar ens posaves un plat 
monumental, tant si eren els teus deliciosos i únics ma-
carrons com els caragols que ens feies per a la mare i 
jo. Que sempre ens barallàvem tu, la padrina i jo per a 
veure quan menjar em posaves. “El que et passa és que 
estàs enamorada!!!”, et sona aquesta frase? És la que 
ens deies quan no teníem gana. Fins ara la padrina ens 
ho continua explicant cada dijous; que eres ben guapo, 
intel·ligent... totes les coses magnífi ques que algú pot dir 
d’una persona. Que eres el petit d’una família gran i et 
vas haver d’espavilar de ben jovenet. Que vas passar mil 
i una guerres, però sempre en vas poder sortir de totes. I 
sobretot que t’estimaves Agramunt i que des de sempre 
vas ser i eres un agramuntí, orgullós de ser-ho. Però si 
deien alguna cosa dolenta d’Andalusia, ja es podien anar 
preparant. Per cert! No et pots queixar de la padrina, ja 
que sempre et posa a dalt de tot. No t’ho pots arribar a 
imaginar com t’estima. Cada dia, cada minut, cada se-
gon i instant està pensant amb tu. Però no et preocupis, 
que ja la cuidem bé: com si fos la nostra reina. 

Una història que em va explicar fa uns dies la padrina 
és que vas conèixer una bellíssima mestra de muntanya 
que va arribar un estiu a Agramunt, a l’igual que aquelles 
pastores que plasmava en els seus poemes “l’Arcipreste 
de Hita”, els teus ulls van fi xar-se directament en ella, 
de fi t a fi t. Sempre volies ser el seu ballador a les festes. 
Fins i tot un dia li vas prendre els guants perquè volies 
que ballés amb tu i, com sempre feies, el teu desig va ser 
realitat. Com en un conte, aquesta realitat va superar la 
fi cció. Perquè vas passar tota una vida amb ella, com diu 
la cançó: “sense importar la forma ni com, ni quan però 
sempre al teu costat”.

Hi ha coses que mai no canvien. El que tu vas co-
mençar continua com si fos part d’una litúrgia. Cada 
dijous quan sortim de l’institut anem a casa vostra, com 
sempre vam fer quan hi eres, i la padrina ens prepara els 

teus deliciosos macarrons. Com si res hagués canviat, i 
amb el mateix amor aconsegueix que surtin igual com 
els que feies tu.

Però la cosa no ha canviat, diuen que el qui va amb 
un boig, al cap de set dies és boig. I la padrina fa el 
mateix que tu. En les reunions familiars, per les festes, 
feies menjar a dojo i sempre et dèiem: “Padrí! Vols que 
anem a avisar els veïns perquè vinguin a dinar també?” 
La padrina fa el mateix. 

De vegades penso en tot el que has fet per nosaltres, 
en el nostre cas la pèrdua es més difícil d’assimilar. Per-
què més que menjar, obsequis i altres coses materials, el 
que omplia aquella casa era la teva presència. Estigues-
sis enfadat, estiguessis content o estiguessis adormit, tot 
planava al teu costat. Era com aquella roca que sobresurt 
de les altres i que serveix per aferrar-se quan la mar està 
encrespada. 

La veritat és que sobre tu es podria escriure multitud 
de novel·les. Perquè eres com un personatge de fi cció; 
havies fet de tot, t’havies enfrontat a tot i sempre te’n vas 
sortir, com els millors herois de conte. 

Recordo que des de ben petits ens cuidaves. Sempre 
amb por que ens féssim mal. I a l’estiu, a la piscina. Et 
recordes que sempre posaves el CD de la ràdio amb les 
teves cançons preferides i començaves a cantar? A més 
que no ens agradava, t’inventaves les lletres provocant 
el pànic entre nosaltres acabant sempre igual: tu moll i 
nosaltres rient.

Quan arribava Nadal et posaves a fer aquell arbre 
gegant i al voltant ple de llums, el pessebre. Que quan 
arribàvem tots a casa vèiem allò tan meravellós i co-
mençàvem a saltar d’alegria. I el tió? Aquella soca sí que 
era preciosa! Tota grossa i amb una cara ben pintada 
i presumida, amb cara de “pelandrusca”. I ens cagava 
milions de dolços i coses delicioses, després anàvem a 
l’habitació de jugar, ens posàvem tots asseguts, jugant i 
menjant. 

Encara no m’he fet la idea que no ets al nostre cos-
tat. Algunes vegades miro de reüll, faig una vista de tres-
cents seixanta graus, continc la respiració, miro, observo, 
escolto, com si esperés un senyal de la teva presència, 
però de fet no em fa falta, perquè ningú mai no em po-
drà prendre el record que sempre portaré fi xat de tu en 
el meu cor.  

Helena Zurita Crespo
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Nota: Degut a la manca 
d’espai, la resta de les 
obres premiades es publi-
caran en el proper número 
de la revista.

ESTIU

Són els vespres a la fresca,
és la llum que mai se’n va,
una colla que fa gresca,
un rostoll que crema al camp.

Sopars populars al carrer,
una escapada a la platja,
ombra sota un bon xiprer.
Els xics jugant a la xarranca,
retrobades cada vespre.

Són les cares bronzejades,
festes majors dels poblets,
la intensa olor de sardines,
castells de sorra dels vailets.

És el camp que grogueja,
és el blau intens del mar,
un núvol que passeja,
les onades que romanen
amb un anar i tornar.

És la lluna gran i blanca
que es refl ecteix sobre el mar,
la verema que s’atansa,
l’estiu comença a minvar,
l’estiu que es vol amagar.

El cant dels ocells i grills,
tardes asseguts vora el riu.
Amics i un vermut
explicant-nos batalles,
mil anècdotes per recordar.

       Mariona Escolà Luque

TORNO A SOMRIURE

Quan tenia sis anys el meu únic problema era no caure de la bicicleta, no 
passar-me de la línia quan pintava, no tenir les nines sense roba i no anar a 
dormir més tard de les nou i mitja de la nit. Quan tenia sis anys estava con-
tenta d’anar al col·legi i aprendre dia a dia coses noves, i em sentia gran quan 
em manaven deures o tenia algun examen. Quan tenia sis anys només plorava 
per si em queia alguna dent o si al pati de la escola queia i em feia una petita 
ferida al genoll. Al sis anys, només tenia sis anys, i només somreia.

He crescut i he arribat als quinze anys que tinc ara, quasi als setze. No puc 
dir el mateix, no puc tenir aquelles preocupacions. La societat ha canviat un 
munt. Les maneres de pensar no són les d’abans. Podia viure sense mòbil, 
no em preocupava si algú m’enviava un missatge, si el meu amic s’enfadava 
amb mi o quants m’agrada tenia a la nova foto de perfi l del Facebook. Sols 
tinc quinze anys, em queda un munt de coses per passar i per viure, però crec 
que no sóc molt feliç. Molts dies, en aixecar-me de dormir, em sento com si 
estigués a la punta d’un precipici sense que ningú m’ajudi a no caure, com si 
estigués tancada en una sala amb un munt de persones i que quan jo crido, 
ningú té la voluntat d’aixecar el cap per veure què passa i qui crida. Puc fer-me 
la forta i somriure, però no és així, no és el meu cas. 

He pensat que no hi pintava res aquí on sóc, he pensat en mi, en aquella 
persona que he arribat a poder dir que estimava i va marxar de sobte. En 
aquell moment em vaig convertir en algú que no era, em vaig convertir en 
ningú. La meva autoestima a baix de tot i no somreia. Dormia i no somiava. 
Em despertava i no somreia. No podia córrer, sols caminar. No podia cridar, 
sols parlar. No podia riure, sols plorar. No podia escriure, sols pensar. No 
podia estimar ningú més. Sols pensava en aquella persona que era l’única que 
podia fer-me somriure dient-me allò que ja sabia. 

Aquell dia no vaig dormir pensant en quan tenia sis anys, i que les preocu-
pacions eren nul·les, pensant en anar en bicicleta i en aprendre a nedar. Un 
parell d’hores després vaig caure dormida al meu llit i vaig somiar. Vaig so-
miar la rutina de cada dia. Durant aquells dies la meva rutina era parlar amb 
aquella persona, i somriure sense parar. Em vaig despertar i aquell somriure 
del somni va desaparèixer de cop. Tornava a veure que aquella rutina ja havia 
desaparegut. Cap conversa amb aquella persona, cap somriure per les seves 
paraules, cap moment del dia feliç. 

Ficant-me a recordar aquells tres mesos abans, dos anys abans, fi ns i tot, un 
parell de mesos. Solia ser simpàtica i somriure. Solia estudiar i aprovar. Solia 
escoltar música i cantar involuntàriament. Solia veure les amigues i somriure. 
Solia somriure cada dia més que res. 

Tres mesos abans era feliç, quan tenia sis anys també ho era. Però vaig 
deixar de ser feliç quan ell va desaparèixer. Em faltava aquella protecció per 
molt que aquell temps hagués estat enganyada i utilitzada. En aquell temps... 
jo vivia feliç, enganyada, però feliç.

He tornat a somriure de cop, he tornat a veure que sóc feliç igual. He vist 
que només necessito una cosa per ser feliç: em necessito a mi mateixa, neces-
sito confi ar en mi. Tot aquell temps jo vaig confi ar en ell, i en desaparèixer la 
confi ança se’n va anar amb ell. A dia d’avui he trobat aquella confi ança que 
vaig perdre en mi. A dia d’avui canto i no ploro. A dia d’avui torno a estudiar. 
A dia d’avui torno a ser com quan tenia sis anys, sense cap preocupació, i el 
més important: somrient sempre.

Júlia París Torrades
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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

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

Ens trobareu a: Informa’t

Bar - Restaurant

Agramunt

Esmorzars, menú diari, tapes d’autor i menú degustació

Plaça del mercat s/n
678 861 219

973 391 086
    restaurant@atipic.me

Formatges Monber
Elaboració Artesanal

C/ Les Eres,18 - Tel. 973 390 316 - Agramunt
>a

m
m

.c
a

t

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

Podòloga col. 1170

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

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

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

Estudi de la marxa
exploracions biomecàniques

PRIMER ANIVERSARI

Consulteu

promocions!
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ESPORTS CLUB FUTBOL AGRAMUNT «ESCOLA GERARD GATELL»
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G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Resum de la temporada

R. MENDOZA
Participants en el 3r Campus Agramunt 2014.

PREBENJAMÍ
Bona temporada, en què han gua-

nyat quasi tots els partits, jugant molt 
bé ofensivament.

BENJAMÍ “B”
Equip que ha patit bastant aquest 

any en enfrontar-se amb equips d’un 
any més que ells. Tot i això fent un bon 
futbol, sobretot en la part defensiva. 
Gran actitud dels jugadors.

BENJAMÍ “A”
Temporada molt disputada, en què 

fent un pas més haguessin quedat clas-

sifi cats més amunt, degut a la igualtat 
de la categoria. Gran fi nal de tempora-
da guanyant el Torneig Primavera.

ALEVÍ “B”
Equip que ha anat de menys a més. 

La irregularitat en els diferents quarts 
és el que els passava factura per treure 
resultats positius. Bon fi nal de tempo-
rada. 

ALEVÍ “A”
Gran temporada dels nostres alevins 

de segon any, gaudint de la categoria i 
jugant de tu a tu contra equips de ca-

tegoria. Gràcies a la bona classifi cació 
han pujat a preferent.

INFANTIL
Inici dur de temporada en què per a 

l’equip gairebé tot era nou. En la se-
gona volta s’han pogut treure resultats 
molt negatius. Molts jugadors de pri-
mer any i bon fi nal de temporada.

CADET
Equip que ha anat de més a menys. 

Per Nadal era líder de la classifi cació, 
gràcies al seu bon joc. Els mals resul-
tats de la segona volta l’han situat fi ns 
a la sisena posició a fi nal de tempo-
rada.

JUVENIL
Bona temporada dels juvenils en què 

han acabat en setena posició. L’equip 
durant tota la primera volta ha estat si-
tuat en segona posició, i ha quedat en 
la millor posició que mai ha obtingut 
un equip juvenil en la primera divisió.

AMATEURS
Bona posició aconseguida a fi nal de 

temporada en què han acabat setens a 
la classifi cació. A meitat de temporada 
estava situat en les quatre primeres po-
sicions. S’hauria de corregir els petits 
baixons de posicions al fi nal de tem-
porada.   ■

Aquest mes de juliol el coordinador esportiu Aleix Miró fa el resum de la temporada
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ESPORTS ESCATXICS

Campionat de Catalunya i d’Espanya
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FINAL DEL CAMPIONAT DE CATA-
LUNYA D’ATLETISME BENJAMÍ, 
ALEVÍ I INFANTIL
(Tarragona 14 de juny)

En la fi nal del campionat de Catalu-
nya de 1.000 metres llisos benjamí, 
els Escatxics tenien com atleta classi-
fi cat per la fi nal el Cesc Boix Baró, que 
després de fer una molt intel·ligent i 
lluitada cursa, arribà en quarta posició 
a tan sols tres segons del primer clas-
sifi cat en un temps de 3:24.04 que a 
més és la quarta millor marca del ràn-
quing català de pista a l’aire lliure. Des 
d’aquí felicitar-lo i encoratjar-lo per la 
propera temporada.

FINAL DEL CAMPIONAT DE CATALU-
NYA D’ATLETISME CADET I JUVENIL
(Lloret de Mar 22 de juny)

El diumenge 22 de juny tocava el 
torn als més grans dels Escatxics en la 
fi nal del campionat de Catalunya cadet 
i juvenil. El Pau Godoy Karseska va 
participar en els 1.500 m obstacles i 
en llançament de javelina, la cursa va 
ser molt disputada fi ns a l’últim metre i 
el Pau arribà en sisena posició amb un 

temps de 4:44.60, en el llançament de 
javelina es classifi cà en una més que 
meritòria quarta posició amb millor 
marca personal en un llançament de 
36,96 m a tan sols 30 cm de la meda-
lla de bronze.

La Marina Súria Asensio participava 
també en els 1.500 m obstacles. Va 
lluitar com el Pau per aconseguir una 
medalla, però al fi nal no va poder ser. 
Quedà en quarta posició, però amb 
millor marca personal 5:29.90 que li 
donava dret a participar al campionat 
d’Espanya a Huelva.

Per fi nalitzar la participació dels Es-
catxics en categoria cadet ho feia la Mi-
reia Lorente Llop en els 3.000 m llisos, 
una prova que requereix un gran esforç 
físic i mental. La Mireia, tot i ser la seva 
primera fi nal catalana, va competir molt 
bé i quedà en setzena posició.

Final juvenil de 800 m llisos. Aquí 
els Escatxics tenien l’Oriol Valls Trepat 
que en el seu primer any com a juve-
nil, categoria molt difícil i complicada 
degut a l’alt nivell que tenen els par-
ticipants, l’Oriol va fer una cursa molt 
ràpida, fent la seva millor marca de 
l’any 2:01.85 i classifi cant-se en on-
zena posició.

CAMPIONAT D’ESPANYA
D’ATLETISME AIRE LLIURE
(Huelva 28-29 de juny)

Una setmana després del Campionat 
de Catalunya, i gairebé sense temps 
de preparar la cursa, la Marina Súria 
Asensio va participar a Huelva en el 
Campionat d’Espanya d’Atletisme en 
la prova de 1.500 m obstacles. Tot i 
el cansament que la Marina arrossega-

El Pau Godoy a la competició dels 1.500 m obstacles al Campionat de Catalunya a Lloret 
de Mar.

L’Oriol Valls Trepat competint als 800 m llisos del Campionat de Catalunya 
a Lloret de Mar.

La Marina Súria amb els seus companys de l’equip 
Lleida U.A. al Campionat d’Espanya a les magnífi ques 
instal·lacions del Estadio Iberoamericano de Huelva.
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va dels dies anteriors per les diverses 
competicions i viatges, va fer una cursa 
molt lluitada, doncs es mesurà amb les 
millors corredores de tot l’estat espa-
nyol i aconseguí la setzena posició, que 
no està gens malament per ser el seu 
primer any en la màxima competició. 
Des d’aquí felicitar-la per tota la tem-
porada.

FLAMA DEL CANIGÓ 2014
(Oliana-Agramunt 23 de juny)

Un any més els joves atletes agra-
muntins dels Escatxics van baixar la 
Flama del Canigó des d’Oliana fi ns a 
Agramunt. Aquest any membres del 
Club Ciclista i del Centre Excursionista 
de la vila van portar la Flama des del 
Canigó fi ns a Oliana, on la recollien i 
fent relleus els més grans dels Escat-
xics la portaven a Ponts. Un cop allí, 
tocava el torn dels més petits que la
feien arribar fi ns a la plaça de l’Esglé-

sia. Els encarregats de fer l’encesa van 
ser el Cesc Boix Baró i la Mireia Lo-
rente Llop com a premi a la seva bona 
temporada 2013-2014. 

És un dia on tant petits com grans 
s’ho passen d’allò més bé donant sentit 

a la importància de l’esforç en comú 
per aconseguir grans fi tes.

Felicitats des d’aquestes ratlles 
a tots els que formen els Escatxics i 
emplaçar-los per la temporada que ve. 
Bon estiu i salut.   ■

Els Escatxics arribant amb la Flama del Canigó.
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PINTORS GERMANS CAPITAN
Antoni i Josep Mª Capitan Gallardo

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

germanscapitan@hotmail.com

PRESSUPOSTOS
SENSE

COMPROMÍS

MURALS, PINTURA i ART
PREU HORA: 15€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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ESPORTS FUTBOL SALA

Sisena edició de les 24 hores

L’últim cap de setmana de juny 
es van celebrar les VI 24h Futbol 
Sala d’Agramunt. Com ja és habi-

tual en els últims anys, es va disputar 
el torneig masculí i el torneig femení. 
Entre els dos tornejos es van inscriu-
re 19 equips, passant per les pistes 
d’Agramunt més de 200 jugadors i ju-
gadores.

En el torneig femení, que arriba a la 
3ª edició, es van inscriure set equips, 
tres més que l’any anterior, la qual 
cosa certifi ca que l’esport femení, i en 
concret el futbol sala femení, està en 
ple creixement.

Entre els inscrits hi havia equips 
de Ponts, de Tàrrega, de Mollerussa, 
de Balaguer, de Barcelona i, també, 
d’Agramunt. L’Olímpic 92 i Carpe 
Diem eren les representants locals en 
aquesta edició.

Cal destacar l’alt nivell dels equips 
participants, i la gran igualtat entre 
ells, moltes de les jugadores que van 
participar al torneig són federades en 
lligues de futbol i futbol sala i aquest 
aspecte es va notar a la pista.

El premi per l’equip campió va ser 

400€, premi que es va endur La Vieja 
No Baja F.S. provinents de Barcelona, 
on algunes de les jugadores formen 
part de l’equip del Castelldefels, que 
milita a la segona divisió nacional.

Els premis individuals van ser:

Millor jugadora de la fi nal:
Iris Amaro (La Vieja No Baja F.S.)

Millor portera:
Middyan Bernall (La Vieja No 
Baja F.S.)

Màxima golejadora:
Esther Cabré (La Vieja No Baja 
F.S.)

Millor jugadora:
Esther Cabré (La Vieja No Baja 
F.S.)

En la sisena edició del torneig mas-
culí van participar un total de 12 
equips, alguns d’ells d’Agramunt i 
d’altres provinents de Mollerussa, 
Bell-lloc, Tàrrega, Claravalls, Artesa de 
Segre i Barcelona. El nivell dels parti-
cipants va ser molt alt, ja que es van 
poder veure alguns dels millors juga-
dors de la província de Lleida i alguns 

d’equips com el Martorell o el Manresa 
que juguen a la tercera màxima catego-
ria nacional.

La fi nal la van jugar Agramunt Alus-
port contra AlPou F.C., que es va plan-
tar a la fi nal eliminant equips teòrica-
ment més poderosos que ells, gràcies a 
la voluntat i motivació que van demos-
trar en tots els partits.

El premi de 800€ se’l van endur, 
per segon any consecutiu, l’Agramunt 
Alusport, derrotant a la fi nal l’equip Al-
Pou F.C. i després d’una dura semifi nal 
contra Rojo y Verde F.C., un altre dels 
clars aspirants al premi.

Els premis individuals van ser:

Millor jugador de la fi nal:
Josep Mª Tarroja (Agramunt 
Alusport)

Millor porter: 
Mohamed Akariouh (Rojo y Ver-
de F.C.)

Màxim golejador:
Josep Mª Tarroja (Agramunt 
Alusport)

Millor jugador:
David Alsedà (Lavavaginas)   ■
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Fotos de família dels equips campions. L’equip femení de La Vieja No Baja F.S. i l’equip masculí local Agramunt Alusport.
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Ca La Rosa
L’Estoneta

El Jardí Chill-Out

Menjars casolans per emportar
Cafeteria - Bar - Restaurant

Per festes familiars - Catering

C/ Pau Casals, 20 / 973.390.468
calarosajardi@gmail.com

Xavier Infante Màrquez
P A L E T A

CONSTRUCCIONS
i REFORMES

Raval de Castellnou, 27
Telèfon 973 392 329
Mòbil 606 314 654
PUIGVERD D’AGRAMUNT
(Lleida)
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GRUPS POLÍTICS
MUNICIPALS ACORD D’ESQUERRA

Recuperant la nostra història
EL NOSTRE CASC ANTIC

Sovint s’ha acusat els Ajuntaments de 
tirar pel dret a l’hora de fer les obres en 
espais susceptibles d’acollir patrimoni 
històric enterrat al subsòl. És cert que 
quan s’inicien actuacions de gran abast, 
és important dur-les a terme amb la mà-
xima celeritat possible, sobretot per les 
afectacions que es generen a veïns i co-
merciants, però també és cert que és la 
millor oportunitat per catalogar el nostre 
passat per poder explicar millor el nostre 
present.

El passat mes de juny, van iniciar-se 
les obres de remodelació del carrer Sió, 
que s’estendran cap al vial i “coberts” de 
la plaça de l’Església i del Carrer Sant 
Joan. Unes obres que, tal com ja vam 
comentar en el seu moment, requereixen 
d’un estudi arqueològic fet per una em-
presa acreditada, per estar l’àmbit d’ac-
tuació inclòs en la zona protegida per la 
presència de dos monuments declarats 
Bé d’Interès Nacional, com són l’esglé-
sia de Santa Maria i l’ajuntament. Durant 
aquestes setmanes, s’han pogut veure 
restes de cubs, antigues clavegueres o 
les bases dels antics “coberts” i un grup 
d’arqueòlegs que han catalogat i valorat 
totes les troballes. Posteriorment, s’ha 
procedit a la protecció d’aquests ele-
ments amb una làmina geotèxtil i serà 
més endavant quan es determinarà quins 
són els cubs més representatius per a ser 

rehabilitats i exposats als vianants.
Si d’una cosa pot presumir la nostra 

vila és del patrimoni arquitectònic i mo-
numental que acull i per aquest motiu és 
molt important tenir la sensibilitat ne-
cessària per saber posar-ho en valor i fer 
d’aquest patrimoni un atractiu cultural 
i turístic que alhora dinamitzi l’activitat 
comercial.

LA CISTERNA DEL CONVENT
En aquesta mateixa línia, també s’han 

iniciat les obres de recuperació de la Cis-
terna del Convent. Un projecte en el qual 
l’actual equip de govern hi ha treballat 
des del primer dia per buscar el fi nan-
çament necessari per dur a terme l’ac-
tuació i que fi nalment s’ha aconseguit 
de la mà del Departament d’Agricultura, 
a través del seu programa Leader, de la 
Diputació de Lleida, a través de l’Institut 
d’Estudis Ilerdencs, i de dues empreses 
d’Agramunt que han volgut participar en 
el projecte. Un cop fi nalitzades les obres, 
recuperarem un espai que ha estat més 
de 300 anys enterrat i que ens ajudarà a 
explicar el que va ser en el seu moment 
el Convent dels Franciscans d’Agramunt. 
I sobretot, un nou atractiu turístic que ha 
de servir per atraure encara més visitants 
a casa nostra.

LA FRUSTRACIÓ DE L’ESPERANÇA
Des d’aquestes línies volem felicitar 

la Revista Sió i especialment els autors 
del llibre i l’audiovisual La frustració
de l’esperança, pel gran encert en reedi-
tar un llibre sobre la guerra a Agramunt, 
per tota la feina que hi ha al darrere 
d’aquesta publicació i sobretot, pel rigor 
i la qualitat amb que s’ha dut a terme. 
Tots érem conscients que es tractava 
d’un projecte molt ambiciós però creiem 
que amb el bon saber fer dels autors i
el suport de les administracions com 
la Diputació de Lleida i l’ Ajuntament 
d’Agramunt, la nostra vila i el nostre
país rep un magnífi c document que ex-
plica els anys foscos de la guerra i la 
postguerra.

1r DIRT TRACK D’AGRAMUNT
Després de dos anys de gestació 

d’aquest projecte, fi nalment aquest pas-
sat 12 de juny els agramuntins i tots els 
visitants vam poder gaudir d’un espec-
tacle de primer nivell. Celebrem, doncs, 
que Moto Club Segre, Ajuntament, em-
preses i entitats col·laboradores i perso-
nes a títol personal hagin unit els seus 
esforços per fer-ho possible. Ha estat un 
gran repte, però sobretot una demostra-
ció que la unió fa la força. Moltes felici-
tats a tots.

I en nom d’Acord d’Esquerra, només 
ens resta desitjar-vos que passeu molt 
bones vacances d’estiu.   ■
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L'AJUNTAMENT
INFORMA

▼

REGIDORIA D’OBRES I SERVEIS

ACCIONS EN DIFERENTS PUNTS DE LA VILA

L’equip de serveis municipals ha procedit a dur a terme un 
seguit d’accions i adequacions a diferents punts de la vila. 
Una d’aquestes accions ha estat la col·locació de bandes 
rugoses al carrer Petronel·la. Amb aquesta mesura es pretén 
que els vehicles redueixin la velocitat al pas per aquesta 
via. També s’ha procedit a fer un arranjament de l’entra-
da al pàrquing del carrer Ensenyament per facilitar l’accés 
als vehicles. D’altra banda, i a petició dels usuaris que es 
desplacen en bicicleta al nucli antic, i concretament a la 
Biblioteca, s’ha instal·lat un aparcament per a bicicletes a 
la plaça del Mercadal, just al costat de l’actual aparcament 
de motocicles.

NOVA FASE DE SENYALITZACIÓ VIÀRIA

Tal i com es va fer l’any passat, l’Ajuntament d’Agramunt 
ha iniciat els treballs que permetran senyalitzar adequada-
ment tot el nucli urbà, gràcies a la partida de 20.000€ pre-
vista en el pressupost de l’any 2014. Tenint en compte la 
valoració positiva de la darrera actuació i amb l’objectiu que 

la partida s’inver-
teixi íntegrament 
en empreses de 
la vila, seran pin-
tors d’Agramunt 
els qui duran a 
terme l’actuació 
i l’Ajuntament 
comprarà el ma-
terial a empreses 
de la vila, enlloc 
de contractar 
una empresa ex-
terna de senyalit-
zació viària.

REGIDORIA DE GOVERNACIÓ

FINALITZACIÓ DEL PROGRAMA DE PLANS D’OCUPACIÓ

L’Ajuntament d’Agramunt ha col·laborat amb dos projec-
tes per fomentar l’ocupació de persones a l’atur organitzats 
pel Consell Comarcal de l’Urgell. Concretament ha col-
laborat amb el Projecte Mixt Treball i Formació, a través d’un 
peó que ha estat duent a terme tasques a l’equip de serveis 
municipals. Per l’altra banda, a través del Projecte de Col-
laboració Social s’ha col·laborat amb la incorporació d’una 
auxiliar administrativa que ha dut a terme tasques al propi 
Ajuntament i un peó-personal d’ofi cis que també treballava 
a l’equip de serveis. El Servei Català d’Ocupació ha fi nançat 
el cost dels dos programes.

INICI DELS TRÀMITS DE COMPRA

L’Ajuntament d’Agramunt ha iniciat els 
tràmits d’adquisició de l’immoble situat 
a la Baixada del Mer-
cadal número 7, justa-
ment al costat del Ca-
sal Agramuntí. La pre-
visió és mantenir l’im-
moble en el seu estat 
actual, amb previsió 
de futures ampliacions 
del Casal Agramuntí a 
llarg termini. L’immo-
ble està distribuït en 
uns baixos, 2 altells i 
3 plantes amb un ha-
bitatge a cadascuna, 
amb una superfície to-
tal construïda de 375 
m2.

DIA DEL TERME
A LA DONZELL

El proper dissabte 
16 d’agost se cele-
brarà el Dia  del Terme 
que enguany acollirà 
el poble de la Donzell 
d’Urgell. Aquest any 
es farà una ruta cami-
nant amb sortida des d’Agramunt pel camí fi ns a la Donzell. 
A partir de les set de la tarda, es farà una visita guiada pel 
poble, i a les 21h es farà el sopar popular. Els tiquets del 
sopar es poden adquirir a l’Ofi cina de Turisme a un preu de 
6 euros fi ns al 13 d’agost.

REGIDORIA DE BENESTAR SOCIAL I SALUT

NOUS ASCENSORS SUBVENCIONATS PER LA GENERALITAT

El Director General d’Habitatge, Carles Sala; l’alcalde 
d’Agramunt, Bernat Solé, i la regidora de Benestar, Sílvia 
Fernández, van inaugurar el divendres 27 de juny els dos 
ascensors instal·lats als blocs 19 i 21 de protecció ofi cial del 
carrer Verge dels Socors. Una actuació que ha estat possible 
a través de la línia d’aquest departament i que impulsa la 
instal·lació d’ascensors per suprimir les barreres arquitectò-
niques de pisos socials i facilitar l’accés de col·lectius amb 
necessitats específi ques, com ara, la gent gran. L’actuació 
millorarà la mobilitat a un total de 32 famílies i ha estat 
subvencionada en un 60% per la Generalitat i la resta pels 
mateixos veïns.
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▼

L'AJUNTAMENT
INFORMA

DONACIÓ BANC D’ALIMENTS

La societat ocellaire l’Estesa d’Agramunt ha fet una do-
nació al Banc d’Aliments d’Agramunt. Concretament, s’han 
donat 150 litres de llet. Des de l’Ajuntament es vol donar les 
gràcies a l’entitat per aquesta donació tan important per tal 
de poder abastir les diferents famílies agramuntines.

DIA DE LA FAMÍLIA A LA RESIDÈNCIA MAS VELL

El dissabte 14 de juny,  la Residència Mas Vell va celebrar 
el dia de la família amb una gran participació de residents 
i familiars. Aquest any, un grup d’alumnes de l’Escola Mu-
nicipal de Música va amenitzar la jornada amb una petita 
audició.

ÈXIT DE PARTICIPACIÓ A LA MALACATUM D’AGRAMUNT

El diumenge 22 de juny va tenir lloc una nova edició de
la Malacatum. La festa d’aquest any va comptar amb la 
participació dels col·lectius d’africans, àrabs, colombians i 
catalans que van llegir un conte originari del seu país i van 
oferir els seus productes gastronòmics més típics i balls i 
danses. A l’edició d’enguany, s’hi van sumar els alumnes 
dels centres escolars, que van pintar les lletres de la parau-
la MALACATUM en diferents tècniques. Per aquesta edició, 
també es va organitzar la segona gimcana lingüística que 
consistia en conèixer l’origen de moltes de les paraules que 

ACTES

DEVOLUCIÓ FIANÇA
S’aprovà que es retorni a la Sra. CARLOTA ARITZETA 

SOLÉ la devolució de la garantia en concepte de la celebra-
ció d’un concert de rock celebrat el dia 24 de maig de 2014 
al pavelló fi ral, que ascendeix a la quantitat de 700€.

CONSULTORI MÈDIC DE LA DONZELL
S’acordà deixar sense efecte el compromís signat en data 

8 de febrer de 2012 on s’acordà que l’Ajuntament d’Agra-
munt assumeix el compromís que en el primer pis de l’ha-
bitatge del consultori mèdic de la Donzell hi residís el Sr. 
Andreu Mariblanca.

CASC ANTIC
S’aprovà l’estudi bàsic de seguretat i salut de l’obra 

“REHABILITACIÓ DE L’ESPAI PÚBLIC DEL CASC ANTIC 
D’AGRAMUNT” redactat per l’empresa CONSTRUCCIONS 
JAÉN VALLÉS, SL.

CISTERNA DEL PARC DEL CONVENT
S’aprovà els treballs de la prestació dels serveis de la 

direcció arqueològica de l’obra d’“Habilitació de l’accés i 
museïtzació de la cisterna del parc del convent al municipi 
d’Agramunt” i s’adjudicà a l’empresa ILTIRTA ARQUEOLO-
GIA, SL, per la quantitat de 2.902,53€, exclòs IVA.

Així mateix s’acordà adjudicar a l’empresa MACOTEC 905 
SL el contracte d’obres d’habilitació de l’accés i museïtzació 
per procediment negociat sense publicitat i tramitació ordi-
nària, i s’adjudicà per l’import de 70.000€ de pressupost 
net i de 14.700€ d’IVA al 21%.

BIBLIOTECA “GUILLEM VILADOT”
S’acordà aprovar els treballs per la substitució del com-

pressor de la bomba d’aire pel sistema de la climatització 
de la Biblioteca “Guillem Viladot” i s’adjudicà a l’empresa 
GERMANS MARTÍN, SL.

PASSEIG J. BRUFAU
S’aprovà la realització dels treballs d’obra pel paviment de 

la pista esportiva situada al Passeig J. Brufau (des del Pont 

utilitzem normalment i que desconeixem quina és la seva 
procedència.FO
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de la Ctra. de Tàrrega fi ns al Pont Romànic) i s’adjudicà a 
l’empresa RIBALTA I FILLS, SA per la quantitat de 6.930€, 
exclòs IVA.

SUBVENCIONS
Es concedí a la Revista Sió, una subvenció de 4.000€, 

per a les despeses d’enquadernació del col·leccionable “La 
frustació de l’esperança. La Guerra Civil a Agramunt”.

Es concedí un ajut econòmic per un import de 511,13€ 
a l’Associació Festa, Gastronomia i Cultura sol·licitant per 
fer front a les despeses ocasionades pel subministrament de 
llum pels actes de celebració de la 2a edició de la Mostra de 
Vins i Caves de Proximitat.

ADQUISICIÓ EDIFICI
S’acordà adquirir a títol de compravenda la fi nca situada 

a efectes del cadastre al C. Baixada del Mercadal núm. 7 
d’Agramunt per un import de 6.000€, fi nca que és propietat 
de la Sra. Agnès Palou Sangrà i del Sr. Juli Palou Sangrà, 
que són propietaris per meitat indivisa.

Se sol·licità autorització administrativa prèvia al Departa-
ment de Governació de la Generalitat de Catalunya, per pro-
cedir a l’adquisició directa del mencionat solar, justifi cant 

la modalitat d’adquisició en les peculiaritats del bé ja que 
aquest edifi ci es troba al costat mateix del Casal Agramuntí, 
edifi ci propietat de l’Ajuntament. 

JUNTA LOCAL DE SEGURETAT
Atès que la LEI 4/2003, de 7 d’abril, d’ordenació del siste-

ma de seguretat pública de Catalunya, l’art. 9 estableix que 
als municipis que tinguin policia local hi ha d’haver una jun-
ta local de seguretat, com a òrgan col·legiat de col·laboració 
i coordinació general dels diversos cossos de policia i altres 
serveis de seguretat que operen en llur territori i de partici-
pació ciutadana en el sistema de seguretat, s’acordà crear la 
Junta Local de Seguretat d’Agramunt.

SEGURETAT PÚBLICA 
S’acordà aprovar el conveni de coordinació i col·laboració 

en matèria de seguretat pública i policia entre el Departa-
ment d’Interior i l’Ajuntament d’Agramunt amb l’objectiu 
de garantir la col·laboració i la cooperació recíproca, que
es concreta en l’ajut i el suport que s’han d’oferir ambdós 
cossos policials –mossos d’esquadra i policia local– per ga-
rantir el compliment de les funcions legalment assignades a 
cada cos.   ■
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Vint-i-cinquè Aniversari

Antoni Padullés i Mirasó
(Ton de l’Espot)

25 - 7 - 89

A. C. S.

Agramunt, 25 de juliol de 2004
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE JUNY
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Dies

Demografi a

(Mes de juny de 2014)

NAIXEMENTS
Aidan Paradell Ortiz dia   6
David Angel Mendoza Maxim dia 19
Roc Pintó Puigarnau dia 25

MATRIMONIS
Eduard Terré Serrano, i
Natàlia Perera Pineda dia   4
Lluís Araño Pérez, i
Maria del Carme Anguera Ortiz dia 21

DEFUNCIONS
Jaume Jovell Marsà 89 anys, dia 13

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

Temps

PLUJA CAIGUDA DURANT EL JUNY

Dia   4 ......................................... 1,5 l./m2

Dia 13 ......................................... Inapreciable
Dia 16 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 17 ......................................... 2,2 l./m2

Dia 24 ......................................... 6,2 l./m2

Dia 25 ......................................... Inapreciable
TOTAL ......................................... 10,4 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL JUNY

Màxima del mes ......................  35°, dies 8 i 10
Mínima del mes ..............................  10°, dia 1
Oscil·lació extrema mensual .......................  25°
Mitja de les màximes .............................. 30,1°
Mitja de les mínimes .............................. 15,5°
Mitja de les mitjanes .............................. 22,8°

L’observador: Deudat Pont

AGOST 2014

Mes de 31 dies, vuitè del nostre calendari.
El dia 1 el sol surt a les 4h 45m, i es pon 

a les 19h 09m. El dia 31 el sol surt a les 5h 
16m, i es pon a les 18h 26m.

El dia 23 el sol entra a la constel·lació de 
VERGE.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

De les dues llunes que té el mes d’agost, creien 
els nostres avis que una és humida i abundant en 
pluges, mentre que l’altra és eixuta i no cau ni una 
gota. Els pobles que calculaven el temps per còmput 
lunar solien qualifi car aquest mes de lluna eixuta, 
per indicar que era temps de secades i de molt sol.

Dia 1: Sant Feliu. Els nostres avis tenien sant Fe-
liu per advocat dels que viuen sense treballar. 

Dia 5: Mare de Déu de les Neus. La tenien per 
patrona les dones boniques i gentils, entre les quals 
la gent comptava especialment les forneres. Segons 
la veu popular les mullers i les fi lles dels forners sin-
tetitzaven la bellesa femenina. 

Dia 10: Sant Llorenç. Com que el sant va patir 
martiri morint rostit en una graella, avui feien festa 
tots els ofi cis que havien d’intervenir amb foc com a 
element principal: terrissaires, vidriers i forners.

Dia 15: L’Assumpció de la Mare de Déu.
Dia 31: Sant Ramon Nonat.

EFEMÈRIDES DEL MES:
1856: el túnel de Montclar del canal d’Urgell.

Les obres del canal es van iniciar el 1853. L’engi-
nyer i director fou Domingo Cardenal i Gandasegui. 
Agramunt va ser la base de les dues obres d’engi-
nyeria més importants en la construcció del canal 
d’Urgell: l’aqüeducte sobre el riu Sió i la perforació 
de la serra de Montclar amb el túnel. Aquest, que 
també és conegut com la Mina de Montclar, té la 
boca d’entrada a la vall de Foradada i la sortida als 
Coscolls, a la part de llevant de la serra de Montclar, 
amb una longitud de 4.917,60 metres. El túnel té 

una amplada de 5,15 metres i una alçada de 5,47. 
Les obres es van iniciar al mes de maig de 1856 
i es van acabar al setembre de 1860. Per poder-lo 
construir i treure’n part de la terra es van perforar 
13 pous, el més gran de 130 metres de profundi-
tat i els servia com a punt d’orientació la Torreta
construïda a la carena de la serra. El terreny per 
on passa és de margues, roca arenisca i guix, i en 
una bona part de la seva longitud hi ha afl oraments 
d’aigua, la qual cosa va difi cultar molt la seva cons-
trucció. Treballaven a l’obra prop de 6.000 persones: 
4.000 peons, 480 paletes, 500 carros i uns 150
animals de càrrega. Per a la execució de les tasques
més dures i perilloses d’aquesta obra es van utilitzar 
977 presoners procedents dels penals de Tarragona 
i de Burgos, que estaven instal·lats en un campa-
ment a prop de la perforació. Degut a la duresa de 
les seves feines molts van morir de malalties, però 
sobretot per accidents provocats per esllavissades i 
inundacions.

Al cap de nou anys d’iniciar-se les obres (març 
1862), l’aigua del canal d’Urgell regava les prime-
res terres, la fi nca de Tarasó del Sr. Jaume Mestres 
d’Agramunt. L’obra va ser inaugurada el 1861, però 
no s’acabà del tot fi ns el 1865.

L’aigua, esperada durant segles, decebé tothom: 
el salobre de les capes profundes, amb el regadiu, va 
ascendir per capil·laritat i va convertir moltes parti-
des en improductives, mentre que l’aigua entollada 
en molts indrets, per falta de drenatges, propagava el 
paludisme entre la població. Fins a començaments 
del segle XX els regadius del canal no van començar 
a ser rendibles.

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Quart creixent

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

el dia 4, a les 00:50 h

el dia 10, a les 13:45 h

el dia 17, a les 12:26 h

el dia 25, a les 14:13 h

JO
S
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P
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LLEURE
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❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

per Ricard Bertran

DVD que acompanya el llibre “La frustració de l’esperança. La Guerra Civil a Agramunt”, 
i que es va projectar al Casal el dia de la presentació.
La imatge de l’esquerra és l’ori ginal, mentre que a la de la dreta s’han fet set mo difi -
cacions. A veure si les tro beu!

SALT DE CAVALL

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

Solució al SALT DE CAVALL, per P.R.:

Pensen els enamorats que tothom té 
els ulls tancats.

AMENITATS

Les 7
diferències

SUDOKU

Solució al
SUDOKU:

Ompliu les caselles buides dels requadres de 9x9 
quadrats, amb xifres de l’1 al 9, sense repetir cap 
número en una mateixa fi la, en una mateixa colum-
na, ni en una subquadrícula de 3x3.

2

8 7 3 5 6

5 1 9

4 5 2 7

7 9 3 8

2 3 4

5 8 7 2 3

8965823741

821749356

374561289

436158927

158297634

792436518

219374865

587612493

643985172

Pen mo ulls

els tot sen na

els tan rats hom

que té e cats.
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Segon aniversari

Josep Mora Castellà

Sempre estaràs al cor dels qui t’estimem.

Les Pallargues, juliol de 2014

Te’n vas anar de pressa,
més del que tots hauríem desitjat;
els imperatius de les Parques
no es pogueren evitar.
Ara et servem en la memòria,
et tenim a cada instant
i tu fi del ens acompanyes
en el trescar quotidià.
Encara les llàgrimes ens regalen
sobretot als capvespres,
que és quan revénen
els bons temps llunyans.
T’has instal·lat en el record
i, mentre el cor ens bategui,
et mantindrem viu,
ple de vida,
al nostre veral.

                                     JPR
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LA FOTO

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

per JOSEP BERTRAN

Aquest animaló de les fotos és 
un llimac. El llimac és una 

de les bèsties menys valorades. 
Als seus parents, els cargols, els 
trobem molt gustosos, però els 
llimacs tenen molt mala premsa. 

Que aquest mes siguin els prota-
gonistes d’aquesta secció és per-
què uns agramuntins, la família 
de Sales-Pérez, en va trobar un 
exemplar que sobrepassa de molt 
les dimensions habituals entre 1 i 

15 centímetres. Aquest en fa 20, 
de centímetres, amb un pes de 45 
grams. La panxa és de color que 
sembra fosforescent. Potser és un 
llimac mutant, ja que es va localit-
zar prop de la depuradora.
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Una imatge entranyable per molts avis agramuntins, com ja deu ser el nen de la bata que està d’esquena, 
segurament esperant que la Vicenta el despatxi. Junt amb la Vicenta Ribera hi ha el seu germà, el popular 

Ramon. La noia del centre és Angelina Fitó. La persona que treu el cap per la fi nestreta, en segon terme, no l’hem 
poguda identifi car. L’escenari on són els personatges és el bar de la Pista Roserar que durant molts anys alegrà 
les tardes-nits dels festius dels mesos d’estiu.

Una colla 
d’amics 

seuen en una de 
les taules de la 
Pista Roserar. 
D’esquerra a 
dreta: Camats 
de Coscó, Fidel 
Garrabou, Lluís 
Pons, Vicent 
Vila, Josep Pam-
palona, Antoni 
Albareda i Lluís 
Salvadó (Terme-
net).

L’àlbumL’àlbum ���� ����
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Qui no bat al juliol, no bat quan vol. Actualment l’època del segar i el batre, el “cosetxar”, és curta i poca 
gent s’hi dedica. Quan es feien a potes les feines duraven moltes setmanes i aplegaven una munió de 

persones. Famílies senceres col·laboraven, tots segons les seves possibilitats, en les diverses feines. En la foto 
d’aquest mes, 1942, veiem com dues famílies, les de cal Biel i Cal Panton, a més d’algun llogat, s’han ajuntat 
per batre. La foto correspon al moment més desitjat: l’ensacar i pesar. Després, a desar i llestos. Fins l’endemà 
ben d’hora, ben d’hora... i així un dia i un altre.

D’esquerra a dreta:

  1) Soledat Granés
  2) Miras
  3) Pilar Puig
  4) Jaume Puig
  5) Sabina Puigpinós
  6) Cisco Macià
  7) Joan Puig
  8) Josep Gató
  9) Joan Bertran
10) Lluís Bertran Torres
11) Lluís Bertran Puigpinós

L’àlbumL’àlbum ���� ����

1 2

3

4 5 6
7

8 9 10

11
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IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I per JOSEP BERTRAN

Construït l’any 1934 i rehabilitat diverses vegades, el cafè del Casal Agramuntí es va enderrocar després de Reis de 
l’any 1998. A la imatge d’ahir es veu una part del local, la que donava a l’entrada. Al col·leccionable de les pàgines cen-
trals d’aquest número es publica la zona on hi havia la barra. Són fotos que formen part d’un reportatge fet el darrer dia 
que va estar obert, per tant, són fotos històriques. L’interior del nou cafè no té res a veure amb l’antic. Com es pot apre-
ciar clarament en la imatge d’avui, es va optar per esborrar el passat i crear un local que no recorda en res l’original.


