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PORTADA:
El canvi d’ubicació de les paradetes 

del carrer Sió per la travessia de la car-
retera, va ser una de les novetats de la 
darrera edició de la Fira. Una experiència 
obligada per les circumstàncies que, de 
cara a una possible continuïtat, té opi-
nions a favor i en contra.

(Foto: Josep Bertran Mitjavila)

Informació dels darrers actes organitzats 
per l’Assemblea Nacional Catalana local.

21 i 23

Extens reportatge de la XXVIa Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra, 
en la qual la nostra revista també va ser-hi present, com un dels actes 
del 50è aniversari, amb un estand en la Carpa de la Cuita.
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L’any 1996, vuitena edició, es va incorporar a la fi ns ales-
hores denominada Fira del Torró l’afegitó de la Xocolata a 
la Pedra. Va ser més de concepte que de realitat ja que la 
presència xocolatera era més aviat escassa, tant aleshores 
com en els anys successius. A partir de l’any passat, però es-
pecialment d’enguany, aquesta testimonialitat ha començat 
a canviar per una presència efectiva 
assumint el sector xocolater un impor-
tant protagonisme.

El canvi de titularitat de la fi rma 
Jolonch –ara pertany a Torrons Vi-
cens–, ha signifi cat un salt endavant 
amb l’obertura primer de la Casa de 
la Xocolata i després amb la primera 
fase de la Xocolateria. El contingut i el 
nom del nostre certamen més celebrat 
ja comença a ser una realitat. SIÓ va 
participar en la Fira amb una exposició 
de fotografi es de gran format especial-
ment sobre la presència dels torronai-
res agramuntins a Barcelona durant la 
campanya de Nadal.

És evident que la informació sobre 
la Fira ha d’ocupar una bona part del 
contingut d’aquest número d’octubre. Però també oferim un 
seguiment de les obres públiques que aquests darrers mesos 
centren l’atenció dels agramuntins, com són les del carrer Sió 
i les de la Cisterna del Convent. Aquestes darreres avancen 
més a poc a poc del previst, mentre que de les primeres ja 

podem començar a veure com quedarà el nostre històric car-
rer amb el nou disseny i empedrat.

Les pàgines centrals, dedicades des de fa mesos a expli-
car l’evolució urbanística d’Agramunt, les ocupa un reportat-
ge sobre les avingudes documentades del Sió amb especial 
atenció a la Rubinada de Santa Tecla de la qual aquest passat 

setembre es va complir el 140 aniver-
sari. El reportatge també fa referència 
a la perillositat de les construccions 
que s’han aixecat durant aquests anys 
en zones inundables, malgrat l’experi-
ència històrica expressada en l’adagi 
“a la vora del riu no t’hi facis el niu”.

També es fa el seguiment de les 
activitats de l’Assemblea Nacional de 
Catalunya, ANC, a través de la pròpia 
col·laboració com també del testimo-
ni dels actes que es fan a nivell local. 
Encara hem pogut recollir els del cap 
de setmana del 17-19 d’octubre amb 
l’embolcallament de color groc dels in-
drets més signifi catius de la Vila.

De la informació de la Ribera cal 
destacar l’èxit de la “Fira de la Màgia 

al Carrer” que en molts pocs anys ha aconseguit atreure cen-
tenars de visitants, un mèrit a assenyalar. Aquest certamen, 
juntament amb la Fira del Sabó, i altres mostres, han con-
vertit Montgai en un centre d’atracció per a les comarques 
lleidatanes.    ■
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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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Fira 2014

ACTUALITAT FETS DEL MES JOSEP BERTRAN

Els dies 11 i 12 d’octu-
bre, dissabte i diumen-
ge, es va celebrar la 

XXVI edició de la Fira del Torró 
i la Xocolata a la Pedra amb 
l’habitual massiva assistència 
de públic vingut d’arreu de 
Catalunya. Malgrat l’anunci de 
pluja per al cap de setmana, 
especialment diumenge, úni-
cament van caure quatre go-
tes el segon dia al vespre, que 
no van alterar la presència de 
visitants que com sempre són 
difícils de quantifi car, malgrat 
que es donin xifres concretes 
que s’han comptabilitzat a ull 
i fi ns i tot abans de començar.

D’aquesta edició cal des-
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ACTUALITAT FETS DEL MES

tacar dues novetats. Per un 
costat el canvi d’ubicació de 
les paradetes que sempre 
s’instal·laven al carrer Sió i 
que enguany, a conseqüència 
de les obres que s’hi estan 
fent, es van posar al llarg de 
l’avinguda Àngel Guimerà i 
del primer tram de Marià Jo-

lonch, entre el Pou i Santa 
Esperança. En tot el recinte 
fi ral es van instal·lar un total 
de 130 parades a l’exterior i 
80 expositors als pavellons, 
segons l’organització.

Sobre aquest canvi vam 
sentir comentaris per a tots 
els gustos. Per a molts va ser 

molt positiu ja que es podia 
passejar amb tranquil·litat 
pel mig dels rengs de parades 
sense els habituals embussos 
de públic. En canvi altres opi-
naven que en aquests tipus 
de fi res convé que vagi molt 
just. Alguns paradistes s’ho 
estimen més ja que d’aques-

3 4
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1. Inauguració ofi cial de la XXVI 
edició de la Fira davant el monument 
a la Tradició Torronera d’Agramunt.
A la dreta una pancarta de la campa-
nya de protestes del sector sanitari.

2. La cruïlla del Pou amb Àngel 
Guimerà i Marià Jolonch va ser el 
centre neuràlgic del recinte exterior 
de la fi ra.

3. El reconegut pastisser Albert 
Adrià presentà la principal novetat 
de Torrons Vicens, el torró de 
gintònic.
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▼

ta manera el públic passa a 
ran de la parada, gairebé a 
sobre el producte i no des de 
la llunyania, el que facilita la 
venda.

L’altra novetat va ser la 
inau guració de la Xocolateria 
Jolonch, un nou establiment 
que prolonga la Casa de la 

Xocolata que es va inaugurar 
durant la Fira de l’any passat. 
Ambdós locals ocupen part 
de l’antiga Farinera. També 
es va obrir la remodelació del 
que era el pati de la fàbrica 
que s’ha convertit en una 
zona d’aparcament amb ac-
cés directe al jardí superior i 

als dos establiments. El seu 
promotor Àngel Velasco, de 
Torrons Vicens, anuncià una 
segona fase de la Xocolateria 
amb l’habilitació de l’espai 
que connecta directament a 
l’avinguda de Marià Jolonch.

Amb aquesta i altres inicia-
tives la xocolata a la pedra i la 
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4. El públic acudeix en massa a la 
distribució gratuïta de les barres 
gegants de les novetats de Torrons 
Vicens.

5. Torrons Roig es destaca en el 
centre del Pavelló del Dolç.

6. La plaça del Pou acollí les parades 
d’artesania i els ofi cis antics.

7. Torrons Fèlix presentà les darreres 
novetats especialment de torró de regal.

8. Vista general de la Carpa Agroa-
limentària.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

xocolata en general pren força 
com a producte representatiu 
d’Agramunt, entroncant i po-
tenciant una llarga tradició 
de xocolaters agramuntins 
que portaven aquest producte 
arreu de Catalunya, tal com 
s’explica en el llibre “Agra-
munt, torronaires i xocolaters” 
editat per SIÓ. En aquest sen-
tit la majoria dels mitjans de 
comunicació es van fer ressò 
d’aquesta novetat.

Inauguració
Una vegada més el conse-

ller d’Agricultura, Josep Maria 
Pelegrí, va ser l’autoritat en-
carregada d’inaugurar la Fira. 
L’acte ofi cial es va fer, com 
és tradicional, a la plaça del 
Torronaire al peu del monu-
ment a la Tradició Torronera 
Agramuntina. Hi van interve-

9 10
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9. Carpa Multisectorial.

10. Una de les grans atraccions de la nostra 
fi ra és la carpa de la cuita. A part del tastet 
de torró que tothom pot fer, es passa una 
estona divertida amb l’animació de Robert 
Govern. Mireu l’alegria d’aquests visitants 
de Rubí.

11. Vista parcial de la carpa de la Cuita amb 
el perol, el taulell i el públic expectant.

12. El xocolater Xavier Rodríguez en plena 
demostració de com es fabricava artesanal-
ment la xocolata a la pedra.
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nir la directora, Fàtima Puig; 
l’alcalde, Bernat Solé, i el 
conseller Pelegrí. L’alcalde 
va demanar al Govern de la 
Generalitat que faci que el 
nostre torró sigui l’aliment 
símbol de la identitat dels ca-
talans tal com ho és la xoco-
lata per Suïssa o el formatge 
per a França. Per la seva part 
el titular d’Agricultura va dir 
que el seu departament està 

gestionant davant la Unió Eu-
ropea per aconseguir per a la 
xocolata a la pedra la certifi -
cació d’Indicació Geogràfi ca 
Protegida, IGP, que ja té des 
de fa anys el torró agramuntí.

Enguany s’ha mantingut la 
distribució del recinte fi ral de 
la Fondandana amb la instal-
lació d’una carpa per a estands 
multisectorials; el pavelló del 
Dolç amb l’aula del Gust i els 

estands institucionals, amb 
una connexió directa amb la 
Carpa de la Cuita. Al pavelló 
poliesportiu se situà el sector 
agroalimentari amb els espais 
de Degustació i Infantil.

A la Carpa de la Cuita hi 
hagué una de les novetats 
organitzatives destacables ja 
que es féu efectiu el relleu 
de l’equip de les torronaires. 
Per primera vegada se’n van 
fer càrrec en exclusiva Ester 
Mitjavila, Maria Pijuan i Aida 
Marquilles sota el guiatge del 
veterà torronaire Josep Maria 
Farré Pallejà. La seva feina es 
veu destacada per la meritò-
ria actuació de Robert Govern 
que, des de fa mitja dotzena 
d’anys, s’ocupa d’ambientar 
la Cuita. A més a més s’en-
carrega de fer “el Catxo” a 
l’entrada principal del Pavelló 
del Dolç.

Una vegada acabada i dis-
tribuïda la cuita del torró, el 
xocolater agramuntí Xavier 
Rodríguez va fer una demos-
tració de l’elaboració de la 
xocolata a la pedra. Explica-
cions que van ser molt segui-
des pel públic en cada una
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13. Enguany s’ estrenaven en 
solitari tres eixerides torronai-
res acompanyades del mestre 
Josep Maria Farré Pallejà i de 
l’animador.

14. Un destacat grup de cuiners 
i pastissers van passar per l’Aula 
del Gust.

15. A l’Espai Degustació s’hi 
van presentar productes de 
proximitat i l’elaboració del pa 
del Tricentenari, a la foto.

13
JOSEP BERTRAN
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16. Simbòlica inauguració de la Xoco-
lateria Jolonch amb el conseller, J. M. 
Pelegrí; l’alcalde, B. Solé; la directora de 
la Fira, F. Puig, i la presidenta del Consell 
Comarcal de l’Urgell, R. M. Mora, amb el 
propietari Àngel Velasco.

17. Oriol Junqueras comentant la jugada 
amb unes clientes de la fl amant xocola-
teria. El líder d’ERC va visitar i recórrer 
tot el recinte fi ral i la seva presència va 
ser molt celebrada.

18. Un participant d’una partida d’el 
Catxo ensenya el cartró guanyador.

19. Els més petits s’ho passen molt bé en 
l’espai especial que se’ls dedica.

20. Els visitants disposen d’àmplies zo-
nes d’aparcament molt ben senyalitzades 
i comunicades.
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21. Uns històrics cavallets al 
bell mig de la plaça del Pou.

22. Un discret lateral del Pou 
estava ocupat per diverses 
parades de demostracions 
d’ofi cis antics.

23. Una molt jove visitant en 
ple tast torronaire.

24. Ràdio Sió, l’emissora de la 
Fira al peu del canó.

25 i 26. Les fundacions Lo 
Pardal i Guinovart van tornar a 
assistir a la Fira.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

de les quatre sessions que es 
van fer. 

Destacats professionals de 
la cuina i de la pastisseria 
van participar en les sessions 
demostratives que es van ce-
lebrar a l’Aula del Gust que 
dirigeix Pep Palau, com Mi-

quel Guarro, Fabià Leon, Co-
maxurros, Albert Badia, Jordi 
Guillem, Pep Nogué i Gabi 
Serra amb la col·laboració de 
les fi rmes Vicens, Roig, Fèlix i 
Caves Gramona.

A l’Espai degustació va te-
nir lloc un ampli programa de 

demostracions, maridatges, 
degustacions i tastos al preu 
d’un euro amb la participació 
de Dvins i una colla d’empre-
ses de proximitat. El gremi de 
Forners de Lleida va fer una 
demostració del Pa del Tri-
centenari a càrrec de les pas-
tisseries Llaràs i Serra.

Una de les ja tradicionals 
atraccions de la Fira són les 
barres de torrons amb un to-
tal de 400 quilos de les noves 
varietats que exposa la fi rma 
Vicens, i que a partir de les 
7 de la tarda del darrer dia 
distri bueix gratuïtament entre 
el públic. Enguany es van pre-
sentar com a novetats els tor-
rons de Gintònic, elaborat per 
Albert Adrià, el de formatge de 
la Seu d’Urgell i el de Kikos.

L’organització continua l’ha  -
bilitació de nous aparcaments 
per facilitar l’arribada de visi-
tants, com els del carrer del 
Control i l’avinguda Marià Jo-
lonch. Malgrat totes les previ-
sions, es van produir els tradi-
cionals col·lapses circulatoris 
del diumenge a la tarda amb 
retencions fi ns passat Mafet.
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27. Fins al 4 de gener es pot veure 
a l’Espai Guinovart la mostra (Des)
equilibris, Subirachs. A la foto la 
comissària, Lara Vidal; Ester, la fi lla 
de l’artista, i Maria Guinovart amb 
algunes de les obres exposades.

28. Els participants a la Transis-
car van passar per sota el Pont 
Romànic.

28
JOSEP BERTRAN
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“Jo no sé res, sóc músic”
d’Esteve Molero

Actuació en directe d’Esteve Molero i Joan Casellas

Dissabte
15 de novembre,

20:00 h

Lloc: Lo Pardal

Organitza: Llibreria L’ESPIGA i Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”

Presentació-concert del llibre

Organitza: Llibreria L’ESPIGA i Fundació Guillem Viladot “Lo Pardal”

Torronaire d’Honor

El títol de Torronaire d’Honor 
que cada any concedeixen els 

Menestrals Torronaries va recaure 
enguany en la Família Pallejà. El 
guardó el va rebre Nuri Pallejà la 
fi lla gran del darrer torronaire de la 
nissaga, Joan, desaparegut ja fa uns 
anys. Durant la seva intervenció, la 
Nuri de cal Pallejà recordà emoci-
onada que ella era la sisena gene-
ració de torronaires agramuntins. A 
part de la seva família, tingué un 
record per a tots aquells companys 

torronaires que es desplaçaven per 
tot Catalunya. “Formàvem una sola 
família que portava amb orgull el 
nom d’Agramunt”, va dir. També 
van intervenir l’alcalde agramun-
tí, Bernat Solé, i la presidenta del 
Consell Comarcal de l’Urgell, Rosa 
Maria Mora.

Després de rebre els correspo-
nents atributs del càrrec, la Nuri 
va lliurar a cada un dels tres me-
nestrals i a l’Ajuntament una re-
producció emmarcada de la poesia 

sobre els Torrons d’Agramunt amb 
la que Francesc Ubach i Vinyeta va 
guanyar els Jocs Florals celebrats 
a casa nostra l’any 1912. El lector 
la trobarà reproduïda en el llibre 
Agramunt, Torronaires i Xocolaters 
conjuntament amb altres poemes, 
sardanes, cançons i contes dedi-
cats als torrons. També se’n parla 
en el reportatge publicat el mes de 
setembre del 2012, per commemo-
rar el centenari dels esmentats Jocs 
Florals.
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Nuri Pallejà Guardiola, 
va rebre el títol de 
Torronaire d’Honor 2014 
en representació de la 
família Pallejà. A la foto, 
fl anquejada per Àngel 
Lluch, Fèlix Valero i Lluís 
Roig amb l’obsequi de 
la poesia que Francesc 
Ubach presentà en els 
Jocs Florals d’Agramunt 
l’any 1912.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

SIÓ A LA FIRA

En el marc de la celebració, 
durant tot aquest any, dels 

actes commemoratius del 50 
aniversari de la nostra revista, 
SIÓ participà en la darrera 
edició de la Fira del Torró i la 
Xocolata a la Pedra convidats 
pel nostre Ajuntament. Per 
aquest motiu muntà una ex-
posició fotogràfi ca a la Carpa 
de la Cuita.

Tot el material gràfi c expo-
sat estava relacionat amb els 

torrons. Cal recordar que SIÓ 
ha editat dos llibres sobre la 
seva història i en aquest sen-
tit disposem d’un ampli fons 
documental i gràfi c. Per a l’ex-
posició es van editar en gran 
format una sèrie de fotografi es 
històriques, la majoria de les 
quals feien referència a la pre-
sència dels nostres torronaires 
a la ciutat de Barcelona durant 
les festes de Nadal correspo-
nents al primer terç del segle 
XX. Es tracta d’unes imatges 
que van interessar i sorprendre 
la majoria dels visitants.

També es van posar a la 
venda els col·leccionables 
editats per la revista i que 
encara no estan exhaurits, 
i es va aprofi tar per facilitar 
als subscriptors que encara 
no l’havien retirat, l’exemplar 
gratuït sobre la Guerra Civil a 
Agramunt, “La frustració de 
l’esperança” editat en motiu 
del nostre aniversari. L’espai 
d’exposició va ser molt visitat, 
tant pels agramuntins com 
pels forasters als quals se’ls 
informà de les característi-
ques de la nostra publicació.
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JOSEP ROVIRA

Una part de la Carpa de la Cuita 
acollí una exposició sobre els 
torrons i els torronaires confec-
cionada per la nostra revista en 
el marc de la commemoració del 
50 aniversari.

Molts visitants van aprofi tar per 
fotografi ar les imatges històriques 
de la mostra (a baix a la dreta).

El conseller Josep Maria Pelegrí 
visità la mostra.
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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.

Guinovart en volum
6 setembre  /  30 novembre 2014

(Des)equilibris, Subirachs
11 octubre 2014  /  4 gener 2015

La inauguració tindrà lloc el dissabte dia 11 d’octubre a les 19:00h

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



17sió 608[OCTUBRE 2014]

ACTUALITAT FETS DEL MES

1, 2 i 3. Patrimoni
En motiu de les Jorna-

des Europees del patrimoni, 
l’Ajuntament d’Agramunt or-
ganitzà, el darrer cap de set-
mana de setembre, dues visi-
tes guiades a les obres de la 
Cisterna del Convent que s’hi 
estan duent a terme per fer-la 
visitable. Les va comentar per 
l’arqueò leg Òscar Escala que 
explicà les troballes que s’hi 
han fet, que ja vàrem explicar 
en el seguiment que des de la 
revista fem dels treballs, que 
van començar aquest estiu 
i que encara no tenen data 
d’acabament.

Durant les darreres setma-
nes s’ha estat treballant en la 
construcció del túnel d’accés 
de la cisterna a la qual ja s’ha 
fet l’obertura en l’indret on 
anirà la porta que donarà a 
les escales interiors que per-
metran baixar fi ns al fons.

4. Despistat
La matinada del 25 de se-

tembre sembla que algú tenia 

1. L’arqueò leg Òscar Escala comen-
tant les obres que s’estan fent.

2. Detall de l’obertura.

3. Rasa que s’ha obert per tal d’ac-
cedir a l’interior de la Cisterna.

4. Per les roderes es veu clarament 
que el vehicle va travessar la 
rotonda pel dret.
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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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pressa per arribar a Agramunt 
i es va voler estalviar donar el 
tomb a la rotonda de l’entrada 
des de la carretera de Tàrre-
ga i va tirar pel dret, tal com 
indiquen les rodades que va 
deixar sobre la gespa.

5 i 6. Empedrat del carrer 
Sió

S’han acabat les prospec-
cions arqueològiques en el 
tram en obres del carrer Sió, 
des del carrer Sabateria al de 
Vilavella, amb l’aparició de 
restes del que havien de ser 

importants cellers que han 
estat clausurats després de 
fer-ne el corresponent aixeca-
ment. També ja es pot veure 
com quedarà el nou empedrat 
del carrer donat que se n’han 
instal·lat uns trams. Un nou 
tema de conversa entre veïns 
i vianants d’aquest cèntric in-
dret.

7. Obres
El dilluns i dimarts de la 

setmana de la Fira un bon 
tram de la travessia de la car-
retera de Cervera va anar de 
revolta, ja que el Servei de 
Carreteres de la Generalitat 
va treballar aquests dos dies 
per perxejar alguns indrets 
del ferm de la via.

8. Protesta política
Responent a la convoca-

tòria feta per l’Assemblea 
Nacional Catalana (ANC) i 
Òmnium Cultural, unes dues-
centes persones es van con-
centrar davant l’Ajuntament 
per protestar contra la decisió 
del Tribunal Constitucional 
d’admetre a tràmit el recurs 
presentat pel Govern Central 

5. Amb la desaparició de les vore-
res dels coberts el nou empedrat 
fa pendent fi ns al centre del carrer.

6. Restes de l’antic celler davant 
de cal Cuñat.

7. El Servei de Carreteres treba-
llant a l’avinguda d’Àngel Guimerà.
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ACTUALITAT FETS DEL MES

contra la convocatòria de la 
consulta convocada pel dia 
9 de novembre per part del 
Govern de la Generalitat. L’al-
calde, Bernat Solé, intervin-

gué inicialment per explicar 
l’adhesió de l’Ajuntament a 
la mateixa, mentre que el pre-
sident local de l’ANC, Vicent 
Loscos, va llegir un manifest.

9. Protesta ecologista
Un centenar de persones 

van participar el diumenge 
12 d’octubre en la caminada 
de protesta contra la possi-

JO
S

E
P

 B
E

R
TR

A
N

LA
IA

 P
E

D
R

Ó
S

Els manifestants es van congregar 
a partir de les 7 de la tarda.

Foto de família dels participants 
a la caminada reivindicativa.

▼

8

9



21sió 608[OCTUBRE 2014]

ble construcció d’una planta 
de compostatge de residus 
no perillosos en el municipi 
d’Ossó de Sió. La instal·lació, 
que se situaria prop del nu-
cli deshabitat de Conill, en 
el terme de Tàrrega, té tots 
els permisos de la Genera-
litat i està a l’espera del de 
l’Ajuntament d’Ossó. La “Pla-
taforma Salvem Els Plans de 
Conill” reclama que el consis-
tori denegui aquests permisos 
amb l’objectiu de “mantenir 
un entorn net en el qual es 
puguin compaginar les activi-
tats de les explotacions agro-
pecuàries amb les altres rela-

cionades amb la conservació 
de la biodiversitat que tenim i 
no volem perdre”, segons els 
organitzadors de l’acte.

10. Fira de la Màgia
Montgai va celebrar el pri-

mer cap de setmana d’octu-
bre la sisena edició de la Fira 
de la Màgia de Carrer, Mont-
gai Màgic. Els carrers de la 
població es van omplir de gom 
a gom d’afi cionats al món de 
la màgia i a l’il·lusionisme, 
sobretot famílies amb nens 
petits, que van quedar ad-
mirats amb les actuacions 

que van oferir el mig cen-
tenar de mags participants. 
L’alcalde, Jaume Gilabert, va 
fer una valoració “molt posi-
tiva” d’aquesta sisena edició 
i remarcà que “l’organització 
es planteja de cara a futures 
edicions obrir-se al col·lectiu 
de la gent gran, oferint activi-
tats de màgia als casals i les 
residències, entre d’altres”. 
Gilabert també va recordar 
que la fi losofi a de Montgai 
Màgic des dels seus inicis 
ha estat arribar a col·lectius 
desfavorits com podrien ser 
les persones amb especials 
difi cultats. A més, alguns 
espectacles compten amb 
intèrprets de signes. D’altra 
banda, el certamen també ha 
comptat amb la participació 
d’una quarantena de para-
des de productes artesanals. 
La majoria dels expositors es 
van manifestar satisfets amb 
el resultat obtingut i han as-
segurat que tornaran l’any 
vinent.

11. “Ara és l’hora”
En el marc de la campanya 

Ara és l’hora, 9N fem un país 
nou, un grup d’agramuntins 
van participar el dissabte 
18 d’octubre en la macroen-
questa organitzada per Òm-
nium Cultural i l’ANC. Cada 
enquestador havia de fer sis 
preguntes en total amb dues 
o tres opcions per respondre. 
Prèvia a aquesta acció, el di-
jous a la nit la secció local de 
l’ANC va embolicar de groc 
els indrets més representa-
tius del centre urbà com la 
plaça del Pou, el monument 
del Torronaire, plaça de l’Es-
glésia, Mercadal... A la tarda 
es va projectar al Casal, amb 
entrada gratuïta, “L’Endemà” 
dirigida per Isona Passola.   ■
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Alguns dels enquestadors al voltant 
del Pou embolicat de groc.

Un els espectacles de la màgica 
fi ra de Montgai.
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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

VINS QUE INSPIREN

MAS BLANCH I JOVÉ

La Pobla de Cérvoles (Lleida)     ·    Tel. 973 05 00 18
www.masblanchijove.com    ·    info@masblanchijove.com

Horari: dissabtes i diumenges, d’11h a 14h
Possibilitat d’altres horaris per a grups de 6 o més persones

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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ENTITATS

Informacions de l’ANC

Amb aquest escrit hem arribat al punt de no 
poder avançar suposicions, esperant que 
quan vegi la llum, s’hagi aclarit el tema del 

9N, tema pel qual fa mesos que treballem els inde-
pendentistes i que, fi ns ara, ha mantingut la unitat 
de les forces polítiques compromeses a fer realitat 
l’enquesta proposada pel president Mas. Nosaltres, 
des de l’ANC seguim en la línia d’explicar als inde-
cisos els avantatges de tenir un estat propi i inde-
pendent, que ens permeti ser sobirans de la nostra 
realitat, del nostre present i del nostre futur, davant 
d’un estat que s’aprofi ta sense miraments de nos-
altres, tot invocant una unitat - esclavatge, similar 
a la que ha practicat amb tots els pobles que ha 
dominat al llarg de la història, i que ha maquillat, 
descaradament, esgrimint el concepte d’Hispanitat 
que, com aquella defi nició de Unidad de destino en 
lo universal, causaria perplexitat en qualsevol poble 
real. Quin destino en lo universal, tenen els suïssos 
o els danesos, posem per cas? Quina identitat que 
els emmordassi a cop de llei, sense dret a discrepar?
Doncs bé, aquest 12 d’octubre, ens han volgut tor-
nar a remenar la necessitat d’aquesta submissió im-
perialista negant d’entrada la possibilitat d’opinar. 
Els unionistes continuen a entestar-se en defi nir qui 
som, com som i què volem els catalans, de manera 
que ja no tinguem res a dir. Si la catalanitat és un 
tarannà que, entre altres coses, ha suposat una lli-
bertat davant del poder, la fraudulenta identitat que 
ens volen imposar, resulta que és espanyolista de 
naixement; això és una catalanitat subordinada, de 
paga i calla, mentre et poses en camí d’abandonar 

la teva llengua, d’enterrar la teva història, de negli-
gir tots aquells que han donat la seva vida perquè 
aquest país fos català. I com a premi, una peculia-
ritat regional de souvenir turístic i para de comptar. 
No ens entendrem –i mira que som gent de pacte 
i de bona fe, però no ens entendrem–, perquè ve-
iem que no ens estimen, que solament nos quieren.
Els que el dia 12 es van aplegar a la plaça Catalu-
nya, un 0,5% de la població catalana –on encara 
s’hi compta gent de fora– ens han vingut a dir això, 
que els demòcrates inqüestionables en aquests mo-
ments, són ells; vaja, que són els paisans autèntics, 
i que ni el Parlament, ni cap de les manifestacions 
que s’han produït aquí, llevat de la seva, són repre-
sentatives de Catalunya, perquè no s’atenen a les 
lleis espanyoles, que són lleis superiors a tots nosal-
tres, amén. Aquests neo franquistes s’afanyen a em-
pènyer el credo polític de sempre amb noms moderns 
de fantasia. A part del Partit “Popular”, prou simp-
tomàtic, tenim els “Ciutadans” i la “Societat Civil 
Catalana”, que no expressen cap tendència política, 
sinó que pretenen defi nir el país i els seus habitants 
des de la superioritat semàntica que s’atribueixen. 
Un país que voldrien dominar en base al seu espa-
nyolisme impermeable, perquè no han volgut inte-
grar-se en una normalitat democràtica que els és ali-
ena. Contràriament als que reclamem un país millor, 
ells reclamen el país que ja tenen i que no mirem 
al passat, que d’això també se n’encarreguen ells.
Després de l’important Acord del Ple Municipal del 
dia 25 de setembre i el lliurament dels compromi-
sos ciutadans, el dia 4, per portar-los conjuntament 
al president Mas, en aquests dies d’espera, a tot 
Catalunya es fan actes dins de la campanya “Ara 
és l’hora” i el “País de Groc”, amb difusió de frases 
reivindicatives, unes tan senzilles com ara: ‘Vull un 
país on puguem ser com som #SíoSí’, i altres d’in-
tenció més elaborada, com ‘Vull un país que tingui 
molt bones relacions amb Espanya #SíoSí’, on ca-
dascú pot proposar les que trobi més encertades. 
Aquí hem organitzat, pel dia 18, la primera Gigaen-
questa, pel matí, i la projecció de la pel·lícula “L’en-
demà”, a la tarda. Les enquestes encara continua-
ran, a les terres de Lleida, fi ns el dia 4 de novem-
bre. Podeu seguir el nostre compte del Facebook, 
<Agramunt – Ribera del Sió Per la Independència>. 
Compartiu, si us plau, els enllaços que us agradin, 
ja que els posem perquè es divulguin. Informacions 
de l’ANC i inscripcions, a <www.assemblea.cat>. 
Missatges, a <agramunt@assemblea.cat>.   ■
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Des de l’ANC 
seguim en 
la línia d’ex-
plicar als 
indecisos els 
avantatges 
de tenir un 
estat propi 
i indepen-
dent, que 
ens permeti 
ser sobirans 
de la nos-
tra realitat, 
del nostre 
present i del 
nostre futur.
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ENTITATS

El CAU a Menorca

Després d’un curs organitzant 
amb molt d’entusiasme el que 
volíem que fossin els nostres 

campaments d’estiu, fi nalment vam 
aconseguir anar de ruta per Menorca. 

Durant set dies vam fer ruta per la 
part nord-est del “Camí de Cavalls”. 
Vam anar visitant diverses poblacions 
com Maó, Fornells i Alaior; i desco-
brint la  cultura i les tradicions de l’illa. 
Va ser una grandiosa experiència per a 
totes nosaltres, i amb aquestes ratlles 
volem donar les gràcies a tots els esta-
bliments i a la gent que ha col·laborat 
amb les activitats que hem organitzat. 
Amb la vostra ajuda, un any més, hem 
pogut gaudir d’uns campaments fan-
tàstics.   ■FO

N
T:

 C
A

U



26 [OCTUBRE 2014]sió 608

" GlopGlops & TapeTapes "
especialitats de la casa

Plaça Mercadal, 19  -  25310 Agramunt

Caragols a la llauna
Tapes casolanes

Esmorzars Plats combinats

600 700 202

Marc Roig 
Pl. La Muralla, 5

25316 PREIXENS (Lleida)

Mòbil  616 03 42 91

 

jardinsroig@gmail.com

Assessorament

  Jardineria d’interior

    Educació ambiental

      Construcció de jardins

       Manteniment de Jardins

         Instal·lacions de reg

         Esporgues i tractaments

            Disseny 3D, d’espais naturals i jardins

Josep Anton Muixí

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

e-mail  electromecanicamuixi@gmail.com

Josep Anton Muixí

MUI   I
Electromecànicacà ca
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Aula d’Extensió Universitària Agramunt

La Universitat de Lleida (UdL) organitza a 
diverses poblacions de les terres de ponent 
les Aules d’Extensió Universitària per a la 

gent gran, coordinades pel doctor Màrius Berna-
dó. Aquesta aula està dirigida a totes aquelles 
persones que mantenen despert el seu interès per 
aprendre i té com a objectiu apropar-les a nous 
coneixements. Actualment funcionen 10 aules 
dependents de la UdL. La Universitat els dóna 
cobertura legal, facilita el professorat per impartir 
les classes i al fi nal del curs lliura un diploma als 
assistents. Per aquesta raó s’ha de formalitzar la 
matrícula cada curs. 

Tràmits legals
A Agramunt s’està organitzant l’Aula d’Extensió 

Universitària que començarà a funcionar el curs 
2014-2015. La Junta Directiva està acabant els 
tràmits legals per posar-la en marxa i ja té tancada 
la programació de les conferències de tot el curs. 
L’acte inaugural anirà a càrrec del doctor Roberto 
Fernández, rector de la Universitat de Lleida, el 
dijous 6 de novembre a les 5 de la tarda, a la Sala 
de plens de l’Ajuntament d’Agramunt. Les altres 
conferències es realitzaran els dimecres amb una 
periodicitat mensual. 

Per assistir-hi
Per poder assistir al curs i donar-vos d’alta com 

a soci, cal formalitzar l’imprès de la matrícula i 
ingressar 25 euros al compte corrent de CAIXABANK 
(La Caixa) núm. IBAN ES79 2100 0124 2802 0034 
7120 Cal fer constar el nom i cognoms.

L’imprès es podrà recollir a partir del dia 20 
d’octubre a l’Ofi cina de Turisme o posar-se en con-
tacte amb qualsevol membre de la Junta Directiva 
i retornar-lo complimentat als mateixos llocs.

Pilar 973391087 Pere 625171830
Anna 617299491 Josep M. 658989735
Joan 600605141 Ramon 973391087

Esperem gaudir de la vostra assistència.

La Junta Directiva

PROGRAMA PEL CURS 2014-2015:

Dijous, 6 de novembre
Acte inaugural

“El paper de la universitat en la societat actual”
Roberto Fernández

Rector de la Universitat de Lleida

Dimecres, 3 de desembre
“El desconcert del present”

Antoni Puigverd
Columnista de La Vanguardia i col·laborador de TV3

Dimecres, 14 de gener
“La infl uència dels clàssics en la cultura occidental”

Flora Grífol Aldabó
Consultora de Llengua Llatina. Professora de la UOC

Dimecres, 4 de febrer
“Alimentació per una vida saludable”

Antonieta Barahona Vinyes
Metge especialista en nutrició, professora de la UdL

Dimecres, 4 de març
“La veu de les muntanyes”

Antoni Lacasa Ruiz
Conseller i Cap de la Secció de Geo-Paleontologia

de l’IEI

Dimecres, 8 d’abril
“Perspectives actuals de la cosmologia”

David Jou Mirabent
Catedràtic de Física de la UAB i poeta

Dimecres, 6 de maig
Cloenda del curs

Juan José López Burniol
Notari, Llicenciat en Dret per la Universitat de Navarra

Totes les conferències s’impartiran a les 17h
a la sala d’actes de l’Ajuntament
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Santa Tecla és la patrona 
de la ciutat de Tarrago-
na, però entre nosaltres 

és sinònim de l’avinguda del 
Sió més important de la que 
es té constància. Un fet his-
tòric que s’ha transmès de ge-
neració en generació amb el 
nom de la Rubinada de Santa 
Tecla. Va ser la nit del 22 al 23 
de setembre de 1874 quan el 
nostre petit riu va pujar fi ns al 
capdamunt del Pla del Pou. 
Un fet que no es recordava i 
que no ha tornat a passar mai 
més; això no vol dir que no ho 
pugui tornar a fer. En aquest 
reportatge us oferim dades i 
imatges inèdites fi ns ara sobre 
aquest desastre natural.

A diferència del que va pas-
sar a moltes altres localitats, 
ni a Agramunt ni a cap poble 
de la Ribera es van registrar 
desgràcies personals i els 
danys materials no van ser 
tan importants com es podria 
deduir del gran cabal d’aigua 
que va baixar. Les dues grans 
destrosses van ser l’enfonsa-
ment del pont de la carretera 
de Tàrrega –va estar 55 anys 
inutilitzat–, i la destrucció de 
l’aqüeducte del Canal d’Ur-
gell per sobre el Sió, que va 
ser substituït pel Pont de Fer-
ro; tota la infraestructura de 
reg del Sió i del Canal, horts, 
molins, coberts... tot el que 
es trobava al costat del riu. 

En tota l’àrea afectada, 
però, es van donar xifres es-
fereïdores d’un total de 570 
morts, més de la meitat, 293, 
a la comarca de l’Urgell; de-
senes de ferits, centenars de 
cases enfonsades i grans des-
trosses als conreus d’arreu 
per una tempesta que afectà 
pràcticament tota la meitat 
sud de Catalunya.

A prop del riu no t’hi facis 
el niu

Els pobles de la Ribera del 
Sió, inclòs Agramunt, han tin-
gut històricament molt clar 
aquest adagi: A prop del riu 
no t’hi facis el niu. Moderna-
ment ja no es pot dir el ma-

La Rubinada de Santa Tecla i altres avingudes
Rubinada: Riuada sobtada produïda per una forta pluja (GEC)

Esplèndida fotografi a del “Pont espatllat” de principis del segle XX. És el pont sobre el Sió de la carretera de Tàrrega. Enderrocat per la força de les aigües durant la Rubinada de Santa 
Tecla la matinada del 23 de setembre de 1874, no va tornar a entrar en servei fi ns el dia 29 de desembre del 1929. Durant aquests 45 anys el trànsit va passar per l’interior d’Agramunt. La 
foto està tirada des del marge esquerre riu avall. Al fons, eres i pallers dels voltants de la vila. En primer terme, una plantada de cols i uns munts de fem.

A diferència del 
que va passar 
a moltes altres 
localitats, ni a 
Agramunt ni a cap 
poble de la Ribera 
es van registrar 
desgràcies perso-
nals.
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teix. I és bo recordar, a tenor 
del que ha passat en els dar-
rers anys, que “el que el riu et 
dóna el riu et pren”. Per què a 
Tàrrega i a moltes poblacions 
de l’àrea afectada hi va morir 
tanta gent i a la conca del Sió 
no hi hagué desgrà cies per-
sonals? Doncs perquè en les 
primeres el riu passava prop 
de les cases i a la Ribera del 
Sió els nuclis habitats estan 
apartats de la llera del riu. 

La crescuda dels rius Sió, 
Ondara i Corb, tots habitual-
ment amb un cabal molt es-
càs, va tenir lloc entre les 3 
i les 4 de la matinada, men-
tre la gent dormia tranquil-
lament. Com sigui que la 
torrentada va venir de cop, 
diríem d’incògnita, els veïns 
van quedar atrapats dins les 
cases morint ofegats, men-
tre intentaven cercar un lloc 
més segur o bé a causa de 
les ferides ocasionades per 

l’enderrocament dels seus 
habitatges a conseqüència de 
la força de l’aigua. Eren edi-
fi cis construïts gairebé arran 
del riu, com el raval de Sant 
Agustí a Tàrrega o les cases 
baixes de Guimerà. 

La reconstrucció
de la riada

A Agramunt el riu passava 
a un centenar de metres i les 
cases habitades més properes 
eren les quatre que hi havia 
al que avui és la cantonada 
amb l’avinguda Marià Jolonch 
i Cal Balaguer a l’altre cos-
tat. A més, estaven situades 
a una nivell molt superior al 
de la llera del riu. A prop del 
Sió únicament s’hi aixecava 
alguna masia, coberts, horts 
i eres. A la resta dels pobles 
de la Ribera la distància entre 
el riu i el nucli habitat encara 
és molt més gran i únicament 
ocasionà danys a horts, co-
berts i molins. Per això tam-
poc no es va patir cap desgrà-
cia personal.

Actualment sobre aquests 
tipus de fenòmens naturals en 
tindríem totes les dades i in-
formacions tècniques gràcies 
als observatoris meteorològics 
que les recullen al moment, 
i fi ns i tot són previsibles i 
per tant es pot donar l’alerta. 
Però aleshores no hi havia cap 
tipus de registre i ni tan sols 
es va saber quants litres per 
metre quadrat van caure a les 
zones afectades, ni quin vo-
lum d’aigua va baixar per rius 
i rieres. L’únic registre mate-
rial que en va quedar van ser 
les marques del nivell on va 
arribar l’aigua, que després es 
van col·locar en la majoria de 
poblacions afectades, inclosa 
la nostra Vila.

Però gràcies a les noves 
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Representació de les tres conques de la comarca de l’Urgell, Sió, Ondara i Corb, 
afectades per la rubinada amb les localitats on s’han agafat referències per la 
reconstrucció de la crescuda dels rius. Encerclada amb ratlles blaves discontínues 
tota l’àrea on tingué lloc la gran tempesta.

Gravats d’una pàgina del diari El Imparcial on es representen els efectes de la 
rubinada a Tàrrega, on van morir unes 150 persones i van quedar malmesos uns 250 
edifi cis. En no haver-hi hagut desgràcies personals, la premsa de l’època en prou 
feines parlà d’Agramunt.
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tecnologies un grup d’experts 
ha fet un estudi en el qual 
es reconstrueix la Rubinada 
de Santa Tecla a partir d’un 
programa de modelització i 
anàlisi de dinàmiques fl uvials 
posat a punt per la Us Army 
Corps of Engineers (USACE). 
Aquest programa permet la 
reconstrucció de riuades his-
tòriques a partir d’un conjunt 
d’informacions com són la 
topografi a del terreny afectat, 
superfície de la conca nega-
da, nivells de l’aigua, infor-
macions dels diaris de l’èpo-
ca, etcètera. 

A partir doncs dels senyals 
que hi ha en molts pobles i 
les informacions històriques 

de l’època i també de les da-
des orogràfi ques, l’any 2010 
la revista Natural Hazards 
and Eart System Siencies va 
publicar un article titulat Re-
construcció de les tempestes 
de Santa Tecla l’any 1874 a 
l’oest de Catalunya a partir de 
les marques de l’aigua i els 
relats històrics, redactat per 
J.C Balasch, J.L Ruiz Bellet, 
J. Tuset i J. Martin. 

Del contingut de l’estudi
ens centrem en les dades del 
Sió encara que, per poder 
comparar-les, n’oferirem al-
gunes de l’Ondara i altres rius 
afectats. Les referències que 
es van agafar pel Sió van ser 
els senyals del màxim cabal 
d’aigua que hi ha en un dels 
pilars de l’antic molí de Mont-
roig, a la dreta del corrent, 
avui totalment destruït, i la de 
la plaça del Pou d’Agramunt. 

Representació gràfi ca
de la tempesta

A partir dels estudis realit-
zats a la Vall del Sió i a la res-
ta de conques veïnes, al vol-
tant de les 10 de la nit va co-
mençar a ploure intensament, 
però fou entre les 11 i mitja 
nit quan va caure el patac més 
gran. Com a conseqüència, el 
cabal del riu començà a créi-

xer de forma sobtada agafant 
força molt ràpidament. A la 
1 de la matinada van parar 
les intenses pluges i es man-
tingué un plugim fi ns dues 
hores després. A les 3 de la 
matinada l’aigua que baixava 
pel Sió arribà al seu pic mà-
xim, 1.100 m3/s. La força de 
les aigües s’endugué tot el 
que trobà per davant. A les 9 
del matí el cabal del riu tornà 
pràcticament a la seva norma-
litat. Va ser un fenomen ràpid 
i intens d’una durada d’unes 
nou hores. No es necessita 
gaire temps per fer mal.

Cal tenir en compte que la 
mitjana d’aigua que baixa pel 
Sió no arriba habitualment 
a un metre cúbic per segon. 
Aquell dia va ser de 1.120 
m3/s. Per fer-nos una idea, 
segons s’explica en aquest 
estudi, el riu Ebre al seu pas 
per Tortosa té un cabal mitjà 
d’uns 425 metres cúbics. Per 
tant l’aigua que durant una 
estona baixava pel Sió supe-
rava de llarg dues vegades la 
que porta el riu més cabalós 
de Catalunya.

Quines circumstàncies co-
incideixen perquè s’arribi a 
un fenomen tan devastador? 
Primer, evidentment, les for-
tes precipitacions. Aquell 
dia es calcula que van caure 
en unes poques hores entre 
112 i 147 l/m3, una tercera 
part de la pluja de tot l’any 
en aquesta zona. Després, 
en ser una conca molt petita. 
Aquesta reduïda superfície fa 
que l’aigua arribi molt ràpi-
dament a la llera del riu i per 
tant el cabal creixi de manera 
sobtada. 

Són, ho hem vist en algu-
na altra ocasió, encara que 
de menys envergadura, fenò-
mens de vist i no vist que no 

A dalt, encerclat, punt on estava 
situat el molí de Cal Serra de Mont-
roig que quedà totalment destruït 
per la força de l’aiguat.

Sobre aquestes línies, l’alcalde 
dels Plans de Sió, Adrià Marquilles, 
mostra el senyal de fi ns on arribà 
l’aigua del Sió.

2

1
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deixen temps a reaccionar. 
Els especialistes en diuen 
“riuades llampec”. Aquests 
tipus de fenòmens són de 
difícil prevenció ja que quan 
t’adones de la seva magnitud 
ja els tens a sobre. No passa 
el mateix amb els rius que 
travessen conques de mol-
ta superfície, amb un temps 
d’alerta important o bé que 
les pluges caiguin lluny i per 
tant es pot anar veient l’arri-

bada de la crescuda.
Els autors de l’estudi se-

nyalen que la Rubinada de 
Santa Tecla té un període de 
retorn d’uns 250 anys. És a 
dir que aquesta és la mitjana 
de temps en què es pot tornar 
a repetir. També cal tenir en 
compte que en aquella època 
s’acabava la denominada Pe-
tita Edat de Gel, però també 
que ara entrem en el canvi 
climàtic al qual es dóna la 
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enables to assess the long-term evolution of these rare events
with regard to human impacts on basins and streams; this is
all the more valid in the Mediterranean basin, an area with an
extremely changing climate and under a heavy human pres-
sure.

2 Study area

The study area spreads over three catchments in the Segre
River basin, which are, from north to south: Sió, Ondara and
Corb (Fig. 1). For each catchment, two different outfalls,
corresponding to the places with flood marks available, were
considered resulting in six sub-basins: Mont-roig and Agra-
munt (Sió); Cervera and Tàrrega (Ondara); Guimerà and Ciu-
tadilla (Corb); actually, the modelling was undertaken sepa-

l h f h i b b i

a t tud a o e.

2.1 The Sió River basin

The Sió River basin is the northernmost and the largest of the
three. A flow gauging station at the outlet (Balaguer, EA182)
operated from 1965 to 1992 and recorded an average daily
mean flow of 0.8 m3 s−1 and a peak flow of 16 m3 s−1.

In this basin, Santa Tecla’s rainstorm caused no casualties;
nevertheless, it destroyed Urgell Canal’s aqueduct at Agra-
munt and devastated every orchard on the floodplain from
Guissona to Balaguer. Two flood marks of this event have
survived: one at Serra’s watermill, 700 m NW Mont-roig
(Fig. 2), and one at Agramunt, by the medieval bridge.

2.2 The Ondara River basin

Reproducció d’una part de l’article publicat a la revista nord-americana Natural Hazards and Earth System Sciences sobre la reconstrucció de la Rubinada de Santa Tecla.

A l’esquerra, representació gràfi ca de la pluja caiguda i el cabal i l’avinguda de l’aigua en 
hores i intensitat. A la part superior en vermell la quantitat de litres i en quanta estona. 
La corba en blau indica la intensitat de la riuada amb el cabal a cada hora i el pic màxim 
de l’avinguda. Les estimacions s’han fet en el senyal de Mont-roig.
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Els nostres avantpassats tenien molt clar que al costat 
del riu no s’hi havien de fer el niu, però a mitjans dels 
anys setanta del segle XX s’inicià l’especulació urbanís-
tica que, anys més tard, tan d’enrenou va arribar a fer. 
Malgrat les crítiques i comentaris generals es va autoritzar 
la construcció de les cases adossades del costat del Pas-
seig. Més endavant es continuà aquesta política i els anys 
que van a cavall dels segles XX i XXI, quan se sap que les 
noves normatives urbanístiques seran estrictes a l’hora de 
deixar construir a prop del riu, s’entra en un frenesí per 
omplir les zones del costat del Sió.

L’any 2006 l’Ajuntament va presentar un avanç del Pla 
d’Ordenació Urbana Municipal (POUM), que preveia una 
franja no edifi cable d’uns 80 metres a cada banda del Sió. 
La Generalitat, a través de l’Agència Catalana de l’Aigua 
(ACA), rebutja la proposta ja que ha establert una norma-
tiva general d’inundabilitat per tot Catalunya que és molt 
més estricta per les pretensions de l’Ajuntament agramuntí.

Concretament la zona inundable a l’extrem est arribava 
gairebé fi ns a la Ronda Molinal, mentre que a l’extrem 
oest ocupava tota la zona de les Planes, concretament 
fi ns a més de 350 m des del riu. Això feia impossible 
plantejar aquestes zones de creixement, produint un tren-
cament dràstic del teixit urbà del municipi, tal i com es 
pot veure en el mapa que publiquem. Les discrepàncies 

entre l’Ajuntament i l’Agència Catalana de l’Aigua a l’hora 
d’establir la zona inundable i les mesures correctores per 
reduir-la van generar un bloqueig entre ambdues admi-
nistracions, fent impossible que la proposta pogués ser 
aprovada.

Finalment es trobà una solució consensuada la qual 
passa per disposar d’una llera de set metres d’amplada, 
per crear uns talussos i uns terraplenats de terra natural 
entre la zona inundable i la zona edifi cable, de manera 
que tota la llera del riu quedi a un nivell més baix que les 
cases. Aquestes actuacions s’aplicarien uns 300 metres 
riu amunt des del pont de la carretera de Cervera i a l’al-
tre extrem des del pont de la carretera de Tàrrega fi ns al 
Pont de Ferro i es durien a terme a mesura que s’anessin 
desenvolupa nt els nous sectors de creixement. D’aquesta 
manera, el nou planejament guanyava tota la nova zona 
d’equipaments prevista en el Pla Urbanístic i permetien 
enllaçar el teixit urbà al llarg de tot el riu Sió, mantenint 
una zona verda a ambdues parts del riu d’entre 80 i 100 
m depenent de la zona.

Aquesta és una solució de futur, però és evident que tot 
el que s’ha construït al costat del Sió es troba dins una 
franja molt perillosa en cas de grans crescudes del riu. 
Segons els estudis, aquestes avingudes són cícliques però 
el que no se sap és quan es tornaran a repetir.

Recreació de les zones inundables segons les dues propostes del POUM, la del 2006 i l’actual.
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culpa de moltes de les grans 
catàstrofes climatològiques 
que tenen lloc arreu del món: 
o plou poc o plou molt. 

Actualment a Agramunt una 
altra riuada similar tindria les 
mateixes conseqüències? No 
se sap. Però tot fa preveure 
que seria molt pitjor. Actual-
ment el tram urbà del Sió està 
canalitzat i els ponts són més 
alts però també s’ha tapat un 
ull del Pont Vell i, especial-
ment, s’han fet nombroses 
actuacions urbanístiques en 
els marges del riu on fa 140 
anys tot era gairebé terra 

campa, i especialment des-
prés del Pont de Ferro el Sió 
no podria pas deixar passar el 
cabal d’aigua canalitzada.

La Rubinada a Agramunt
Com sigui que sortosament 

a Agramunt no hi hagué des-
gràcies personals, la premsa 
de l’època en prou feines fa 
referència al que va passar 
a casa nostra la matinada 
del 22 al 23 de setembre de 
1874. Ni tan sols l’ensorra-
ment de l’aqüeducte del ca-
nal d’Urgell va merèixer gaire 
atenció ja que el canal va so-

frir grans desperfectes arreu 
del seu traçat. 

En canvi sí que es troba 
molta informació d’altres po-
blacions que van rebre de va-
lent amb una gran mortaldat, 
com Tàrrega per exemple. Per 
tant la referència més solvent 
de la qual ens podem refi ar és 
la que explica Puig i Ball en 
el seu llibre “Agramunt. En-
sayo folklórico, histórico y ar-
tístico”, que per edat va poder 
informar-se directament de 
les persones que ho van viure. 
Aquesta informació va ser re-
collida després per J. Viladot-

El Pont Vell, actualment dit 
Pont Medieval o Pont Romànic. 
Malgrat que l’aigua ha passat 
per sobre en diverses ocasions 
l’estructura ha aguantat ferma 
fi ns ara. En aquesta fotografi a 
de principis del segle XX, es pot 
observar la diferència en els 
carreus amb què està construït. 
Possiblement en origen no tenia 
cap paret lateral, que s’haurien 
aixecat posteriorment a tenor 
de la diferència en els tipus de 
pedres, més petites i irregulars.
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Puig i Lluís Pons. Joan Puig i 
Ball va néixer l’any 1879, per 
tant va poder sentir de primera 
mà com es va viure la Rubina-
da de Santa Tecla a Agramunt.

En aquella època el Sió pas-
sava per sota de tres ponts: el 
Pont Vell –aleshores encara 
no hi havia el de Puigverd 
(1917)–, que va aguantar 
tota l’embranzida de l’aiguat; 
el de la carreta de Tàrrega a 
Artesa, amb un parell d’ulls 
i que inicialment aguantà el 
corrent torrencial, i el del Ca-
nal d’Urgell. En aquest dar-
rer, l’aigua circulava per una 

canal de pedra picada que 
sostenia un estrep en cada ex-
trem i sis pilars molts gruixuts 
i de poca alçada.

Aquesta sis pilars confi gura-
ven set arcs –d’aquí la denomi-
nació popular “el pont de les 
set arcades”–, bastant baixos 
amb una capacitat de circu-
lació d’aigua molt escassa. A 
més els primers arbres i bros-
sa arrossegada per la rubinada 
van començar a taponar-los 
i retenir tot tipus de material 
que la torrentada s’enduia per 
allà on passava. Finalment tot 
el pont es convertí en una gran 

presa que retenia milions de 
litres d’aigua que es van em-
bassar corrent amunt.

Quan l’aigua arribà a una 
altura d’uns cinc metres 
l’aqüeducte no va poder 
aguantar la pressió tan forta, 
l’estructura de pedra cons-
truïda una quinzena d’anys 
abans es fa esfondrar i tota 
l’aigua embassada al seu dar-
rere es precipità riu avall. La 
força terrible del corrent que 
generà la sobtada ensulsiada 
va destruir també el pont de 
la carretera de Tàrrega, que a 
partir d’aleshores i durant 55 

Com sigui que 
sortosament a 
Agramunt no hi 
hagué desgràci-
es personals, la 
premsa de l’època 
en prou feines fa 
referència al que 
va passar a casa 
nostra la matinada 
del 22 al 23 de 
setembre de 1874.
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anys va ser conegut com el 
“pont espatllat”. En canvi el 
pont Medieval, el “Pont Vell” 
que es deia a l’època, aguan-
tà sense patir cap dany.

Per servar memòria d’on 
havia arribat l’alçada de l’ai-
gua es col·locà en una paret 
propera una pedra esculpida 

amb la inscripció “Dia 23 de 
Setembre de 1874 arribà l’ai-
gua de Sió en aqueixa ratlla” 
seguida de la marca d’una 
ratlla. Aquesta pedra estava 
instal·lada a la cantonada en-
tre l’actual avinguda de Cata-
lunya i el carrer dels Horts. 

Antigament en aquest in-

dret hi havia la “Caseta de 
Fumigació”, l’estació que es 
va establir per desinfectar els 
viatgers que arribaven a Agra-
munt durant l’epidèmia de cò-
lera dels anys 1854-55. Quan 
la paret s’enderrocà per cons-
truir un habitatge i eixamplar 
el carrer a fi nals del segle XX, 
la pedra es retirà i es diposità 
al Museu. Malauradament la 
pedra no es tornà a col·locar 
en la nova construcció ni 
tampoc s’hi deixà cap senyal. 
Actualment una mena de rè-
plica s’ha col·locat a la plaça 
del Torronaire, al costat de la 
baixada al Passeig.

Els únics incidents perso-
nals que hi hagué o almenys 
dels que se n’ha servat memò-
ria, els recopilen Puig i Ball 
i J. Viladot-Puig. El primer 
explica que un mosso de la 
masia del Ton de l’Àvia, va ser 
arrossegat pel corrent fi ns a la 
partida del Sot on es va poder 
agafar a un arbre i esperar el 
descens de la rubinada. En 
Viladot dóna més detalls. Am-
plia l’aventura d’aquest mos-
so explicant que s’havia llen-
çat a l’aigua per anar a ajudar 
Francesc Farreny Roca, el Ba-
sora, mitger de l’Era el Fores 
que quedà aïllat eixancarrat a 
la carena del cobert envoltat 
d’aigua per tot arreu. La puja-
da s’aturà quan estava a punt 
de cobrir-lo.

Aquest any s’estava en 
plena Tercera Guerra Carlina 
(1872-1876) i aquestes con-
trades eren l’escenari d’esca-
ramusses entre l’exèrcit gover-
namental i les partides carli-
nes. Recordem els nombrosos 
incidents que durant aquests 
anys hi hagué a Agramunt, 
recollits en el col·leccionable 
“Agramunt, Reportatges de la 
Història”. Es diu que una gran 

Pont de les set arcades del canal 
d’Urgell sobre el riu Sió. Els ulls 
de l’aqüeducte es va embussar 
amb els materials que arrossegava 
l’aigua i van formar una gran presa 
retenint l’aigua riu amunt fi ns que 
el pont no va poder aguantar més.

Pedra original que indicava fi ns on 
arribà l’aigua de la Rubinada. Es-
tava situada en una cantonada del 
carrer dels Horts. Quan s’enderrocà 
per eixamplar-lo la pedra gravada 
es diposità al Museu Municipal.
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part de les víctimes de la his-
tòrica rubinada les va causar 
els desgavell i desorganització 
que suposava aquesta tercera 
guerra civil.

S’explica també l’anècdota 
d’un escamot de cavalleria 
carlí que fugia per la carretera 
de Tàrrega cap a la muntanya 
perseguit per les tropes regu-

lars. En arribar al pont sobre 
el Sió es van trobar que estava 
pràcticament cobert d’aigua i 
que creuar-lo suposava un pe-
rill evident. Però sembla que 
els va fer més por ser atrapats 
pels Isabelins i van decidir 
tirar endavant. Van estar de 
tota la sort del món ja que no-
més arribar a l’altre costat del 

pont aquest s’esfondrà per la 
força de l’aigua.

Amb tot, a falta de més in-
formació, aquestes anècdo-
tes, especialment la primera, 
caldria posar-les en quaran-
tena donat que la cronologia 
no encaixa amb el relat ofi cial 
que la rubinada va ser durant 
la matinada.

Reproducció de la pedra a la plaça 
del Torronaire al costat de la 
baixada al Passeig.

A la dreta, postal acolorida del 
Pont Espatllat. Aquesta sembla 
que està tirada des del costat 
d’Agramunt.

Una de les primeres fotografi es del Pont de Ferro que substituí el de pedra enderrocat durant la Rubinada de Santa Tecla. L’únic que es va poder aprofi tar de l’estructura original foren els 
estreps de cada extrem que es van fer servir com a suport del nou aqüeducte metàl·lic.
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La tardor és quan acos-
tuma a haver-hi més 
tronades. Joan Puig i 

Ball explica en el seu llibre 
“Agramunt, ensayo folklórico, 
histórico y artístico, que sent 
infant va ser testimoni d’una 
gran tronada seguida d’una 
impressionant crescuda del 
Sió, l’aigua del qual va sobre-
passar el Pont Vell, va inundar 
la carretera de Tàrrega, actual 
avinguda de Catalunya, i es 
va endur les restes de l’anti-
ga creu de terme que datava 
de 1268, que se suposa va 
ser l’any de la construcció del 
pont.

També el mes de setembre 
de l’any 1941 a la nit, en 
aquest cas entre el dissabte sis 
i el diumenge set, Agramunt 
va patir una altra gran riuada 
que tampoc no ocasionà des-
gràcies personals però sí nom-
brosos danys materials, espe-
cialment a les terres de conreu 
tant de secà com d’horta així 
com a les infraestructures de 
reg i al canal d’Urgell.

D’aquestes inundacions en 
tenim testimonis gràfi cs grà-
cies a dues fotografi es de la 
zona de la Fondandana i de 
l’altre costat del Sió. Com 
sempre, el pont medieval 

aguantà ferm l’embat de l’ai-
gua deixant-la passar a través 
dels seus dos ulls, aleshores 
encara no s’havia fet la cana-
lització del riu, fi ns i tot per 
sobre. Amb tot, tant l’aigua 
que portava el riu com la que 
baixava des de la Serra van 
envair una àmplia zona en-
voltant la Vila fi ns passar pel 
damunt de l’actual avinguda 
de Catalunya i sobrepassar la 
masia de la Fondandana. 

Malgrat la poca qualitat 
de les dues fotografi es, són 
un testimoni inestimable 
d’aquesta crescuda que tin-
gué lloc en una època de 

Inundacions del 1941

Tota la zona de la Fondandana 
es convertí en un llac. A la
dreta, la masia i els coberts.
A l’esquera, un parell de pallers 
mig coberts per l’aigua.

L’any 1941 Agra-
munt va patir una 
altra gran riuada 
que tampoc no 
ocasionà desgrà-
cies personals 
però sí nombrosos 
danys materials.
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misèria generalitzada ja que 
la Guerra Civil feia poc més 
d’un any que s’havia acabat. 
En una de les fotografi es es 
pot distingir, a la dreta, el vo-
lum de la Fondandana tant la 
masia com els corrals, mentre 
que, a l’esquerra, es veuen un 
parell de pallers mig submer-
gits per l’aigua.

En la segona imatge, amb-
dues fetes des del pont de la 
carretera de Tàrrega, es po-
den apreciar tres punts que 
ens serviran de referència. 
El primer és el del tossal del 
Castell, en aquella època en-
cara no s’havia construït el 
dipòsit de distribució. 

A l’esquerra es veu la faça-
na principal de l’edifi ci de la 
Fassina amb les dues fi nes-
tres i la porta. Actualment 
encara té el mateix aspecte. 
Una mica per sota es veu la 
façana lateral de la fàbrica de 
Cal Mundí. És pràcticament 
l’única que encara manté 
l’estructura originària

Entre l’actual avinguda Ma-

rià Jolonch i el Sió pràctica-
ment no hi havia cap edifi ci 
i el desnivell amb el marge 
dret del riu, encara sense 
canalitzar, era molt elevat. 
Precisament en aquest indret 
es va dipositar bona part del 
material retirat durant el de-
senrunament de l’Agramunt 
bombardejat. La runa que es 
baixava en vagonetes des del 
centre de la vila, va servir per 
reomplir una àmplia franja de 
terreny sobre la qual s’anaren 
construint diversos edifi cis. 

La conca del Sió és molt 
reduïda però quan cauen ai-
guats forts els diversos tor-
rents que hi desemboquen 
baixen amb força, obrint-se 
pas com sigui per abocar l’ai-
gua al riu. En aquest aiguat 
que comentem, el Reguer 
Salat va baixar molt cabalós 
a conseqüència de la intensa 
pluja que va caure a la zona 
del Bosc i Coscó. La sortida 
natural del torrent és el Sió 
uns pocs quilòmetres després 
d’Agramunt. Però abans ha 

Vista panoràmica d’Agramunt des del pont de la carretera de Tàrrega. El Castell, la Fassina i la 
Fàbrica del Mundí, a partir de la qual tot eren eres, coberts i corrals, ens serveixen de referèn-
cia. A l’esquerra, dues imatges més recents de la Fassina i la Fàbrica del Mundí.

1

1

2

2
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de salvar dos obstacles artifi -
cials que li barren el pas.

El primer és la banqueta 
del canal que li fa de res-
closa. Per salvar-la té un pas 
subterrani prop del dipòsit de 
Puigverd format per tres pon-
tets de pedra. Habitualment 
el Reguer baixa pràcticament 
sec i el pas és més que su-
fi cient. Però aquesta vegada 
es va quedar petit per deixar 
passar tanta quantitat d’ai-
gua. A més, quedà embussat 
per la brossa que arrossegava 
l’aigua que es va anar acumu-
lant, convertint els Salats en 
un gran llac fi ns que va tenir 
força sufi cient per saltar per 
sobre la banqueta i envair les 
terres de reg i fer ruta cap al 
Sió.

Però abans d’arribar-hi es 
troba amb la carretera d’Ar-
tesa a gairebé mig quilòmetre 
de Mafet, que torna a barrar 
el pas natural de l’aigua. Per 
salvar-la ha de passar per sota 
a través dels “Set Pontets” 
que també foren insufi cients 
per engolir-la. De nou l’aigua 
acumulada va sobrepassar la 

carretera envaint les terres de 
l’altre costat per arribar, ara 
sí, lliurement fi ns al Sió.

Si el canal d’Urgell va ser 
un obstacle per l’aigua del 
Torrent Salat també ho va ser 
a l’altre costat d’Agramunt 
per la que baixava a través 
dels nombrosos torrents de 
la Serra d’Almenara. Abans 
d’arribar a la Cabana del Bal-
cells, arriba el principal tor-
rent que aplega l’aigua de tot 
aquell indret de la Serra. No 
té sortida natural fi ns al Sió 
i l’aigua l’aboca directament 
al canal. A més, des d’aquest 
indret fi ns a la masia del Clot 
de Bandera la banqueta va 
actuar també de resclosa.

No cal dir que la força 
d’aquestes torrentades afectà 
greument les parets de pedra 
seca de les fi nques, la xarxa 
de camins, fi nques de conreu, 
infraestructures de reg com se-
gles i desguassos, ocasionant 
esllavissades i aragalls per 
tot arreu. També afectà molts 
trams del canal, aleshores amb 
les parets de terra. A les pena-
litats que passaven els agra-

muntins de l’època de post-
guerra, plena de misèria, s’hi 
van afegir les desgrà cies dels 
aiguats. Sortosament, però, 
ningú no hi va prendre mal.

Les crescudes del 1988 
i 1989

A quarts de nou del vespre 
del dia 7 de maig de 1988 
es va començar a veure que 
la rubina que baixava pel Sió 
podria ser important, fi ns i tot 
greu. Feia un parell d’hores 
que plovia, se’n van recollir 
uns 60 litres per metre qua-
drat, però Ribera amunt la 
pluja era molt més intensa. En 
una zona no pas molt extensa 
entre Puigverd, Castellnou i 
Montfalcó se n’arreplegà en-
tre 150 i 170 litres, barrejada 
amb pedra, que afectà una se-
tantena d’hectàrees de cereal.

La força de l’aigua que bai-
xava de les serres obrint-se 
pas cap al Sió provocà eslla-
vissades en diversos punts de 
la carretera de Cervera que 
quedà tallada durant moltes 
hores. Fins i tot va fer fora 
un cotxe que hi circulava. Els 

Els Tres Pontets que serveixen 
perquè el Reguer Salat passi per 
sota del canal d’Urgell. Aviat va 
quedar tapat i l’aigua saltà per 
sobre.

El pas del Reguer Salat per sota 
la carretera d’Artesa abans de la 
rehabilitació.

3 4

La força d’aques-
tes torrentades 
afectà greument 
les parets de 
pedra seca de les 
fi nques, la xarxa 
de camins, fi nques 
de conreu, infra-
estructures de 
reg com segles i 
desguassos, oca-
sionant esllavissa-
des i aragalls per 
tot arreu.
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horts de prop del riu i moltes 
fi nques del marge esquerre 
van quedar inundades. 

Tota aquesta aigua havia de 
passar per Agramunt i per això 
des de l’Ajuntament es donà 
l’alerta i començà la mobilit-
zació. Es convocà els mem-
bres de la brigada municipal 
i es contactà amb entitats i 
professionals, que podien ser 
necessaris si els temors es 
confi rmaven, com la Guàrdia 
Civil, Creu Roja i empreses de 
maquinària pesada, com “re-
tros”, grues i altres.

Era la primera vegada que 
es veia baixar tanta aigua pel 
Sió des que es va canalitzar 
a mitjans dels anys quaranta. 
Des d’aleshores ençà també 
s’ha construït a prop del riu 
i s’han col·locat nous ponts. 
L’aigua anava pujant de nivell 
fi ns arribar per sobre la cana-
lització.

En la palanca de davant 
l’Institut l’aigua se sobreeixí i 
baixà a l’ample amb l’ensurt 
dels veïns de les casetes que 
hi ha a prop. En algun dels 
habitatges l’aigua hi entrà 
fi ns davant la porta. La por i la 
preocupació van anar creixent 
fi ns que, al voltant de mitja 
nit, es detectà que el cabal 
començava a baixar de nivell.

“Rubinada espectacle”, 
1989

Un any i mig després 
d’aquesta rubinada, el 28 
d’octubre de 1989, tornem a 
tenir una rubinada important, 
la darrera fi ns ara, 2014. Va 
ser aquesta una rubinada 
anunciada, ja que les inten-
ses pluges que la van motivar 
van caure a la capçalera del 
riu, Cervera, Sant Guim, Sant 
Ramon... A més del Sió tam-
bé afectà l’Ondara, on causà 
una víctima mortal quan la 
força de l’aigua arrossegà un 
cotxe prop d’arribar a Tàrrega 
amb una persona a l’interior.

En la rubinada del 1988 l’aigua passà a ran del pont de l’Institut.

La nostra revista es va fer ressò de la rubi-
nada del 1988, dedicant-hi la portada.

En la crescuda de l’any 1989 molts veïns van anar a esperar l’arribada de l’aigua que venia des de la capçalera del Sió.
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Les màquines van actuar per netejar la llera i retirar el pont del Passeig Nou. Quan el Sió baixa crescut s’inunda tota l’esplanada de sota el Pont de Ferro.

A dalt i a baix, fi nques inundades l’any 1994 per l’aigua que baixa de la Serra a la zona on
ac tualment hi ha el Polígon Industrial d’Incasòl.

Periòdicament quan aigües amunt hi ha tronades fortes el Sió baixa crescut amb l’aigua 
tèrbola. 

El torrent que aplega l’aigua des del Pilar d’Almenara l’aboca directament al canal abans 
de la Cabana del Balcells, 1994.
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Homenatge a les padrines

OPINIÓ LA CLARABOIA per JOAN PUIG i RIBERA

Uns fets personals recents m’han portat 
a refl exionar entorn les padrines que 
molts de nosaltres hem tingut i hem 

gaudit durant la vida. Quan dic “padrines”, 
(paraula que cal entendre en l’accepció del ca-
talà occidental) vull dir aquelles dones que han 
estat el suport o l’espina dorsal de moltes de les 
nostres famílies.

Aquelles padrines que podríem qualifi car 
“d’abans”, perquè la seva vida va arrencar en 
un temps llunyà al nostre. Algunes van viure 
la guerra de petites i després van patir la llar-
ga postguerra amb les privacions i l’escassetat 
que tot plegat va suposar. Sabien què era el 
pa negre perquè l’havien tastat en moments de 
mancances extremes. Per això sempre deien 
que el pa no es pot llençar i per això mateix 
guardaven els crostons sobrers i les molles per 
fer-ne sopes o menges per als animals domès-
tics. Sabien el valor del menjar i patien perquè 
els fi lls i els néts estiguéssim ben alimentats. 
Potser només qui ha sofert una guerra és capaç 
de valorar coses tan senzilles com una llesca 
de pa, una presa de xocolata o una tomata de 
l’hort de casa.

Moltes d’aquelles padrines van viure en la 
pròpia carn els canvis i els avenços de la nostra 
societat. Havien anat a fer la bugada als safa-
rejos o al riu amb el cubell que traginaven amb 
un carretó. Havien viscut en la pròpia carn la 
gelor de l’aigua en els mesos de fred. Havien 
portat en moltes ocasions el dinar als pagesos 
en temps de sega. Els canvis substancials van 
fer, però, que arribessin les rentadores, les ne-
veres, les planxes, els electrodomèstics, la ca-
lefacció... als quals elles es van saber adaptar 
perfectament.

Aquelles padrines també van viure els can-
vis morals que ha fet la nostra societat. Es van 
casar per l’Església i els fi lls que van tenir van 
ser batejats i van rebre els sagraments segons 
establia la tradició. Sovint van acompanyar els 
fi lls a l’altar en el moment del matrimoni, però 
de sobte la roda es va trencar i després van 
veure com els descendents deixaven de creure 
en el que elles sempre havien cregut. I ara els 
néts s’aparellaven i ja no es casaven o potser 
ho feien al cap d’un temps d’haver conviscut 

en parella. Tanmateix la seva fe religiosa sovint 
no trontollà i elles continuaven assistint a l’es-
glésia i en moments d’intimitat resaven incan-
sablement per als avantpassats i tota la família: 
si hi havia un Déu en el cel, que aquest també 
fos per als seus.

Algunes havien nascut al poble, mentre altres 
eren de terres enllà d’on vingueren en cerca 
d’una vida millor. Les que havien emigrat, amb 
els anys s’havien adaptat perfectament a la ter-
ra i l’estimaven com ara l’estimen els seus fi lls i 
néts. Estimar la terra de naixença i la d’acollida 
era un reconeixement a molts dels episodis de 
la seva vida: hi havien viscut els amors de jo-
ventut, el casament, la naixença dels fi lls, l’ar-
ribada dels menuts...

Aquelles padrines eren treballadores incansa-
bles. Sempre estaven a punt d’ajudar en el que 
fos i d’una manera especial en tot allò que fa 
referència a les tasques de la casa i de la famí-
lia. Primer van ser unes bones mares, després 
van ser més bones àvies. Als fi lls i néts els van 
pujar amb estimació i dedicació. Ho haurien 
donat tot per a ells; fi ns la vida si hagués cal-
gut. Per Nadal i les festes en què es reunia la 
família, tenien cura de tot i més. Els canelons, 
els galets o la vedella que cuinaven eren insu-
perables. Això ho sabia tota la família. I a elles 
els espurnejaven els ulls de satisfacció en veure 
la família reunida al voltant de la taula. També 
havien preparat el braç de gitano, les magdale-
nes, les ametlles garapinyades, la crema o el pa 
de pessic amb tant d’amor que sempre eren els 
millors del món. Després, marxaven silenciosa-
ment i anaven a la cuina a fregar els plats i les 
olles que havien restat a l’aigüera.

Aquelles padrines, que sabien matar un co-
nill i sargir uns pantalons, a més a més, eren 
valentes i sofertes. Poques vegades es queixa-
ven d’algun mal i poques vegades es posaven 
malaltes. Eren un ferm pal de paller al voltant 
del qual s’arremolinava la família.

Moltes vegades quan sento que s’ha donat un 
premi o s’ha fet un monument a algun perso-
natge destacat, jo em recordo d’aquelles padri-
nes que molts hem tingut a la família i penso 
que elles sí que es mereixerien un sentit reco-
neixement.   ■

Moltes d’aquelles 
padrines van 
viure en la pròpia 
carn els canvis 
i els avenços de 
la nostra socie-
tat. Havien anat 
a fer la bugada 
als safarejos o al 
riu amb el cubell 
que traginaven 
amb un carretó. 
Havien viscut en 
la pròpia carn la 
gelor de l’aigua 
en els mesos 
de fred. Havien 
portat en moltes 
ocasions el dinar 
als pagesos en 
temps de sega.
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Jardins de secà
Jordi Lluch Sarnago
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 Poda d’arbrat agrícola
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Ocells: cabussó emplomallat

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

El cabussó emplomallat no és 
pas un ocell terrestre, això vol 
dir que mai no s’allunya gaire 

dels voltants de l’aigua, no pas del 
mar, ja que no li agrada l’aigua salada 
sinó que prefereix la dolça que roman 
estancada en basses o estanys i que 
aquesta disposi de gran quantitat de 
peixos petits, granotes i cargolines 
així com d’altres insectes aquàtics 
que captura sota l’aigua.

A la primavera es pot dir que és 
un ocell inconfusible, ja que el seu 
collaret de plomes rovellades que li 
envolta el coll el delaten de forma 
precisa, en canvi, a l’hivern perd to-

tes aquestes plomes d’adornament 
i al seu lloc s’hi fa visible una nova 
vestimenta de tons que s’estenen per 
tot el coll i el pit.

Els cabussons emplomallats em-
pren una forma molt especial per a 
construir el seu niu posat que la tota-
litat de la matèria del la qual està fet 
és totalment vegetal. El niu té la capa-
citat de surar per damunt de l’aigua, 
després d’haver-lo subjectat amb so-
lidesa a la vegetació dels voltants fi ns 
a l’extrem que, de tot plegat, n’hagi 
sortit una plataforma compacta i es-
table i que, a més, s’adapti als possi-
bles canvis de nivell de l’aigua, sobre 
aquesta mena de barqueta ancorada. 
La femella hi pon de tres a quatre 
ous d’un to blanquinós, els quals van 
covant per torns tots dos sexes fi ns 
que ha transcorregut gairebé un mes, 
període imprescindible perquè naixin 
els novells, els quals presumeixen un 
disseny molt vistós fet de ratlles cla-
res i fosques que s’escampen per tota 
la superfície del cos.

Els petits aprenen a nedar de se-
guida i segueixen els pares per tot ar-
reu; no obstant això, quan els sembla 
o estan cansats, s’enfi len sobre l’es-
quena dels pares, sense que hi hagi 
problema per cap de les dues parts.

L’alimentació a base de peixos me-

nuts sovint porta alguns maldecaps 
als cabussons emplomallats, ja que 
no són gaire ben vistos per alguns 
pescadors una mica egoistes que els 
veuen com si es tractés d’una compe-
tència que els fa molt de mal, amb la 
qual els és impossible lluitar emprant 
algun mitjà que no sigui il·legal.

Més d’un cop s’ha donat el cas 
que un cabussó ha enxampat un peix 
que el pescador ja tenia enganxat a 
l’ham, però el resultat d’aquesta ac-
ció sempre ha estat fatal perquè tant 
l’ocell com el peix han acabat morint 
sense remei.

Diuen d’aquest ocell que és un pa-
rent gran del cabusset, tot i que no 
és pas que s’assemblin gaire, ja que 
el cabusset té el bec més aviat curt i 
gruixut, mentre que el seu parent el 
té llarg i més punxegut. Malgrat tot, 
sí que tenen trets comuns ben remar-
cables, com és ara fer vida en grans 
masses d’aigües dolces, l’habilitat 
de fer el niu tot de matèria vegetal 
surant damunt de l’aigua i enganxant 
ben fort amb les tiges dels vegetals 
aquàtics, la posta d’un mateix nom-
bre d’ous de color molt semblant o el 
fet que els novells de seguida seguei-
xin la mare i el d’enfi lar-se-li a sobre 
quan els ve de gust, són trets calcats 
i vàlids per tots dos parents.   ■

Ajuntament
d’Agramunt

ACTE D’HOMENATGE
35 ANYS D’AJUNTAMENTS
DEMOCRÀTICS

Diumenge 26 d’octubre de 2014

12.30h Trobada i fotografi a de grup d’alcalde, regidors i 
regidores

Lloc: Ajuntament d’Agramunt

13.00h Acte protocol·lari
Lloc: Sala del Teatre del Casal Agramuntí

Ple extraordinari per a l’aprovació del manifest 35 anys 
d’Ajuntaments democràtics al servei dels municipis

Acte de reconeixement als alcaldes, regidors i regidores estats

13.45h Cloenda
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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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IndignacióBalada d’Agramunt

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Voldria que es fes saber la indignació i 
falta de respecte sobre l’homenatge a la 
família Pallejà. Ja que el senyor Palle-

jà tenia tres fi lles, i no només una. I saber el 
motiu del per què no es va comunicar res a les 
fi lles Carme i Roser, ja que ho trobo una gran 
falta de respecte.

No sé si això es publicarà, però desitjo que sí. 
Que el poble sàpiga que no ens vam presentar 
perquè ningú no ens va assabentar de res. Jo 
vaig venir a la fi ra com cada any, i em varen fer 
sentir malament en dir-me que bonic l’home-
natge. I jo amb cara de sorpresa perquè no en 
sabia res. És imperdonable!

Dono les gràcies al senyor alcalde, ja que em 
va trucar per disculpar-se, encara que ell no 
té res a veure, no és cosa de l’Ajuntament; i 
també a la senyora Fàtima, per explicar-me que 
és cosa dels torronaires. Però voldria que es fes 
saber per què no ens van dir res. Desitjo que 
es publiqui la indignació que sentim les dues 
altres germanes.

Atentament,

Carme Pallejà i Roser Pallejà

Sé una ciutat, molt lluny d’aquí, dolça i secreta,
on els anys d’alegria són breus com una nit;
on el sol és feliç, el vent és un poeta,
i la boira és fi del com el meu esperit.

Màrius Torres
Molt lluny d’aquí

Terra dolça d’Agramunt de torró i de xocolata,
si mireu cap amunt hi veureu estels de plata.
Terra dolça d’Agramunt sota la boira plantada,
si sentiu cantar Blue moon és una festa senyalada.

Terra dolça d’Agramunt plena de joia i d’art,
aquí hi ha un tresor d’avantguarda a la Guinovart.
Terra dolça d’Agramunt de romànica porxada,
Santa Maria d’Agramunt a la plaça porticada.

Terra dolça d’Agramunt ruta màgica de Viladot,
aquí hi trobareu el seu bon gust literari de gran dot.
Terra dolça d’Agramunt a la ribera del Sió,
un poble de l’Urgell harmoniós com una cançó.

Terra dolça d’Agramunt de xocolata i de torró,
si mireu cap amunt hi veureu estels de plata...

Ferran Aisa
Del llibre Balada de temps difícils
Edicions Amargord

cuines  ~  moble a mida  ~  decoració
vestidors  ·  habitacions  ·  menjador  ·  moble auxiliar  ·  moble personalitzat

Disseny Qualitat Preu

Telèfon 973 39 27 37
Mòbil   609 38 98 43
Ossó de Sió (Lleida)
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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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CIRS?

OPINIÓ ELS LECTORS ESCRIUEN

Resolem el misteri! CIRS són 
les sigles del Centre d’In-
terpretació de la Ribera del 

Sió. No, no ho cerqueu a Google 
perquè allí, tot i que trobareu un 
CIRS (Underwater vision & ro-
botics) no té res a veure amb el 
CIRS del que us vull parlar. Però, 
anem a pams! El meu tarannà 
professional sovint m’ha portat 
a treballar en diferents pobles i 
ciutats de Catalunya. La llista és 
llarga com llargs els 40 i escaig 
d’anys d’ofi ci teatral. En tots ells 
m’hi he implicat més enllà del fet 
teatral, sigui amb amics, sigui en 
iniciatives dels llocs, sigui amb 
nous projectes. Per posar-vos un 
exemple pròxim, Cervera n’és un 
cas, on, a més de dirigir teatre, 
vaig escriure i estrenar una cròni-
ca teatral de la vila, vaig fundar 
una Escola d’Estiu de Tallers de 
Teatre i vaig dirigir La Passió uns 
quants anys.

A Agramunt no he desenvolupat 
el meu ofi ci, però el meu lligam és 
ben estret. Fa vora 40 anys vaig 
casar-me amb la pubilla de cal 
Noguera. A més, hi tinc un amic 
amb el qual hem fet coses junts, 
el Jaume, i quan ens trobem des-
fermem la nostra imaginació tot 
imaginant projectes que poden ser 

inversemblants, però que tenen 
sòlids fonaments perquè estan 
pensats amb el profi t d’un bon pò-
sit d’experiències. Així és que, no 
fa gaire, em trobo amb el Jaume i 
li dic: –Què hem de fer? Fa temps 
que no en pensem una i m’agra-
daria fer alguna cosa a Agramunt. 
He donat una volta pel poble i he 
vist que hi ha un munt d’iniciati-
ves, però em fa l’efecte que són 
isolades, que hi manca una pro-
jecció conjunta, és a dir, interpre-
tar-les, i que, tot plegat (aquest 
exercici de projecció) es podria 
situar en una casa del poble, una 
de les moltes cases que estan a 
la venda, i a bon preu. El Jaume 
em respon amb poc entusiasme, 
però com que me’l conec, li esti-
ro una mica i acaba dient-me que 
fa temps va intentar fer una cosa 
semblat basant-se en l’entorn de 
la Ribera del Sió, aquesta mena 
de subcomarca a cavall de tres 
comarques, i de la qual Agramunt 
en podria ser la capital. Aleshores 
em ve al cap aquesta moda dels 
centres d’interpretació i li llenço 
la idea del CIRS.

I la nostra conversa es va allar-
gar i vàrem deixar volar coloms. 
Més tard, tot refl exionant sobre 
el parlat i l’imaginat, arribo al 

convenciment que la idea no és 
tan esbojarrada. Permeteu-me un 
paral·lelisme amb el teatre. Una 
obra de teatre en el paper no és 
res, per molt bona que sigui, cal 
interpretar-la, és a dir: explicar, 
donar signifi cació, etc. perquè 
arribi a bon port. Agramunt, com 
moltes ciutats i pobles, posseeix 
“obres” (llegiu museus, espais, 
monuments, cultura, etc.) que cal 
difondre. Totes i cada una d’elles 
pot fer-ho (i ho fan!) per separat. 
El CIRS els donaria un nou enfo-
cament, vinculant-les al territori i 
creant una xarxa entre totes elles 
per donar-les a conèixer. Tindria 
una visió global la qual impulsaria 
una actuació harmònica que be-
nefi ciaria totes les iniciatives del 
poble i la subcomarca. Aquesta 
nova visió, diàfana, generosa i al 
servei de l’emprenedoria cultural i 
empresarial, hauria d’estar recol-
zada per tothom perquè un CIRS 
ben muntat pot obrir nous camins 
de profi t per Agramunt i la Ribe-
ra del Sió. Jo crec que caldria 
donar-hi voltes a la idea i veure 
fi ns a quin punt és realitzable Al 
capdavall, que les coses es facin 
depèn de les persones, no trobeu?

Ignasi Roda

Aquesta 
nova visió, 
diàfana, 
generosa 
i al servei 
de l’em-
prenedoria 
cultural i 
empresa-
rial, hauria 
d’estar 
recolzada 
per tothom 
perquè un 
CIRS ben 
muntat pot 
obrir nous 
camins de 
profi t per 
Agramunt i 
la Ribera del 
Sió.
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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»

C.
F.

AG
RA

M
UN

T ESCOLA
G.GATELLwww.cfagramunt.cat

Classifi cacions i resultats R. Mendoza

Segona Catalana
Ens està costant molt agafar 

el ritme. Ànims!
Classifi cació Punts
Alpicat 15
Solsona 12
Linyola 11
Cervera 8
Tremp 8
Andorra 7
Borges Blanques 7
Alcoletge 7
Palau d’Anglesola 6
Organyà 6
Angulària d’Anglesola 6
L’Albi 5
Balàfi a 5
Agramunt G. Gatell 5
Guissona 4
Alcarràs 4
Artesa de Segre 3
La Seu d’Urgell 0

Juvenil
Primera derrota.

Classifi cació Punts
Balàfi a 3
Balaguer 3
Solsona 3
Andorra 3
Cervera 3
Intercomarcal 3
Mollerussa 3
Guissona 0
Ponts 0
AEM 0
Agramunt G. Gatell 0
Baix Segrià 0
At. Segre 0
Alpicat 0
Bordeta 0
Tàrrega 0

Cadet
Dolorosa derrota a casa amb 

l’At. Segre.
Classifi cació Punts
At. Segre 3
ENFAF 3
Balàfi a 3
Bordeta 3
Garrigues 3
Mollerussa 3
Cervera 3
Baix Segrià 1
Tàrrega 1
AEM 0

Alpicat 0
Orgel·lia 0
Pardinyes 0
Mig-Segrià 0
Rialp 0
Agramunt G. Gatell 0

Infantil
Molt bon inici amb dues vic-

tòries fora de casa.
Classifi cació Punts
Pobla de Segur 9
Mollerussa 6
E.F. Urgell 6
Artesa 6
FIF Lleida 6
Mig Segrià 6
Garrigues 6
Cervera 6
Agramunt G. Gatell 6
Linyola 3
Oliana 3
At. Segre 3
Bellpuig 3
Balaguer 3
Tàrrega 1
Fondarella 0
AEM 0
Ivars d’Urgell 0

Aleví-A
Empat amb el Balàfi a.

Classifi cació Punts
Terraferma 3
Intercomarcal 3
Ivars d’Urgell 3
Linyola 3
Orgel·lia 3
AEM 3
Agramunt G. Gatell 1
Balàfi a 1
At. Segre 0
Guissona 0
FIF Lleida 0
Miralcamp 0
Pla Urgell 0
Tàrrega 0
Bordeta 0

Aleví-B
Molt bon començament gua-

nyant.
Classifi cació Punts
Bellpuig 3
Ponts 3
Agramunt G. Gatell 3
Linyola 3 R

. M
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Pla Urgell 3
Alpicat 0
Balaguer 0
Garrigues 0
Tàrrega 0
Arbeca 0
E. La Noguera 0
Mollerussa 0
FIF Lleida 0

Benjamí-A
Primera victòria i lideratge. 

Que duri!
Classifi cació Punts
Agramunt G. Gatell 3
At. Segre 3
Guissona 3
Balàfi a 3
Bordeta 3
Garrigues 1
Baix Segrià 1
Balaguer 0
Orgel·lia 0
Cervera 0
Almacelles 0
Mig Segrià 0
Alpicat 0

Benjamí-B
Bona victòria de Pardinyes.

Classifi cació Punts
At. Segre 3
Ivars d’Urgell 3
Baix Segrià 3
Tàrrega 3
Agramunt G. Gatell 3
Lleida 3
Mollerussa 3
Linyola 0
Pla Urgell 0
AEM 0

Guissona 0
Pardinyes 0
Intercomarcal 0
Fondarella 0
E.F. Urgell 0
Balàfi a 0

Prebenjamí
Guissona 3 - Agramunt G. Gatell 0

(Aquesta categoria no dispo-
sa de classifi cació).

TORNEIG FIRA DEL TORRÓ
Dins dels nombrosos actes 

esportius que es fan per la 
Fira del Torró i la Xocolata a 
la Pedra, el diumenge 12 es 
va disputar el tradicional tor-
neig de futbol en la categoria 
benjamí, i amb una nombrosa 
participació: AEM, Bordeta, 
Calaf, Cervera, Guissona, Llei-
da, Manresa, Reus, At. Segre, 
Tàrrega, E.F. Urgell i Agra-
munt. Nosaltres hi participà-
vem amb els equips benjamí 
A i el B, que van tenir una 
discreta actuació quedant 
en 8è i 12è lloc. Els partits 
disputats al matí van ser de 
bon nivell, però als de la tarda 
–que decidien la classifi cació 
fi nal– ens va falta forces per 
acabar més ben classifi cats. 
El guanyador va ser el Tàrrega 
que va disputar la fi nal contra 
el Manresa.   ■

Equips Torneig Fira del Torró.
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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: 16€

DESCOMPTES DEL 20% EN EL MATERIAL
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ESPORTS CLUB HANDBOL AGRAMUNT

Comença la competició Jaume Espinal

A poc a poc es va posant en marxa la nova temporada. Ja 
tenim els calendaris de tots els equips (disponibles al 
nostre web), i tots ells ja entrenen fort de cara al seu 

debut en la competició. Amb diferents objectius, però tots 
amb ganes de tornar a la competició.

3ª CATALANA PREFERENT
SÈNIOR MASCULINA PRIMERA FASE - GRUP A

Només un equip ha començat la competició ofi cial, la res-
ta ho farà passada la Fira del Torró. El sènior masculí va 
començar la seva temporada a casa contra el C.H. el Papiol. 
No va ser un bon debut, doncs va perdre en un encontre on 
la tònica va ser la igualtat en el marcador, encara que sem-
pre a remolc dels visitants. Finalment, la curta plantilla que, 
per diferents circumstàncies personals i lesions, va presen-
tar l’equip d’Agramunt, va passar factura i no fou possible la 
remuntada tot hi estar-hi a tocar.

4/10/14 Torró d’Agramunt C.H.A. 18 - C.H. el Papiol 23

ESCOLA D’HANDBOL
Continua oberta la inscripció a l’escola d’handbol. Tindràs 

dos entrenaments setmanals, i com a mínim una trobada 
amb gent dels altres clubs de Lleida un cop al mes, amb la 
possibilitat d’assistir a alguna altra fora de les nostres con-
trades.

Així, doncs, si tens ganes de provar què és això de l’hand-
bol, no ho dubtis, inscriu-te a la web del club, o si tens dub-
tes, truca’ns al 666230064 o envia’ns un email a <cha@
handbolagramunt.org> i t’informarem; segur que trobem el 
teu lloc en algun dels equips del club.

Com sempre, podreu trobar tota la informació del que pas-
sa al club, resultats, notícies etc., a la nostra web <www.
handbolagramunt.org> i també a la nostra pàgina de face-
book <http://www.facebook.com/Club.Handbol.Agramunt>.

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!

Associació
Gimnàstica
d’Agramunt

Gimnàstica Rítmica
Gimnàstica Artística (acrobàcies)

Gimnàstica de Manteniment

Entrenem al gimnàs de l’Institut Ribera del Sió
Informació: Anna Borràs 652 59 11 77
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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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ESPORTS FUTBOL SALA

Carregats d’il·lusió

Aquest passat setembre vam començar la nostra pri-
mera temporada com a Club Futbol Sala Agramunt 
i les primeres sensacions no poden ser millors. Per 

una banda, volem fer un agraïment a tots els comerços de 
la vila que, tot i la situació de crisi actual, han aportat eco-
nòmicament el seu granet de sorra al nostre projecte i han 
cregut amb la nostra idea, i per altra banda, també volem 
fer un reconeixement a les famílies dels nens que ja juga-
ven a futbol sala i que han continuat confi ant en nosaltres 
tot i esdevenir un nou club. A més, la quantitat de noves 
inscripcions ha facilitat que enguany puguem competir en 
gairebé totes les categories possibles. Així, doncs, aquesta 
temporada podrem gaudir dels equips baby, prebenjamí, 
aleví, infantil, cadet, juvenil, Sènior B i Sènior A. 

Anys enrere, quan el futbol sala agramuntí comptava no-
més amb un equip sènior, hauria estat molt agosarat pro-
nosticar que podria arribar a tenir un centenar de llicènci-
es, però la confi ança de les famílies, la predisposició d’un 
magnífi c equip d’entrenadors i la inquietud i persistència 
dels membres de la junta directiva han fet possible que 
aquest projecte s’hagi engegat amb molta força i carregats 
d’il·lusió. 

Pel que fa a la competició, aquest any hem decidit tras-
lladar tots els equips de base de la Federació Catalana 
de Futbol a la Federació Catalana de Futbol Sala. Aquest 
canvi, ha estat motivat bàsicament perquè tots els clubs 
lleidatans amb més estabilitat i més llicències han seguit 
el mateix camí i han decidit unir-se a la federació que úni-
cament es dedica a la projecció i consolidació del futbol 
sala català. El canvi federatiu ha provocat alguns canvis 
normatius quant a reglament, però ha permès que des del 
club haguem pogut mantenir les quotes d’inscripció de 
l’any passat ja que les tarifes són més assequibles. 

En referència als objectius, com a escola la nostra úni-
ca fi nalitat és que tots els nens que han decidit practicar 
el nostre esport puguin gaudir d’un any envoltats d’iguals 
mentre practiquen un esport i aprenen tant els valors com 
alguns dels conceptes del futbol sala. Tot i això, en els 
equips sèniors els objectius són més competitius i, a part 
del treball i la constància que comporta formar part d’un 
equip, intentarem competir al màxim nivell possible i pas-
sejar el nom del nostre poble des de tan amunt de la clas-
sifi cació com puguem. 

Per acabar, el sènior A ha començat la lliga amb una 
derrota a casa per 3 a 5 contra el Cambrils i una victòria a 
domicili per 3 a 4 contra el Cervera.   ■

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

Tel. 973 390 458
Fax 973 390 662

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

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

Agramunt (Lleida):
Ctra. Cervera km.19 (Edifi ci Agra)
Tel. 973 391 016
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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▼

DIGITALITZACIÓ DEL CINEMA

L’Ajuntament d’Agramunt ha signat un conveni amb l’em-
presa Circuit Urgellenc per tal que la Sala del Casal Agramuntí 
disposi d’un equip adequat per a la projecció en tecnologia 
digital. El conveni preveu que l’Ajuntament aporti una part de 
la inversió i que aquesta passi a titularitat municipal un cop 
fi nalitzat el contracte. Al mateix temps, l’Ajuntament es reser-
va el dret de poder utilitzar l’equip per a projeccions pròpies. 

L’acord ha estat possible 
després que Circuit Ur-
gellenc s’hagi acollit a la 
línia d’ajuts de la Gene-
ralitat de Catalunya per a 
la digitalització de Sales 
de Cinema. L’Ajuntament 
d’Agramunt ja havia pre-
vist una partida en el 
pressupost vigent i per 
aquest motiu, l’actuació 
es podrà dur a terme du-
rant les properes setma-
nes.

CURS DE CATALÀ PER A NO CATALANOPARLANTS

El Consorci de la Normalització Lingüística, amb la col-
laboració de l’Ajuntament d’Agramunt, ha organitzat un nou 
curs de català per a no catalanoparlants. El curs ha començat 
aquest mes d’octubre i en formaran part un total de 21 alum-
nes. L’objectiu bàsic d’aquest curs és facilitar l’aprenentatge 
de l’idioma als nouvinguts i aconseguir que es puguin comuni-
car en català en situacions quotidianes.

MILLORES 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. 
Concretament, entre altres actuacions, s’ha arranjat les vore-
res de la Ronda Molinal i de l’Avinguda dels Esports i s’ha 
arranjat l’embornal situat al carrer Ametller. 

HABILITACIÓ D’UN APARCAMENT NOU

L’Ajuntament d’Agramunt ha procedit a l’adequació d’un 
nou aparcament municipal situat a l’Avinguda Marià Jolonch. 
El nou equipament disposa d’una capacitat per a 50 vehicles 

i s’hi accedeix des de l’Av. Marià Jolonch. 
Aquest aparcament forma part de la inicia-
tiva de l’actual equip de govern d’arribar a 
acords amb propietaris de solars no edifi cats i que ha permès 
dotar a la població de més de 200 noves places d’aparcament 
gratuït durant els darrers dos anys.

CICLE “DONA INFORMA’T” A AGRAMUNT

Agramunt va acollir una xerrada del Cicle Dona Informa’t 
organitzat pel Consell Comarcal de l’Urgell. Concretament, a 
Agramunt es va fer una 
conferència sobre l’ali-
mentació natural a càr-
rec d’Astrid Van Ginkel, 
assessora i divulgadora 
sobre els usos de les 
plantes i responsable 
de l’empresa Fitomon. 
Entre altres, exposà les 
propietats alimentàries, 
medicinals i cosmèti-
ques d’algunes herbes 
remeieres que creixen 
silvestres a la zona de 
l’Urgell i també va fer una introducció al món dels preparats 
casolans que serveixen per aprofi tar les propietats de les plan-
tes que es troben al camp, al jardí o a l’hort i que són útils per 
tenir una farmaciola natural a casa. 

L’AJUNTAMENT D’AGRAMUNT PARTICIPA A L’ACTE DE SUPORT 
DEL MÓN LOCAL A LA CONSULTA DEL 9N

De mans de l’alcalde Bernat Solé, l’Ajuntament d’Agramunt 
va fer entrega al President de la Generalitat de la moció de 
suport a la consulta del 9N, aprovada en el darrer Ple amb el 
suport d’Acord d’Esquerra, Convergència i Unió i el regidor no 
adscrit, Marcos Gómez.
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ACTES

CERTIFICACIONS
Es van aprovar les següents certifi cacions: 
- Certifi cació núm. 2 de l’obra “REHABILITACIÓ DE L’ESPAI 

PÚBLIC DEL CASC ANTIC D’AGRAMUNT”, lliurada per l’ar-
quitecta municipal, directora de l’obra, i executada per l’em-
presa CONSTRUCCIONS JAÉN VALLÉS, SL, per un import de 
30.126,66€.

Aquesta obra es fi nança amb una subvenció del Fons Euro-
peu de Desenvolupament rural (FEDER).

- Certifi cació núm. 1 de l’obra “’HABILITACIÓ DE L’ACCÉS 
I MUSEÏTZACIÓ DE LA CISTERNA DEL PARC DEL CONVENT 
AL MUNICIPI D’AGRAMUNT”, lliurada per l’arquitecta muni-
cipal, directora de l’obra, i executada per l’empresa MACOTEC 
905, SL, per un import de 20.460,08€.

Aquesta obra es fi nança amb una subvenció del Fons Euro-
peu Agrícola de Desenvolupament Rural (LEADER).

BAIXES ESTABLIMENT
S’acordà donar de baixa del Registre d’Establiments els se-

güents:
- Sra. Dolores López i Fernández, titular de l’activitat de co-

merç al menor de productes de merceria situat al C. Sió, núm. 
31, baixos d’Agramunt.

- Sr. Domingo Ajavi Ferreira, dedicada a taller mecànic de 
construcció i reparació de peces metàl·liques diverses situada 
a l’Av. Marià Jolonch, 48, baixos.

MANTENIMENT CONTROL DE COLOMS
S’aprovà el contracte de manteniment de control de coloms 

residuals per efectuar els llocs de la plaça del Pou (tres cases 
abandonades), la plaça de l’Amball - C/ Carabassa (casa en 
construcció), a l’Església (gàbia al campanar), a l’antic escor-
xador (gàbia) i en determinats indrets de Mafet (granja), i s’ad-
judicà a l’empresa SERVEIS CARANYUT, SCP, per la quantitat 
de 2.178€, inclòs IVA, per l’anualitat 2014.

ADQUISICIONS
- S’aprovà l’adquisició de cinc armaris metàl·lics amb gui-

xetes per als treballadors dels Serveis Municipals i s’adjudicà 
a l’empresa FERRETERIA MOLINET, SL, per la quantitat de 
2.599,69€, inclòs IVA. 

- S’aprovà l’adquisició d’un ordinador del departament de 
Fires de l’Ajuntament d’Agramunt i s’adjudicà a l’empresa 72 
DPI, per la quantitat de 579,73€ inclòs IVA. 

- S’aprovà l’adquisició d’un gronxador amb cadireta per col-
locar-ho a la zona d’esbarjo del Passeig J. Brufau i s’adjudicà 
a l’empresa FUNDICIÓN DE HIERROS COLOMER, SA, per la 
quantitat de 736,43€, inclòs IVA.

- Atès que el passat 11 de maig es produí un incendi a la 
Residència Geriàtrica Mas Vell d’Agramunt i que és necessa-
ri l’adquisició d’una nova màquina assecadora per a atendre
les necessitats del servei, s’aprovà la seva adquisició i s’ad-

judicà a l’empresa GIRBAU, SA, per la quantitat de 4.092€, 
inclòs IVA. 

PLAÇA 11 DE SETEMBRE
S’acordà el subministrament i la col·locació d’unes escales 

amb barana de ferro a la Plaça 11 de Setembre, i s’adjudicà 
a l’empresa LA FERRETERIA 2014, SL, per la quantitat de 
1.978,36€, inclòs IVA.

CARRER BATEDORS
S’aprovà els treballs per millora d’enllumenat públic del C. 

Batedors per poder adequar i millorar la lluminària en aquest 
indret del municipi, i s’adjudicà a l’empresa CEDEL INSTAL-
LACIONS, SL, per la quantitat de 1.601,95€, inclòs IVA.

PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS
S’aprovà els treballs d’obra al bar del Pavelló Municipal 

d’Esports per la realització d’un sostre DSV (desmuntable de 
suspensió vista) amb placa d’encenalls amb aïllament tèrmic 
i acústic, i amb barana de vapor, i s’adjudicà a l’empresa IN-
TERIORISME I DECORACIÓ D’URGELL, SL, per la quantitat 
de 2.265€, exclòs IVA.

CISTERNA DEL PARC DEL CONVENT
Atès que l’Ajuntament d’Agramunt està executant l’obra 

d’“Habilitació de l’accés i museïtzació de la cisterna del parc 
del convent al municipi d’Agramunt”, en els treballs de ne-
teja i delimitació van permetre descobrir diverses estructures 
arqueològiques i per tal de continuar amb els treballs del pro-
jecte de l’obra. 

S’aprovà els treballs de la prestació dels serveis extres d’ar-
queologia en 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 ARQUEOLOGIA, SL per la 
quantitat de 4.525,85€, exclòs IVA.

APROVACIÓ PROJECTE D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA
Atès que en la Resolució del Consell Rector del patronat de 

Promoció Econòmica de la Diputació de Lleida de 24 de juliol 
de 2014 s’atorga una subvenció per un import d’11.610€ a 
l’Ajuntament per les obres d’efi ciència energètica dels equipa-
ments municipals d’Agramunt i per tal de procedir a la licita-
ció d’aquest projecte.

S’aprovà inicialment el Projecte d’efi ciència energètica 
d’equipaments municipals d’Agramunt amb un pressupost 
31.004,92€, redactat per l’enginyer industrial, Sr. Albert Far-
ràs i Balasch.

RECURS
S’acordà estimar parcialment el recurs de reposició presen-

tat per la Sra. Pilar Morillas Tejada per una reclamació de res-
ponsabilitat patrimonial per suposats danys causats pel mal 
funcionament de la via pública, ocasionats per una caiguda a 
la via pública, i admetre les proves testifi cals proposades per 
la reclamant.

▼
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AUTORITZACIÓ TRANSPORT ESCOLAR
S’autoritzà a l’empresa Autocars Agramunt, S.L., el servei 

de transport escolar pel curs escolar 2014/2015, amb reitera-
ció d’itinerari (Montclar, Donzell, Mafet i Agramunt).

PLAÇA DEL MERCADAL I PLAÇA DEL POU

S’aprovà els treballs del canvi de vidres d’alguns punts de 
la lluminària de la plaça del Mercadal i la plaça del Pou per 
la millora en l’enllumenat públic, i s’adjudicà a l’empresa 
CEDEL INSTAL·LACIONS, SL, per la quantitat de 470,03€, 
inclòs IVA.

CEMENTIRI MUNICIPAL
Atès que és necessari i urgent procedir a la licitació d’aquest 

projecte davant la poca disponibilitat de nínxols en el cementi-
ri municipal, aquestes obres esdevenen urgents. 

S’aprovà inicialment el projecte d’ampliació de la capacitat 
de les sepultures del cementiri municipal d’Agramunt amb un 
pressupost de 58.819,43€, redactat pel Sr. Ramon Hernán-
dez Pintó, Arquitecte tècnic.

MENJADOR ESCOLARS
S’acordà que l’Ajuntament assumeix el compromís del paga-

ment del 25% del cost total del servei de menjador escolar pel 

curs 2014/2015 per als alumnes d’educació obligatòria que 
pertanyen a famílies dels nuclis agregats del municipi d’Agra-
munt i que facin ús del servei de menjador escolar.

SUBVENCIÓ 
Es concedí una subvenció a la Junta Administrativa d’Alme-

nara Alta en concepte de l’aportació municipal de l’anualitat 
2014 per un import de 1.650€. 

MOCIONS 
- Moció presentada pel grup municipal del Partit dels Socia-

listes de Catalunya en relació amb l’elecció democràtica dels 
alcaldes i de les alcaldesses. Va ser aprovada per unanimitat.

- Moció presentada pels grups municipals d’Acord d’Esquer-
ra i Convergència i Unió de suport del món local a la convoca-
tòria de consulta sobre el futur polític de Catalunya del 9 de 
novembre de 2014. Es va aprovar per onze vots a favor: sis 
dels regidors del grup municipal d’Ad’E, quatre dels regidors 
del grup municipal de CiU i un del regidor no adscrit, i una 
abstenció del regidor del grup municipal del PSC.

- Moció presentada pels grups municipals d’Acord d’Es-
querra i Partit dels Socialistes de Catalunya de suport a les 
reivindicacions dels Bombers Voluntaris de Catalunya. Va ser 
aprovada per unanimitat.   ■

Horari de botiga de 9h a 14h i de 16h a 19h             Es pot pagar amb targeta             973 39 29 10

I si ens telefones
t’ho portem a casa
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medic
agramunt

Tel. 973 39 21 03

Ones de Xoc

Presentem el primer tractament
que cura el dolor

Estimula els teixits per mitjà de l’Ecogènesi,
millorant el dolor crònic sense efectes secundaris

Provi sense compromís, 1ª consulta gratuïta!

Medicina al teu servei
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GRÀFICA DE LES TEMPERATURES MÀXIMES I MÍNIMES I DE LES PRECIPITACIONS CORRESPONENTS AL MES DE SETEMBRE
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Dies

Demografi a

(Mes de setembre de 2014)

MATRIMONIS
Joan Tallaví Picañol, i
Maria José Díaz Fernández dia 28

DEFUNCIONS
Ramona Tomàs Piqué 81 anys, dia   4
Mercè Vicens Borges 84 anys, dia 13
Francisco Alvarez Palacios 59 anys, dia 20
Concepció Cantons Vilà 92 anys, dia 26

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

Temps
PLUJA CAIGUDA DURANT EL SETEMBRE

Dia   7 ......................................... 30,0 l./m2

Dia 14 ......................................... 7,0 l./m2

Dia 16 ......................................... 0,8 l./m2

Dia 17 ......................................... Inapreciable
Dia 18 ......................................... 0,5 l./m2

Dia 21 ......................................... Inapreciable
Dia 22 ......................................... 6,0 l./m2

Dia 28 ......................................... 14,5 l./m2

Dia 30 ......................................... 1,5 l./m2

TOTAL ......................................... 60,3 l./m2

TEMPERATURES EXTREMES DEL SETEMBRE

Màxima del mes ................  31°, dies 1, 2, 6 i 7
Mínima del mes ....................  10°, dies 25 i 27
Oscil·lació extrema mensual .......................  21°
Mitja de les màximes .......................... 26,433°
Mitja de les mínimes .......................... 16,366°
Mitja de les mitjanes .............................. 21,4°

L’observador: Deudat Pont

NOVEMBRE 2014

Mes de 30 dies, onzè de l’any segons el 
nostre calendari i novè del primitiu calendari 
romà, anomenat November.

El dia 1 el sol surt a les 6h 22m, i es pon 
a les 16h 47m. El dia 30 el sol surt a les 6h 
56m, i es pon a les 16h 23m.

El dia 22 el sol entra a la constel·lació de 
SAGITARI.

l./m2

DATES ASSENYALADES
I COSTUMARI

Aquest mes marca el trànsit de la tardor cap a 
l’hivern. A mitjans del mes el temps se sol abo-
nançar, després de les primeres fredorades, i es 
produeix l’anomenat estiuet de Sant Martí. A la 
muntanya, però també a les planes de l’Urgell, co-
mença l’època de les boires.

Novembre acabat Pel novembre,
hivern començat qui no ha sembrat,
 que sembri.
Dia 1: Festa de Tots Sants.
Dia 2: Dia dels difunts. Aquesta festa és molt 

antiga i universal, ja la celebraven els egipcis i 
d’ells va passar als altres pobles mediterranis. La 
dècima que hi havia a la porta del fossar d’Agra-
munt deia així:

Entra mortal sense espant
en la ciutat dels difunts
a on hem de morar junts,
des del petit al més gran.
Serena lo teu semblant,
pensa sols en preparar-te
a morir, puix escapar-te
no podràs per ric que sias
i tos bens i bisarries
dins breu temps han de deixar-te.

EFEMÈRIDES DEL MES:
Algunes notícies sobre Agramunt del mes de 

novembre 

- 3 de novembre de 1891: L’Ajuntament deci-
deix subvencionar el carter amb 15 pessetes men-
suals, durant els mesos d’hivern, perquè pugui 
utilitzar el vehicle públic per fer el trajecte fi ns a 
Tàrrega per arreplegar la correspondència. Sembla 
que, per culpa del mal temps, el correu arribava 
tard a Agramunt.

El dia 22 del mateix mes, el senyor Salvador 
Pijuan, com a responsable de la Banda Popular, 
lloga el Teatre per donar classes de música. 

- 17 de novembre de 1907: Aquell any es van 
produir fortes inundacions els dies 12, 13, 22 i 
23 d’octubre. L’Ajuntament demana a les autori-
tats que acabin la carretera de Balaguer. La car-
retera va tardar anys en acabar-se ja que fi ns al 
dia 17 d’octubre de 1910 no es va obrir al públic 
el nou pont sobre el Sió a Preixens. Tot i el pont, 
el 12 d’abril de 1914 hi ha una reunió entre els 
ajuntaments d’Agramunt i Preixens demanant que 
s’acabi d’una vegada la carretera.

- 5 de novembre de 1912: el dia 10 d’aquell 
mes el bisbe d’Urgell té previst fer una visita pasto-
ral a Agramunt i el rector convida la Corporació Mu-
nicipal a la rebuda ofi cial. Acorden anar-hi en cor-
poració, però no tots els regidors hi estan d’acord ja 
que Joan Solé i Pons hi va votar en contra. Sembla 
que hi havia una picabaralla entre l’Ajuntament i 
el rector, ja que aquell any no van voler anar en 
Corporació a processó de la Festa Major ni van voler 
fer cap donatiu per la festa religiosa.

Bibliografi a: Lluís Pons i Serra. Resum de les actes muni-
cipals des del 1891 fi ns al 1914

Ramon Bernaus i Santacreu

ALMANAC

Les fases de la lluna:

Lluna plena

Quart minvant

Lluna nova

Quart creixent

el dia 6, a les 15:16 h

el dia 14, a les 15:15 h

el dia 22, a les 12:32 h

el dia 29, a les 10:06 h
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LLEURE
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AMENITATS

❚ Coordina Rosa Maria Sera

Solució a les
7 diferències:

per Ricard Bertran

Ciclistes de la popular 
cursa de BTT “Transiscar” 
passant per la llera del 
Sió sota el pont romànic. 

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.:

Remena la cua el ca, no per tu sinó 
pel pa.

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.

4 1 5 3

8 3 1

3 5 7

8 5

6 5 9 7 4 2 8

2 7

8 1 4

5 6 3

1 9 3 6412697853

567831294

938452671

879326415

651974328

243185967

386719542

724563189

195248736

per cu pel Re

nó me tu, ca,

a no la pa.

na si el
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Setè aniversari

Joan Vilalta i Ripoll
que va morir el dia 28 d’octubre de 2007, a l’edat de 52 anys.

El teu record està present cada dia entre nosaltres.

BUTSÈNIT, 28 d’octubre de 2014

(...)
Tu ja no hi ets i fl oriran les roses,
maduraran els blats i el vent tal volta
desvetllarà secretes melodies;
tu ja no hi ets i el temps ara em transcorre
entre el record de tu, que m’acompanyes,
i aquell esforç, que prou que coneixes,
de persistir quan res no ens és propici.
Des d’aquests mots molt tendrament et penso
mentre la tarda suaument declina.
Tots els colors proclamen vida nova
i jo la visc, i en tu se’m representa
sorprenentment vibrant i harmoniosa.
No tornaràs mai més, però perdures
en les coses i en mi de tal manera
que em costa imaginar-te absent per sempre.

                                   Miquel Martí i Pol
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LA FOTO per JOSEP BERTRAN

LA CALAISERA per SERAFINA BALASCH

La inauguració de la Xoco-
lateria Jolonch va ser una 

de les novetats més celebra-
des en la darrera edició de la 
Fira del Torró i la Xocolata a 
la Pedra. La inauguració va 
estar presidida pel conseller 
d’Agricultura, Josep Ma-
ria Pelegrí, acompanyat pel 
nostre alcalde, Bernat Solé. 
Com no podia ser d’una altra 
manera, es va “brindar” pel 
futur del fl amant establiment 
juntament amb el seu propie-
tari, Àngel Velasco, i es va fer 
amb el més clàssic d’una 
xocolateria: xocolata desfe-
ta amb melindros. Mirant la 
foto et vénen saliveres.
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Aniversari de

Josep Maria Jolonch i Puig
Que morí cristianament a Barcelona, el 24 d’octubre de 2006,

a l’edat de 66 anys.

Els qui no l’obliden, esposa, Arantzazu de Olaortua; fi lls, Esther i Josep 
Maria; fi ll polític, Jaume Aragay; nétes, Joana i Alícia; germana, Carme; 
mare política, María del Carmen Ugalde; germans polítics, nebots, cosins 
i família tota us preguen un record i una oració.
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El curs que va aparèixer SIÓ, 1963-1964, 
també es va crear la primera guarderia mu-

nicipal que estava situada a l’ala oest de les 
Escoles, l’actual Macià-Companys. Aquests són 
els seus primers alumnes fotografi ats al pati del 
centre. 

D’esquerra a dreta, drets: Ramon Mª Invernon, 
Mª Josep Morente, Gina Cuñat, Anna Farreny, Mª 
Teresa Rovira (?), no identifi cada i Albert Pijuan.

Asseguts: Ramon Escolà (F arines), Ramon 
Sangrà, Teresa Farreny, no identifi cada, Elisabet 
Sangrà, Josep Mª Bertran, no identifi cada, Joan 
Rovira, Joan Manuel Carrera, Carme Flores, Jordi 
Rubinat i Domènec Llop

Cuidadora: Raimunda Jou Jou.

L’àlbumL’àlbum ���� ����

Aquest ha estat un any de bolets, 
possiblement com els de la foto on 

es veu Magí Feixa i Josep Huguet amb 
un parell de cistelles ben plenes. Pro-
vablement en van trobar més del que 
es pensaven i van haver d’utilitzar un 
mocador de fardo.
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Vista de l’interior del Mercat Mu-
nicipal, obra de l’arquitecte Lluís 
Muntaner i construït per Regions 
Devastades a mitjans dels anys 
quaranta del segle XX. L’espai 
central estava ocupat per una 
font amb tres canelles i un seguit 
de parades per a verdures, a un 
costat, i el peix i altres productes 
a l’altre. Al voltant, una trentena 
de botigues destinades a carnis-
series, queviures... Als anys vui-
tanta en prou feines tenia ocupa-
ció i al fi nal d’aquesta dècada es 
reconvertí en l’Espai Guinovart 
que s’inaugurà l’any 1994.

IMATGES  D ’AH IR  i  D ’AVU I

per JOSEP BERTRAN


